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وضع اسم الطالبالرقم الجامعيالسنةالوضعت
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح135568ابراهٌم حاج عبدهللا1138
راسب0غائبابراهٌم عبد هللا الحسٌن213985
ناجح116677ابراهٌم علً علوان3816
راسب104858ابراهٌم قمر الدٌن413093
راسب15غائب15ابراىيم كروما512572
راسب10غائب10احمد ابراهٌم613046
ناجح106373احمد الحامض712975
راسب13غائب13احمد زريق812910
راسب0غائباحمد سييل االبراىيم 9214
ناجح105262احمد قسوم1013134
ناجح106070ادرٌس خان11144ً
راسب19غائب19اسامة االحمد 1212512
راسب16غائب16اسامة سلٌمان1313032
راسب10غائب10اسراء االحمد1412852
ناجح195473اسماعٌل الحاج عٌسى1514039
ناجح196382اسماعٌل النعمات16879
ناجح105363اكرم صباغ1713051
ناجح215071االء دروٌش1813921
راسب20غائب20اياد ذيب1912275
ناجح186179اٌلً عبود2013864
راسب12غائب12اٌمن فرج العبٌد21
ناجح105969إبراهٌم اإلبراهٌم2213579
ناجح105565إبراهٌم الحلو2313847
ناجح105666إبراهٌم الخطٌب2413726
ناجح206383إبراهٌم الشٌخ موسى2513710
ناجح125769إبراهٌم العثمان2613543
ناجح175168إبراهٌم جابر2713531
ناجح176380إبراهٌم زكٌة2813537
ناجح116475إبراهٌم سواح2913607
ناجح106272إسماعٌل العبد3013803
ناجح175774إسماعٌل دٌوب3113564
ناجح106373أجود واكٌم3213748
ناجح195978أحمد الحسون3313656
ناجح196281أحمد الحسٌن المحمد3413523
ناجح106070أحمد الحلب3513862ً
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ناجح125668أحمد السلوم3613744
راسب17غائب17أحمد الطويل3711351
راسب10غائب10أحمد العمشون3813781
ناجح226789أحمد العلً بن محمد3913719
ناجح146074أحمد القجم4013743ً
ناجح105262أحمد النعسان4113900
ناجح246690أحمد بٌطار4213747
راسب134457أحمد خٌر بظ4313567
ناجح165773أحمد دٌاب4413704
ناجح215677أحمد سبسب4513520ً
ناجح176683أحمد عدي4613812
ناجح266793أحمد عز الدٌن4713590
راسب5555أحمد علً العل4813535ً
ناجح105565أحمد علً قنا4913861
ناجح186078أحمد كفري5013821
راسب3535أحمد مطر محمد51266
راسب20غائب20أحمد نجار5210613
راسب10غائب10أسامة السراج5313568
راسب0غائبأسامو حمود5412537
ناجح105464أسد هللا خضر5590006
راسب0غائبأسعد محمد نوري الحسن56582
ناجح126476أشرف اإلسماعٌل5713552
راسب0غائبأشرف عٌسى5811
راسب143448أمل الصاري5913712
ناجح276087أمل طباع6013714
ناجح105262أمٌر كلٌب6113904
ناجح286997أنس البارودي6213596
ناجح106070أنس هواش6313806
ناجح185371أٌهم أحمد6413925
راسب0غائبآالء الفرحان65499
ناجح165167باسل العشموط6612981ً
ناجح105464باسل ثلج6713835
ناجح105868باسل جعلوك6813652
ناجح196584باسل كمٌان69978
راسب0غائببدر الدروٌش70655
ناجح235881بدور البٌطار7113713
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 شعبة االمتحانات

ناجح106676براء القاسم7213653
ناجح156378برهان الدٌن السوٌدان7313820
ناجح126476بالل النبهان7413722
راسب10غائب10بياء المحمود7513041
ناجح106676ثائر لطف7613845ً
ناجح154964جعفر ابراهٌم7713104
ناجح186179جعفر طومان7813580ً
راسب114455جالل قربان بارودي7913686
راسب103242جمال عبد المهدي8013903
ناجح205171جميل البيطار8113790
راسب0غائبجياد زينو82144
راسب16غائب16حاتم العارف83
ناجح215980حازم البابا8413675
ناجح215980حافظ الجبر8513551
ناجح106070حذيفة العمي النيني8613660
ناجح126173حذيفة مكاوي8713651
راسب16غائب16حذيفو النبيان8812829
راسب18غائب18حسام االسعد89207
راسب0غائبحسام األعرج9013441
راسب18غائب18حسام الدين الشريف9112080
ناجح166379حسن فدعين9290015
راسب10غائب10حسٌن الخضر93
ناجح116071حسين الرمو9413908
راسب10غائب10حسين سمقيني9512628
راسب17غائب17حكمت الخطيب9612239
ناجح105666حماد العرنوس9713469
ناجح246488حمزة أبو ديوب9813524
ناجح175774حمزه اآلوا99158
ناجح145468خالد الجمعة10013508
راسب10غائب10خالد محمد الحسن10113193
راسب18غائب18خالد محمد المسالمو10212143
ناجح136275خمدون المصري10313536
ناجح106373خمف العبد الحسين10490023
راسب23غائب23راكان العثمان10511552
ناجح126274رائد المنصور10613700
راسب0غائبرأفت نانو107310
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راسب17غائب17ربٌع الفرداوي10813419
راسب18غائب18ربيع سموم10911837
ناجح106070رنيم السميمان11013935
ناجح105767رىام الخطيب11113209
ناجح245579رىف الحمودي11213514
ناجح166783رىف الصغير11313515
ناجح125870رىف طالب114153
ناجح165369ريم الفرخ11513815
راسب15غائب15زايد المحرسي11612032
راسب16غائب16زٌد الجندل117482ً
راسب102030زيد الحاج زين11813560
ناجح106171زينا ديب11913505
ناجح134760زينة البني12013694
ناجح105767سارة سالمة12113623
راسب134558سامر جعيمة12213613
ناجح125264سامي األسود12313784
ناجح246791سعاد عرفة12413625
ناجح136477سالم جطل12590030
راسب0غائبسميم بواكم12613022
ناجح106272سمير جمال الدين12713414
راسب11غائب11سومر محل12813738ً
راسب10غائب10سٌمون ابراهٌم129
ناجح105969شادي كناكر13013658
راسب15غائب15شكري طوران13112198
ناجح135265شوكت بربر أمين13213575
ناجح105262صطوف صطوف13313755
ناجح106272صفا الشريف13413670
ناجح136578صفيو المصطفى13513912
ناجح235578صالح الدين حميد136125
ناجح105565طارق الشنتوت13713725
راسب114051طاىر القطان13813578
ناجح105464طالل كمبون13913593
ناجح166884طو الحمدو14013516
ناجح126678طو العمر14113665
ناجح135164طه الٌوسف14213509
ناجح175875عادل الحمود14313807
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راسب12غائب12عامر عمره144111
ناجح136174عبد الباسط الجعبو14513774
ناجح125769عبد الحسيب كزكز14613378
ناجح145872عبد الحكيم شبمي14713639
ناجح145670عبد الحميد الجمل14813273
ناجح196079عبد الحميد الغريب14913799
ناجح126072عبد الحميد المعمي150874
راسب0غائبعبد الحميد حاج سعيد151315
ناجح105363عبد الخالق اإلدلبي15213668
ناجح106373عبد الرحمن ابراىيم الياسين15313262
راسب0غائبعبد الرحمن الحلو154441
راسب18غائب18عبد الرحمن الزبدي15512601
ناجح105666عبد الرحمن الغزاوي15613332
ناجح174966عبد الرحمن اليويس15713546
ناجح146175عبد الرحمن دعدوش15813624
راسب144559عبد الرحمن سفاف15913664
راسب16غائب16عبد الرحمن سفاف16012470
ناجح105262عبد الرحمن عرفة16113655
ناجح106171عبد الرحمن عمي16214025
راسب12غائب12عبد الرحمن عمر العل16314025ً
ناجح126375عبد الرزاق حاتم16413692
راسب17غائب17عبد الرزاق حاج عل16513455ً
راسب104252عبد الرزاق طعمة16613696
راسب15غائب15عبد السالم المدلمة16712493
ناجح204161عبد العزيز الحالق السقا16890039
ناجح156378عبد الكريم البارودي16913689
ناجح236891عبد الكريم شربوطمي17013572
راسب0غائبعبد الكريم كشكش171339
ناجح106272عبد المطيف الضاىر17213611
راسب10غائب10عبد هللا االحمد17313385
راسب10غائب10عبد هللا الشبٌب174
ناجح106878عبد اهلل القدور17513517
راسب17غائب17عبد اهلل المحمود العمر17612437
ناجح136073عبد اهلل أبو الطواقي17713763
راسب23غائب23عبد اهلل خمف17812386
راسب154055عبد اهلل دعدع17913584
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ناجح155772عبد اهلل زينو األركي18013614
ناجح155772عبد المعين الدرويش18113739
ناجح145973عبد الممك جبارو18213736
راسب0غائبعبد المنعم كيالني18385
ناجح135972عبد الموح 18490048
ناجح145569عبد النور يوسف حاتم18513594
ناجح185775عبد الوىاب العاني18614005
راسب22غائب22عبدهللا عبد الغن187997ً
راسب10غائب10عبيدة السميمان18813915
ناجح215778عبيدة سرميني18913758
ناجح195978عبيدة ىويدي19013749
ناجح176279عبيده محمد عباس19113346
ناجح196584عبيده مراد19213772
راسب11غائب11عدنان افة19313135
ناجح166480عدنان ورق19413627
ناجح106272عدنان ياسين دالي19513634
ناجح135770عدوية العمر المسعود19613586
ناجح106171عدي المزنر19713654
راسب10غائب10عدي ديب19813814
ناجح126678عصام العتر19913610
ناجح106272عطا اهلل جنيد20013874
ناجح144963عطاء خير اهلل20113800
راسب13غائب13عفراء الحمد20212847
راسب10غائب10عالء دياب20313489
ناجح145973عالء زوزا20413635
راسب10غائب10علً الخالد205
ناجح226082عمي الشاوي20613911
ناجح266490عمي الطبجي20712452
ناجح185169عمي الغفاف208157
راسب12غائب12علً النحالوي209137
ناجح146377عمي خمدون درويش21013829
ناجح116879عمي دست21113732
ناجح136376عمي سممان21213171
ناجح165066عمي سميمان21313521
راسب0غائبعمي محمد21412877
ناجح226183عماد الدين الشفوني21513770
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راسب21غائب21عمار الخضر21611790
ناجح215778عمار حج حسين217304
ناجح126375عمر جنيد21813840
ناجح136578عمر خالد21913804
راسب20غائب20عمر سعيد22011510
راسب22غائب22غمكين عبد اهلل22111713
راسب232750غيث درويش22213849
ناجح135669غيداء زيتون22313716
ناجح105161فادي البارودي22413680
ناجح196584فادي الشرابي22513342
راسب0غائبفاطمة الشب قدور226256
راسب16غائب16فراس الغريواتي22712927
راسب104555فراس المصطفى22813685
ناجح106171فرح دويك22913588
ناجح146276قتيبة الخالد23013519
راسب10غائب10قحطان سفٌان الطه231379
راسب0غائبقصً الخمٌس232461
ناجح216586قمر حجازي23390058
ناجح135871كاظم حمد23422281
راسب10غائب10كريم كفا23513176
ناجح286795الما شياب23613789
ناجح215576لجين المصري23712574
ناجح105868ماجد الالذقاني23813892
ناجح156479مالك شالش23913741
ناجح116879ماىر العوض24013927
ناجح286492ماىر كزكز24113601
ناجح226587ماىر محمد24213768
ناجح146377محسن محمد24313172
راسب15غائب15محمد اسامو عسكر24411943
راسب16غائب16محمد اغيد االدلبي24512898
ناجح276693محمد األشقر بن قاسم24613507
ناجح256489محمد األطرش24713822
راسب0غائبمحمد الجاسم248521
راسب10غائب10محمد الخضير24913682
ناجح136073محمد السموم250120
ناجح155974محمد الصطيف25113608
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راسب104454محمد الضحاك25213857
ناجح105969محمد العظم25313819
ناجح115263محمد المبيض25413390
راسب10غائب10محمد المحمد25512700
ناجح176279محمد الناصر25613530
ناجح165975محمد أحمد25713098
ناجح106373محمد أمير عدي25813742
راسب10غائب10محمد باشوري259
ناجح105363محمد بدر قشاش26013798
ناجح106474محمد بكر الحاج سميمان26113348
راسب0غائبمحمد بهاء الدٌن الضاهر26213050
ناجح176683محمد تالوي26313914
ناجح105565محمد جاسر عمي264770
ناجح105464محمد جالل القصير26513574
ناجح105969محمد جنيد266156
ناجح136174محمد خالد البيش26713783
ناجح155671محمد خالد موسى باشا26813663
راسب0غائبمحمد خلٌفة العسكر269953
ناجح155671محمد خير الحريب27013558
ناجح105969محمد زاىر العمي27113898
ناجح125567محمد سالم أحمد27212
ناجح136376محمد سعيد عيد27313888
راسب114859محمد شمة27413548
ناجح226082محمد شيم شقفة27513533
راسب10غائب10محمد صالح السلوم276
ناجح136073محمد صباغ27713591
راسب19غائب19محمد ضاىر27810599
ناجح105464محمد طارق عرابي27913609
ناجح106373محمد طومان28013659
ناجح125567محمد طوماني28113705
ناجح105060محمد عبد المطيف ظاظة28213828
ناجح105666محمد عبد اهلل الحمادة28390069
ناجح145872محمد عبداهلل محمد284984
ناجح116879محمد عشي28513902
ناجح105464محمد عالء حاكمي28622296
راسب13غائب13محمد عالء حجازي287
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راسب13غائب13محمد فارس الجاسم28812663
راسب10غائب10محمد فارس قبش28913913
ناجح146074محمد فدعين29013336
راسب16غائب16محمد فهمً السبع29112118
راسب19غائب19محمد كزكز292
راسب24غائب23.5محمد محمد كركوتمي العسكري29311498
راسب18غائب18محمد نور النجار29412129
راسب104858محمد وليد الرمال29512703
ناجح106474محمد يزيد ممي296149
ناجح126577محمد يوسف الموصغمي297119
راسب0غائبمحمود البدران298142
ناجح136477محمود باشوري29913581
ناجح166682محمود جرجنازي30013534
ناجح105868محمود عصار30113832
راسب124355مرداس العظم30213571
راسب24غائب24مرعً الفرج30313577
راسب20غائب20مرىف األسمر30411566
ناجح135669مسعف كنعان30513549
راسب13غائب13مشيور مخول30612295
راسب22غائب22مصطفى الجمال 30711232
ناجح135265مصطفى السباع30813702ً
ناجح176380مصطفى الغزي30912234
راسب0غائبمصطفى النقيب31012314
راسب15غائب15مصطفى اليربش31110727
ناجح116273مصطفى جعفر31213688
ناجح115768مصطفى سفاف31313844
راسب10غائب10مصطفى عبد الواحد31412782
راسب11غائب11مصطفى ٌحٌى رجب31513426
ناجح166177مصعب قنان31613637ً
راسب17غائب17مطيعو حمبي31712138
ناجح105060معاذ عروب31816100
راسب19غائب19معاذ عيان31912770
راسب114758معاوٌة الشٌخ بكرو32013740
ناجح174966ملهم سفاف32113640
ناجح105262ملهم قفورة32213896
ناجح125971ممدوح هدله32313582
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ناجح106171مناف كنعان32413541
راسب104858منى فاعور325141
ناجح236487مهند الموسى32613648
ناجح106272مهند ناصر32713684
راسب14غائب14موسى الخالد328
راسب5555موسى دندل32913293
ناجح186381مٌسم الفنار33013711
ناجح126072مٌمون االبراهٌم331124
ناجح105767ندوة العٌسى33213879
ناجح195877نوال قطرنج33313628ً
ناجح105868نور الدٌن الٌونس33413626
راسب15غائب15نور النابمسي33522253
ناجح154762نور الهدى العتر33612150
ناجح175875هبة الرٌحاوي33713629
ناجح116374هبة هللا قصاب33813698
راسب25غائب25ىبو العكمو33912820
ناجح145367هشام عراب34013618ً
راسب0غائبهٌام الشٌخ341856
ناجح105767وائل شهٌد34213916
ناجح185068وفاء السقا34313539
ناجح175471وفاء ٌاغمور34413587
ناجح126678ولٌد العثمان345165
راسب21غائب21ياسر الدبساوي 34611462
راسب0غائبياسر بدران347263
ناجح106474ٌاسٌن الكٌجان34813250
ناجح106272ٌامن المحمد349146
ناجح185573ٌامن المٌهوب35013518
ناجح166278ٌحٌى الرفاع351135ً
راسب0غائبٌحٌى الطٌش35213923
ناجح105666ٌحٌى العمادي35313752
راسب5656ٌزن الحاج عبدهللا354281
ناجح106575ٌزن حسٌن35513759
راسب0غائبٌزن خلف العل356430ً
ناجح106575ٌسار العل35713219ً
ناجح106070ٌوسف عبدون35813932
ناجح175673ٌوسف ٌوسف35913043
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