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د1 جم لأمحد 50ن

دورة أيار 2012 جامعة العلوم والفنون اخلاصة - - نتائج امتحان الكفاءة هندسة العمارة

50نبيلأمحد جميد1
75حممد كمالأمحد مراد حيالين2
35عبد امللكاألمري علي فروايت3
70األمري عبد القادراألمري طارق خمملجي4
50حسنأمين جاسم5 م نن
35حممدأيهم حاج جنيد6
35حممد نوربكري وزان7
غيابحممودجهاد احمليميد8
غيابعيسىجوان قاسم9
غيابالشيخ أبو بكرحسني علي حممد1010
35حممد وليدزاهر السقا11
35سامحزاهر جبل12
35منريساره حسن13
دا14 35حم 35حممودساره سريو14
35مجالساطع الصاري15
35ملكسعيد ملكي16
50إبراهيمسوزان فوال17
60يوسفسوزان هرشو18 و ر ووز
75أوسيبسيزا تاسيونان19
35حممد ناصرسيما صائم الدهر20
55عبد اهلاديشهلة فالح21
35بكرشيار حسو22
40صبحيعادل العطار23
50حممودعادل دقاق24
35ماهرعبد العزيز نوح25
50حممدعبد الغين عبس26
ا27 القا دد 35حم 35حممدعبد القادر حربا27
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اشت28 مي الك د 50مصطفع 50مصطفىعبد الكرمي اشتر28
35عبد الغفورعبد الكرمي كنعان29
35غسانعبد اهللا خياطة30
35حممدعبد اهللا سعيد مللوك31
35حممد مصدقعمرو برمدا32
60عز الدينغالب حطب33
35ماجدغيث جلب34
35أمحد مصدقفاتح جراب35
35اسربفادي قاموع36
3780 80أمحدفراس السيد37
35هاينفراس ناولو38
35مصطفىلؤي املوسى39
غيابحممد طريفالنا آل كمال40
د41 ن 60ل 60جورجلورنس ورد41
35فريدحممد استانبويل42
60مجالحممد استانبويل43
35حيدرحممد الفرج44
35صابرحممد بصمه جي45 ري
غيابعبد القادرحممد تركي عثمان46
غيابحممد عدنانحممد مجيل توما47
35حممد نزارحممد حيايت48
50أمحدحممد دايل49
35قمر ادحممد سعيد بكاية50
40حممدحممد فراس حريتاين51
35أمحدحممد كنان نعمة52
50صاحلحممد كور53
ا54 ض د قحم 70فا 70فاروقحممد مضر حجار54
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حناس55 د علحم د 50حم 50حممد عليحممد حناس55
غيابعبد القادرحممد مهام الطيب56
35مالكحممد وفا برادعي57
غيابغسانحممود العلمي58
35نبيلمريام شامي59 ي لم
غيابحممد مجالمصطفى محصي60
35حممدمىن منصور61
60حممدمهند حريري62
35نوفلنور العزاوي63
6460 60حممد صالحنور عقاد64
35حممدنورا رضوان65
40حممد عنايتنيازي كروين66
35حممدهبة اهللا نصار67
زاد68 ي كال فني 85ه 85حسنهيفني كالوي زاده68
35كنانيامن هالل69
غيابعدنانحيىي خولندي70
35عادليزن القاسم71
35عماد إيليافادي عبد الكرمي72 رمي ب يي إ
60سعد اهللاأمحد شحرور73
35عدنانأمحد لطفي علوان74
50عبد الرمحنأمحد حيىي قرقناوي75
35حممد أكرمأمحد قوجه76
35فريدأمحد الشيخ شوا77
80حممد عبد اهللاأديب بيانوين78
35حممد أمريأمرية مجال الدين79
35سليمانطوان بكر80
ا81 ال انآ 35ف 35صفوانآيال صباهي81
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عزو82 حباسل ال د 50ع 50عبد الرحيمباسل عزو82
50اميلجود سيده83
55حممدحسام كردي84
50بكريحسن كرزون85
50حممدحسني سياجان86
35بشري نوريداليا عاشوري87
40أسامةديانا اخلطيب88
50اسبريورامي شكور89
50عزامرؤى اخلطاب بارودي90
9150 50حممد هيثمروال الدريس91
60حسنروجني كالوي زاده92
35حممد مجالرمي هيكل93
35عالء قطان94
تا95 نال 50أمحد 50أمحد ينال وتار95

الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى

مديرة التقومي واالعتماد           معاون وزير التعليم العايل                         وزير 

خالدكتورة ميسون دشاش       الدكتور حممد جنيب عبد الواحد
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