
تفقيط العالمةالعالمةاسم الطالبالرقم الجامعي
غائبغائبورد  جهاد رمان1560
إحدى و ثالثون درجة31عامر جهاد  كوجان1890
غائبغائبيزن  نعيم  نقوال1917
غائبغائبآيات  علي  اجلابر1926
تسع و سبعون درجة79سليم  عوض العرت2245
غائبغائبزلمد فادي  أسامة  تركاوي2252
أربع و أربعون درجة44سوزان  عبد الرمحن غتوان2328
غائبغائبىناء  رامي الشيخ محدون2339
ستون درجة60رمي  رلد األزن2365
غائبغائبأنور مشسي ابراىيم2384
إحدى و ثالثون درجة31لؤي  ىيثم احملمد2405
غائبغائبفريد  سيمون قالويز2408
غائبغائبابراىيم  زلفوض عجايقي2412
غائبغائبزلمد ملهم  وليد  البشري2436
سبع و ثالثون درجة37معتز  عبد ادلنعم حالؽ قنطقجي2442
غائبغائبأمحد  زلمد حسان دندشي2469
ستون درجة60مصعب  عدنان البكور2478
تسع و ثالثون درجة39عبد الناصر  عبد القادر الشيخ خليل2501
ثالث و ثالثون درجة33يوسف حسن   السلوم 2596
تسع و ثالثون درجة39زلمد حيٍن زلمدكمال شقفة2642
أربع و أربعون درجة44ىيا  رمزي  جبور 2688
سبع و ثالثون درجة37زلمد قدور أمحد السقا 2689
أربعون درجة40نادر  باسم  نعمة 2698
غائبغائبوائل  زلمد أمٌن  النشمي 2709
غائبغائبأمًن  سامر  قبش2766
ثالث و أربعون درجة43ىادي فادي ضاىر 2796
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غائبغائبباسل  بشار  غزول 2826
أربع عشر درجة14فهد منهل  جربوع 2833
اثنتان و أربعون درجة42طوين ايليا سلول2857
غائبغائبماىر ابراىيم  العكاري2885
مخس و سبعون درجة75عامر  زلمود مصري 2899
اثنتان و سبعون درجة72عالء  زياد  عدي2911
غائبغائببراء بسام قدوره2992
أربعون درجة40زلمد  حسان  الفرج 3009
غائبغائبعالء  جهاد  الياس3019
غائبغائبعز الدين  مصطفى  حالؽ قنطقجي 3024
مخس عشر درجة15مؤيد غالب احلالؽ3037
ثالث و أربعون درجة43زلمد عبداحلكيم اخلليف3040
أربع و ستون درجة64رشا امحد ارمنازي3051
مخس و عشرون درجة25ماركو مشهور حنا3058
مخس و ستون درجة65غالب زلمد الصاحل3060
تسع و ثالثون درجة39عبداهلل فاروؽ علوان 3129
غائبغائبعبدادلالك رمزي اجلاجة3151
اثنتان و أربعون درجة42زلمد  خالد احلمود الرتكاوي3194
ستون درجة60خالد  عبد العزيز ىويس3204
مثان و ثالثون درجة38بشر طالل  احلبال3215
مثان و عشرون درجة28عبد اهلل فيصل  خضر3227
أربع و أربعون درجة44نسرين  زلمد اجلايب3254
غائبغائبزلمد امٌن عماد  انطكلي3263
اثنتان و ثالثون درجة32إيلي  عزيز مشوط3282
أربع و أربعون درجة44أنس  رامز مسوع3297
تسع و ثالثون درجة39مصطفى  مجال وردة3311
غائبغائبجود  زلمد مصباح السمان3323
ست عشر درجة16درغام  يوسف غنوم3326
إحدى و عشرون درجة21يوسف  زلمد مجعو محندي3337



أربع و أربعون درجة44عبيدة  عبد الكرمي مدين3341
تسع و ثالثون درجة39زلمد  زياد ىويس3345
سبع عشر درجة17عبد الرزاؽ  زلمد بدر ادلنديل3348
مثان و سبعون درجة78امنو  زلمد الصباغ3362
غائبغائبعبد العزيز  عبد الكرمي احلمدو3366
اثنتان و عشرون درجة22أدىم  عبد الرمحن الديبان3368
تسع و ثالثون درجة39زلمد فهد  فراس مجال الدين3374
غائبغائبعلي  رضوان الرتكي3375
تسع و ثالثون درجة39امحد سعد  زلمد علي سرميين3382
غائبغائبصفا  مروان السعد3397
إحدى و أربعون درجة41بطرس  مطانيوس نونو3402
غائبغائبعالية  ىاشم أسعد3405
ستون درجة60عبد الرزاؽ امين  مجعو3408
غائبغائبيوسف  عبد الرزاؽ حوا3446
اثنتان و ثالثون درجة32امحد  صاحل دنكي3452
غائبغائبسعد  خالد القاسم3456
ستون درجة60حنا  حكمت مشوط3474
اثنتان و سبعون درجة72جورج  منصف باشا3478
تسع و ستون درجة69مايا  أمحد سليمان3500
ست و مثانون درجة86راما  فواز فطوم3509
إحدى و سبعون درجة71غىن  كفاح اليازجي3512
غائبغائبفائزه  نظًن الدرويش3519
اثنتان و أربعون درجة42مها  سطام العاشق3520
تسع و ثالثون درجة39رغد  مسيح احلسن3528
مخسون درجة50علي زلمد  النيساين3530
ستون درجة60بشًن  حيٍن اجلبيلي3535
مثان و عشرون درجة28سامل  يوسف زحلوؽ3543
ستون درجة60وجدي  رامي عوكان3544
اثنتان و مثانون درجة82ايناس  ظافر زينو3545



اثنتان و سبعون درجة72سالم  زلمد مرىف كرَنها3559
مثان و ثالثون درجة38زينب  زلمد ادلصلط3564
أربع و ستون درجة64زلمد  خالد احلسن3566
ستون درجة60طارؽ  رامي االمحد3569
ثالثون درجة30ليث  عباد زعيم3571
ستون درجة60زلمود زلمد  الشققي3573
مثان و أربعون درجة48عمار  خًن الدين خلف3574
اثنتان و سبعون درجة72حنان  صالح خلف3585
مثانون درجة80زلمد  معن ادلًن امحد3586
ستون درجة60ماىر  عبد السالم لطفي3595
اثنتان و مثانون درجة82حنٌن  فائز الفاعوري3598
إحدى و ثالثون درجة31زلمد  زىًن مجعو القاسم3603
ستون درجة60علي  زلمد حبيب3623
أربع و أربعون درجة44جورج  سليم زيود3626
ستون درجة60قمر  علي البيطار3642
غائبغائبجعفر  عبدو اجلوراين3644
ستون درجة60أمحد  مجعو ادلصطفى3654
تسع و ستون درجة69ابراىيم  مصطفى صعب3657
غائبغائبمجيلو  ميالد الشامي3662
غائبغائبامحد  ىشام اخلباز3670
غائبغائبحسٌن  خالد احلسن3673
ستون درجة60بيرت  الياس حنا3677
اثنتان و عشرون درجة22زلمد  ناجح نصر3679
غائبغائبنور  رياض زلمجي3683
ثالث و أربعون درجة43زلمد  عبد الرزاؽ مجول3687
مثان و مثانون درجة88امحد  رسول شريبايت3692
إحدى و أربعون درجة41عدنان  كمال شحاده3697
مثان عشر درجة18زلمد مهران  بسام جدعان3703
غائبغائبراما  مصطفى رشواين3708



اثنتان و أربعون درجة42فادي  يوسف دالل3722
ستون درجة60زلمد يامٌن زياد  البذوير3725
ثالث و ستون درجة63عبسي سليم  القاؽ3731
اثنتان و أربعون درجة42عالء عبد اللطيف  االسعد3733
ستون درجة60موسى  امحد ادلرعي3740
اثنتان و أربعون درجة42مصطفى  عبد ادلنعم اليونس3743
غائبغائبذو اذلمو خضر  الشيخ3744
غائبغائبأية  ماىر السحار3745
غائبغائبعبد ادلنعم  عبد اهلل سعد3749
إحدى و أربعون درجة41زلمد اديب  رفعت االبراىيم3757
غائبغائبىبو  مصطفى سواري3760
تسع و ثالثون درجة39أنطوان نظًن  سلائيل3777
ستون درجة60أمحد  مجيل قدور السقا3783
اثنتان و مثانون درجة82بشر منذر  البين3793
سبعون درجة70عمار  زلمد محضمض3794
غائبغائبعبد الرزاؽ  أمحد العلوشو3796
ست عشر درجة16عمران  توفيق رنو3812
غائبغائبزلمود  رعد قصاب باشي3814
غائبغائبرلد زىًن الصيادي3833
ثالث و ستون درجة63ىاشم زلمد نوار الشقفو3835

10237. غائبغائبزلمد عبد احلميد العظم/حلب
عشرون درجة20زلمد عبد ادلنعم فرداوي/حلب10258
10297. ثالث و عشرون درجة23محزة هناد يغمور/حلب
10314. ستون درجة60إيلي طالل عيالن/حلب
غائبغائبعامر خالد حرون/ حلب10409
غائبغائبمهند ناصر العريف/ حلب10431
ستون درجة60مرعي خالد القاسم/ حلب10432
مثان و ستون درجة68نور تركي العبد اهلل/ الفرات10479
غائبغائبعبد الوىاب إبراىيم  قطان/ادلب10493



مخس و ثالثون درجة35أيهم حيٍن زمزوم/حلب10501
صفػػػػػػر0بشار نشأت األمحد/ الفرات10511
غائبغائبزلمد ىيثم طعمة حليب/ادلب10525
ثالثون درجة30مالك  مصطفى  األمحد/حلب10528
أربعون درجة40عبد السالم امحد عفريت/حلب10534
اثنتان و أربعون درجة42علي زلمود العيسى/احلسكة10543
ستون درجة60وصال  امحد العنرت دايل/الفرات10560
إحدى و أربعون درجة41عال علي الفرج/الفرات10583
ثالثون درجة30حال علي الفرج/الفرات10584
غائبغائبعبداهلل زلمد مرعي/ادلب10594
مخس و ثالثون درجة35زلمد سعيد زلمد عصام احللبية/ حلب 10625
اثنتان و عشرون درجة22طالل نضال اليوسف/ حلب 10631
إحدى و ثالثون درجة31خالد  عبد اهلل كرميش/  الفرات 10632
ثالث و ستون درجة63فادي عبد الكرمي طعمة/ الفرات 10636
غائبغائببرىان الياس السعد/ حلب 10644
ثالثون درجة30عبد ادلعٌن معتز عزيز بك/ الفرات 10647
سبع و ثالثون درجة37زلمد حازم األمحد/ الفرات 10655
غائبغائبزلمد بركات األمحد/ الفرات 10656
إحدى و ثالثون درجة31عبد الرمحن سللص يوسفان/ الفرات 10667
غائبغائبأمحد زلمد الرومي/ادلب 10675
غائبغائبصفا مصطفى شقفة/ الفرات 10681
أربعون درجة40شكران مهام العلواين/ادلب 10691
غائبغائبعمار عبد الرمحن الشويش/ الفرات 10695
ستون درجة60حذيفة زلمد نور شيخ ابراىيم/ادلب 10697
غائبغائبعبد اذلادي عبد احلميد أبو خصرين/ الفرات 10710
غائبغائبجالل أمحد طرشان/حلب 10711
مثان و ثالثون درجة38زلمود طالل اليوسف/حلب 10715
إحدى و عشرون درجة21زلمد يوسف زلمد داوود/ ادلب10717
مخس و عشرون درجة25بروج زلمد نور االمحد/ادلب 10720



ستون درجة60زلمد زلمود سواس/حلب 10725
مخس و ثالثون درجة35عبد الكرمي زلمد كمال بارودي/ادلب 10727
مثان و عشرون درجة28وليد سامر العتال/حلب10730
أربع و ثالثون درجة34سليمان زلمد قشاش/ الفرات 10735
اثنتان و ثالثون درجة32عبد ادلعٌن عماد اخلطيب/حلب 10751
ستون درجة60عبد الرمحن بشار عفريت/حلب 10755
غائبغائبفادي شحود العبيد/ حلب 10769
اثنتان و أربعون درجة42محزة زلمد السرجاوي/ ادلب 10770
ست عشر درجة16علي حسٌن جواش/ حلب 10772
ستون درجة60زلمد مسًن أوغلي/ حلب 10775
غائبغائبايلي فيصل السعد/ حلب 10776
اثنتان و أربعون درجة42النا عامر ادلعراوي/ حلب 10786
إحدى و أربعون درجة41امساعيل عبد اهلل ادلبيض/ احلسكة 10794
مثان و ثالثون درجة38شربل روكز الفارس/ حلب 10796
ست درجات6محزة عيسى قزرباش/ حلب 10802
ستون درجة60مهند زلمد  نور الدين/ حلب 10803
غائبغائبقمر مظهر حسابو/ حلب 10805
اثنتان و أربعون درجة42فراس رحوم عباس/ الفرات 10813
غائبغائبزياد زىًن سلطان/ احلسكة 10827
ست و ثالثون درجة36فريج مصطفى البكور/ حلب 10835
أربع و ثالثون درجة34زلمد اشرؼ رياض اذلزاع/ حلب 10841
ست و ثالثون درجة36مصطفى زلمد احلالؽ/ الفرات 10846
غائبغائبنورا عبد السالم احلرامي/ حلب 10850
ستون درجة60عفراء وليد احملمد احملمود/ حلب 10861
مثان و عشرون درجة28عبد الرمحن عبد اجلبار طرشان/ حلب 10865
ستون درجة60اسراء امساعيل العيسى/ احلسكة10869
غائبغائبزلمد صائب زلفوض/ حلب10872
مخس و ستون درجة65منال أمحد دندل/ الفرات10875
ثالث و سبعون درجة73غادة صفوان حلفاوي/ الفرات10876



ستون درجة60زلمد خالد احلميدي/ حلب10877
أربع و أربعون درجة44آالء فيض اهلل الصاحل/ الفرات10886
غائبغائبزلمد عبداهلل أبو قاؽ االبراىيم/ ادلب10888
عشرون درجة20زلمد زيد أمٌن دامغلي/ ادلب10890
ستون درجة60عبد الوىاب عبد القادر شلي/ ادلب10891
غائبغائباميان أمحد البليخ/ الفرات10895
اثنتان و سبعون درجة72بشار حسٌن العلي/ الفرات10899


