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مالحظات
كتابةمجموععممينظري

فقط إحدى وستون539372461احمد أنس االحمد1
فقط تسع وعشرون59082129احمد فاٌز داود2
فقط تسع وخمسون779352459اسعاف محمد حسام الطباع3
فقط ست وستون777412566اسالم عبد الرحمن النعسان4
فقط ستون745372360امجد خالد زعرور5
فقط ثالث وسبعون794452873امٌنة سلٌمان المحمد6
فقط ثالث وستون967342963أحمد جياد االبراىيم7
فقط ثالث وخمسون728381553أحمد عبد الباسط المصري8
فقط ثالث وأربعون954202343أشرف عمي الحمو9
فقط خمس وأربعون939232245أغيد غياث أحمد10
فقط ست وأربعون985271946أناغيم عمي حيدر11
فقط إثنان وستون974323062آيات بيزات الجرعتمي12
فقط أربع وسبعون790443074آٌة محمد ماهر الخول13ً
فقط ست وستون978402666بانة عبد الجبار ابراىيم14
فقط أربع وسبعون971452974بتول عمار جبر15
فقط إثنان وستون760382462بتول غزوان أسعد البكري16
محروممحروممحروم770بشار الشهاب17
غائب21غائب960بشرى ىيثم سفر18
فقط إثنان وخمسون986282452تمام ابراىيم حبيب19
فقط تسع وستون929432669تمام محمد عسمية20
فقط سبع وأربعون615192847تمٌم ثابت الحاج21
فقط أربع وتسعون736643094ثابت راتب حوٌجه22
فقط ست وخمسون935292756حسن ديوب23
فقط خمس وأربعون744261945حسٌن محمد العثمان24
فقط سبع وستون751373067حال تامر شبٌب25
فقط سبع وخمسون747312657خالد جمال عمرو26
فقط أربع وخمسون782351954خالد سلٌم الخطاب27
فقط سبع وستون634462167خوال احمد العل28ً
فقط ثالث وخمسون772282553دعاء علً كاكور29
فقط تسع وأربعون603202949دٌمه غسان القصٌر30
فقط ثالث وستون808402363رغد الجرعتل31ً
فقط إحدى وستون604372461رنٌم أحمد سالمه32
فقط خمس وسبعون944462975رىام عبد الرحمن عاشور33

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة



فقط ست وسبعون791522476رهام نزار جبر34
فقط سبعون551521870رهف اكرم فطوم35
فقط إحدى وستون629352661رهف عمار الٌازج36ً
فقط خمسون748292150رؤى نصر االبراهٌم37
فقط ثمان وأربعون966331548ريام سامي عدرة39
فقط إحدى وثمانون783522981رٌتا خجادور موسٌس40
فقط ثمان وستون727402868رٌما رضوان غزال41
فقط اربع وثمانون732552984زٌد حسام سالمه42
فقط ست وستون759402666سارة مٌسره آفه43
محروممحروممحروم599سعاد شٌخ ابراهٌم44
فقط خمس وأربعون768271845سلٌمان عبد الفتاح ابو كشتو45
غائب26غائب564سلٌمان منذر خلٌل46
فقط إحدى وسبعون789422971شام منٌر أحمد47
فقط ثالث وثالثون992122133صبا جلعوط48
فقط ثالث وخمسون773312253صبا أكرم معال49
فقط ست وستون781402666صهٌب ٌاسٌن كور50
فقط ثمان وخمسون952342458طارق زياد عفيفة51
فقط سبعون616432770عادل اسماعٌل قنوع52
فقط تسع وأربعون470282149عامر هشام شٌخ محمود53
محروممحروممحروم695عبد الكرٌم عزام عفوف54
فقط إحدى وأربعون602172441عثمان غٌاث الفارس55
فقط إثنان وسبعون955452772عال أحمد عز الدين56
فقط سبع وثالثون947211637عالء غسان عموش57
فقط سبع وخمسون958362157عمي أحمد زيد58
فقط خمسون933262450عمي حيدر شحادة59
فقط خمسون969212950عمي محمد الحسين60
فقط إثنان وسبعون940482472عمي محمد العمي61
محروممحروممحروم598علً محمد ٌاسر العبد هللا62
فقط تسع وخمسون983342559عيد اسماعيل سموم63
فقط ست وعشرون76571926غٌاث محمد دٌب سلٌم64
فقط اربع وثمانون951552984فاتن عرفان أسعد65
فقط أربع وستون964343064فدوى عمي حمود66
فقط ثالث وسبعون737433073فرح طلعت شاهٌن67
فقط ثمان وسبعون767483078فرح مهٌب دٌوب68
فقط خمسون775282250كرم غسان الشام69ً
فقط إثنان وسبعون968492372كريم محمد خميل70
فقط ثالث وستون756362763لجٌن كرم حبٌب71
فقط إثنان وستون788392362لور علً عبٌده72



فقط إحدى وستون972372461ماريا فريد رزوق73
غائب19غائب973مجد حسام حمشو74
فقط إحدى وستون959332861محمد أحمد زيد75
فقط ثالث وستون950382563محمد سامر الزير76
فقط خمس وخمسون764342155محمد عبد الرحمن بكور77
فقط ثمان وخمسون746362258محمود علً الشٌخو78
فقط ثمانون571503080محمود محمد خوام79
فقط ثمان وأربعون976272148مرح عبد الرزاق الشيخ يوسف80
فقط اربع وثمانون738562884مرح محمد الخطٌب81
غائب30غائب786مروه صفوان الحموي82
فقط خمس وخمسون987272855مروه يوسف عبود83
غائب27غائب726مصطفى احمد عبد الكرٌم84
فقط تسعون769603090منار محمد سمٌر ضعون85
فقط ست وخمسون742302656مهند زٌاد ابراهٌم86
فقط خمس وثالثون73372835مً تٌسٌر رزوق87
فقط ست وتسعون761702696مً حكمت نكاره88
فقط ثمان وخمسون977411758مي خمدون الضحاك89
فقط سبعون792452570مٌرا غسان الحركة90
فقط أربع وخمسون784322254مٌس نظٌر هاشم91
فقط ثمان وستون766422668نوار ٌاسر ضوا92
فقط سبع وخمسون980302757نوال غياث الحواط93
فقط ثمان وستون946432568نور رعد المال94
فقط ست وثمانون743582886نور فاٌز الالذقان95ً
فقط ثمان وسبعون954492978نيروز حسن الشيخ ياسين96
فقط خمسون953311950ىالة عمي ابراىيم97
فقط ثمان وستون982392968ىبة اهلل خربيط98
فقط سبع وعشرون637111627هند األشتر نصره99
فقط أربع وأربعون961311344وفاء محمود أورفمي100
فقط إحدى وستون963322961وئام محمد كنجو السميمان101
فقط إثنان وثالثون776171532ٌارا حسن ٌاغ102ً
فقط أربع وخمسون614351954ٌارا علً الكرع103
فقط خمس وأربعون981182745ياس محمد حربا104
فقط ثمان وسبعون970492978يزن أسعد خضور105
فقط أربع وستون730372764ٌوسف خالد المصري106

فقط أربعون172340حسن كٌالنً
فقط ستون322860هدٌل مقصود

محروممحروممحروممجد تٌسٌر قبالن
االستضافة



فقط ثمان وثالثون211738ادلبٌوسف قرب1ً
فقط ثالث وستون372663ادلببرهان الدٌن العمر2
فقط ثالث وأربعون232043ادلببراء االبراهٌم4
فقط ست وستون382866ادلببسمة غفٌر5
فقط سبع وثالثون201737ادلبحسام خمٌس6
غائب23غائبادلبحمٌدة ادرٌس7
فقط تسع وأربعون222749ادلبرامه الخدام8
فقط سبع وخمسون381957ادلبمحمود العل9ً
ادلبزبٌدة حاج عل10ً
محروممحروممحرومادلبٌمان هرموش11
فقط ست وسبعون492776ادلبأمانً بركات12
فقط خمس وسبعون453075ادلبرٌناد الشٌخ عل13ً
محروممحروممحرومادلبماٌا العثمان14
فقط تسع وسبعون661379راسب/ادلبعمر غفٌر15
فقط سبع وأربعون252247ادلبصائب عوض16
فقط أربع وستون451964راسب/ادلبمابل الخطٌب17
فقط إثنان وثمانون523082ادلبساهر الشعبان19
فقط إحدى وعشرون81321ادلبأمٌنة ضعضع20
فقط إحدى وخمسون222951الحسكةغالً الحلو21
فقط تسع وخمسون332659الحسكةعلً الرحال22
فقط أربع وأربعون222244الحسكةٌزن عسكور23
فقط إحدى وخمسون262551الحسكةأحمد الحاج24
فقط تسع وخمسون312859الحسكةعلً من25ً
فقط سبع وأربعون182947الحسكةمحمد محمد26
فقط خمس وخمسون253055الحسكةكرٌم عٌسى27
فقط ست وسبعون492776الحسكةعلً عسلٌه28
فقط خمس وخمسون352055الحسكةرحٌم الصهٌون29ً
فقط ثالث وأربعون261743الحسكةعلً الحسن30
فقط إحدى وأربعون212041راسب/الحسكةروان جمول31
فقط أربع وخمسون381654الحسكةالٌسار القصٌر32
فقط سبع وأربعون222547الحسكةراما الدعبول33
فقط سبع وستون412667الحسكةعمار خلوف34
فقط ثمان وأربعون262248الحسكةدٌانا الشعار35
فقط أربع وخمسون342054الحسكةعبد الجلٌل كركور36
فقط ست وستون432366الحسكةامانً زرٌقه37
فقط خمس وأربعون271845الحسكةرامً علوش38
فقط خمس وخمسون292655الحسكةصفاء العبٌد39
فقط خمسون222850الحسكةرحٌم نصره40



فقط ثالث وثالثون161733الحسكةعلً حمدان41
فقط تسع وثالثون221739الحسكةعلً االبراهٌم42
فقط إثنان وأربعون202242الحسكةعلً حوٌجه43
فقط خمس وعشرون81725الحسكةمرام امٌن44
غائب10غائبالحسكةهٌا الوند45
فقط أربع وخمسون282654الحسكةسها زٌد46
فقط ثمان وسبعون492978الحسكةمحمد علً كحٌل47
فقط تسع وأربعون272249الحسكةفرح الشٌخ خضر48
غائب16غائبراسب/الرقةمحمد العٌزوق49ً
فقط خمس وسبعون522375الرقةاركان المصطو50
فقط خمس وخمسون322355الرقةعلً مجر51
فقط خمس وأربعون182745الرقةمراد ابو اسماعٌل52
فقط تسع وثالثون192039الرقةاالء الكنجو53
فقط أربع وأربعون202444الرقةعروه الخطٌب54
غائب13غائبراسب/الرقةعلً وافد محفوض55
فقط إثنان وخمسون312152الرقةنجاح العبد56
فقط ستون411960الرقةحال العسكري57
فقط تسع وعشرون151429راسب/الرقةمهران الحموي58
فقط إثنان وخمسون292352الرقةرشا الخضر59
فقط تسع وثالثون221739الرقةآمنه الحمادة60
اعادة عمميمحروممحروممحرومحمبمحمد القطٌش61
فقط إحدى وستون352661حمبلٌنا العمر62
فقط خمس وأربعون291645حمبخلٌل الخلٌل63
فقط خمس وأربعون242145حمبأمانً زٌنو64
محروممحروممحرومراسب/حمبمجد حٌدر65
فقط ثالث وستون362763حمبروان خضور66
اعادة عمميفقط ثالث وستون382563راسب/حمبهٌا الٌازج67ً
فقط إثنان وستون332962حمبآالء معلم68
اعادة عمميفقط ثالث وستون412263راسب/حمبهٌا عسان69ً
فقط تسع وخمسون332659حمبسنا الشاغوري70
فقط أربع وخمسون312354حمبعبد الكرٌم سمعول71
اعادة عمميغائب18غائبراسب/حمبشام حٌدر72
فقط إحدى وستون491261راسب/حمبروان زٌنو73
فقط ثمان وعشرون131528حمبرحٌم عدرة74
غائب25غائبحمبفاطمة الشٌخ عل75ً
فقط أربع وأربعون301444راسب/دير الزورسوزان حسٌنو76
اعادة عمميفقط خمسون321850راسب/دير الزورزٌنب مٌر مصطفى77
فقط سبع وأربعون291847دير الزوركامل الماجد الفرج78



فقط ثالث وخمسون332053دير الزورخلود العل79ً
فقط ست وخمسون322456دير الزورروان ابراهٌم80
فقط خمس وخمسون322355دير الزورهدٌل العل81ً
غائب20غائبحسٌن حشٌش82

فقط سبع وثالثون231437نغم الدرزي
فقط ثالث وسبعون433073فضة العساف
غائب25غائبايمان المضحي

الحممة
غائب19غائب542احمد حسني الراعي1
فقط ثالث وثالثون619132033احمد محمد كفا2
فقط تسع وخمسون628431659االء نديم خديجة3
فقط أربع وأربعون601301444اناغيم مازن مني4
اعادة عمميغائب23غائب621ايمان محمد شاىين5
فقط ثمان وخمسون609391958ايمان يوسف رستم6
فقط إحدى وخمسون550341751بشرى حسين الحمدو الحسن الخميف7
اعادة عمميغائب24غائب561جنان عبد اهلل الجندي8
غائب13غائب597رزان احمد الدراج9
فقط ستون583322860رشيد اكرم ياغي10
محروممحروممحروم552رغد امين عدرة11
فقط سبع وخمسون578381957ريم عماد العثمان12
فقط إثنان وثمانون549631982زينب جبر جبر13
فقط إثنان وأربعون570281442سائر خمفو الخميف14
فقط ست وأربعون632311546سكارليت عمي ديوب15
فقط ست وخمسون572362056سميم رامي ديوب16
فقط أربع وخمسون582342054غيث غياث شاىين17
فقط سبع وثالثون460221537فادي وائل الحالق18
غائب12غائب385قتيبة عبد الرزاق المحمد19
فقط تسع وخمسون581392059لمى وسام الخدام20
فقط سبع وثالثون622181937مجد محمد ورد21
اعادة عمميغائب13غائب397محمد حيان القصير22
غائب26غائب434منيار حيدر23
فقط تسع وأربعون424292049ندى محمد الحاج حسن24
فقط إحدى وخمسون568331851نوار محمد اشتيان25
غائب25غائب624نور ايمن شاكر26
اعادة عمميغائب21غائب567وسام عمي الحواط27
فقط خمس وخمسون610401555يارة عاصم الشعار28
اعادة عمميفقط تسع وأربعون475282149ياسمين بسام رستم29
اعادة عمميفقط ستون591312960يمار محمد الخطيب30



فقط ثمان وأربعون262248أحمد منذر طاىر31
فقط سبع وثالثون251237آالء رزوق رزوق32
فقط أربع وستون471764رامي نزار كحمة33
اعادة عمميفقط ثمان وعشرون151328عبد خالد عزو34
غائب19غائبعمار غازي البعريني35
فقط ثالث وأربعون232043مرام محمد تاجو36
فقط ست وخمسون411556نغم حسن الخطيب37
فقط إحدى وخمسون371451نيى ياسين محفوض38
فقط تسع وعشرون141529نيرمين مروان الماغوط39
فقط أربع وسبعون492574ىبة أيمن الحمود40
فقط سبع وستون472067ىيا حسام الحزواني41
فقط ثمان وعشرون121628خالد الشمطية42
فقط أربع وستون461864ادلب زيتونشرف محفوض43
اعادة عمميفقط أربع وخمسون342054ادلب عامقمر حميدان44
فقط أربع وأربعون251944حمبرنيم عدرة46
فقط تسع وخمسون392059حمبنعمت العبيد47
اعادة عمميفقط ثمان وثالثون182038حمبرغد القطمبي48
محروممحروممحرومحمبسعيد الحمدوني49
فقط سبع وأربعون341347حمبزىراء الحاج عمي50
فقط إحدى وستون441761دير الزورريم الراعي52
محروممحروممحروم391الحسين منصف داؤد53
غائب18غائب443بيان المموحي54
فقط خمسون401401050سالي صفوان نداف55
اعادة عمميفقط ثالث وستون315422163سالي نزار عاشور56
فقط خمس وخمسون395361955غالية محمد الزبدي57
اعادة عمميفقط سبع وخمسون461332457غيث فراس صيوم58
فقط إثنان وأربعون425231942لوتس رزوق59
فقط ثمان وخمسون423352358ماىر بالل جمول60
فقط ثمان وثالثون387261238محمد أيمن الحسن61
محروممحروممحروم329محمد عبد الرحمن الحسين62
محروممحروممحروم235محمد ميدي العمر63
غائب18غائب398محمود الضاىر64
فقط خمس وثالثون450201535مصطفى نعمان الدبيات65
فقط أربع وعشرون44071724ناتاشا عزمت غازي66
محروممحروممحروم384نغم عمي ضعون67
فقط أربع وخمسون394351954ىاشم معن العايق68
فقط خمس وخمسون462391655ىبة فيصل درويش69
غائب25غائب439يزن دريد عزو70



فقط أربع وخمسون361854رىف رشاد اإلبراىيم71
اعادة عمميفقط أربع وستون481664عبد اهلل األحمد72
محروممحروممحروممحمد الخطيب73
محروممحروممحروممحمد سيف يوسف العموري74
فقط تسع وخمسون421759مصطفى حكمت الدالي أحمد75
غائب15غائبىويدا محمد األحمد76
فقط إحدى وستون431861ياسمين فيصل اقزيز77
فقط إثنان وثالثون671151732أحمد حمدان78
فقط خمس وخمسون674411455أنغام سعد79
اعادة عمميفقط سبع وخمسون677372057رىف عواد81
اعادة عمميمحروممحروممحروم642سارة خالد رزوق82
فقط سبع وخمسون672372057سحر قشمر83
فقط ثمان وخمسون656332558عمي الحركي84
640مصطفى نيوف85
فقط ثمان وستون472168ميساء ضفار86
698وفاء رحمة87
فقط ثالث وأربعون683212243يزن رزوق88
غائب10غائب276أغيد عمي كحيل89
فقط أربع وثالثون268221234أمير ماىر جرجس90
محروممحروممحروم19حسام صفوان اآلغا91
محروممحروممحروم311رىف حسنين فخور92
غائب15غائب191ضحى عبد الفتاح عبد الكريم93
محروممحروممحروم114عالء الدين حمود الحسين94
اعادة عمميفقط ثمان وستون299442468الرا أحمد سفر95
غائب13غائب78محمد مفيد الحمود96
غائب15غائب180محمد ىادي عارف الحسين97
غائب10غائب173مصطفى سميمان األحمد98
غائب24غائب229ميند محمد المحمد العمر99
غائب19غائب118نسرين أحمد الحسين100
غائب11غائب122بشير جمال منصور101
فقط ثالث وخمسون147411253حسن أحمد عزوز102
غائب15غائب105شادي عدنان ىويس103
فقط ست وعشرون161111526مريم محمد جياد حميدي104
غائب13غائب324حمزة احمد غدير105
محروممحروممحروم507نور محمد زينو106
غائب13غائب523مجد عبد المجيد القمفة107
محروممحروممحروم497ريام الخطيب108
اعادة عمميغائب21غائب488ىدى مصطفى رزوق109

ايقاف تسجيل فصل أول

ايقاف تسجيل عام كامل



محروممحروممحرومحمبجوليا عدنان سمعول110
غائب12غائبحمبعبد اهلل فيمي الحسن111
الفراتعبد الرحمن عبد السالم الشويخ112
غائب14غائبرىف عمر مجحود113
محروممحروممحرومعمار عبد القادر114
محروممحروممحروماية اعبيد115
محروممحروممحرومنور العبداهلل116
محروممحروممحرومبياء غفير117
اعادة عمميغائب24غائبدانية ابراىيم118
محروممحروممحرومأديبة البرازي119
فقط أربع وستون541064شذى فطوم121
فقط خمس وستون461965كريم ياغي122

اعادة عمميغائب23غائب703أحمد عبد اهلل الحبيب
ىزار حجي عمي
فقط إحدى وثالثون31ليس لديو عممي31رىام عمي السالم

نور العيان


