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مالحظات
كتابةمجموعالنظريالعممي

فقط إثنان وسبعون824264672احمد منذر طاهر1
فقط اربع وثمانون449246084اسالم محمدغٌاث العوٌر2
فقط ست وستون433234366امٌر نزار العبدو3
فقط سبع وسبعون11461957.577أحمد عبد الفتاح عبد الكرٌم4
فقط ست وسبعون31215576آمال هاٌل الفرج5
فقط إحدى وسبعون1159205171باسل حسن كرماج6
فقط إحدى وثمانون382245781بالل محمد العمر7
فقط إحدى وسبعون815215071دٌانا طرٌف السلوم8
فقط إثنان وثمانون9422457.582رغد ملحم خضور9
فقط ثمان وثمانون809276188رهف موفق السٌد10
فقط إحدى وتسعون635276491رٌم عابد ابراهٌم11
فقط إثنان وثمانون454245882زهرة عبدالمنعم طرابلسٌة12
فقط ثمانون821245680سالً حاتم ارسالن13
غائبغائب30615سامر اسماعٌل عٌد14
فقط ست وستون5701946.566سائر خلفو الخلٌف15
فقط سبع وتسعون596306797سماهر واصل الحسٌن16
فقط أربع وستون535184664عبد الكرٌم محمد السلٌمان17
فقط تسع وستون588234669عالء ابراهٌم السلٌمان18
فقط تسع وسبعون370245579علً حسٌن العوٌد19
فقط ثالث وسبعون195225173غرام ٌوسف الحسن20
فقط أربع وسبعون310215374غنوه فاٌز رستم21
فقط إحدى وسبعون467165571فادي أسعد سلهب22
فقط إحدى وستون299233861الرا احمد سفر23
محرومغائب9304محمد نصر الدٌن المحمد24
فقط خمس وستون246214465محمدهادي تركً الحسٌن25
فقط سبع وثمانون431266187مرٌم حمود الرمضان26
فقط تسع وخمسون956174259مصطفى حكمت الدالً أحمد27
فقط إحدى وثمانون1158225981معتصم  اسكندر الداوود28
فقط سبع وستون412224567نجالء ماهر خدوج29
فقط إثنان وسبعون957215172نعمت أحمد العبٌد30

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة
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فقط ثمان وثمانون6052859.588نور بشار فطوم31
فقط إثنان وثمانون829255782هال ٌوسف عجوب32
فقط إحدى وثمانون8342555.581ٌارا علً اسماعٌل33
فقط أربع وخمسون807134154ٌاسٌن  محمد اسماعٌل34

الراسبون

فقط أربع وتسعون484296594عبٌدة غزوان الدندشل35ً
فقط ثمان وثمانون422276188علي هيثم فخور36
غائبغائب40415الليث محمد عليا37
فقط تسعون415236790خالدية رشيد العثمان38
فقط أربع وسبعون8041360.574طه عمي أسعد39
فقط ست وستون502194766عبد اهلل درزي المرعي40
فقط خمس وسبعون407215475نور محمد ابو خضرة41
فقط إثنان وستون226204262هبة بشار النحاس42
فقط إحدى وسبعون272224971لؤي وائل شاهين43

حممة سنة خامسة
غائبغائب39921أغيد مخلص سليمان44
غائبغائب39624دعاء محمد الحجي45
غائبغائب66720دعاء نسيم ورد46
فقط ثمان وخمسون725203858رشا عوض البكور47
غائبغائب17523رشا قتيبة ناصر48
غائبغائب37217سوسن غسان الخميل49
فقط خمس وستون660224365شيماء محمد بري50
غائبغائب37819صباح عبد المحسن خميفة51
فقط تسع وسبعون655235679ضحى محمد النعسان52
غائبغائب37724ليالي صالح الدين زين53
فقط سبعون481195170مهنا توفيق الشيخ حسن54
غائبغائب30926محمد أحمد دلول55

فقط سبعون805205070عالء عبداهلل الشيخ
فقط ثمان وخمسون334154358ليال حسني الراعي56
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غائبغائب51922ريام علي الرحال57
فقط خمس وثمانون7202460.585صبا عيس األحمد58
فقط إثنان وثمانون4742457.582مرح محمد قنزع59
فقط ثالث وتسعون389276693عبير هزاع سعد60
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