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مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

فقط ستون354204060أحمد مصطفى ديوب1
غائبغائب11324أحمد نايف الجرعتمي2
فقط إثنان وتسعون160256792أحمدرياض الخميف3
فقط ست وثمانون218285886أسماء عمي ديب4
غائبغائب28820أييم مطعم جبر5
فقط خمس وستون233244165آالء أحمد بوظان6
غائبغائب50524باسل زياد الخطيب7
فقط ثالث وثمانون242265783تركية أحمد الحمزة8
فقط ثمانون324235780حمزة أحمد غدير9
فقط أربع وستون171244064خالدأحمد سيفو10
فقط ثالث وستون648224163دعاء خمف الخميف11
فقط ثمان وثمانون176226688ديانا نزار األمير حسن12
فقط إثنان وتسعون190276592ديمة محمد محفوض13
فقط ثالث وثمانون182206383رامي مخمص زينو14
فقط ست وثمانون223226486رشا عبد الكريم الصالح15
فقط ست وسبعون267255176رغد عمي العبد اهلل16
فقط أربع وسبعون116235174رندة عبد الكريم ابو اسماعيل17
فقط خمس وثمانون280196685رىف نوار فطوم18
فقط ثمان وسبعون238235578سالم عوض الكشتو19
فقط أربع وسبعون204264874سعيد غسان عساف20
فقط سبع وسبعون194245377سميمان فيصل المحمد21
فقط ست وعشرون50619726صفوان سميم خراط22
غائبغائب16325عبد الكريم عمر نصر23
فقط سبعون828234770عبيرحسن الصواف24
فقط ست وثمانون259275986عمي محمد فارس25
فقط إحدى وثمانون482216081عمي نصر صيوم26
فقط ثمانون297206080عمي نظير ىاشم27
فقط ثالث وثمانون312206383عمار رياض سيفو28
فقط تسع وستون121224769عمارعماد الحموي29
فقط ثمان وسبعون675215778عمر صطوف الشيخ30

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة
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فقط ست وسبعون305265076غالية فاروق أرناؤؤط31
فقط ثمانون795215980فداءنياد سميمان32
فقط ست وستون494254166فراس نضال مجر33
فقط ستون340243660فرح سميم المير أحمد34
فقط ثمان وستون355194968قاسم محمد العمي35
غائبغائب50023لمى وجيو حمدان36
غائبغائب33423ليال حسني الراعي37
فقط اربع وثمانون287236184محمد طريف الجندلي38
فقط خمس وستون673244165محمدأحمدالعيسى39
فقط ثمان وستون483194968مظير حسين الحساس40
فقط إحدى وأربعون649231841معاذ محمد كيزاوي41
فقط سبع وثمانون485256287مياس أحمد  الكردي42
غائبغائب26525ميس رائد ياغي43
فقط ست وستون495264066نوار خالد غيبور44
فقط إثنان وثمانون257216182نور سميم عميا45
فقط سبع وثمانون514295887نيفين محمد فنده46
فقط ثالث وستون650234063ىشام محمد الضبعان47
فقط ست وسبعون142225476وائل عبدو المحمد48
فقط إحدى وستون224214061وجدان مازن الشيخ خالد49
فقط إحدى وسبعون243175471وليد أيمن السوس50
فقط سبع وسبعون292225577يارا أمين الحاج حسين51
فقط سبعون252244670يارا مراد خدوج52
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