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مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

فقط إثنان وعشرون78515722احمد اسعد البكري1
محروممحرومغائبمحروماسماعيل عدرة2
غائبغائب78722اناس حسن البكور3
غائبغائب75224اية زكريا السميمان4
فقط ثالث وسبعون754284573جالل زهر الدين جبر5
محرومغائبمحرومحسن الصيادي6
غائبغائب73420حسين محمد صعب7
محروممحروممحرومزينب حمادة8
محروممحروممحرومسممى عرفة9
غائبغائب77323صبا اكرم معال10
محروممحرومغائبمحرومعبد الرحمن سالمة11
محروممحرومغائبمحرومعبد الناصر االبراهيم12
محروممحرومغائبمحرومعبد الهادي عبد الكريم يوسفان13
غائبغائب78022فاطمة محمد نمر14
محروممحرومغائبمحروممحمد البزوير15
محروممحرومغائبمحروممحمد الرحمون16
محروممحرومغائبمحروممحمد سميمان17
فقط ثمان وخمسون758223658محمد مخمص اواب18
محروممحرومغائبمحروممحمد مرهف عبدو19
محروممحرومغائبمحروممصطفى اليونس20
محروممحرومغائبمحرومنور حمود21

الراسبين
غائبغائب18احمد فايز داوود22
غائبغائب11اغيد اسامة الدبيات23
غائبغائب18تميم ثابت الحاج24
فقط خمس وستون174865رهف اكرم فطوم 25
مستنفذفقط خمس وأربعون103545عمي ماجد نصار26
مستنفذفقط إحدى وعشرون15621محمد احمد المال27

االستضافة
غائبغائب14استضافة الحسكةاحمد محمد العوض28
غائبغائب15استضافة الحسكةاسامة حسن الديس29
غائبغائب16استضافة الحسكةاسماعيل نور الدين القطريب30
فقط خمس وخمسون114455استضافة حمباسماعيل وعد ابو شاهين31

الرقم الجامعياإلسم و الشهرة
الدرجة م
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فقط إثنان وثمانون255782استضافة دير الزورآيات بهزات الجرعتمي32
فقط تسع وخمسون174259استضافة حمبآية محمد ايمن ناجي33
محروممحرومغائبمحروماستضافة الحسكةحذيفة محمود االسعد34
محروممحرومغائبمحرومحمزة السعد35
محروممحرومغائبمحرومحمزة طه36
فقط أربع وأربعون143044استضافة دير الزورخالد ايمن جرجنازي37
فقط إثنان وخمسون223052استضافة حمبخالد محمد جمال السموم38
فقط تسع وأربعون153449استضافة ادلبرغد جهاد السوادي39
محروممحرومغائبمحرومسارة وردة40
غائبغائب20استضافة حمبسومر عيسى الحمادة41
فقط ثالث وخمسون262753استضافة ادلبعادل خالد صالح42
غائبغائب23استضافة الحسكةعدنان اسماعيل الخطيب43
غائبغائب20استضافة الحسكةعمي حاتم الحسن44
غائبغائب18استضافة الحسكةعمي محمد االبراهيم45
غائبغائب21استضافة حمبعمي محمدالعمي 46
فقط ثالثة عشر13013استضافة الحسكةكرم اسماعيل محمود47
فقط إثنان وسبعون205272استضافة دير الزوركمال سامر زريقة48
فقط إحدى وثمانون216081استضافة الحسكةمحمد خمدون الجمل49
غائبغائب14استضافة الحسكةمحمد زاهر صالح دهيمش50
فقط سبع وثالثون152237استضافة دير الزورمحمد محمد جنيد51
غائبغائب25استضافة دير الزورمروة يوسف عبود52
غائبغائب27استضافة حمبمنذر عدنان شتيان53
فقط ست وخمسون233356استضافة الحسكةمهيار قاسم ديوب54
فقط إثنان وستون283462استضافة حمبمي ابراهيم ديب55
غائبغائب17استضافة الرقةميرفت صطوف الجاسم56
غائبغائب15استضافة الحسكةهيام غياث صيرفي57
استضافة الحسكةيوسف عبد المعين حميدي58

الراسبين استضافة
مستنفذفقط إحدى وثالثون131831استضافة دير الزوراحمد شهاب59
فقط خمس وخمسون203555استضافة دير الزوراشرف الحمو60
غائبغائب20استضافة ادلب زيتونامينة ضعضع 61
فقط سبع وسبعون225577أحمد طه62
مستنفذفقط إثنان وخمسون163652أحمد عبد الرحمن63
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غائبغائب23حسن حسين الخدام64
غائبغائب19استضافة حمبرحيم عدرة 65
فقط أربع وستون154964ريام عدرة66
غائبغائب27زينة زقزاق67
غائبغائب15استضافة الرقةسومر شاهين68
غائبغائب20شام توفيق حيدر69
غائبغائب12شذى وليد فطوم70
فقط تسع وأربعون202949استضافة ادلب زيتونصائب عوض71
فقط إثنان وثالثون161632استضافة الرقةعروة رمزي الخطيب72
غائبغائب20استضافة الحسكةعالء الدين غيبور73
غائبغائب13استضافة حمبعمي السنكري74
مستنفذفقط أربع وأربعون222244استضافة الرقةعمي غياث جاكيش75
مستنفذفقط سبع وخمسون183957عمار اسبر76
فقط إثنان وأربعون212142عمار مقداد77
فقط سبع وستون194867استضافة حمبفاطمة الشيخ عمي78
مستنفذغائبغائب16فرح الراشد79
مستنفذفقط ثالث وسبعون244973استضافة الرقةفواز العبد االبراهيم80
فقط إحدى وخمسون232851قمر حميدان81
فقط ست وستون387145266محمد الحسن82
مستنفذغائبغائب23استضافة الحسكةمحمد زينو83
فقط إحدى وخمسون252651استضافة الرقةمراد ابو اسماعيل84
مستنفذفقط ستون184260استضافة الرقةنجوى شاويش85
فقط إثنان وستون164662ندى محمد الحاج حسن86
غائبغائب11نصر ورد87
غائبغائب20نور بشار فرحات88
فقط ثمان وستون264268استضافة ادلب زيتونيمان هرموش89
فقط ست وخمسون154156محمد القطيش90
فقط خمس وثمانون265985رؤى سويدان91
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النجار معد. د األول الفصل رصد لجنة


