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 النتيجة العالمة كتابة

مدين االبراهيمابتهال  378  1  راسب ثالثون 30 الهندسة المدنية 

 راسب ثمان و ثالثون 38 الهندسة المعمارية ابراهيم احمد باشوري 161  2

 راسب ثالث و عشرون 23 الهندسة الزراعية ابراهيم خالد الصطيف الجاسم 301  3

 راسب تسع و ثالثون 39 التمريض ابراهيم صالح الكردي 496  4

كوسى ابراهيم عماد 254  5  ناجح تسع و ستون 69 طب األسنان 

 راسب ثالث و أربعون 43 التربية ابراهيم محمد الدرويش 545  6

 راسب ثالث و ثالثون 33 الهندسة الميكانيكية والكهربائية احمد اديب الشقره 344  7

 راسب أربع و عشرون 24 الطب البيطري احمد حسن خباز 44  8

البيطريالطب  احمد خالد العلشون 446  9  ناجح اثنتان و ستون 62 

/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية احمد عدنان زيدان 12  10  راسب ثالث و أربعون 43 

 راسب خمس و عشرون 25 الطب البيطري احمد غسان النحاس 527  11

 راسب أربعون 40 طب األسنان احمد فهد السليمان 415  12

الكيميائية والبتروليةالهندسة  احمد محمد تيسير بكور 516  13  ناجح سبع و خمسون 57 

 ناجح ثمان و سبعون 78 الحقوق احمد محمد سعد 37  14

 راسب ثمان و عشرون 28 الهندسة الميكانيكية والكهربائية احمد محمد ماريش 8  15

 راسب اثنتان و أربعون 42 الطب البيطري احمد محمود العزو العبيد 445  16

 راسب ثالث و ثالثون 33 االقتصاد احمد يحيى الضاهر 205  17

 راسب سبع و ثالثون 37 االقتصاد اريج طارق تتان 361  18

 راسب اثنتان و ثالثون 32 التربية اسامه عزالدين االبراهيم 104  19

 راسب أربعون 40 الهندسة المدنية اسامه محمد بدر الكرم 84  20

 ناجح سبع و ستون 67 الهندسة المدنية اسامه محمد عباس 534  21

 راسب أربع و عشرون 24 طب األسنان اسامه منذر الزبدي 180  22

 راسب سبع و ثالثون 37 التربية اسراء احمد عروب 152  23
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/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية اسماء عبد الجبار هنو 400  24  راسب تسع و ثالثون 39 

 راسب خمس و عشرون 25 التربية اسماء منذر وحود 492  25

 ناجح سبع و ستون 67 طب األسنان اسماء موفق دوالني 63  26

 راسب خمس و ثالثون 35 الهندسة المدنية اسماعيل بدر عبدالرحمن 214  27

 راسب أربع و عشرون 24 التمريض اسمهان عبد الرحمن العلي 510  28

 راسب ثالث و عشرون 23 التربية االء رياض الوعر 351  29

 ناجح ستون 60 طب األسنان االء محمد عز الدين قومقلي 268  30

 ناجح تسع و سبعون 79 الهندسة المدنية الحمزه رياض االحمد اليوسف 316  31

 راسب تسع و ثالثون 39 طب األسنان المهند عبد الفتاح الحاج 514  32

/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية الهام عزيز نجمي 226  33  ناجح اثنتان و ستون 62 

المصري امجد عبد الكريم 340  34  راسب ثماني عشرة 18 التربية 

 ناجح سبع و خمسون 57 االقتصاد انتصار عبد الرحمن سفاف 513  35

 ناجح أربع و ثمانون 84 الصيدلة انعام حسام الشامي 583  36

 راسب اثنتان و أربعون 42 الهندسة الكيميائية والبترولية اياد محمد الجوخدار 401  37

 راسب أربع و عشرون 24 التربية اياد محمود الحميد 42  38

 راسب أربع و أربعون 44 التربية ايمان احمد الوحيد 460  39

 راسب تسع و عشرون 29 التربية ايمان حسن دوري 41  40

 راسب ثمان و ثالثون 38 طب األسنان ايمان حسين المكاوي 499  41

 راسب سبع و عشرون 27 التمريض ايمان زياد القدور 197  42

االسودايمان عبد هللا  421  43  ناجح أربع و خمسون 54 التربية 

 راسب اثنتان و ثالثون 32 التمريض ايمان محمد جوريه 18  44

 راسب عشرون 20 الهندسة الزراعية ايمان محمد موفق المحمود 356  45

/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية ايمان محمود الشيخ احمد 560  46  راسب خمس و ثالثون 35 

استانبوليايهم هاشم  236  47  راسب أربعون 40 الهندسة المعمارية 

 راسب تسع و ثالثون 39 االقتصاد أحمد حسن شقيع 13  48

 راسب اثنتان و أربعون 42 التمريض أحمد حمدان العليوي 556  49
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 راسب اثنتان و عشرون 22 التربية أحمد سعد هللا جيحة 379  50

 راسب سبع و أربعون 47 التمريض أحمد محمد بلول 191  51

 راسب خمس و أربعون 45 التطبيقية أحمد محمد طالب 472  52

 راسب ثمان و ثالثون 38 الهندسة المدنية أحمد محمد فاتو 108  53

 راسب ثالث و عشرون 23 التربية أحمد معاذ مصطفى البكور 141  54

/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية أحمد مهدي خالد ابراهيم 334  55  ناجح ثالث و سبعون 73 

 ناجح ثالث و خمسون 53 التمريض أدهم ناعس المحمد الناعس 454  56

 راسب ثالث و أربعون 43 الطب البيطري أريج هشام عبد العال 251  57

 راسب ثالث و عشرون 23 التطبيقية أسامه حسن الجاسم 209  58

 راسب ثمان و ثالثون 38 الهندسة المدنية أسامه عبد الحميد الحاج حامد 106  59

احمد العمر أسماء 466  60  ناجح تسع و خمسون 59 طب األسنان 

 ناجح ثمان و خمسون 58 طب األسنان أسماء خالد كوجان 419  61

 راسب ثمان و أربعون 48 التربية أسماء درويش أبو الفقراء 250  62

/ جغرافيا اآلداب والعلوم االنسانية أسماء عمر الخالد 97  63  راسب ثالث و ثالثون 33 

االسماعيلأغيد عدنان  9  64  ناجح أربع و سبعون 74 طب األسنان 

 راسب ثالث و ثالثون 33 الهندسة الميكانيكية والكهربائية أليس شحاده العلوش 515  65

 ناجح تسع و سبعون 79 طب األسنان ألين عماد الشاهين 230  66

 راسب ثمان و ثالثون 38 الطب البيطري أمثل فرزات بدران 444  67

 ناجح خمس و ستون 65 طب األسنان أمجد محمود عرواني 422  68

 ناجح أربع و خمسون 54 طب األسنان أمل بسام سعد الدين 374  69

 ناجح سبع و خمسون 57 التربية أمين عبد القادر السرميني 526  70

 ناجح تسع و ستون 69 االقتصاد أنس أحمد الحواط 46  71

 ناجح ثالث و ستون 63 التمريض أنس مالك االحمد 120  72

مصطفى الدراج أيمن 102  73  راسب تسع و عشرون 29 التمريض 

 راسب ثمان و ثالثون 38 التربية آسيا عبدالحليم القشالن 128  74

 ناجح خمسون 50 العلوم آالء فجر الدوجان 309  75
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 ناجح ثالث و سبعون 73 الهندسة المدنية آنا سامر عقاد 376  76

 ناجح سبع و ستون 67 الهندسة الزراعية آيات شريف بلوط 119  77

 ناجح اثنتان و ستون 62 الهندسة المدنية آية احمد حمضمض 150  78

 راسب ثالث و ثالثون 33 الطب البيطري آيه رائد عصفور 181  79

 ناجح اثنتان و سبعون 72 طب األسنان آيه علي داؤد 273  80

 راسب ثالث و أربعون 43 االقتصاد آيه فؤاد الراعي 151  81

 راسب ثمان و أربعون 48 التربية آيه ماهر سيفو 93  82

 راسب أربعون 40 طب األسنان آيه ممتاز ملوحي 272  83

 ناجح ثالث و خمسون 53 الهندسة المدنية آيه منجد كالس 503  84

 ناجح سبع و خمسون 57 الهندسة الزراعية آيه نعيم السليمان 505  85

 راسب ثمان و عشرون 28 الحقوق باسل عبدالرحمن الهربش 67  86

عبدالعزيز الباكيربتول  212  87  ناجح تسع و سبعون 79 الهندسة المدنية 

 راسب اثنتان و عشرون 22 التربية بدر جمال الدين الحمو 14  88

 راسب ثمان و عشرون 28 الهندسة الميكانيكية والكهربائية براء تيسير الفاخوري 202  89

 ناجح أربع و ستون 64 الهندسة الزراعية براءه احمد ابراهيم 117  90

 راسب خمس و أربعون 45 االقتصاد براءه عبد الكريم صابيع 335  91

 راسب اثنتان و أربعون 42 الهندسة الميكانيكية والكهربائية بسام سليمان كنعان 183  92

 راسب ثالثون 30 التربية بشار احمد الخلف 5  93

 راسب خمس و عشرون 25 التربية بشار أحمد محمد الناصر 451  94

 ناجح خمس و ثمانون 85 االقتصاد بشار نزار األسعد 3  95

 راسب ثمان و عشرون 28 االقتصاد بشار نشأت األحمد 406  96

 ناجح ثالث و سبعون 73 طب األسنان بشرى خالد دناور 56  97

 راسب تسع و عشرون 29 التربية بشرى عبدالرزاق شمعون 159  98

 راسب خمس و أربعون 45 التربية بشرى نادر العبود 279  99

زياد الحكواتيبالل  73  100  راسب ثالث و أربعون 43 التمريض 

 ناجح ثالث و ستون 63 طب األسنان بنان هاشم العفريت 282  101
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 ناجح خمس و ستون 65 طب األسنان بيان يحيى المصطفى 133  102

 ناجح ثمان و ستون 68 الهندسة الزراعية بيالر احمد السلوم 136  103

المدنيةالهندسة  تانيا عبد العزيز زيود 519  104  ناجح ثالث و ستون 63 

/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية تسنيم خالد اسعد 483  105  ناجح ثالث و خمسون 53 

/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية تسنيم فيصل شاكر 372  106  راسب خمس و ثالثون 35 

 راسب اثنتان و ثالثون 32 التربية تسنيم ياسر الصبوح 153  107

بسام الشيخ حامدتغريد  82  108  راسب أربعون 40 التربية 

 ناجح ثالث و ستون 63 طب األسنان تيسير هللا طالب كلثوم 122  109

 ناجح خمس و خمسون 55 العلوم تيماء محمد جمول 196  110

 ناجح ثالث و خمسون 53 طب األسنان جادهللا نذير البرازي 258  111

 ناجح اثنتان و ستون 62 طب األسنان جعفر علي الخليل 411  112

 ناجح أربع و خمسون 54 التربية جمانه محمد جمال عبد الرحمن 85  113

 راسب ثالثون 30 التطبيقية جمعه أكرم الجابر 358  114

 راسب سبع و عشرون 27 الهندسة الزراعية جمعه علي المحمود العمر 216  115

/ التاريخ اآلداب والعلوم االنسانية جهاد عفيف بكر 414  116  راسب خمس و عشرون 25 

 راسب خمس و أربعون 45 الهندسة الميكانيكية جورج باصيل افرنجيه 384  117

 ناجح خمس و ستون 65 االقتصاد جوليا عبدالهادي المولي 252  118

 ناجح سبعون 70 طب األسنان جون باسم السليمان 511  119

 ناجح أربع و سبعون 74 طب األسنان جيما سلوم هابيل 201  120

 راسب تسع و ثالثون 39 التمريض حازم عبد الحفيظ القناص 551  121

 ناجح خمسون 50 الطب البيطري حازم محمد مسعف كوجان 448  122

/ التاريخ اآلداب والعلوم االنسانية حافظ محمد الحاج عبد هللا 554  123  راسب ثمان و عشرون 28 

 راسب أربع و ثالثون 34 التطبيقية حافظ محمد تيسير الرحال 318  124

هوالحسام الدين مروان  219  125  راسب سبع و عشرون 27 التمريض 

 راسب ثمان و ثالثون 38 االقتصاد حسام حسن علوش 184  126

 راسب ثمان و أربعون 48 الطب البيطري حسان حسن الزعبي 553  127



 الجمهورية العربية السورية

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 ةجامعة حما

 المعهد العالي للغات
 

Syrian Arab Republic 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research   

Hama  University 

Higher Institute For Languages 

 

 

 راسب ثمان و أربعون 48 الهندسة المعمارية حسن خالد االمير 433  128

 راسب سبع عشرة 17 التربية حسن عبد الرزاق جوخدار 341  129

 راسب تسع و أربعون 49 الحقوق حسن عبد الرزاق طنيش 571  130

 راسب أربع و ثالثون 34 الطب البيطري حسن محمد زهري عثمان 424  131

 راسب أربعون 40 الفنون الجميلة حسن نصر حيص 375  132

 راسب تسع و أربعون 49 الهندسة الميكانيكية حسن نورالدين الراعي 95  133

األسنانطب  حسون ياسر حسون 576  134  راسب ثمان و ثالثون 38 

الخاصة( الشامجامعة )العلوم االدارية  حسين الغيدق مصطفى 582  135  راسب ثمان و ثالثون 38 

 راسب تسع عشرة 19 التربية حسين حسن الناصر 100  136

 راسب أربع و ثالثون 34 العلوم حسين عبد العزيز العيسى 343  137

أربعون ثمان و 48 التمريض حسين محسن الحسن 35  138  راسب 

/ التاريخ اآلداب والعلوم االنسانية حسين واصل الخلف 587  139  راسب سبع و عشرون 27 

 راسب ثالثون 30 الطب البيطري حسين يوسف الحسين 475  140

 ناجح أربع و خمسون 54 الهندسة الزراعية حال حسان شدود 487  141

 راسب خمس و أربعون 45 التربية حلى هيثم فهد 323  142

 راسب خمس و أربعون 45 التربية حليمه احمد المصري 147  143

 راسب سبع و عشرون 27 الطب البيطري حمدي عبد العزيز النشار 552  144

 راسب تسع و عشرون 29 التربية حمزه فهد الخليف 6  145

/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية حمزه محمد سعيد التركاوي 338  146  ناجح سبع و ستون 67 

علي الحلوحنان  144  147  ناجح اثنتان و سبعون 72 التربية 

 ناجح اثنتان و سبعون 72 الهندسة الزراعية حنين أحمد سلهب 229  148

 راسب أربعون 40 الهندسة المدنية حنين علي مغربل 440  149

 راسب خمس و أربعون 45 التربية حنين محمد فخري المصيني 87  150

 ناجح أربع و ستون 64 الهندسة المدنية حيان محمد المشعل 287  151

 راسب ثمان و ثالثون 38 الهندسة الزراعية حيدر ابراهيم المحرز 467  152

 راسب اثنتان و عشرون 22 الهندسة المعمارية خالد محمد خير الجعبو 474  153
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 راسب تسع و ثالثون 39 التربية خالديه سامر نوير 39  154

أربعونأربع و  44 التربية ختام عبد الخالق المحمد طه 595  155  راسب 

 راسب خمس و عشرون 25 التربية خلدون احمد اليوسف 66  156

 راسب تسع و ثالثون 39 الطب البيطري خلدون عمر األحمد 542  157

 راسب اثنتان و ثالثون 32 التطبيقية خليفه محمد الموسى 498  158

 راسب أربع و عشرون 24 التمريض خوله خالد الخالد 482  159

 راسب أربع و ثالثون 34 التمريض دحام مصطفى بلوز 396  160

 راسب اثنتان و أربعون 42 التربية دعاء احمد عرفه 548  161

 راسب ثالث و أربعون 43 التربية دعاء فاضل االبراهيم 290  162

 ناجح خمس و سبعون 75 طب األسنان دعد عبد القادر حور 269  163

 ناجح تسع و خمسون 59 طب األسنان دالل حسام الدين قراصيه 547  164

 ناجح اثنتان و ستون 62 االقتصاد ديانا جول جمال شرتوح 248  165

 راسب ثمان و عشرون 28 الهندسة الزراعية ديانا وليد المرعي 286  166

 راسب ثالث و أربعون 43 االقتصاد راما اليان العساف 312  167

 ناجح أربع و ستون 64 طب األسنان راما ايمن جنيد 228  168

 راسب أربعون 40 التربية راما بديع السودين 308  169

 راسب تسع و أربعون 49 طب األسنان راما عماد ابو زيد 539  170

 ناجح ثالث و سبعون 73 طب األسنان راما نعسان السراقبي 266  171

 ناجح سبعون 70 التربية رانيا خليف الدرويش 34  172

 راسب ثالث و أربعون 43 الهندسة الميكانيكية والكهربائية رائد احمد يسين 38  173

/ فلسفة اآلداب والعلوم االنسانية رأفت علي الحايك 17  174  راسب أربعون 40 

 راسب ثمان و ثالثون 38 التربية ربا علي المويعز 123  175

 ناجح سبع و ستون 67 طب األسنان ربيع حنا ابراهيم 143  176

 راسب أربعون 40 التربية رحاب تركي كرزون 572  177

المدنيةالهندسة  رحاب توفيق الدلي 425  178  راسب خمس و ثالثون 35 

 ناجح ثمان و ستون 68 طب األسنان رشا طالل االحمد 495  179
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 ناجح خمسون 50 الهندسة المدنية رشا علي الشيرازي الصباغ 113  180

 راسب أربع و أربعون 44 التربية رشا محمد البدر 336  181

/ التاريخ اآلداب والعلوم االنسانية رشا محمود الحيلونه 353  182  راسب أربع و أربعون 44 

 راسب خمس و ثالثون 35 الهندسة الكهربائية و االلكترونية رضوان محمود الجوهر 367  183

 راسب ثمان و أربعون 48 الهندسة الزراعية رغد أسامه جبر 337  184

 راسب خمس و أربعون 45 الهندسة المعمارية رفاه سامي الحسين 579  185

 ناجح تسع و خمسون 59 طب األسنان رفيف سمير صفتلي 125  186

 راسب سبع و ثالثون 37 الحقوق رنا سليمان سرور 497  187

 راسب ثمان و أربعون 48 االقتصاد رنده درغام قنزوع 536  188

 راسب ثالث و ثالثون 33 الهندسة الزراعية رنده فريد السلوم 96  189

 ناجح ثالث و خمسون 53 الهندسة المدنية رنيم محمد المحمد طه 430  190

 راسب ثمان و أربعون 48 الحقوق رنيم منذر الحيلوني 64  191

/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية رهام عارف االسعد 68  192  راسب تسع و عشرون 29 

 ناجح ثمان و ستون 68 الهندسة الزراعية رهام محمد ونوس 227  193

 راسب ثالث و أربعون 43 التربية الرياضية رهام ناصر العباس 360  194

 ناجح خمس و ستون 65 الهندسة الزراعية رهام نزار جبر 491  195

 ناجح أربع و سبعون 74 طب األسنان رهف بديع سعيفان 198  196

 راسب تسع و أربعون 49 التربية رهف خالد االحمد 302  197

 راسب ثمان و أربعون 48 التربية رهف صالح عربو 19  198

 ناجح اثنتان و ستون 62 طب األسنان رهف عبد الكريم زوين 57  199

 ناجح خمس و خمسون 55 التربية رؤى غالب الفارس 158  200

 ناجح أربع و ثمانون 84 طب األسنان رياض الحكم االمام 80  201

 راسب سبع و ثالثون 37 التربية ريم خالد جعفر 76  202

 ناجح تسع و خمسون 59 التربية ريم عبد الحميد مشيلح 176  203

أربعونسبع و  47 االقتصاد ريم علي الرمضان 313  204  راسب 

/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية ريم علي داؤد 10  205  ناجح خمسون 50 
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 راسب ثالث و أربعون 43 التربية ريم محمد الخالد رسالن 398  206

 راسب أربعون 40 العلوم ريم محمود عيسى 194  207

 راسب اثنتان و أربعون 42 التربية ريم مصطفى المحمد 288  208

المقدسيريم نورس  263  209  ناجح ستون 60 طب األسنان 

 ناجح سبع و سبعون 77 طب األسنان ريما مصعب الصباغ 588  210

 ناجح اثنتان و ستون 62 التربية ريما نديم وسوف 464  211

 ناجح ثالث و ستون 63 االقتصاد ريما وسام سالمي 193  212

 راسب خمس و أربعون 45 الهندسة الزراعية رئام سيف الدين طالب 244  213

 ناجح خمسون 50 العلوم السياسية رئيفه ابراهيم محسن 98  214

 راسب ثمان و ثالثون 38 الهندسة الميكانيكية زكريا عبد هللا جبه جي 481  215

 راسب سبع و عشرون 27 التطبيقية زكريا عمر االحمد 280  216

 راسب اثنتان و ثالثون 32 التربية زين العابدين محمد ابوالجنيات 208  217

الدرويشزينب حيان  490  218  ناجح أربع و خمسون 54 طب األسنان 

 ناجح خمس و خمسون 55 العلوم ساره حسن الرجب 480  219

 ناجح تسع و ستون 69 طب األسنان ساره حسين عبد الكريم 373  220

 راسب ثالث و ثالثون 33 التربية ساره عبدالحكيم الخليف 142  221

 ناجح أربع و ستون 64 التربية ساره محمد الخراط 405  222

 ناجح ستون 60 الهندسة المدنية سامي أحمد العمر 377  223

 ناجح ثالث و خمسون 53 االقتصاد ساندي مهيوب طعمه 74  224

 ناجح خمس و ستون 65 الهندسة الكيميائية والبترولية سليم مبارك المبارك 241  225

 ناجح اثنتان و خمسون 52 طب األسنان سليم محمد سامر الشيخ طه 420  226

 راسب ثالث و أربعون 43 التربية سليمان محمد الكيبي 541  227

 راسب اثنتان و عشرون 22 التطبيقية سليمان هنيد ضعون 473  228

 راسب ثمان و أربعون 48 االقتصاد سميه فخر الدين عفوف 246  229

 راسب اثنتان و ثالثون 32 التربية سناء نور الدين الزالق 306  230

 ناجح أربع و ستون 64 طب األسنان سندى كمال دشلي 182  231
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 ناجح ثمان و سبعون 78 التربية سوزان دياب النمر 31  232

 ناجح خمسون 50 التربية سوسن احمد الخطاب 175  233

 راسب ثالث و أربعون 43 التربية سيده اسحاق قناب 476  234

 ناجح تسع و سبعون 79 الهندسة المدنية سيرين عماد قنبر 355  235

الزراعيةالهندسة  شام رائد الشعار 138  236  راسب خمس و عشرون 25 

/ التاريخ اآلداب والعلوم االنسانية شاهر سالم الحنظل 478  237  راسب أربع و ثالثون 34 

 ناجح سبع و ثمانون 87 طب األسنان شدن وائل ضمان 232  238

 ناجح خمس و سبعون 75 طب األسنان شذا مدحت عطيه 404  239

 ناجح ثالث و خمسون 53 التربية شذى زيد الباكير 92  240

 ناجح خمس و ستون 65 التربية شمس هيثم كنعان 174  241

/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية شمسه احمد شموكه 465  242  ناجح خمسون 50 

 راسب ثمان و أربعون 48 الهندسة المدنية شهم محمد بدر بوظان 395  243

 راسب ثالث و ثالثون 33 الطب البيطري شيماء جمال عرابي 383  244

 ناجح ثمان و خمسون 58 طب األسنان شيماء فجر الدوجان 324  245

 ناجح خمس و خمسون 55 االقتصاد شيماء منير الحالق 126  246

 راسب سبع و أربعون 47 الهندسة الزراعية صادق أيمن حمود 112  247

 راسب اثنتان و عشرون 22 التمريض صادق فاروق العبدهللا 26  248

الزراعيةالهندسة  صالح سليمان حجازي 574  249  راسب أربعون 40 

 ناجح أربع و ستون 64 طب األسنان صبا محمد الفزع 555  250

/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية صباح عبد القادر العمر 131  251  راسب ثالث و أربعون 43 

 راسب ثالث و أربعون 43 الهندسة المدنية صفا بسام الجزار 291  252

 راسب اثنتان و ثالثون 32 التمريض صفاء فيصل المحيه 457  253

 ناجح اثنتان و سبعون 72 التربية صفيه محمد ابو قصره 293  254

 راسب اثنتان و ثالثون 32 التمريض صالح الدين رضوان الصالح 453  255

 راسب خمس و عشرون 25 الشريعة صهيب عدنان العبد الرحمن 403  256

 راسب سبع و ثالثون 37 الحقوق ضياء محمد سلمان عويله 155  257
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 ناجح تسع و خمسون 59 الهندسة الميكانيكية والكهربائية طارق احمد الخطيب 238  258

 ناجح أربع و خمسون 54 االقتصاد طارق رامي االحمد 233  259

 راسب اثنتان و عشرون 22 االقتصاد طارق زياد عرعور 171  260

 راسب ثالث و أربعون 43 االقتصاد طارق محمد اساما مفتاح 563  261

البيطارطه أحمد  455  262  راسب تسع و أربعون 49 العلوم 

 ناجح سبع و خمسون 57 التربية عائشه راتب السليمان 289  263

 راسب أربع و أربعون 44 الطب البيطري عباده سامر الشيخ حمدون 61  264

 ناجح ثمان و خمسون 58 الطب البيطري عبد احمد عبود 327  265

 راسب خمس و أربعون 45 الهندسة المدنية عبد الحكيم بسام الشفيع 317  266

 ناجح اثنتان و خمسون 52 الهندسة المدنية عبد الحميد احمد عاصي 517  267

 ناجح أربع و ثمانون 84 طب األسنان عبد الحميد محمد سليمان 178  268

 راسب أربعون 40 التطبيقية عبد الرحمن خالد احمد 393  269

 راسب تسع و عشرون 29 التمريض عبد الرحمن عبد هللا الدليمي 322  270

 راسب تسع و عشرون 29 التربية عبد الرحمن علي حاج محمد 89  271

 ناجح اثنتان و ستون 62 العلوم الصحية عبد الرحمن غزوان لبان 78  272

 ناجح خمس و ستون 65 الهندسة المدنية عبد الرحمن محمود الكامل 330  273

 ناجح ثمان و ستون 68 االقتصاد عبد الرحمن نزار الحلبي 62  274

/ التاريخ اآلداب والعلوم االنسانية عبد الرزاق خالد الرحمون 200  275  راسب خمس و عشرون 25 

/ التاريخ اآلداب والعلوم االنسانية عبد السالم محمود الخلوف 442  276  راسب خمس و عشرون 25 

 ناجح ستون 60 الهندسة المعلوماتية عبد العزيز حافظ الدراج 589  277

 راسب أربعون 40 الهندسة الميكانيكية والكهربائية عبد العزيز عذاب االحمد 349  278

 راسب سبع و ثالثون 37 الهندسة الزراعية عبد الكريم محمد الحسون 521  279

 راسب خمس و ثالثون 35 الهندسة الكيميائية والبترولية عبد اللطيف نضال العلي 348  280

 راسب اثنتان و ثالثون 32 التمريض عبد هللا خالد العزو 565  281

 راسب خمس و أربعون 45 الهندسة المدنية عبد هللا صفوان الرحمون 394  282

 راسب اثنتان و عشرون 22 الهندسة الميكانيكية والكهربائية عبد هللا محمود القسوم 409  283
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 راسب اثنتان و عشرون 22 التربية عبد هللا محي الدين المصطفى 381  284

 ناجح ستون 60 الطب البيطري عبد هللا مفيد مغمومه 450  285

 ناجح تسع و خمسون 59 الهندسة المعلوماتية عبد هللا نبيل العيسى 391  286

 راسب اثنتان و عشرون 22 الطب البيطري عبد الهادي مخلص مكي 407  287

 راسب تسع و ثالثون 39 طب األسنان عبدالرحمن محمد المحمود 461  288

 راسب ثالث و عشرون 23 التطبيقية عبدالرحمن واصل الشحاده 215  289

 راسب اثنتان و ثالثون 32 الهندسة الميكانيكية والكهربائية عبدالرزاق محمد البطال 186  290

 راسب ثالث و عشرون 23 التمريض عبدهللا احمد حساني 135  291

 راسب تسع و عشرون 29 االقتصاد عبدهللا عبد الرزاق زيدان 408  292

 راسب اثنتان و أربعون 42 الهندسة الميكانيكية والكهربائية عبدهللا مازن عطار 224  293

 ناجح ثمان و سبعون 78 الهندسة الميكانيكية والكهربائية عبدهللا محمد شمسي الصمصام 179  294

 راسب سبع و عشرون 27 التطبيقية عبدهللا محمد عنكوز 166  295

 ناجح أربع و سبعون 74 طب األسنان عبدهللا محمد يغمور 137  296

 ناجح أربع و ستون 64 طب األسنان عبدهللا محمود المحمود 94  297

 راسب تسع و أربعون 49 الهندسة المعمارية عبدالهادي بسام الحسين 160  298

 راسب ثالث و أربعون 43 طب األسنان عبدو أحمد الجمال 310  299

 راسب ثالث و ثالثون 33 الهندسة الميكانيكية والكهربائية عبيده محمد دوالني 234  300

 ناجح اثنتان و سبعون 72 التربية عزه محمد رافع الخطيب 260  301

 راسب اثنتان و أربعون 42 الهندسة الميكانيكية والكهربائية عزيزه تيسير سليمان 333  302

 ناجح خمس و خمسون 55 الطب البيطري عصام محمد العتر 325  303

 ناجح سبع و ستون 67 الطب البيطري عطاء حامد حمامي 59  304

و ثالثونخمس  35 الهندسة المدنية عال نزار مشنوق 388  305  راسب 

306  382 
عالء الدين محمد هدايات 

 الخطيب
 راسب اثنتان و ثالثون 32 الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 ناجح ستون 60 الطب البيطري عالء راغب اشقر 423  307

 راسب اثنتان و أربعون 42 الحقوق عالء عبدالكريم عباس 156  308

عشرونخمس و  25 الهندسة الزراعية علي احمد محرز 468  309  راسب 
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 راسب اثنتان و أربعون 42 الهندسة المدنية علي أحمد الدكر 139  310

 ناجح ثمان و ستون 68 الهندسة الميكانيكية والكهربائية علي أيمن العبدهللا 237  311

 ناجح أربع و ستون 64 طب األسنان علي حسام الدين حيدر 124  312

ستونتسع و  69 طب األسنان علي حسين الخليل العلي 110  313  ناجح 

 راسب خمس و ثالثون 35 طب األسنان علي حسين محمود 580  314

 ناجح اثنتان و ستون 62 الهندسة المعمارية علي رياض رزوق 471  315

 راسب ثمان و ثالثون 38 التربية علي عبد الحليم بزكادي 380  316

 راسب اثنتان و أربعون 42 التربية علي عيسى العبيد 452  317

 راسب ثمان و عشرون 28 العلوم علي نزار قنوع 598  318

 راسب ثالث و ثالثون 33 التربية علي نصر العيسى االسماعيل 493  319

 راسب ثالث و أربعون 43 الحقوق علياء غسان قشالن 390  320

 راسب ثمان و عشرون 28 التربية عليه عبد المنعم القيمه 518  321

 ناجح اثنتان و سبعون 72 طب األسنان عمار صالح حبيب 240  322

 راسب تسع و أربعون 49 طب األسنان عمار غازي رحال 365  323

 راسب اثنتان و عشرون 22 الهندسة الزراعية عمار محمد زياد الجرعود 504  324

 راسب أربع و أربعون 44 التمريض عمر احمد القسوم 4  325

 ناجح ثالث و سبعون 73 طب األسنان عمر باسل حمدون 210  326

 ناجح أربع و سبعون 74 طب األسنان عمر عزام الهويس 65  327

 ناجح تسع و خمسون 59 طب األسنان عمر محمد الصطيف 257  328

 راسب ثالثون 30 التربية عمر محمد خير البو 591  329

 راسب اثنتان و أربعون 42 الطب البيطري عمر محمد صابيع االبراهيم 187  330

 راسب خمس و ثالثون 35 التربية عمران احمد األحمد 410  331

 راسب ثمان و عشرون 28 التمريض عمران عبد القادر الور 127  332

 راسب خمس و ثالثون 35 التربية عندليب بديوي بديوي 103  333

 ناجح سبع و ستون 67 طب األسنان عهد احمد النجم 274  334

 راسب تسع و ثالثون 39 الهندسة الزراعية عهد أحمد الحلو 261  335
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الزراعيةالهندسة  عوض عبد الرزاق بديوي 520  336  راسب تسع و عشرون 29 

 راسب تسع و ثالثون 39 طب األسنان عيسى كريم سلوم 494  337

 ناجح ثمانون 80 طب األسنان غدق شكري النجم 203  338

 راسب تسع و ثالثون 39 االقتصاد غرام عدنان الناصيف 434  339

 ناجح سبع و ستون 67 الهندسة الميكانيكية والكهربائية غزل نورالدين حيالوي 105  340

/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية غنوه ياسر بديوي 129  341  ناجح خمسون 50 

/ التاريخ اآلداب والعلوم االنسانية غنى احمد بربر 311  342  راسب أربع و ثالثون 34 

 ناجح ثمانون 80 الصيدلة غنى محمد بطرش 385  343

 ناجح خمس و ستون 65 العلوم غيداء نجيب خضور 217  344

 راسب اثنتان و ثالثون 32 االقتصاد فادي خالد الحموده 432  345

 ناجح سبع و ستون 67 طب األسنان فاديه فايز نجار 199  346

 راسب ثالث و أربعون 43 التمريض فارس حسان الدرويش 36  347

 راسب اثنتان و أربعون 42 التربية فاطمة عمر حسو 596  348

 ناجح خمسون 50 التربية فاطمه أحمد نجار 305  349

 ناجح سبع و خمسون 57 التمريض فاطمه أنس هنداوي 146  350

 راسب إثنتا عشرة 12 التربية فاطمه صالح الدين الحفيان 115  351

 راسب ثالث و أربعون 43 التربية فاطمه علي الحماده 459  352

 ناجح خمس و خمسون 55 التربية فاطمه محسن عيسى 30  353

(االتحادجامعة )العلوم االدارية  فاطمه محمد الخلف 507  354  ناجح خمسون 50 

 ناجح أربع و خمسون 54 التربية فاطمه محمد العبد هللا 524  355

 ناجح ثمان و خمسون 58 التربية فاطمه نادر لدعه 221  356

/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية فاطمه هشام مطر 540  357  راسب تسع و عشرون 29 

 ناجح ثمان و خمسون 58 الشريعة فراس عمر عرفه 532  358

/ التاريخ اآلداب والعلوم االنسانية فراس محمود الضامن 188  359  راسب خمس و عشرون 25 

 ناجح ثالث و ستون 63 االقتصاد فرح خالد قاروط 501  360

 فرح صفوان الدينار 134  361
العلوم االدارية والمالية)الجامعة 

 الوطنية الخاصة(
 ناجح ثالث و ثمانون 83
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 راسب ثمان و أربعون 48 االقتصاد فرح نجيب اللبابيدي 7  362

 ناجح خمس و خمسون 55 الهندسة المدنية فرح يوسف االسعد 561  363

 ناجح خمس و ثمانون 85 الهندسة الميكانيكية والكهربائية قصي نبيل الشعار 2  364

 راسب سبع و ثالثون 37 التربية قمر محمد صالح الشب 581  365

و سبعونأربع  74 العلوم قمر محمد محسن جنيد 172  366  ناجح 

/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية قمر نضال كف الغزال 243  367  راسب سبع و ثالثون 37 

 راسب سبع و أربعون 47 الهندسة الميكانيكية والكهربائية كامل محمد الونوس 11  368

 ناجح أربع و ستون 64 الهندسة الزراعية كريم نورالدين حيالوي 111  369

الخانيكمال عبد المنعم  55  370  ناجح ثمان و خمسون 58 الهندسة المدنية 

 ناجح ثالث و خمسون 53 الهندسة المدنية كنانه كنعان فخري 386  371

 ناجح ثمان و سبعون 78 العلوم كوثر وليد الجزار 173  372

 راسب ثمان و ثالثون 38 الهندسة الزراعية الرا شهاب ابراهيم 362  373

الكيميائية والبتروليةالهندسة  النا توفيق علي 192  374  ناجح ستون 60 

 راسب سبع و عشرون 27 التربية لبنه علي خروص 292  375

 راسب اثنتان و ثالثون 32 التربية لبنه علي فاضل 594  376

 راسب خمس و عشرون 25 التربية لقمان فهد خليف 441  377

 راسب خمس و أربعون 45 التربية لما عبد العزيز عبد القادر 530  378

طالل الشاميلمى  23  379  راسب أربع و ثالثون 34 الطب البيطري 

 راسب اثنتان و أربعون 42 التربية لمى ناصح الخضر 417  380

 راسب ثالث و ثالثون 33 التربية لميا قصي البارودي 508  381

 ناجح ثالث و ستون 63 التربية لميس أحمد الخطاب 1  382

 راسب ثالثون 30 التربية لواء فرحان كنجو 49  383

 ناجح خمس و خمسون 55 الهندسة الكيميائية والبترولية لؤي محمدعميد السيد احمد النائب 132  384

 راسب اثنتان و أربعون 42 العلوم ليث إياد شحود الدياب 597  385

 راسب ثمان و أربعون 48 الهندسة الزراعية مابل احمد الخطيب 195  386

 راسب تسع و أربعون 49 التربية ماجده موفق مباشر 543  387
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 ناجح ثمان و خمسون 58 التربية ماريا حسام التمر البرازي 567  388

 راسب سبع و أربعون 47 التمريض ماريا سليمان الفحل 148  389

 ناجح تسع و خمسون 59 الهندسة المدنية مازن حسان الناصر 314  390

 راسب تسع و أربعون 49 االقتصاد مالك مشهور حساب 262  391

 راسب أربع و ثالثون 34 التمريض ماهر سلطان المصيطف 206  392

 راسب سبع و عشرون 27 التمريض ماهر عمر شومل 346  393

 راسب ثالثون 30 التمريض مايا حسن عيسى 101  394

 راسب خمس و ثالثون 35 الطب البيطري مايكل نبهان نوفل 426  395

 راسب عشرون 20 التطبيقية مجد خالد البكور 357  396

 ناجح ثمان و ستون 68 طب األسنان مجد غنام السليمان 167  397

 راسب ثمان و ثالثون 38 العلوم محمد ابراهيم الجغل 51  398

 راسب تسع و ثالثون 39 الهندسة الميكانيكية والكهربائية محمد احمد الزهوري 275  399

 راسب أربع و عشرون 24 الهندسة اإللكترونية و االتصاالت محمد احمد محمد 77  400

401  185 
محمد اديب مسعود ابراهيم 

 الياسين
 ناجح ثالث و خمسون 53 الهندسة الميكانيكية والكهربائية

/ التاريخ اآلداب والعلوم االنسانية محمد امين عبدهللا الخالد 114  402  راسب ثالث و ثالثون 33 

 ناجح أربع و خمسون 54 الصيدلة محمد أحمد حاج جنيد 255  403

 ناجح سبع و سبعون 77 طب األسنان محمد بشار نزار رعد 211  404

 ناجح ثمان و خمسون 58 العلوم الصحية محمد بشر حمزه حمصي 559  405

 راسب أربع و ثالثون 34 الهندسة الزراعية محمد بشر محمد عهد سرماني 15  406

 راسب ثالث و أربعون 43 التربية محمد تركي المصطفى 578  407

 ناجح سبع و سبعون 77 طب األسنان محمد تيسير الراضي 267  408

جابر المحمدمحمد  21  409  ناجح تسع و ستون 69 الهندسة الكيميائية والبترولية 

 ناجح سبعون 70 التربية الرياضية محمد جمعه مصطفى العلوش 329  410

 ناجح ثالث و سبعون 73 طب األسنان محمد جميل يوسف 264  411

 راسب أربع و ثالثون 34 التمريض محمد حسن المرعي 218  412

 راسب ثالث و عشرون 23 التربية محمد حسن الناصر 463  413
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 ناجح ثالث و سبعون 73 طب األسنان محمد حسن سعيد 239  414

 راسب خمس و ثالثون 35 الطب البيطري محمد حسين الياسين 431  415

 راسب ثالثون 30 التمريض محمد خالد الخلوف 25  416

 راسب ثالثون 30 التربية محمد خالد المحمود 438  417

 ناجح خمس و ثمانون 85 الهندسة المدنية محمد خالد جمال القوجة 79  418

 راسب أربع و عشرون 24 العلوم الصحية محمد خالد سليمان الحسين 590  419

 ناجح سبع و خمسون 57 التربية محمد خيرو العلوش المحمد 458  420

 ناجح خمس و ستون 65 العلوم الصحية محمد زكريا يحيى االعور 537  421

 ناجح أربع و ستون 64 طب األسنان محمد سليمان العلي 207  422

 ناجح خمس و سبعون 75 الهندسة المدنية محمد طه عبدالمجيد قنوت 48  423

 راسب ثمان و عشرون 28 الطب البيطري محمد عامر عمر التمر البرازي 577  424

/ التاريخ اآلداب والعلوم االنسانية محمد عبد السالم الصيادي 130  425  راسب ثالثون 30 

الحمشومحمد عبدالحليم  220  426  راسب خمس و عشرون 25 التربية 

 ناجح أربع و سبعون 74 الهندسة المدنية محمد عبدهللا الصعيدي 170  427

 ناجح تسع و ستون 69 الهندسة الزراعية محمد عساف الحمود 523  428

 راسب ثالث و ثالثون 33 الهندسة المدنية محمد علي الضامن 535  429

 ناجح خمس و خمسون 55 الهندسة المدنية محمد كالل عبد العليم شميط 213  430

 راسب ثمان و ثالثون 38 التربية الرياضية محمد محمود العلي 506  431

 راسب ثالث و عشرون 23 التربية محمد محمود المصري 20  432

 ناجح تسع و خمسون 59 الطب البيطري محمد محمود شيخ خالد 60  433

ثالثونسبع و  37 التربية محمد محي الدين االبراهيم 479  434  راسب 

 راسب أربع و عشرون 24 التربية محمد مصطفى الطالب 342  435

 راسب ثالث و ثالثون 33 التمريض محمد مصطفى جاموس 315  436

 راسب اثنتان و أربعون 42 االقتصاد محمد مصطفى شريتح 99  437

 ناجح خمسون 50 الهندسة المدنية محمد مصطفى طرن 331  438

البيطري الطب محمد معاذ مأمون صمودي 569  439  راسب ثالثون 30 
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 راسب ثمان و ثالثون 38 الهندسة المعمارية محمد ملهم بسام علوش 81  440

 ناجح سبعون 70 طب األسنان محمد منيف الحبوس 145  441

 راسب ثالث و ثالثون 33 االقتصاد محمد مهدي عبدهللا قطاش 189  442

 راسب خمس و عشرون 25 الطب البيطري محمد ميزر الضاهر 585  443

 راسب ثمان و عشرون 28 الطب البيطري محمد نور احمد العساف 575  444

445  418 
محمد نور عبد المنعم غزاله 

 الشعار
 ناجح خمس و سبعون 75 طب األسنان

 راسب اثنتان و ثالثون 32 الهندسة الزراعية محمد نور غازي العبد هللا 300  446

 راسب خمس و عشرون 25 التمريض محمد نورس حاتم العكله 298  447

 محمد يامن فيصل الحمد 550  448
العلوم االدارية والمالية)الجامعة 

 الوطنية الخاصة(
 راسب ثالث و أربعون 43

 ناجح تسع و خمسون 59 الطب البيطري محمد يحيى االحمد 326  449

 ناجح ثمان و ستون 68 االقتصاد محمود ابراهيم العمر 399  450

 راسب خمس و ثالثون 35 االقتصاد محمود حسين مشعل 75  451

 راسب ثالث و ثالثون 33 طب األسنان محمود خالد االحمد 512  452

 راسب خمس و عشرون 25 التطبيقية محمود خالد الحموده 319  453

 راسب خمس و ثالثون 35 الهندسة المدنية محمود رياض المحمد 477  454

 راسب خمس و عشرون 25 التربية محمود عبد الحميد معترماوي 90  455

الكريم المحسنمحمود عبد  50  456  ناجح ثمان و ستون 68 الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

 راسب خمس و عشرون 25 التطبيقية محمود عبد الكريم قسوم 557  457

 راسب أربع و ثالثون 34 طب األسنان محمود عبدالكريم الخليل العمر 253  458

ستونثمان و  68 الهندسة الكيميائية والبترولية محمود محمد الخليف 40  459  ناجح 

 ناجح ثالث و ستون 63 الهندسة الميكانيكية والكهربائية محمود محمد ديبان 345  460

 راسب سبع و ثالثون 37 التمريض مراد حسن الحسن 368  461

 ناجح اثنتان و خمسون 52 الهندسة الكيميائية والبترولية مرام احمد الغرابيلي 592  462

 ناجح خمسون 50 الطب البيطري مرح ايمن قندقجي 27  463

 ناجح اثنتان و ثمانون 82 طب األسنان مرح عبد القادر حور 270  464

 راسب ثمان و ثالثون 38 التمريض مرعى رياض غزال 28  465
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 راسب أربعون 40 التربية مروة خيرو العلوش المحمد 371  466

 ناجح ثالث و خمسون 53 التربية مروه سليمان االبراهيم 486  467

/ التاريخ والعلوم االنسانيةاآلداب  مريم عقاب السيد 16  468  راسب ثالث و ثالثون 33 

 ناجح أربع و ستون 64 التربية مريم مصطفى الفارس 296  469

 ناجح خمس و ستون 65 التربية مزنه احمد الدرويش 247  470

 راسب ثالثون 30 التطبيقية مصطفى ابراهيم السعود 281  471

 راسب خمس و عشرون 25 التمريض مصطفى احمد الصيادي 33  472

 ناجح خمسون 50 الطب البيطري مصطفى أحمد شيخ امين 427  473

 ناجح خمس و خمسون 55 الهندسة الزراعية مصطفى أنور عبد الرحمن 297  474

 راسب تسع و عشرون 29 الهندسة المدنية مصطفى خالد القاسم 363  475

 راسب ثالث و ثالثون 33 الطب البيطري مصطفى خالد المصري 370  476

المصولمصطفى رياض  72  477  راسب أربع و عشرون 24 التمريض 

 راسب أربعون 40 الحقوق مصطفى عبدالكافي الفرهود 169  478

 راسب تسع و عشرون 29 الطب البيطري مصطفى عبدو المحمد 320  479

 راسب اثنتان و ثالثون 32 التمريض مصطفى كرمو العبدو 278  480

 راسب ثمان و أربعون 48 طب األسنان معاذ فؤاد الغزاوي 573  481

 ناجح تسع و خمسون 59 الطب البيطري معال يوسف الحسن 168  482

 راسب خمس و ثالثون 35 الهندسة المدنية معن محمد السودين 533  483

 راسب أربعون 40 الهندسة الزراعية مالك احمد المزعل 242  484

 ناجح ثالث و ستون 63 التربية ملك فراس خرفان 54  485

األسنانطب  منار سليمان السليمان 163  486  راسب ثمان و ثالثون 38 

 راسب أربعون 40 الهندسة المدنية منير طالل المصري 83  487

 راسب سبع و ثالثون 37 الطب البيطري مهنا محمود النعسان 321  488

 ناجح ثالث و ستون 63 طب األسنان مهند محمد علي الحماد 416  489

 راسب خمس و أربعون 45 الطب البيطري مؤمنه ياسر سفاف 165  490

 ناجح ثالث و ستون 63 الهندسة المدنية مي يونس القطان 53  491
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 راسب سبع و ثالثون 37 التربية ميار سهيل الخرطبيل 392  492

 ناجح سبعون 70 طب األسنان ميس عبدهللا القاسم 58  493

 راسب سبع و ثالثون 37 الهندسة الزراعية ميس نظير هاشم 500  494

و أربعونتسع  49 التربية نادية عقاب الحسين 584  495  راسب 

 راسب ثالث و ثالثون 33 التمريض ناريمان عبد اللطيف شحود 121  496

 ناجح ستون 60 طب األسنان نبيله احمد فرهود 164  497

498  307 
نسيبة محمد ميسر الشيرازي 

 الصباغ
 ناجح تسع و خمسون 59 التربية

 راسب أربعون 40 التربية نشوى فيصل عبد اللطيف 531  499

االحمدنغم عدنان  283  500  ناجح سبعون 70 التربية 

 راسب سبع و أربعون 47 التربية نغم غسان المحفوض 276  501

 راسب سبع و عشرون 27 التربية نهال حسن القاسم 339  502

 راسب خمس و ثالثون 35 الهندسة الزراعية نوال غياث الحواط 284  503

 ناجح ستون 60 الهندسة الزراعية نوح أيمن بكور 469  504

ابراهيم قناصنور  350  505  راسب خمس و أربعون 45 طب األسنان 

 ناجح اثنتان و ثمانون 82 طب األسنان نور أحمد المنصور 177  506

 راسب أربع و أربعون 44 التربية نور حسان الكامل 107  507

 راسب سبع و أربعون 47 التمريض نور حسن العبيبو 359  508

 ناجح ثالث و ستون 63 الهندسة المدنية نور حسن محيو 387  509

 راسب أربعون 40 التربية نور عمر الغريبي 32  510

 راسب تسع و عشرون 29 التربية نور محمود فارس 86  511

/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية نور ممدوح الكردوش 295  512  ناجح خمسون 50 

 راسب ثمان و أربعون 48 التربية نوري خيرو العلوش المحمد 439  513

األسنانطب  نوفل محمد بلول 190  514  ناجح ثمانون 80 

 راسب أربع و ثالثون 34 العلوم هادي لؤي زينو 116  515

 راسب ثمان و أربعون 48 العلوم هاديه ماجد الجابي 294  516

 ناجح سبعون 70 طب األسنان هبا احمد السلفيتي 538  517
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 راسب اثنتان و ثالثون 32 التربية هبة موسى الخربوطلي 332  518

 راسب ثالث و ثالثون 33 التربية هبه ابراهيم الضاهر 488  519

 ناجح ثمان و ستون 68 الهندسة الزراعية هبه باسم الخدام 285  520

 راسب ثالث و ثالثون 33 التربية هدى عبد الحميد الصطوف 549  521

 ناجح ستون 60 طب األسنان هدى عبد الكريم قبش 568  522

 راسب تسع و عشرون 29 التمريض هدى ياسر األحمد 456  523

 ناجح ثالث و ثمانون 83 الصيدلة هديل عبدالناصر البازو 149  524

 راسب تسع و عشرون 29 التربية هديل محمد الشيخ 485  525

 ناجح أربع و ستون 64 االقتصاد هديل نضال االحمد 389  526

 ناجح اثنتان و ستون 62 الطب البيطري هشام عبدو البكور 447  527

و خمسون ثمان 58 الهندسة المدنية هال حمزه طهماز 347  528  ناجح 

 راسب اثنتان و أربعون 42 التربية هال عالء الدين الحكيم 369  529

 راسب اثنتان و أربعون 42 التربية هناء صبحي االحمد 352  530

 راسب خمس و عشرون 25 التربية هند احمد السعدي 109  531

 راسب سبع و ثالثون 37 االقتصاد هوازن احمد كفا 231  532

فارسهيا عبد العزيز شيخ  502  533  ناجح أربع و خمسون 54 الهندسة المدنية 

 ناجح اثنتان و تسعون 92 طب األسنان هيا محمد الحاج ابراهيم 271  534

/ لغة عربية اآلداب والعلوم االنسانية وائل أحمد مصيني 277  535  راسب أربع و أربعون 44 

 راسب خمس و عشرون 25 االقتصاد وائل عبد هللا محمد 43  536

انطكليوائل فؤاد  118  537  راسب أربعون 40 العلوم 

 راسب سبع و عشرون 27 االقتصاد وحيد ايمن عرابي 564  538

 ناجح خمس و خمسون 55 التربية وداد محمد نضال خليل 249  539

 راسب تسع و عشرون 29 التمريض وسام زياد العبد 29  540

 راسب تسع و عشرون 29 االقتصاد وسام محمد الرزوق 470  541

 راسب سبع و عشرون 27 التربية الرياضية وسيم بدر السفان 45  542

 راسب أربعون 40 التربية والء سعد الحسن الفارس 140  543
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 راسب خمس و أربعون 45 العلوم الصحية والء عبد العزيز عبد القادر 558  544

 راسب أربع و ثالثون 34 الهندسة الزراعية والء علي الشيخ محمود 225  545

 ناجح أربع و سبعون 74 طب األسنان والء علي المصري 162  546

 راسب ثالث و ثالثون 33 االقتصاد يادا عبد الكريم الماغوط 235  547

 ناجح ثمان و ستون 68 طب األسنان يارا خالد الدعيمس 204  548

 راسب ثمان و عشرون 28 الطب البيطري ياسر محمد تيسير فاخوري 525  549

 راسب اثنتان و ثالثون 32 االقتصاد ياسمين حسين الموسى 562  550

 راسب ثالث و عشرون 23 الحقوق ياسين عمر العلي 52  551

 راسب سبع و عشرون 27 التربية يامن مصعب الدياب 157  552

 راسب أربعون 40 الهندسة الزراعية يوسف خالد المصري 303  553

 راسب سبع و ثالثون 37 طب األسنان يوسف سمير األسعد 462  554

ثالثون ثمان و 38 التمريض يوسف محمود البكور 364  555  راسب 

 ناجح خمسون 50 االقتصاد يوسف نضال يوسف علي 402  556

 راسب تسع و أربعون 49 التربية يوشع محمد نور الدين 544  557

 حجب حجب حجب الهندسة المدنية عبادة عبد الناصر الزرقه 529  558

 حجب حجب حجب التربية الرياضية محمد حسام طرن 528  559

 
                                 عضو                                   عضو                        

  
 

املعهد العايل للغات ةدعمي                                                                                                  

                                                                             د. وجدان املقداد                                                                                                            
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