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وضع العملياسم الطالبالرقم الجامعيالسنةالوضع ت
عالمة

 العملي
النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظري

راسب0غائب ابراهٌم عبد هللا الحسٌن113985
راسب10غائب 10ابراهٌم قمر الدٌن213093
راسب15غائب 15ابراهيم كروما312572
راسب10غائب 10احمد ابراهٌم413046
راسب13غائب 13احمد زريق512910
راسب0غائب احمد سهيل االبراهيم 6214
راسب19غائب 19اسامة االحمد 712512
راسب16غائب 16اسامة سلٌمان813032
راسب10غائب 10اسراء االحمد912852
راسب20غائب 20اياد ذيب1012275
راسب12غائب 12اٌمن فرج العبٌد11
راسب17غائب 17أحمد الطويل1211351
ناجح1050.561أحمد العمشون1313781
راسب1324.538أحمد خٌر بظ1413567
راسب0غائب أحمد علً العل1513535ً
راسب0غائب أحمد مطر محمد16266
راسب20غائب 20أحمد نجار1710613
راسب10غائب 10أسامة السراج1813568
راسب0غائب أسامه حمود1912537
راسب0غائب أسعد محمد نوري الحسن20582
راسب0غائب أشرف عٌسى2111
راسب144155أمل الصاري2213712
راسب4545آالء الفرحان2399915
راسب0غائب بدر الدروٌش24655
راسب10غائب 10بهاء المحمود2513041
راسب113243جالل قربان بارودي2613686
راسب10غائب 10جمال عبد المهدي2713903
راسب0غائب جهاد زينو28144
راسب16غائب 16حاتم العارف29
راسب16غائب 16حذيفه النبهان3012829
ناجح185977حسام االسعد3114328
راسب0غائب حسام األعرج3213441
راسب18غائب 18حسام الدين الشريف3312080
راسب10غائب 10حسٌن الخضر34
راسب10غائب 10حسين سمقيني3512628
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راسب17غائب 17حكمت الخطيب3612239
راسب10غائب 10خالد محمد الحسن3713193
راسب18غائب 18خالد محمد المسالمه3812143
راسب23غائب 23راكان العثمان3911552
راسب0غائب رأفت نانو40310
راسب17غائب 17ربٌع الفرداوي4113419
راسب18غائب 18ربيع سموم4211837
راسب15غائب 15زايد المحرسي4312032
راسب16غائب 16زٌد الجندل44482ً
راسب10غائب 10زيد الحاج زين4513560
ناجح135063سامر جعيمة4613613
راسب0غائب سميم بواكم4713022
راسب11غائب 11سومر محل4813738ً
راسب10غائب 10سٌمون ابراهٌم49
راسب15غائب 15شكري طوران5012198
راسب1141.553طاهر القطان5113578
راسب12غائب 12عامر عمره52111
راسب0غائب عبد الحميد حاج سعيد53315
راسب0غائب عبد الرحمن الحلو54441
راسب18غائب 18عبد الرحمن الزبدي5512601
ناجح1458.573عبد الرحمن سفاف5613664
راسب16غائب 16عبد الرحمن سفاف5712470
راسب12غائب 12عبد الرحمن عمر العل5814025ً
راسب17غائب 17عبد الرزاق حاج عل5913455ً
ناجح105363عبد الرزاق طعمة6013696
راسب15غائب 15عبد السالم المدلمة6112493
راسب4545عبد العزٌز جوخدار6216000
راسب0غائب عبد الكريم كشكش63339
راسب10غائب 10عبد هللا االحمد6413385
راسب10غائب 10عبد هللا الشبٌب65
راسب17غائب 17عبد اهلل المحمود العمر6612437
راسب23غائب 23عبد اهلل خمف6712386
راسب1540.556عبد اهلل دعدع6813584
راسب0غائب عبد المنعم كيالني6985
ناجح225577عبداهلل عبد الغني7099949
راسب10غائب 10عبيدة السميمان7113915
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راسب11غائب 11عدنان افة7213135
راسب10غائب 10عدي ديب7313814
راسب13غائب 13عفراء الحمد7412847
راسب10غائب 10عالء دياب7513489
راسب10غائب 10علً الخالد76
راسب12غائب 12علً النحالوي77137
راسب0غائب عمي محمد7812877
راسب21غائب 21عمار الخضر7911790
راسب20غائب 20عمر سعيد8011510
راسب22غائب 22غمكين عبد اهلل8111713
ناجح234972غيث درويش8213849
راسب0غائب فاطمة الشب قدور83256
راسب16غائب 16فراس الغريواتي8412927
راسب10غائب 10فراس المصطفى8513685
راسب10غائب 10قحطان سفٌان الطه86379
راسب0غائب قصً الخمٌس87461
ناجح1054.565كريم كفا8813176
راسب15غائب 15محمد اسامه عسكر8911943
راسب16غائب 16محمد اغيد االدلبي9012898
راسب0غائب محمد الجاسم91521
راسب1047.558محمد الخضير9213682
راسب104858محمد الضحاك9313857
راسب10غائب 10محمد المحمد9412700
راسب10غائب 10محمد باشوري95
راسب0غائب محمد بهاء الدٌن الضاهر9613050
راسب0غائب محمد خلٌفة العسكر97953
راسب1136.548محمد شمة9813548
راسب10غائب 10محمد صالح السلوم99
راسب19غائب 19محمد ضاهر10010599
راسب13غائب 13محمد عالء حجازي101
راسب13غائب 13محمد فارس الجاسم10212663
راسب10غائب 10محمد فارس قبش10313913
راسب16غائب 16محمد فهمً السبع10412118
راسب19غائب 19محمد كزكز105
راسب24غائب 23.5محمد محمد كركوتمي العسكري10611498
راسب18غائب 18محمد نور النجار10712129
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راسب1038.549محمد وليد الرمال10812703
راسب0غائب محمود البدران109142
ناجح1250.563مرداس العظم11013571
ناجح2459.584مرعي الفرج11113577
راسب20غائب 20مرهف األسمر11211566
راسب13غائب 13مشهور مخول11312295
راسب22غائب 22مصطفى الجمال 11411232
راسب0غائب مصطفى النقيب11512314
راسب15غائب 15مصطفى الهربش11610727
راسب10غائب 10مصطفى عبد الواحد11712782
راسب11غائب 11مصطفى ٌحٌى رجب11813426
راسب17غائب 17مطيعه حمبي11912138
راسب19غائب 19معاذ عيان12012770
ناجح1149.561معاوية الشيخ بكرو12113740
راسب104252منى فاعور12214635
راسب14غائب 14موسى الخالد123
راسب49.550موسى دندل12413293
راسب15غائب 15نور النابمسي12522253
راسب25غائب 25هبه العكمه12612820
راسب0غائب هٌام الشٌخ127856
راسب21غائب 21ياسر الدبساوي 12811462
راسب0غائب ياسر بدران129263
راسب0غائب ٌحٌى الطٌش13013923
راسب0غائب ٌزن الحاج عبدهللا131281
راسب0غائب ٌزن خلف العل132430ً

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة

%75: نسبة النجاح  عضو         عضو        عضو          امينة السر 


