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 م
الرقم 
 االمتحاني

 الشريحة الكلية االسم الثالثي
العالمة 
 رقما  

 النتيجة العالمة كتابة

 ناجح ثمان و سبعون 78 الرابعة طب األسنان احمد حسان حامد 36 1

 راسب ست و خمسون 56 الثالثة الهندسة الزراعية اسماء واصل قدور 32 2

 راسب إحدى و ستون 61 الثالثة الهندسة الزراعية اسيا عبد الرحيم البرجس 45 3

 ناجح خمس و ستون 65 الثانية اآلداب/ التاريخ امنه احمد الريحاني 2 4

 ناجح ثمانون 80 الثانية التربية ايمان غريب الخير 20 5

 ناجح ثالث و سبعون 73 الرابعة طب األسنان أبي عبد هللا جبر 25 6

 راسب ثالث و عشرون 23 الثالثة العلوم أمين عبد الرحمن المحمد 61 7

 ناجح ثمان و سبعون 78 الثالثة الهندسة التقنية آالء حيان العثمان الفارس 57 8

 ناجح ثمان و سبعون 78 الثالثة الهندسة المدنية آالء محمد جنيد 31 9

 ناجح سبع و ثمانون 87 الثالثة االقتصاد بتول مصطفى عجم اوغلي 22 10

 ناجح خمس و ثمانون 85 الثالثة الهندسة الزراعية براءه يوسف شاهين 58 11

خمسون أربع و 54 الثانية اآلداب/ التاريخ بالل جمعة سليمان 63 12  راسب 

 راسب إحدى و أربعون 41 الثالثة الطب البيطري بهاء يوسف الخوالده 4 13

 راسب سبع و عشرون 27 الثانية الحقوق جاسم محمد شالل 16 14

 راسب ثمان و ستون 68 الرابعة طب األسنان خالد علي العجب 39 15

 ناجح تسع و ستون 69 الثانية التربية خديجه محمد السليمان 9 16

 ناجح سبع و ستون 67 الثانية اآلداب/ الفلسفة ديما محمد نذير الحمصي 8 17

 ناجح إحدى و ثمانون 81 الثالثة الهندسة المدنية ربا اسماعيل الحمود 21 18

 رشاخليل قبيطري 55 19
الهندسة الكهربائية 

 وااللكترونية
 ناجح تسع و سبعون 79 الثالثة

 ناجح أربع و ثمانون 84 األولى اآلداب/ اللغة العربية رفيف خالد الرمضان 49 20

 راسب سبع و خمسون 57 الثالثة الهندسة االلكترونية رود خالد االصفر 33 21

 زياد سمير وهبي 7 22
م.ع.للغات/ اللغة 

 العربية
 ناجح ثالث و ستون 63 األولى

 ناجح ست و ستون 66 الثالثة الطب البيطري سامر اكرم حنوف 3 23

 راسب أربع و خمسون 54 الثانية اآلداب/ الجغرافيا سامر ياسين الفارس 47 24

 ناجح ست و سبعون 76 الثانية الحقوق سيدرا محمد فتحي شمس الدين 14 25
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 ناجح ثالث و سبعون 73 الثالثة الهندسة الزراعية شذى كريم ابو حالوه 28 26

 ناجح اثنتان و سبعون 72 الثانية اآلداب/ التاريخ صبا حكمت شعبان 43 27

 راسب اثنتان و أربعون 42 الثانية التربية صفا ساهر دهمان 34 28

 راسب صفر 0 الثالثة الطب البيطري ضحى نور الدين شقفه 64 29

 راسب سبع و خمسون 57 الثالثة االقتصاد عبد القادر يوسف الشعار 54 30

 راسب ثمان و خمسون 58 الثالثة التمريض عبد الكريم علي العزق 5 31

 ناجح إحدى و سبعون 71 الثانية اآلداب/ التاريخ عبد هللا أحمد علي 1 32

 ناجح سبع و ستون 67 الثالثة الطب البيطري علي عمر االحمد 68 33

 ناجح ثمانون 80 األولى اآلداب/ اللغة العربية عماد فارس السقا 13 34

 راسب اثنتان و ستون 62 الثالثة الطب البيطري عمار حمود حاجي العلي 62 35

 ناجح خمس و ثمانون 85 الرابعة طب األسنان غنى بسام العسه 24 36

 راسب خمس و خمسون 55 الثالثة التمريض غنى غسان أخرس 59 37

 راسب ثمان و خمسون 58 الثالثة الطب البيطري غيث حسين محمد 6 38

 ناجح تسع و سبعون 79 الرابعة طب األسنان فارس راتب الغوثاني 26 39

 ناجح ثمان و ستون 68 الثالثة الطب البيطري فاطمه مصطفى الرزوق 37 40

 ناجح ثمان و سبعون 78 الثالثة الهندسة الزراعية فيروز احمد ابراهيم 10 41

 راسب ثمان و أربعون 48 الثالثة االقتصاد قاسم حسن الحسن 18 42

 ناجح ثمانون 80 الرابعة طب األسنان محمد احمد صطيف 60 43

 راسب خمس و أربعون 45 الثالثة الطب البيطري محمد أنس محمد سالم طقم 69 44

 ناجح سبعون 70 الثالثة الهندسة الزراعية محمد عبد الرزاق المال سالم 29 45

 راسب ستون 60 الثالثة الهندسة الزراعية محمد عبد الكريم االحمد 56 46

الكريم العجميمحمد عبد  66 47  ناجح ثمانون 80 الرابعة الطب البشري 

 ناجح خمس و ستون 65 الثالثة الطب البيطري محمد مجدي مصطفى شحاده 40 48

 راسب اثنتان و ستون 62 الثالثة الهندسة المدنية محمد نور عبد الرزاق العمر 38 49

 ناجح إحدى و سبعون 71 األولى الشريعة محمود محمد خضر 53 50

 ناجح أربع و سبعون 74 الثالثة االقتصاد مصطفى ابراهيم العابد 12 51

 راسب اثنتان و أربعون 42 الثالثة الهندسة الزراعية معاذ محمد كيزاوي 51 52

 راسب ثمان و خمسون 58 الثانية الحقوق معتصم باهلل محمد منذر المصري 46 53

 ناجح ست و ستون 66 الثالثة الطب البيطري مهدي محمود الوقاع 19 54

 ناجح تسع و ثمانون 89 الرابعة الصيدلة نتالي غسان السلوم 50 55
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 ناجح سبع و ستون 67 الثانية اآلداب/ المكتبات نور زياد القاضي 30 56

 ناجح تسع و خمسون 59 األولى اآلداب/ اللغة العربية نور صبحي العلواني 44 57

 ناجح سبع و سبعون 77 الثانية التربية نورا عادل رسوق 35 58

 راسب اثنتان و أربعون 42 الثالثة الطب البيطري نوري محمد ضياء الحمصيه 41 59

 ناجح تسع و سبعون 79 الثالثة اإلعالم هال محمد عيد حديد 11 60

 راسب ثمان و خمسون 58 الثالثة الهندسة الزراعية وائل عبدو المحمد 52 61

تركمانيوائل علي  27 62  ناجح ثمان و سبعون 78 األولى اآلداب/ اللغة العربية 

 ناجح ستون 60 الثانية التربية وسام عيسى عواد 17 63

 راسب اثنتان و خمسون 52 الثالثة الطب البيطري وعد مبارك المبارك 48 64

 ناجح خمس و ستون 65 الثالثة الطب البيطري ياسر محمد حسان 23 65

قناص يحيى احمد 42 66  ناجح خمس و ثمانون 85 الثالثة الهندسة الميكانيكية 
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