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آالء بسام بعلبكي710099
ناجح658815364أمحد امساعيل عارضة710001
ناجح798616569أمحد عبد الرزاق شيخو710002
ناجح778215967أمحد يوسف احلجار710003
راسب506611649أسراء عبد اجلليل الزامل710004
راسب637213557أمنار اجلبوري710005
راسب516811950أيهم العموري710006
براء عبد احلي710082
ناجح748115565بالل العاصي710007
بالل عقلة العكلة710083
غيابــــتيماء احلريري710008
ناجح808316368جهاد عبد الرزق الشيخ عمر املصطفى710009
راسب515310444حسام السمارة710010
ناجح748215665حسان مرعي حسني الراضي710011
ناجح818616770محدي عبداهللا الغباغيب710012
ناجح59+58821401حيدر توفيق حيدر710013
ناجح687714561خالد سابا710014
ناجح677514260خالد حممد عالء الدين محودة710015
ناجح929118377دانا النابلسي710016
غيابــــدانيا فهد قطناين710017
دياب حجازي710018
ناجح708115163رزان ركان املبسبس710019
ناجح677814561رغد علي عيد710020
رنا أكرم عز الدين710084
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ناجح899518477روال وجيه فرزان710021
ناجح748616067رينا حممد عوض710022
ناجح799517473زهري فيصل سرور710023
ناجح829517774سارة حسني شريدة710024
ناجح698415364سعد حممد البعاج710025
ناجح738315665سيلفا يوسف عبد اهللا710026
ناجح797715665شادي غسان البريويت710027
راسب548113557شذا صاحل حسن غنام710028
راسب637013356صبا عبد احلكيم مرعي710029
غيابــــصفاء عبد اهلادي البطرين710030
ناجح808916971طارق علي زيدان710031
ناجح868917573طه رعد عبود النعيمي710032
ناجح808916971عامر ابراهيم املنال710033
ناجح748716168عبدالعزيز مسري الربدان710034
عبداهللا عبد احلكيم مرعي710085
ناجح727815063عبدايد حسان دمهوش710035
ناجح858917473عال حممد احلليب710036
عالء سليمان الشعبان710086
ناجح59+64761401عالء جندات األمحد710037
ناجح687714561علي يوسف عبد اهللا710038
ناجح9710820586عماد الدين علي األمحد710039
غيابــــعمر أمحد األسدي710040
ناجح638114460عمر يج الفاعوري710041
عمر ياسر أحنف710087
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ناجح809117172غفران خالد عبد الرمحن710042
غيث مأمون أبو شعر710088
فاتنة عبداحلكيم مرعي710089
ناجح889418276فارس قاسم الطري710043
فاروق حممد مجال األمحد710090
ناجح678114862فاروق يوسف احلريري710044
ناجح687414260فراس أمحد السبيين710045
راسب636012352فراس أكرم بوز710046
راسب536611950فراس حممد منذر الشجاع710047
ناجح909018075كارال الياس مارديين710048
راسب636312653كمال مسري تركماين710049
ناجح747615063لؤي حمسن السعد710050
ناجح778115866ليث نادر البيطاري710051
ناجح799217172لينة أجمد سعيد الربازي710052
ماريا يوسف عبد اهللا710109
ناجح707614661ماهر سليمان710053
جمد جزائريل710115
حممد الباسل مشوط710111
ناجح667914561حممد الكيالين710054
راسب586412251حممد أنس أمحد النابلسي710055
راسب555410946حممد أنس خالد عنوز710056
راسب526711950حممد حسام احلمود710057
ناجح829717975حممد حسام ممدوح األجوة710058
راسب556512050حممد محزة710059
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حممد رياض الذنون710091
ناجح728816067حممد صاحل مسيح القاضي710060
ناجح828817071حممد عمار معتز امليداين710061
ناجح58+59781372حممد كمال سليمان العطية710062
ناجح59+66751411حممد كنعان حممود710063
حممد نذير زياد كريزان710092
ناجح879718477حممود سامر الكسار710064
راسب557613155حممودغالب أمحد عبداهللا710065
ناجح779016770مروان حبيب علي710066
مصطفى عبدالرضا جواد710093
ناجح829818075مضر عبد املطلب الشوا710067
مضر اد حسون710112
راسب495610544معن الزين710068
ناجح737715063ملهم حممد وليد خليل710069
مهند منصور اجلباري710113
ناجح58+60771372مهند نوري عبدالعزيز متيم710070
راسب537212553ميار هنا710071
راسب515911046ميسون الساعور710072
ناجح858717272جناة علي األمحد710073
ناجح928517774نده رياض دحدل710074
ناجح9110119280ندى حممد وجيه هارون710075
ناجح9510019582نضال مصطفى ناعسة710076
ناجح58+62771392نور حممد عكش710077
ناجح738315665هدى علي جبار710078
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راسب586512352هيلني مصطفى710079
راسب597313255وئام السعدون710081
ناجح708015063وليد اللجمي710080
يامن جعفر  الشاهني710096
يوسف عبدالقادر اجلسري710097

الدكتور حممد حيىي معال
وزير التعليم العايلمعاون وزير التعليم العايل مديرة التقومي و االعتماد
الدكتور نزار الضاهرالدكتورة ميسون دشاش

نسبة النجاح : 63.9%عدد الطالب الناجحني : 62عدد الطالب املتقدمني : 97
متّت املساعدة االمتحانية بناًء على املرسوم الرئاسي /203/ تاريخ 2011/5/26 وقرار جملس التعليم العايل رقم 23 تاريخ 7/ 10 / 2012
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