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 إعـــــــــــــــــــالن

 :7102-7102من العام الدراسي  تكميميةة امتحانات الدورة النتيج المرشحين لمتخرجأسماء الطالب     
 قسم االقتصاد الزراعي: -

 

 اسم األب اسم الطالب م اسم األب اسم الطالب م

 ابراهٌم كنده زٌدان 08 علً اسماعٌل الجندي 0

 عمار مالك دٌوب 09 منهل أحالم فخور 9

 عماد مجد الدالً 91 علً بشار سلٌمان 6

 أحمد مخلص الغرٌب 90 أحمد حال العواد 3

 حسام مرح رزوق 99 وائل حنٌن الجرف 5

 مصطفى مرٌم الدندل 96 اسماعٌل خزامى فرج 3

 محمد مشعل المشعل 93 لؤي رند الشعرانً 7

 عمار نور زعٌر 05 ماجد رنٌم الطوٌل 8

 مالك نوفل السلوم 93 أكرم رهف رزوق 9

 سٌف الدٌن هدٌل تقال 97 هٌثم رهف ثلجة 01

 موفق هال حوٌجة 98 ناصر رٌم خلف 00

 لؤي ٌارا الشعرانً 99 علً رٌهام النٌسانً 09

 أسامة إلهام ابراهٌم 61 جالل ساره رزوق 06

 فواز راما القزق 60 أحمد سام الملحم النمر 03

 سلٌم ساهر سعد 69 سامً صبا حوٌجه 05

 سامر مٌسر العلً 66 جابر صبحً القاسم 03

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ تاج الدٌن فاطمه نٌوف 07
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 قسم اإلنتاج الحيواني:

 

 اسم األب طالبالاسم  م اسم األب اسم الطالب م

 نور الدٌن فادي عبٌدو 05 مصطفى أحمد دٌوب 0

 نهاد فداء سلٌمان 03 أحمد آالء بوظان 9

 سلٌم فرح األمٌر أحمد 07 محمود حازم كرٌكش 6

 كامل مجد الجاسم 08 أحمد حمزه غدٌر 3

 طرٌف محمد الجندلً 09 خلف دعاء الخلٌف 5

 أحمد العٌسىمحمد  91 محمد دٌمة محفوض 3

 حسٌن مظهر الحساس 90 عبد الكرٌم رنده أبو اسماعٌل 7

 محمد معاذ كٌزاوي 99 غسان سعٌد عساف 8

 رائد مٌس ٌاغً 96 فٌصل سلٌمان المحمد 9

 خالد نوار غٌبور 93 حسن عبٌر الصواف 01

 محمد هشام الضبعان 95 رٌاض عمار سٌفو 00

 عبدو وائل المحمد 93 عماد عمار الحموي 09

 أٌمن ولٌد السوس 97 خالد عمر صطوف الشٌخ 06

 مراد ٌارا خدوج 98 فاروق غالٌة أرناؤوط 03
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