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مالحظات
كتابةمجموعالنظريالعممي

فقط ثمانون496285280أحمد نزار سعد1
فقط ثالث وسبعون255264773احمد محمدسمٌر ضعون2
فقط إحدى وسبعون174254671اسماء ابراهٌم ضفار3
فقط سبع وثمانون428276087امل قتٌبة ناصر4
فقط سبع وثمانون674285987انغام سعد سعد5
فقط ست وثمانون409266086بانة علً الحواط6
فقط ثمان وثمانون528295988بشرى أحمد الجبر7
فقط ثالث وتسعون701306393تسنٌم محمد العثمان8
فقط ثمان وثمانون643295988حال علً السالمة9
فقط سبع وتسعون724296897حنٌن محمد الحموي10
فقط سبع وتسعون375296897حنٌن ناصر مقصود11
فقط خمس وتسعون684296695دٌب صالح الدٌب12
فقط تسع وثمانون465286189رؤى احمد المال13
فقط أربع وتسعون477286694رؤى فواز السٌد14
فقط تسعون681286290رنا علً ابراهٌم15
فقط خمس وثمانون419275885رٌام زٌنو16
فقط إثنان وثمانون831275582زٌنب محً الدٌن دروٌش17
فقط تسع وعشرون29صفر41329سارة بشار حوٌجة18
فقط ثالث وتسعون371306393سارة جابر أبو اسماعٌل19
فقط ثالث وثمانون713265783سارة محمد سمٌر هرموش20
فقط اربع وثمانون456265884ساره فهٌم العامود21
فقط إحدى وثالثون66430131ساره نهاد دٌوب22
فقط إحدى وثمانون368295281سوزان أحمد الحركة23
فقط ست وتسعون380296796شذا عبد الكرٌم المحسن24
فقط تسع وعشرون29صفر39229صبا نادر ابوقاسم25
فقط ثمان وتسعون373306898صفاء جبر26
فقط إحدى وسبعون196244771عبد الرحمن عبد القادر العمر27
فقط إثنان وثمانون249255782عبد الرحمن مسلم قنبر28
فقط ثمان وثمانون687295988عبد هللا عبد السالم غرٌوات29ً
فقط إحدى وتسعون369276491عفراء بشار زٌنو30

الدرجةالرقم الجامعياإلسم و الشهرةم

عمٌد كلٌة الزراعة
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فقط تسعون451266490عالء سامً جمول31
فقط ست وثمانون638305686علً حسن الحسن32
فقط سبع وسبعون296255277علً غسان الصالح33
فقط ست وثمانون679285886غفران عبد الكرٌم فاضل34
فقط ثمان وسبعون266255378فرح سمٌر صافٌه35
فقط سبع وثمانون525276087فرح صفوان الحموي36
فقط سبع وسبعون444255277فهد ناٌف الحموي37
فقط إثنان وتسعون263296392كرم ابراهٌم حاج داعور38
فقط إحدى وسبعون513244771كرٌم مستنصر القطرٌب39
فقط خمس وسبعون692235275مارسٌل جمال السعد40
محروم6977مازن احمد دلول41
فقط إثنان وثمانون723265682ماهر اسماعٌل عٌد42
فقط سبع وسبعون452235477ماهر عمار دٌوب43
فقط ست وثمانون641275986ماٌا حسان فهد44
فقط إحدى وثمانون53265581محمد نادر حلب45ً
فقط إثنان وثمانون526255782مً غٌث كردٌة46
فقط خمس وثمانون712285785نسرٌن محمد عروف47
فقط سبع وثمانون222285987نغم اسماعٌل الشٌخ عمر48
فقط ست وثمانون320275986نغم طالل الغندور49
فقط ثالث وثمانون217285583نوار منذر الصالح50
فقط ست وثمانون295305686نور بسام بدور51
فقط ثمان وسبعون220265278نور فابز دأود52
فقط سبع وثمانون410285987هدى لؤي طه53
فقط تسعون488286290هدى مصطفى رزوق54
فقط إثنان وسبعون275264672وائل محمد حمدو55
فقط إحدى وأربعون234301141والء ولٌد االحمد56
فقط ثمان وستون499244468ٌاسمٌن فهد القطرٌب57
فقط إثنان وتسعون662266692ٌمار امٌن حمودي58
فقط إحدى وثمانون458305181ٌمام علً دٌوب59

0الراسبون

محروم
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فقط ثمانون279245680مجد احمد مقداد60
فقط ثالث وسبعون281225173فادي ركن الدٌن سٌفو61
فقط إثنان وتسعون145286492باسل دروٌش البدور62

0التحويل المتماثل
فقط إحدى وثمانون936275481خضر عدنان محمود63
فقط إحدى وتسعون941256691عوض عبد الرزاق بديوي64
فقط اربع وثمانون938265884محمد خالد األحمد65

االستضافة
غائبغائب24نورا أبو شاهين66

الحممة
محروم منقطع365آالء آصف دعبول67
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