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الوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

عالمة
 العملي

النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظري

راسب0غائب0اٌّذّذ اتشا148ُ١٘
ناجح184967ػٍٛاْ ػٍٟ اتشا2816ُ١٘
راسب19غائب19اٌذ٠ٓ لّش اتشا313093ُ١٘
راسب9غائب9وشِٚا اتشا412572ُ١٘
راسب0غائب0اٌذغ١ٓ ادّذ512533
راسب0غائباٌّذّٛد ادّذ613007
راسب0غائبخطاب ادّذ712390
راسب0غائبخ١ًٍ ادّذ812244
راسب15غائب15صس٠ك ادّذ912910
راسب12غائب12لغَٛ ادّذ1013134
راسب0غائبػٛاسن اد1122226ُ٘
راسب18غائب18االدّذ اعشاء1212852
راسب91221صثاؽ اوش1313051َ
ناجح175067وؼ١ذ اٌثرٛي1413612

1511671
راسب0غائب0عالِٗ اٌذغٓ

راسب123446ػثٛد ا1613864ٍٟ٠
راسب124355اإلتشا١ُ٘ إتشا1713579ُ١٘
راسب10غائب10اٌذٍٛ إتشا1813847ُ١٘
ناجح205676اٌخط١ة إتشا1913726ُ١٘
ناجح164561اٌؼثذ إعّاػ2013803ً١
ناجح205373د٠ٛب إعّاػ2113564ً١
ناجح184462ٚاو١ُ أجٛد2213748
راسب173552اٌذٍثٟ أدّذ2313862
راسب0غائب0اٌذ٠شٞ أدّذ2412481
راسب5813اٌؼٍؾْٛ أدّذ2513781
راسب0غائب0اٌّصطفٝ أدّذ2612090
راسب4غائب4إٌؼغاْ أدّذ2713900
ناجح174764أساد١ً أدّذ2813823
راسب9غائب9تع خ١ش أدّذ2913567
راسب0غائبد٠اب أدّذ3013704
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راسب0غائب0ص٠ذاْ أدّذ3113890
راسب20غائب20ضا٘ش أدّذ3211461
راسب20020لٕا ػٍٟ أدّذ3313861
راسب0غائب0دؾاػ وّاي أدّذ3412022

3511525
راسب0غائب0ِؾٛح أدّذ

راسب0غائباٌّذّذ ِطش أدّذ36266
راسب193756اٌغشاض أعاِح3713568
راسب181735خضش هللا أعذاٌفشاخ38
راسب0غائب0إٌّذ٠ً فٛاص أعؼذ3911725
راسب0غائبػ١غٝ أؽشف4011
راسب3غائب3ػذٞ اٌثٛؽٟ أِجذ4113257
راسب15غائب15 ٠ٛعف أِجذ4211348
ناجح224163و١ٍة أ١ِش4313904
راسب94958٘ٛاػ أٔظ4413806
راسب153853أدّذ أ4513925ُٙ٠

راسب212243باسل ثمج4613835
ناجح154762جؼٍٛن تاع4713652ً
راسب0غائب0ِؾٙشاٚٞ تاعًاٌفشاخ48
راسب9غائب9االٌٛعٟ ٠اعش تؾاس4914041
راسب0غائب0ٌطفٟ شائش5013845
راسب11415جشجٕاصٞ جاتش5113247
راسب11غائب11اتشا١ُ٘ جؼفش5213104
راسب202343طِٛأٟ جؼفش5313580
راسب13518تاسٚدٞ لشتاْ جالي5413686
راسب15غائب15اٌف١ِٟٛ جّاي5511735
راسب172643اٌّٙذٞ ػثذ جّاي5613903
راسب0غائب0ا١ٌٕٕٟ اٌؼٍٟ دز٠فح5713660
راسب18غائب18ِىاٚٞ دز٠فح5813651
راسب0غائب0اٌؾؼاس دغا5913403َ
راسب17غائب17ػ١ذ دغا6070ْ
راسب0غائب0األدّذ دغ6112529ٓ
راسب0غائب0اٌؾّشٞ دغ6213197ٓ
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راسب11غائب11ا١ٌاع١ٓ دغ6313764ٓ
ناجح195271فذػ١ٓ دغ6490015ٓ
راسب15غائب15اٌشِٛ دغ6513908ٓ١
راسب14غائب14ػشٚق دغ6615000ٓ١
راسب0غائب0ِشػٟ دى67ُ
راسب5غائب5اٌؼشٔٛط دّاد6813469
راسب0غائبذجٛس دّضج6912339
راسب91221اٌذ١ّذٞ رت١اْ دّضج7013179
راسب0غائب0اٌمادس ػثذ دّضج7113636
ناجح194463ا٢ٚا دّضٖاٌفشاخ72
راسب0غائب0اٌذ١ّذ د١ّذ7312582
راسب0غائب0اٌذغٓ ِذّذ خاٌذ7413193
راسب0غائبجاعُ اٌؾ١خ خٍف7512709

راسب0غائب0خميل الشهابي7611902
راسب8غائب8اٌؼصّاْ ساوا7711552ْ
راسب18غائب18اٌؼٍٟ ساوا7811805ْ
راسب0غائبإٌماس سائذ7912993
ناجح17.254462ٔأٛ سأفد80310
راسب19غائب19اٌفشداٚٞ ست١غ8113419
راسب9غائب9سعرُ سصق8213389
راسب26غائب26اعىاف سٔذ8312890
راسب112738لاعُ سئثاي8413060
راسب0غائب0ِٙثاػ صا٘ش8512479
راسب9غائب9ص٠ٓ اٌذاض ص٠ذ8613560
راسب9غائب9اٌذ١ّذٞ ص٠ٕة8714024
ناجح135164اٌثٕٟ ص٠ٕح8813694
راسب173653عاٌّح عاسج8913623
راسب10غائب10وشدٞ عا9013014ٌُ
راسب0غائب0االعذ عاِش91
راسب0غائب0اٌذالي عاِش9213792
راسب17غائب17األعٛد عا9313784ِٟ
راسب0غائب0اٌط١ؼ عا9412567ِٟ
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راسب0غائباٌؼثاس عا95386ِٟ
راسب0غائبخٍف عشٚس9612677
راسب0غائباٌذّٛد عؼذ9712726
راسب0غائب0اٌرالٚٞ عٍطا9811931ْ
راسب9غائب9تٛاوُ ع9913022ُ١ٍ

راسب0غائب0سميمان العكمه10012184
راسب0غائب0ؽش٠ف عّاح10112600
راسب111324اٌذ٠ٓ جّاي ع١ّش10213414
راسب12غائب12ِذٍٟ عِٛش10313738
راسب4غائب4وٕاوش ؽاد10413658ٞ
راسب19غائب19اٌؾ١خ ؽش٠ف10511572
راسب0غائباٌّشاد ؽٙذ10612889
ناجح194362اٌؾش٠ف صفا10713670
راسب154459د١ّذ اٌذ٠ٓ صالحاٌفشاخ108
راسب172138صثاؽ ضا٘ش10913796
راسب0غائب0اٌّذا١ِذ ض١ا11012172
راسب0غائب0اٌّذ١ّذ ض١اء111490
راسب15غائب15اٌذثاي طاسق11313266
راسب24غائب24اٌخطاب طاسق11411523
راسب94150اٌؾٕرٛخ طاسق11513725
راسب22غائب22اٌط١اس طاسق11613125
راسب203353اٌمطاْ طا٘ش11713578
راسب183452وٍثْٛ طالي11813593
ناجح194463اٌذّذٚ ط11913516ٗ
راسب144155اٌؼّش ط12013665ٗ
راسب19غائب19اٌجؼثٛ اٌثاعظ ػثذ12113774
راسب0غائب0ػماد اٌجثاس ػثذ12211352
راسب12820وضوض اٌذغ١ة ػثذ12313378
ناجح224668اٌجًّ اٌذ١ّذ ػثذ12413273
ناجح243862اٌغش٠ة اٌذ١ّذ ػثذ12513799
راسب0غائب0ػصّاْ اٌذ١ّذ ػثذ12612216
راسب22غائب22ا١ٌاع١ٓ اتشا١ُ٘ اٌشدّٓ ػثذ12713262
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راسب13غائب13اٌغضاٚٞ اٌشدّٓ ػثذ12813332
راسب2غائب2دػذٚػ اٌشدّٓ ػثذ12913624
راسب0غائب0عفاف اٌشدّٓ ػثذ13012470
راسب10غائب10عفاف اٌشدّٓ ػثذ13113664
راسب213253ػشفح اٌشدّٓ ػثذ13213655
راسب13غائب13اٌؼٍٟ ػّش اٌشدّٓ ػثذ13314025
راسب93544ِغشتً ٠ٛٔظ اٌشدّٓ ػثذ13413718
راسب121123داذُ اٌشصاق ػثذ13513692
راسب0غائب0طؼّح اٌشصاق ػثذ13613696
راسب0غائب0اٌّذاعٕح اٌغالَ ػثذ13712147
راسب0غائباٌّذٌٍح اٌغالَ ػثذ13812493
راسب5غائب5وٛجاْ اٌؼض٠ض ػثذ13911675
راسب0غائب0اٌؼض٠ضٔثٙاْ ػثذ14011792
راسب7غائب7لصاؿ اٌغٕٟ ػثذ14112836
راسب0غائبؽشتٛطٍٟ اٌىش٠ُ ػثذ14213572
ناجح244266ػصفٛس اٌىش٠ُ ػثذاٌفشاخ143
راسب0غائباٌٛواع اٌٍط١ف ػثذ14411763
راسب94049االدّذ هللا ػثذ14513385
راسب0غائب0اٌذّٛٞ هللا ػثذ14612523
راسب16غائب16اٌؼّٛسٞ اٌٍّه ػثذ14712025
راسب183149جثاسٚ اٌٍّه ػثذ14813736
راسب0غائبو١الٟٔ إٌّؼُ ػثذ14985
راسب152540 اٌّٛح ػثذاٌفشاخ150
راسب0غائب0اٌذٚسٞ إٌاصش ػثذاٌفشاخ151
راسب0غائب0ا١ٌ٘ٛثٟ إٌاصش ػثذ15211836
راسب0غائبعفشٚ اٌٙادٞ ػثذ153333
راسب191231اٌؼأٟ اٌٛ٘اب ػثذ15414005
راسب94049عفاف ػثذهللا15513153
راسب22.52851ؽذ١ذج ػثذهللا156324
راسب11غائب11اٌغ١ٍّاْ ػث١ذج15713915
راسب173047ؽذ١ّح ػث١ذج15813042
راسب94453طؼّح ػث١ذج15913314
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راسب11غائب11افح ػذٔا16013135ْ
راسب154156ٚسق ػذٔا16113627ْ
ناجح204464اٌجٕذٞ ػذ16213547ٞ
راسب909اٌّضٔش ػذ16313654ٞ
راسب10غائب10د٠ة ػذ16413814ٞ
راسب0غائبعٍطاْ ػذ165688ٞ
راسب0غائب0اٌٛادذ ػثذ ػصا16611835َ
راسب163450ج١ٕذ هللا ػطا16713874
راسب17غائب17هللا خ١ش ػطاء16813800
راسب0غائب0االؽمش ػالء16911992
راسب0غائباٌؾّاٌٟ اٌذ٠ٓ ػالء17022239
راسب193857د١ّذ ػالءاٌفشاخ171
راسب20غائب20د٠اب ػالء17213489
راسب184159صٚصا ػالء17313635
راسب0غائباٌذسٚتٟ ػ174331ٍٟ
راسب203858اٌؾاٚٞ ػ17513911ٍٟ
راسب24غائب٠24اع١ٓ اٌؾ١خ ػ17612881ٍٟ
ناجح214566اٌغفاف ػٍٟاٌفشاخ177
راسب24غائب24إٌذالٚٞ ػٍٟاٌفشاخ178
راسب9غائب9خاٌذ ػ179ٍٟ
راسب122638دس٠ٚؼ خٍذْٚ ػ18013829ٍٟ
راسب9غائب9عٍّاْ ػ18113171ٍٟ
ناجح154661ع١ٍّاْ ػ18213521ٍٟ
راسب0غائباٌذ٠ٓ ػض ػ183352ٍٟ
ناجح184462دس٠ٚؼ ٠اع١ٓ ػ18413641ٍٟ
راسب9غائب9فخٛس ػّاس18513131
ناجح215273اٌط٠ٛش ػّش186132
راسب0غائب0ج١ٕذ ػّش18713840
راسب20غائب20عؼ١ذ ػّش18811510
راسب0غائب0اٌؼّشٞ غ١از18911802
راسب193049دس٠ٚؼ غ١س19013849
ناجح184563ص٠رْٛ غ١ذاء19113716
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راسب10غائب10عشٚس فاطّح           192
راسب21غائب21اٌغش٠ٛاذٟ فشاط19312927
راسب12غائب12اٌّصطفٝ فشاط19413685
راسب0غائباٌذّٛد فشح19512894
راسب0غائب0اٌّمذاد فٙذ19611776
راسب18غائب18اٌجاعُ ادّذ لص19712957ٟ
راسب0غائب0وفا وش19813176ُ٠
راسب124658اٌالرلأٟ ِاجذ19913892
راسب0غائب0اٌؾٕاق ِذّذ ِاجذ20012029

20111309
راسب0غائب0اٌجّٙأٟ ِاٌه

راسب16غائب16ص٠ادٖ ِا٠ى20212905ً
راسب0غائباساو١ً ِذّذ20312870
راسب132740أدّذ اعىٕذس ِذّذ20413098
راسب0غائب0اصالْ ِذّذ20512084
راسب12غائب12االدٌثٟ اغ١ذ ِذّذ20612898
راسب11غائب11االدّذ ِذّذ20712383
راسب0غائباٌجذػاْ ِذّذ20812619
راسب0غائب0ػث١ذ اٌذاض ِذّذ20913450
راسب0غائب0اٌذصٕٟ ِذّذ21011886
راسب0غائباٌذّادٞ ِذّذ21112400
راسب10010اٌخض١ش ِذّذ21213682
راسب0غائب0اٌخ١ًٍ ِذّذ21312290
راسب0غائب0اٌغٍَٛ ِذّذ21412552
راسب2غائب2اٌضذان ِذّذ21513857
راسب12غائب12اٌؼظُ ِذّذ21613819
راسب0غائب اٌّشدٚد ِذّذ217285
راسب0غائباٌٙاسْٚ ِذّذ21813465
راسب222951ػذٞ أ١ِش ِذّذ21913742
ناجح145064لؾاػ تذس ِذّذ22013798
راسب34144ع١ٍّاْ اٌذاض تىش ِذّذ22113348
راسب5151 اٌضا٘ش اٌذ٠ٓ تٙاء ِذّذ22213050
راسب124456ذالٚٞ ِذّذ22313914
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راسب203858اٌمص١ش جالي ِذّذ22413574
راسب141933تاؽا ِٛعٝ خاٌذ ِذّذ22513663
ناجح194766اٌذش٠ة خ١ش ِذّذ22613558

22711678
راسب0غائب0ػالٚٞ س٠اض ِذّذ

راسب13غائب13 اٌّؼصشأٟ صا٘ش ِذّذ22811383
راسب18غائب18تاٌطح فؤاد صا٘ش ِذّذ22913130
راسب142943أدّذ عاٌُ ِذّذاٌفشاخ230
ناجح164864عىش ِذّذ          231
ناجح184260ؽّح ِذّذ23213548
راسب0غائب0اٌّٛعٝ صاٌخ ِذّذ23311933
راسب9918ػشاتٟ طاسق ِذّذ23413609
راسب16غائب16طِٛاْ ِذّذ23513659
راسب122537طِٛأٟ ِذّذ23613705
راسب0غائب0اٌخٍف ػثذ ِذّذاٌفشاخ237
راسب164258ظاظح اٌٍط١ف ػثذ ِذّذ23813828
راسب15غائب15اٌذّادج ػثذهللا ِذّذ        23990069
راسب0غائب0اٌٛادذ ػثذ ِذّذ24013563
راسب4غائب4داوّٟ ػالء ِذّذإدٌة241
راسب164056دجاصٞ ػالء ِذّذ        242
راسب93948اٌذ٠ٓ لّش ػّاد ِذّذ24313359
راسب15غائب15لثؼ فاسط ِذّذ24413913
راسب9غائب9فذػ١ٓ ِذّذاٌفشاخ245
راسب93847فذػ١ٓ ِذّذ24613336
راسب0غائب0وٕٙٛػ ِذّذ24712222
راسب0غائب0ِذّذ ِذّذ248
راسب17غائب17 اٌذتغاٚٞ ٔٛس ِذّذ24911355
راسب0غائب0د٠اب ٚع١ُ ِذّذ25012296
راسب164157اٌشِاي ١ٌٚذ ِذّذ25112703
راسب909ٍِٟ ٠ض٠ذ ِذّذاٌفشاخ252
راسب0غائب0االؽٍك ِذّٛد25312233
راسب0غائباٌفشداٚٞ ِذّٛد25412757
راسب0غائب0ج١ّذج ِذّٛد25511343
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راسب111728ج١ٕذ ِذّٛد25613687
راسب0غائب0ػضال١ش ِذّٛد25713729
راسب163349ػصاس ِذّٛد25813832
راسب0غائب0ِىاٚٞ ِذّٛد25912365
راسب0غائب0اٌؾ١خ ِشذض26013767ٝ
ناجح184765د٠ٚه ِشح26113588
راسب14418اٌؼظُ ِشداط26213571
راسب16غائب16األعّش ِش٘ف26311566
راسب0غائباٌذغٓ ِشٚا26412751ْ
ناجح213960وٕؼاْ ِغؼف26513549
راسب13غائب13ِخٛي ِؾٙٛس26612295
راسب0غائب0اٌغثغ ِصطف26712630ٝ
راسب14غائب14اٌغ١ذ ِصطف26812043ٝ
راسب0غائب0اٌط١ؼ ِصطف26912606ٝ
راسب0غائبإٌم١ة ِصطف27012314ٝ
راسب124759جؼفش ِصطف27113688ٝ
راسب131225عفاف ِصطف27213844ٝ
راسب15غائب15اٌٙشتؼ غاٌة ِصطف27310727ٝ
راسب11غائب11سجة ٠ذ١ٝ ِصطف27413426ٝ
راسب0غائباٌذ٠ٓ ؽّظ ِصؼة27512623
راسب0غائب0اٌثشاصٞ ٘ذٖ ِط١غ27612158
راسب13غائب13ػشٚب ِؼاراٌفشاخ277
راسب21غائب21ػطفح ِؼار27812936
راسب213455تىشٚ اٌؾ١خ ِؼا٠ٚح27913740
راسب8غائب8عفاْ ٠ٛ ِؼرض28011490
راسب163046عفاف 28113640ٍُِٙ
راسب11011فاػٛس ِٕٝاٌفشاخ282
راسب0غائب0اٌغ١ّش ِٕٙذاٌفشاخ283
راسب0غائب0إٌجاس ِٕٙذ28412249
راسب16723ٔاصش ِٕٙذ28513684
راسب03030اٌذٔذي ِٛع28613293ٝ
ناجح204363االتشا١ُ٘ ١ِّْٛاٌفشاخ287
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راسب0غائباٌجِٛأٟ ٔثاي288201
راسب94554اٌٙالٌٟ ٔث28913402ً١
راسب20غائب20اٌطشاف ٔج١ة29010781
راسب154055اٌغ٠ٛذح ٔؾٛا29186ْ
راسب16غائب16هللا اٌؼثذ األدّذ اٌذ٠ٓ ٔصش29211513
راسب18غائب18تطشط ٔٙاي29312935
راسب0غائب0اٌؾ١ٓ اٌذ٠ٓ ٔٛساٌفشاخ294
راسب16غائب16اٌؼرش اٌٙذٜ ٔٛس29512150
راسب21غائب21إٌص١شاخ ٘اد29612313ٞ
راسب0غائباٌؼىٍح ٘ثح29712820
راسب123547ػشاتٟ ٘ؾا29813618َ
راسب0غائب0دجاصٞ ٘ال29912642
راسب103646ؽ١ٙذ ٚائ30013916ً
ناجح184563اٌغما ٚفاء30113539
راسب0غائبوؼ١ذ ٠اعش30212731
راسب154459اٌّذّذ ٠ا303146ِٓ
راسب94655اٌؼّادٞ ٠ذ30413752ٝ١

راسب0غائبػثذهللا اٌذاض ٠ض305281ْ
راسب0غائب0اٌؼٍٟ ٠ض30611677ْ
راسب163652دغ١ٓ ٠ض30713759ْ
راسب9غائب9داذُ ٠ٛعف308
راسب٠173148ٛعف ٠ٛعف30913043
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