
كتابةرقمآ

مئة فقط6040100

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة522981علًرافت الدله1613

ناجحفقط ست و ستون درجة412566عمرحسٌن بلوظ2693

راسبفقط تسع و أربعون درجة49غٌاب49محمدزاهد العل3744ً

ناجحفقط تسعون درجة553590مصطفىعبدالكرٌم مطر4843

ناجحفقط سبع و ستون درجة462167ٌوسفاحمد قزموز5909

ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة523082هاللٌاسر الحمود6911

عبد الستارنصر العل7959ً

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة523789محمودعٌسى الضبعان81004

جمالعطاء قلعج91007ً

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة503888عبد هللامرٌم العوض101009

ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة532982مهديعبد الخالق المحمد111012

ناجحفقط أربع و تسعون درجة553994عبد الستارابراهٌم العثمان121013

ناجحفقط واحد و تسعون درجة563591خالدمحمد األزرق131014

ناجحفقط تسع و ستون درجة363369محمد سعٌدعامر ابو الخٌر141016

ناجحفقط ثمانون درجة562480ابراهٌمخالد الٌوسف151018

ناجحفقط واحد و تسعون درجة553691حمودخلٌل العٌسى161021

ناجحفقط ثمانون درجة542680مصطفىعبد الجبار عل171023ً

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة533588ٌاسرمحمد أدٌب الحلبٌة181024

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة543488حسٌنابراهٌم الشحاده191025

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة523688خالداحمد الحمه201027

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة543488احمدصباح الشٌخ211034

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة543387فٌصلغاده سوتل221040

ناجحفقط واحد و تسعون درجة533891مرهفمحمد نور داعور231052

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة563389محمدبتول سمسوم241054

ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة542882نوافأحمد الحمشو251056

محمدمصطفى المصطفى261057

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة533588فرٌدمحمد المرع271059ً

ناجحفقط ست و ثمانون درجة533386رفٌقساهر النعسان281060

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة533285عمرماهر شومل291061

ناجحفقط ثالث و تسعون درجة573693مروانحسام الدٌن هوال301068

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة533083خالدمحمود العبود311069

ناجحفقط تسع و سبعون درجة493079اٌمنساره كلثوم321081

ناجحفقط تسع و سبعون درجة532679سلٌمانهبة هللا الشنتوت331082

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة543084احمدمحمد المحمد341084

ناجحفقط تسعون درجة543690أحمدبتول البازٌد351087
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عميد الكلية        

عبد الكريم قلب اللوز. د . أ 

عبة اإلمتحانات            النائب العلميش

عبد العزيز عروانة.د.        ربا مرقا               أ عضو  عضو  عضو  عضو      رئيس    



ناجحفقط اثنان و تسعون درجة563692أحمدفاطمه الدال361088ً

ناجحفقط ثالث و تسعون درجة573693أحمدكنانه محمد الحسون371090

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة542983عمرمٌس الطماس381092

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة532881احمدعصماء الكدور391094

ناجحفقط ثمانون درجة473380وردانٌاسمٌن ابو علو401100

ناجحفقط أربع و تسعون درجة563894فاروقرتٌبه العلوش411101

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة562985حٌاننور الهدى زٌدان421103

ناجحفقط ست و ثمانون درجة533386اٌمننور الجعط431107

ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة503282احمداٌه العزو العبود441110

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة523688عبد العزٌزطله تفتنازي451114

ناجحفقط تسعون درجة533790حافظنورة األحمد461116

ناجحفقط ثمانون درجة512980محمدخالد الخلٌف471117

ناجحفقط واحد و تسعون درجة543791امٌناحمد الشٌخ قدور481118

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة533083احمدرٌم الحسٌن491122

سٌارخدٌجة المصري501125

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة512778حمدومحمد عز الدٌن511130

ناجحفقط ست و تسعون درجة583896حسنخلٌل حسكور521132

راسبفقط ست و خمسون درجة54256رٌاضابراهٌم قسوم531137

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة543589عوادخلف المسعود541138

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة493584محمدباسل الخالد551142

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة493281زٌادبتول العمر561144

ناجحفقط تسعون درجة573390زٌادمرح السموع571146

ناجحفقط اثنان و تسعون درجة553792محمداحمد رافت اصطٌلة581147

ناجحفقط واحد و سبعون درجة502171مصطفىبرهان العساف591150

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة542983موسىسلٌمان شنو601151

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة503484مصطفىزٌنه درغام611152

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة573188عبد الجبارهانً الخلٌف621154

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة553287محمدعلً الفاعوري631156

ناجحفقط ست و ثمانون درجة523486برهانعثمان الرجب641157

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة533487مصطفىمحمد جاموس651159

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة542983سلٌماننور الخالد661163

ناجحفقط واحد و تسعون درجة553691محمدمحمود عبدالكرٌم671164

ناجحفقط اثنان و تسعون درجة553792محمدصبا العمٌدي681166

ناجحفقط تسعون درجة553590محمداحمد الذٌاب العل691168ً

راسبفقط ست و خمسون درجة56غٌاب56عبارهٌالنه الحمود701171

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة533184جورجوصال العاٌق711172

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة553489عبد الكرٌمخالد الحسٌان721173

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة543589محمد جمالغاده المملوك731176

ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة552782أمٌنمحمد الكسٌح741177

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة513889خالدندى الٌوسف751180

ناجحفقط ست و ثمانون درجة543286علًمنى عجاج761210

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة553388أحمدحسٌن الحنظل771243

ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة503282محمدعبد العزٌز الصالح781255

راسبفقط سبع و خمسون درجة57057عبدماجد الحسٌن791262

ناجحفقط ست و سبعون درجة532376حامدمنال األحمد801264

غٌــر مســـــــــجل

عميد الكلية        

عبد الكريم قلب اللوز. د . أ 

عبة اإلمتحانات            النائب العلميش

عبد العزيز عروانة.د.        ربا مرقا               أ عضو  عضو  عضو  عضو      رئيس    



ناجحفقط سبع و ثمانون درجة503787جاسممحمد العوض811374

ناجحفقط أربع و تسعون درجة583694اسدهدٌل الخلٌل821378

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة563187عبدنغم المال831397

ناجحفقط ست و ثمانون درجة543286فراسسمره غال841400ً

ناجحفقط ست و سبعون درجة512576نجمعبد هللا الصغٌر851492

ناجحفقط ثمانون درجة522880محمودحمزة الحاج861496

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة503484محموددٌانا أحمد871504

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة513384محسنبشرى  وسوف881532

ناجحفقط ثمانون درجة503080حسنعلً عاص891546ً
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عميد الكلية        

عبد الكريم قلب اللوز. د . أ 

عبة اإلمتحانات            النائب العلميش
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كتابةرقمآ
مئة فقط6040100

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة523688حسٌنأحمد األحمد1180

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة543185حافظنارٌمان الشٌخ قدور2187

ناجحفقط تسعون درجة543690محمد امل الخالد3188

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة523587حسنسحر  الضاهر4189

ناجحفقط ثمانون درجة522880حسانعبد هللا المحمد5191

ناجحفقط اثنان و تسعون درجة573592اٌلٌادٌانا الرحٌل6194

ناجحفقط ثمانون درجة503080ٌاسٌنزكرٌا الٌاسٌن7196

ناجحفقط ست و ثمانون درجة543286رضوانمحمد أبو اللبن8199

ناجحفقط تسع و سبعون درجة473279خالدأحمد الٌوسف9201

ناجحفقط تسعون درجة553590مصطفىمحمد  الشاٌب10204

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة513081محمدأحمد االسعد11208

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة513081خالدمحمود حصرم12209

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة543387عدناناسماء العثمان13212

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة543084تركًفاطمة الزهراء الداعوس14216

ناجحفقط تسعون درجة543690ناٌفمرح  جمعة15224

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة533487رٌاضعبد الكرٌم  الحسن16226

ناجحفقط تسعون درجة553590زهٌررٌما هرموش17228

ناجحفقط واحد و تسعون درجة543791محمدمروة عبد الرحمن18234

ناجحفقط واحد و تسعون درجة553691صالححذٌفة الدوش الدنك19235ً

ناجحفقط واحد و تسعون درجة563591طارقمٌالد  العبدو20237

ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة493382موسىعبد هللا  االسمر21241

محمدمصطفى العوٌر22242

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة513283أحمدبراءة الخضر الشنتوت23250

ناجحفقط ثمانون درجة512980محمد منٌب سوٌدان24252

ناجحفقط ثالث و سبعون درجة462773أحمدعبد هللا قندح25253

خالدرٌم  الحسٌن26256

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة533588رضوانعبد القادر  غراء27257

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة562783محمد مهديأمانً  بكور28261

ناجحفقط أربع و ستون درجة402464علًرجب  الباشا29265

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة483381محمد أحمد  الحسن30269

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة503383عمردالٌن عموري31282

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة463783علًهبة سلوم32283

ناجحفقط ثالث و تسعون درجة553893عزامهشام البوعرٌب33287

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة562884أحمدزٌنب الخلٌل34288

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة563187خمٌسخوله  جاسم35294

ناجحفقط تسع و سبعون درجة542579مصطفىوفاء البكور36295

ناجحفقط أربع و تسعون درجة563894أحمدمحمد الفواز37296

ناجحفقط تسعون درجة553590أحمدعبد الرحمن األحمد38298

ناجحفقط ثالث و تسعون درجة563793ابراهٌمعبد هللا الكدٌري39299

ناجحفقط ثمانون درجة532780محمد زٌادمالك الصبح40302

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة513081أمٌنتوفٌق العواد41308

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة533689أحمدنٌرمٌن الموسى42341

ناجحفقط سبع و سبعون درجة473077حسنعمار الصالح43
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عميد الكلية        

عبد الكريم قلب اللوز. د . أ 

عبة اإلمتحانات            النائب العلميش

عبد العزيز عروانة.د.        ربا مرقا               أ عضو  عضو  عضو  عضو      رئيس    



كتابةرقمآ

مئة فقط6040100

محمدرغده خطاب1454

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة473178محمد سعٌدمحمد الٌوسف2544

ناجحفقط أربع و سبعون درجة413374فائزأحمد المصطفى3612

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة543387محمدباسل عواد4759

راسبفقط ثمان و خمسون درجة401858حسٌنمحمد االحمد5785

29خالدٌونس دٌاب6839

راسبفقط ثالث و خمسون درجة262753علًعبد الرحمن مصٌن7845ً

ناجحفقط خمس و ستون درجة452065غازياحمد عكال8847

ناجحفقط تسع و سبعون درجة483179فوازفادي حمادة9912

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة533689أحمدمحمد الجمعه10937

رضوان عبدهللا الشقره11944

ٌوسفمروه الجرعود12994

سلٌمانعبد الحمٌد السٌدو131187

عبد هللامالك الكرط141251

راسبفقط واحد و خمسون درجة312051هٌثمصالح خضور151260

عبد العزٌزروعة التمر161263

خضرعلً أبو اسماعٌل17957

ناجحفقط ست و ثمانون درجة503686محمدعبد هللا الحاج حسن18321

نادرعبد الحكٌم  الصطوف العل19328ً

راسبفقط أربع و أربعون درجة281644راتبراجً عثمان20713

ٌوسفابراهٌم الحرٌري21513

راسبفقط أربعون درجة40غٌاب40محمد أمٌنعبٌدة النبهان22551

راسبفقط واحد و أربعون درجة41غٌاب41رٌاضمحمد الدٌاب23383

راسبفقط سبع و خمسون درجة312657محمدحسٌن حمٌدي24312

ناجحفقط تسع و سبعون درجة502979مصطفىدحام بلوز25622

راسبفقط خمسون درجة50050محمدعبد الجلٌل الساٌر26347

عبد القادرأحمد القاسم27939

عمروالء الرزوق28500

أربع وتسعون ومئتان واثنان بالمئة بالمائة % 94,202بلغت نسبة النجاح 

محـــــــــــروم

محـــــــــــروم

غٌــــــــــر مسجل

محـــــــــــروم

محـــــــــــروم

محـــــــــــروم

محـــــــــــروم

غٌــــــــــر مسجل

محـــــــــــروم

غٌر مســـــــــــــــجل

محـــــــــــروم

محـــــــــــروم

سل
سل

مت
 ال

قم
لر

ا

ً
مع

جا
 ال

قم
لر

ا

إسم األبإسم الطالب

ملي
 الع

حان
إلمت

ا

ري
لنظ

ن ا
تحا

إلم
ا

جة
تٌ
لن
ا

عميد الكلية        

عبد الكريم قلب اللوز. د . أ 

عبة اإلمتحانات            النائب العلميش

عبد العزيز عروانة.د.        ربا مرقا               أ عضو  عضو  عضو  عضو      رئيس    


