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نظري5رجمة تالمقرر

كتابةرقما

فقط أربعة وستون 64إيمان عبد الحليم سبسبي1

فقط ستة وثالثون 36أدهم الصالح2

فقط واحد وثمانون 81أريج جهاد جنيد3

فقط ستة وثمانون 86أسماء نصرالحلبي4

فقط أربعة وستون 64أسماء أحمد سوتل5

فقط سبعة وتسعون 97أسماء ابراهيم مسلماني6

حرمانأنوار الحسن7

فقط سبعة وثمانون 87بتول ياسرالخلف8

فقط تسعة وسبعون 79بتول الدياب9

غيابغبتول سفاف10

فقط اثنان وسبعون 72تسنيم كاجوج11

غيابغحسن مغربل12

فقط أربعة وستون 64خولة عبد الباري13

حرماندلة الشحود14

فقط أربعة وستون 64ديمة راشد الوتار15

فقط واحد وخمسون 51رنيم محلول الزنار16

فقط خمسة وسبعون 75زهراء عبد المعين الزيتاوي17

فقط خمسة وأربعون 45زهرة السويد18

فقط تسعة وسبعون 79زهرة أحمد بشارالموشلي19

فقط خمسة وأربعون 45زينة ماهر فروح20

فقط اثنان وستون 62سارة عبد الرحمن شيخ محمود21

فقط واحد وأربعون 41سماح الحاج حمود22

فقط سبعة وسبعون 77سمير الحلوة23

فقط ثالثة وستون 63سوزان المحمود24

فقط سبعة وعشرون 27شادي العبد الرحمن25

فقط ستة عشر 16شعيلة الحمدو26

حرمانشفاء الحاج عمر27

فقط ثمانية وتسعون 98شمس الحجي28

فقط أربعة وسبعون 74صبا سامرالخوري29

االسم والشهرةالرقم
الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة
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فقط خمسة وستون 65صبا العكاري30

فقط أربعة وثمانون 84صبا عمرالعمر31

فقط ثالثة وثمانون 83صبا حبيب قاورمة32

فقط واحد وثمانون 81صفاء األسعد33

فقط اثنان وسبعون 72صفاء علي دنيا34

فقط ثالثة عشر 13عبد الرحمن سلوم35

فقط ستة وخمسون 56عبد الرزاق حسن مرزاق36

حرمانعبيدة سالم37

فقط خمسة عشر 15عدنان عسكر38

فقط أربعة وتسعون 94عفراء كالوي39

فقط واحد وسبعون 71غفران خالد األحمد40

فقط سبعة عشر 17فاطمة المظهور41

فقط سبعة وثمانون 87قمر الكسار42

فقط أربعة وأربعون 44قمر حداد43

فقط تسعون 90كارولين شموط44

فقط واحد وخمسون 51كرم عبد الرحمن المحمد45

فقط ستة وسبعون 76كيندا العكاري46

فقط أربعة وخمسون 54لجين قيمة47

فقط اثنان وثالثون 32لمى عدرة48

غيابغلونا سبوة49

فقط واحد وتسعون 91ليليان موسى ديب50

فقط خمسة وأربعون 45ماري حازم البيطار51

فقط واحد وسبعون 71محمد عبد الرزاق الجنيد52

فقط تسعة 9محمد الحاج زين53

فقط ستة وسبعون 76محمد القصير54

فقط خمسون 50محمد المديوب55

فقط تسعون 90محمد خير عجاج56

غيابغمروة العوض57

فقط اثنان وتسعون 92مريم الخلوف58
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غيابغمنى غزال59

فقط ثمانية وخمسون 58ميرنا كرجي60

فقط تسعة وثمانون 89نايف الشعار61

فقط ستة عشر 16نجوى ترك62

فقط أربعة عشر 14نزهة األسعد63

فقط ثمانية وخمسون 58نسرين عبد الرحمن64

فقط واحد وستون 61نور العلي651733

فقط اثنان وثمانون 82نور ياسمين زهيرالعوير66

حجب العالمةنوره مصطفى بدر67

فقط أربعة وخمسون 54هبة العمر68

حرمانهبة حميداش69

فقط واحد وسبعون 71هال الحمصي70

فقط ثالثة وثمانون 83هيام يوسف شموط71

فقط ثمانية وسبعون 78وداد الحسن72

فقط خمسة وسبعون 75ياسمين أيمن عمار73

فقط ثمانية وسبعون 78ياسمين أحمد محمود74

فقط خمسون 50يانا ديوب75

فقط ثمانية عشر 18يزن الطويل الوزان المصري76

فقط تسعة وسبعون 79يسرى أبو علو77

غيابغاحمد الجويد78

فقط أربعة وعشرون 24احمد حلواني79

فقط خمسون 50اسراء الحموي80

فقط أربعة وأربعون 44االء األخرس81

فقط سبعة وسبعون 77امل الرجب82

فقط خمسة وأربعون 45امل العبيد المصطفى83

فقط واحد وستون 61انصاف الخضير84

فقط ستة وخمسون 56أسماء الجي85

غيابغرزان السعد86
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غيابغريم دبوس87

فقط واحد وستون 61زهراء العوض88

غيابغزينب الحج أحمد89

حرمانسارة الكمخلي90

فقط واحد وثالثون 31سحر القاسم91

فقط سبعة وثالثون 37سعاد المحمد92

غيابغسميحة العليوي93

فقط ثالثة وستون 63سنا دعدوش94

غيابغسوسن الرستم95

فقط اثنان وستون 62صبا النجار96

فقط ثمانية 8ضحوك الحنوف97

غيابغضياء األحمد98

غيابغعائشة جعفر99

غيابغعبد المحسن الهزاع100

فقط واحد وستون 61عفراء العلوش101

فقط سبعة وستون 67عال القدح102

غيابغفاطمة عمرالديري103

فقط واحد وسبعون 71فاطمة ألوف104

غيابغمحمد المللي105

فقط ثالثون 30محمد شحود دياب106

غيابغمرح القطريب107

فقط واحد وستون 61مهدر العتال108

غيابغميس العبيسي109

غيابغناهد الحمد110

غيابغنعمة إدلبي111

غيابغنور الجنود112

فقط أربعة وعشرون 24نورا ميمه113

فقط اثنان وستون 62نوراألحمد الكمش114

فقط أربعة وثالثون 34هبة المعلول115
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غيابغهبة برازي116

فقط ستة وخمسون 56هبة قبش117

غيابغهديل الونوس118

غيابغهيا حسون النجار119

غيابغوفاء السلوم120

حرمانوفاء القاسم121

غيابغبشرى برهان122

فقط ستة وخمسون 56حفيظة جرجنازي123

غيابغدانيه المغربي124

غيابغدعاء الشعبان125

فقط سبعون 70دعاء بردان126

فقط أربعون 40ريم المحمد الحسن127

فقط خمسون 50ريم عجاج128

غيابغزهور اليوسف129

غيابغسالي اإلبراهيم130

غيابغسجى رزوق131

فقط خمسة 5سهيل السراج132

غيابغشهد كلكل133

غيابغصالح المغربي134

غيابغطارق الجاسم135

فقط ستة وعشرون 26عبدهللا هنداوي136

صفر0عبدو حسين بكور137

غيابغجواش
غالية138

غيابغغنى هللا رشواني139

غيابغفاطمة البتول عرفات140

فقط خمسون 50لمى الحلبي141

حرمانماري عديرة142

غيابغمأمون العلي143

فقط ستة وعشرون 26منال الناصر144

غيابغمنى النادر145
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غيابغندى المحمد146

غيابغنور عروب147

غيابغهبة الصالح148

غيابغهمسة الحموي149

غيابغهيا موسى باشا150

غيابغاسماءالخليف151

غيابغاكرام الدالي152

غيابغالهام جقمور153

غيابغإيمان العموري154

غيابغأحمد العلي155

غيابغمريم الدياب156

غيابغأسماء المحمود157

غيابغأنس الخالد158

فقط ستة وعشرون 26آمال المواس159

غيابغآمنة هواش160

غيابغبديع الحمود161

غيابغبشرى القاضي162

فقط ستة وستون 66بيان عبدهللا العبدالرحمن163

غيابغتميم الكيال 164

غيابغجمانة رسيلي165

غيابغجميل شموط166

غيابغحسن شيخ هالل167

فقط تسعة وستون 69حليمة العلي168

غيابغحنين مناوخ169

غيابغخالد دناور170

غيابغخوله الرجب171

غيابغدعاء الدج172

غيابغدعاء الشامي173

غيابغدعاء حاج صادق174

غيابغدعاء حلبي175

غيابغدينا عوض176
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فقط واحد وثمانون 81راما حموش177

غيابغرشا اليوسف178

غيابغرشا صطوف179

غيابغرغداء البكور180

غيابغرقية الدالي181

غيابغرمى الضاهر182

غيابغرهف حموده183

غيابغريم المحمد الحسن184

غيابغريم رمضان185

غيابغزينب الدالل 186

غيابغسارة أحمد كريحت187

غيابغسالفه السلوم188

غيابغسهام الهبره189

فقط ثالثة وخمسون 53شفاء حسون190

غيابغصبا جمال سويدان191

غيابغصباح أبو طبشة192

غيابغصفيه عسكر193

غيابغعبد الباسط االحمدالعرجه194

غيابغعدنان حسيو195

غيابغعفراء هواش196

غيابغعال دويب197

غيابغعلي العبد الغني198

غيابغفاطمة األطرش199

غيابغفاطمة قناتي200

غيابغفيحاء نصرهللا201

غيابغكرم المبيض202

غيابغالريسا محمد الشيخ صالح203

فقط ستة وخمسون 56لميس العمر البرازي204

غيابغليلى الخوام205

غيابغماريا العباس206

غيابغماريا الناصر207

غيابغمحمد الياسين208
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غيابغمحمد محمود ابراهيم209

غيابغمحمد منار الحاج جنيد210

غيابغمصطفى الحمدو211

فقط خمسة عشر 15منى الدرويش212562

غيابغمنى المكحل213

غيابغناهد الطعان214

غيابغنجاح حمشو215

غيابغنداء السويد216

غيابغندى المحمد217

غيابغنديم الشيخ218

غيابغنعمه االحمد219

غيابغنور االبراهيم المحمد220

غيابغنور الجنود221

غيابغنور الهدى الدياب222

غيابغنور الهدى قنوت223

غيابغنورا فهد224

غيابغنورالحمود الحسن الخليل225

غيابغنيرمين العثمان الحمال226

غيابغهبة الشيخ علي227

غيابغهبة ديب228

غيابغهال محمود شومل229

غيابغهنادي رضوان230

فقط تسعة وخمسون 59وطفة العبد هللا231

غيابغوعد العبدهللا232

غيابغوالء العلي233

غيابغيارا الجعط234

غيابغياسمين علي المحيميد235

فقط اثنان وثالثون 32لميس عيسى العرب236

غيابغآالء عبد الرحمن االبراهيم237

فقط خمسة وخمسون 55بتول أحمد سالمه238

فقط سبعون 70حسين خالد المرعي239
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فقط اثنان وثالثون 32حنين وليد الشمالي240

فقط ثمانية وثالثون 38رئيفة محمد راجح االبراهيم241

فقط ثالثة عشر 13روان مخلص قاسم اغا242

فقط ثالثة وأربعون 43فطمة عبد الرزاق خاني243

فقط سبعة 7مريم احمد العلي244

فقط أربعون 40مها صالح ابراهيم245

فقط تسعة وسبعون 79ميسم محمد الشحنه البستاني246

فقط ستة وعشرون 26نور الهدى محمود عزو247

فقط سبعون 70وئام نايف الشيبان248

فقط واحد وخمسون 51آالء سعيد البذوير249

فقط ستة وأربعون 46أماني محمد منير األسود250

فقط ثمانية وثالثون 38أنس محمد العزو251

فقط ثالثة وستون 63اريج خالد العمر252

فقط تسعة وثمانون 89براءة عامر اشرفي253

فقط واحد وتسعون 91براءة محمود عبد الرحمن254

فقط ثالثة وسبعون 73بيان عبد الجليل األسود255

فقط اثنان وثمانون 82ثريا خانم بسام كرزون256

فقط ثالثة وثمانون 83خلود محمد الخطيب257

فقط أربعة وستون 64راميه حيان موصلي258

فقط سبعة وثمانون 87سوزان سمير مصطفى259

فقط ثمانية وستون 68عائشه خالد مصطفى260

فقط أربعة وسبعون 74فاطمه فواز محمد261

فقط ثالثة وثمانون 83مروة محمد السيد262

فقط أربعة وستون 64مريم محمود الكردي263

فقط اثنان وثمانون 82نور أحمد بردان264

فقط واحد وتسعون 91نورا بشير الصمصام265

فقط خمسة وسبعون 75هبة عبد الرحمن حمضمض266

فقط ثمانية وعشرون 28وفاء موفق سفاف267

فقط تسعة وسبعون 79ميساء ممدوح الجمعه الحسن268

غيابغتسنيم سليمان الخضر269
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فقط ثالثة وخمسون 53حسناء خالد المرعي270

فقط خمسون 50رنيم فريد الكردي271

غيابغعامر احمد شحود272

فقط خمسة وأربعون 45غنى طريف الحلبية273

فقط ثالثة وستون 63كرم قدري الصباغ274

غيابغلبانه اكرم الحالق275

فقط خمسة عشر 15لميس نبيل ديوب الشعراني276

غيابغمديحه هاشم غيانه277

غيابغمريم اسماعيل فرحات278

غيابغهدى حسن الحلو279

فقط واحد وثمانون 81دالل معتز خنفور280

ناجح سابقاقصي عبد الستار الدياب281

 

مصدق عميد الكلية

مها السلوم. د أمين السر         رئيس اللجنة   عضو       عضو        عضو


