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76العدد المقبول76

المعدلالرقم الجامعيم
120221161198.85

220221158694.21

320221077692.67

420221171692.63

520221166790.77

620221158589.96

720221044787.88

820221088687.13

920221155287.1

1020221054786.96

1120221086286.79

1220221078786.75
1320221085286.13
1420221041086.125

1520221047385.79

1620221166685.71

1720221166585.67

1820221012285.58

1920221049485.58

2020221014485.58

2120221083885.54

2220221102285.38
2320221076685.38

2420221002885.17

2520221033185

2620221100184.83
2720221077984.79
2820221037084.38

2920221037484.33

3020221094783.83
3120221019183.83

3220221165283.5

3320221087083.46

3420221071583.38

3520221065483.38
3620221001283.38
3720221146383.08

زهور رضوان درة

نغم بدر الجرف

جود سارية الطباع

مدين عبدو شنينه

محمد عمر باسل الطباع

خالد محمود الغاوي

يزن محمد جمعه الزيبق

دانيفيك آرارات دانيس

تالة قصي نوح

احمد محمد اسامة رشيد

محمد المصطفى حسام الدين خساره

محمد باسل حسان الجزار

فاطمة غسان رشيد

محي الدين محمد الطباع

مهند أحمد البغدادي

محمد عمر قاسم

رياض نبيل جندي

بيان عبد الرزاق اسماعيل

نايفة علي قاسم

ادعي فهد مؤيد البر

فادي نورس نرص

ميس ماهر منذر

محمد أحمد عكيلي

فاطمة أحمد محمد عره العينية

ي
ى
عمر خالد عبدالكاف

ضياء بشبر مطر

فينا وائل الجالب

عبد الكريم عصام مالك

عدد المقاعد الشاغرة

االسم
عدنان وليد االقرع

جوليا عمر غصن

اسماعيل كمال اسماعيل

كاتيا حسام فرحات

رهف صالح المطلك

محمد أحمد رجب

ليث احمد طالب

محمد قاسم حنيفه

فراس عبد الوهاب الخليل



3820221095382.96

3920221036182.87

4020221068182.75

4120221076382.5

4220221050082.29

4320221066682.25

4420221072982.21

4520221077482.2

4620221167282.17

4720221018082.17

4820221097482.08

4920221021881.75

5020221045781.5

5120221032281.33
5220221163581.17

5320221025381

5420221036780.96

5520221005380.92

5620221043280.83

5720221085680.67

5820221005280.63

5920221026080.4

6020221070180.29
6120221169379.96

6220221042379.83
6320221165179.79

6420221010179.75
6520221162979.67

6620221116779.63

6720221043879.5

6820221027379.46

6920221001079.4

7020221052979.38
7120221007779.17

7220221041279.17
7320221030978.97

7420221031278.67

7520221035578.5
7620221018778.4

مريم عمر مراد

محمد ماهر الصمادي

وائل وسيم شحادة

ى عبد القادر محمد حسير

يزن قاسم التجار

ي
ورد علي ديرعطانى

ي
 
شهد محمد الشاف

اسامة طيب 

قدار مايا محمد الببر

ي عالء ضياء الدين الجبه جر

أنس مالك الحميدي

تيماء سامر سنيور

غزل محمد المرصي

زياد خالد زهرة

هديل عارف عبد العزيز

ى قاسم أحمد حسير

نغم مرجان

يامن محمد مفيد عقيل

امجد اليهاندرو اورنس نرص

عهد بشبر البدوي

ي 
ى
اري    ج جاد هللا الشوف

سارة مرهف غنام

وئام عبد المجيد يحير

غيث خالد الضبيب

محمد عبد الجليل خلوف

شيماء فارس فارس

امبر رفعت عروق

سالف قاسم القليح

ي ماون الزحيلي انر

بتول فيصل راعي

محمد هيثم عجاج

خالد فواز الخلف العبد هللا

ملهم اسامة رومية

ايالف ابراهيم مرعي

ورد سهيل الشيخه

احمد جمال الخجا

ي
راما محمد الزوبانى

زيد محمد أحمد

عمرو محمد العيناوي 


