
كتابةرقما

فقط ستون2010102060

فقط إحدى وأربعون15581341عبد هللا العزو11275
فقط أربعون155.581240عبٌدان العبد هللا21284
فقط ثالث وثالثون13551033عبد العزٌز العتوك31290
فقط إحدى وأربعون15661441محمد نور البكري41295
فقط إحدى وأربعون16671241انس الٌونس51302
فقط ثمان وأربعون17791548محمد بهاء جوخدار61305
فقط سبع وأربعون17681647محمد أمٌن الحفٌان71335
فقط سبع وثالثون14561237محمود الجرٌو81340
فقط خمس وأربعون17591445دعاء العبد هللا91348

فقط إحدى وأربعون16661341رماح محمود عٌد101353
فقط إحدى وأربعون15581341وسٌم علوش111354
فقط سبع وعشرون27غ1566آٌات العبٌد121356
فقط إحدى وأربعون17571241والء بدوي131362
فقط تسع وأربعون18881549علً عٌد141382
فقط سبع وأربعون166.591647أحمد الصٌادي151408
فقط ثمان وأربعون18791448فلاير المحٌمٌد161409
فقط خمس وأربعون16781445احمد الزامل171410
فقط احدى وخمسون18991551رنٌم الدرٌوس181411ً
فقط أربع وخمسون188101854حنٌن أسعد191412
فقط أربع وخمسون18891954أٌهم عطٌه201413
فقط ثالث وخمسون18991753محمد الضماد211414
فقط ثالث وأربعون16681343جنان محمد221416
فقط تسع وأربعون18681749حال الحسن231418
فقط خمس وخمسون18991955فاطمه االبراهٌم241419
فقط أربع وأربعون18771244راما حلوم251420
فقط إثنان وخمسون19991552محمد السلٌم261421
فقط إثنان وأربعون15781242اسماء الجمال271422
فقط أربع وأربعون165.581544محمود الطٌاوي281423
فقط سبع وأربعون17591647ٌوسف عجاج291424
فقط أربعون15571340نوره دروٌش301425
فقط ثمان وأربعون16691748دٌانا العٌسى311426
فقط ثالث وخمسون18891853فادٌه سعد الدٌن321427
فقط ثالث وخمسون197.591853تماضر العٌسى331428
فقط عشرة10غغغ10شرٌف عمر341430
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فقط أربع وأربعون17691244اٌمان جورٌه351431
فقط ثمان وأربعون18891348رهام نٌصاف361432ً
فقط خمسون18991450عبد الرزاق الخالد العثمان371435
فقط خمسون17891650بنٌن ابو دان381436
فقط أربع وأربعون17761444رزان اورفل391437ً
فقط إثنان وخمسون18991652تسنٌم العوض401438
فقط ثالث وأربعون15581543عمر ابراهٌم411440
فقط سبع وأربعون16791547بٌان ضاهر421441
فقط ثالث وخمسون17991853محسن محمد431442
فقط خمس وأربعون17581545مٌامً الخطاب441443
فقط أربعون15571340مصطفى ٌوسف451444
فقط أربعون15591240مجد العقده461445
فقط ست وأربعون18581546هدٌل حنا471448
فقط خمس وأربعون17691445ٌاال الحسن481449
فقط خمسون16891750أحمد العموري491450
فقط سبع وأربعون17681647سامر زروف501451
فقط تسع وثالثون15581139ماٌا الحسنه511452
فقط ثمان وخمسون199102058محمد اصطٌلة521453
فقط ثمان وأربعون18681648حمزه المحمد531454
فقط أربع وأربعون17561644احمد ضفار541455
فقط تسع وأربعون18991349فاطمة ثلوج551458
فقط خمس وأربعون17691445هنادي الشرٌف561460
فقط خمس وأربعون175.591445ٌارا حبٌب571461
فقط سبع وأربعون17791447رهام الفارس581462
فقط تسع وأربعون176.591749خديجه احمد شحود دياب591463
فقط خمس وأربعون17681445خدٌجة الحسن601464
فقط ثمان وأربعون17691648غدٌر كرٌش611465
فقط أربع وخمسون18991854شوق طعمه621466
فقط إحدى وخمسون17791851غنى عبٌد631467
فقط إحدى وأربعون15571441عٌسى سلٌمان641468
فقط خمسون18691750عائشه السعٌد651469
فقط إثنان وخمسون18891752ختام الرجوب661470
فقط إثنان وخمسون17991752رنده السح671473
فقط ست وخمسون19991956آٌه الحٌدر681474
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عبد الكرٌم قلب اللوز. د. أ
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فقط إثنان2غغغ2ٌوسف الحمشو691475
فقط ثالث وخمسون189101753محمد حبق701476
فقط ثالث وخمسون18891853االء السٌد711478
فقط سبع وأربعون16681747ٌوسف الغانم721479
فقط إثنان وأربعون165.571442رنا القصاب731480
فقط ست وأربعون18681546خلود المحمد741481
فقط ثالث وخمسون18891853فاطمه المحمود751483
فقط ثمان وأربعون18691648هدى شعٌل761484
فقط ثمان وأربعون177.581648محسن شعبان771485
فقط أربع وخمسون189101854محمد الفرحات781486
فقط أربع وخمسون18891954أحمد دٌبو شعار791487
فقط أربع وخمسون189101754محمد حسن801491
فقط سبع وأربعون17891347ردٌنا المصري811493
فقط أربع وخمسون188.5101854معتصم الحلبٌه821497
فقط سبع وأربعون16691647مصطفى فرزات831499
فقط تسع وأربعون18991349سلمى الموسى841502
فقط ست وأربعون17691446حمزه المحمد851506
فقط ثالث وأربعون18671243توفٌق شهاب861508
فقط إحدى وأربعون16571341تولٌن عارفه871510
فقط ثالث وأربعون17671443ماٌا نصره881511
فقط خمسون18791650رامً الغزي891513
فقط خمس وخمسون198.5101855محمد المرع901514ً
فقط ثالث وخمسون18891853بتول العكاري911515
فقط إحدى وخمسون17891751فهمٌه سودٌن921516
فقط إحدى وخمسون18981651راتب عجاج931520
فقط أربعون16571240خالد العل941521ً
فقط إثنان وخمسون18991652محمد نور الخضر951522
فقط إحدى وأربعون16661341شحاده عباس961525
فقط سبع وأربعون17781547مٌسم العٌسى971526
فقط ثمان و أربعون166.591647زٌنه الحسٌن981538
فقط أربعون16561340ندى بصو991544
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عبد الكرٌم قلب اللوز. د. أ
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فقط ثمان و ثالثون15661138أحمد بشٌر الحسن1001819

فقط احدى و أربعون 15571542احمد محمد االسعد1011810

فقط أربع و أربعون16771444حسام الشقٌع1021716

فقط خمس و أربعون16781445احمد محمد الرجب1031771

مهند العل104290ً

فقط خمس و أربعون16691445اسامة الدندل105307

فقط سبع و أربعون14791747كوثر العبدهللا106360

فقط اثنان وثالثون12551032ابراهٌم الضامن108841

صالح المحمد1111006

فقط ثالث و أربعون13681643محمود الوهوب1121126

محمود مك1131161ً

عبد هللا الخلٌل1141224

فقط خمس وأربعون167.591345بشرى وسوف1151532

فقط ثالث و أربعون17661443مرٌم الرجب1161764

فقط أربعون15561440احمد سلٌمان السلٌمان1171742

فقط احدى و أربعون15681241رضا النبهان1181816

فقط ست وثالثون14561136عبد العزٌز العبٌد1191712

فقط ست وعشرون26غ1538خالد أحمد خالد1201754

فقط تسع و ثالثون13571439اٌمن الدراج1211676

فقط خمس وأربعون15781545احمد غاجٌه122739

فقط اثنا و ثالثون10361332مروة جرعود123994

فقط سبع و ثالثون14581037عمار الصطٌف1241029

فقط خمس و أربعون16681545محمد نور الفارس1251042

عبد هللا العساف1261071

فقط احدى و أربعون16561441عمر العمر1271079

فقط ثالث و أربعون155,591343خالد رضوان الٌوسف1281089

فقط احدىو ثالثون10561031سلٌمان جوخدار1291133

فقط ثالث وثالثون10561233هٌثم عجاج1301158

فقط احدى و أربعون15661441عالء العزو المراد1311220

فقط ثالث و أربعون16681343هدٌل اسد خلٌل1341378

فقط خمس عشر1215غغ3محمد الرحال1394

غٌـــــــــــاب

أسماء الطالب الذين تقدموا بطلب اعادة عملي

أسماء الطالب الذين كانوا محرومين

غٌر مسجل

غٌـــــــــــاب

غٌـــــــــــاب

غٌـــــــــــاب
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عبد الكرٌم قلب اللوز. د. أ

النائب العلمً

محمد محسن قطرنجً. د. أ

مدرس المقرر

نادٌه خزعل. أ
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فقط اثنان و أربعون17581242حسن الحسٌن135

فقط سبع و أربعون16791547أحمد مصطفى الترك1361790ً

فقط اثنا و أربعون175.581242أمٌن محمد العٌسى1371833

فقط اربع و أربعون17681344فٌصل العمٌدي1381721

 فقط سبع و ثالثون13771037محمد محسن1391715

فقط ست و أربعون17881346أمٌن عامر الفرج140177

فقط اثنان و أربعون17581242مصطفى محمد1411657

فقط سبع وأربعون176.591547محمد محمود المحمد1421766

فقط أربع و أربعون16681444رواء العساف143346

فقط ست و أربعون17691446سامر ٌاسر خفٌف1441823

فقط سبع و أربعون17891447سوزانا سعد145142

فقط سبع و أربعون17681647محمد عٌد اللطمٌن1461736ً

فقط احدى و أربعون15581341خالد حسٌن العتبان1471707

فقط خمس و أربعون15691545علً اسماعٌل المحمد148140

فقط تسع و ثالثون13671339مؤٌد الشٌخ148146

فقط أربع وثالثون11471234ماجد العبد هللا15014

فقط خمس و أربعون16681545عبد الحمٌد هالل15118

فقط أربع و أربعون17771344المهند العبد هللا152144

فقط ست و أربعون17681546مصطفى كرمو العبدو1531677

فقط أربعون16671140دٌانا شعٌب ابراهٌم1541744

فقط سبع و ثالثون13561337محمد رضوان السعد1551798

فقط سبع و أربعون17881447مصطفى عبد الكرٌم الحسٌن156304

فقط ثالث و أربعون15681443محمد شرٌف شٌخ ٌوسف1571720

فقط اثنان و أربعون16671342إٌمان محمد1581726

فقط سبع و أربعون17881447ابراهٌم توفٌق علوش1591778

فقط تسع و ثالثون15671139معتز مصطفى1601804

فقط ست و أربعون17691546عوض الهواري1611070

فقط اثنان و أربعون16591342علً عواد األحمد1621728

فقط أربع و ثالثون14461034ٌونس أحمد المحمد1631775

فقط اثنان و أربعون15661542حسٌن مروان األحمد1641791

فقط ست و ثالثون12671136نجٌب المحمد1651828

فقط أربع و أربعون14891344شٌماء أحمد الحمد16613

فقط سبع وثالثون15471137خلود أحمد العل16710ً

فقط تسع و ثالثون15581139محمد أحمد الدٌاب 1681743

فقط سبع وثالثون14481137عبد الرحمن العان169126ً

فقط ست و ثالثون14471136أحمد الحاج ٌوسف1701799

فقط احدى عشر1111غغغبشار الحسٌن1797

أسماء الطالب تحويل متماثل والمستضافين من جامعة الفرات
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