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   وزارة التعليم العايل

 مديرية التقومي واالعتماد   

الدرجةاإلسمالرقم

50امساعيل عبد اللطيف  عبد املوىل1

جامعة القلمون - دورة أيار 2012 - نتائج امتحان الكفاءة هندسة العمارة

70إدوار إدمون جبور2

50أمحد رياض علو3

70أمحد نزار عروب4

60أسيل عبد الرزاق قصيلي5

35أكرم محدي اخلطيب6

60أجمد صبحي طيب7

غيابأمل حممد معراوي8
60بسام ابراهيم الزبدية9

50متام بسام سعده10

غيابجود حنا الياس11
غيابجود ميشيل مبيض12
60حبيب أمحد اجلاموس13

50خالد وليد الرفاعي شاهني14

60دانا حممد واثق جنديل15

50دياب عبد الكرمي احلبشي16

50رغد عبد املوىل السباعي17

60رؤى عقاب عامر18

60سلمان علي علي19

غيابشيم جورج خنلة20

60صالح الدين صاحل صدقة21

35طارق أمحد األصفر22

50عاطف رياض املهباين23

50عامر نعيم عبيدي24

70عبد الرمحن أمحد سحبان الشعار25

60عبد الرزاق سعيد معاد26

80عبد اهللا مصطفى دعبول27
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50عبيدة حممد شامل الشغري28

غيابعالء الدين خضر حزام29

50عالء عبد احلسني ابراهيم30

غيابعالء عمر حوايل31

35علي طالل زاهر32

غيابعمر عبد الكرمي الشيخ حممد33

80فادية راسم اإلخوان34

70فارس عبد املنعم يونس35

35فائز نبيل معمر36

35جمد الدين مروان باكري37

غيابجمد أمحد سليم أبو خضر38

60حممد حازم حممد جالل خري اهللا39

35حممد حسن سعود40

غيابحممد راكان حممد نضال مشس الدين41

35حممد زهدي قطان42

60حممد سليم دعبول43

50حممد صبحي طالل اللمداين44

35حممد عباس فاضل45

50حممد عزات مرعي46

50حممد غسان مبيض47

50حممد نور عبد اجلليل مشوط48

70حممد وليد دعاس49

35حممود أسعد عثمان50

غيابحممود حممد غسان خوست اجلركس51

50مصعب دريد الشيخ عثمان52

غيابمضر حممد شريح حاكمي53

70مؤمن يوسف احلافظ54
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غيابمؤمنه عهد دعبول55

70ناردين كمال عجرم56

60نضال عبد العزيز جعلوك57

70هادية ساطع املالذي58

50وسيم حسان العجمي59

70وليم مجال عبود60

70امحد بسام التجار61

50امحد حممد عليكاج62

60حسان عبد اللطيف معني63

70رميا رياض عبيد63

35عالء الدين بدر الدين تنورة64

70عمار حممد محود65

60مهام فهد عتيق66

وزير التعليم العايل

الدكتورة ميسون دشاش                الدكتور حممد جنيب عبد الواحد الدكتور عبد الرزاق شيخ 

مديرة التقومي واالعتماد                     معاون وزير التعليم العايل
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