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المعدلالرقم الجامعيم
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معاذ رائد أنيس

عدد المقاعد الشاغرة

االسم
ى  محمود ياسي 

مصطفى

ى التيناوي محمد محمدة معت 

سيف فهد دهام

ر دهام ى حمزة مت 
ى زكريا محمد حاج حسي 

شحادة اغيد امت 

جان أكرم طبولي

يفة اياد عاتكة شر

جاد بديع الطالق

عباده فادي جومر

مايا محمود وردة

سارة القاسم قاسم

راما نزار التاز

جورج قسطندي خنوف

ي
نشأت محمد غوطانى

عبد الحكيم عبد المجيد يحي 

نغم منذر المرصي

احمد محمد حوري

كرم محمد هيثم خوجه

محمود عبد اللطيف زوكار

ي
 
جميله محمد الشاق

كريم عامر التالج

ليث محمد فداء محمد الخليل

أيهم أيمن حلوم

عبد الرحمن احمد القصار

غيث قصي الويس

عالء محمد الطحان

همام عماد حمدان

عبدالكريم سهيل حجازي

محمد هاشم عبد هللا التال

جانا مصطفى عبدالرحمن
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عدي محمد الفوال

ى صيبعة مالك تحسي 

ي
ى
سلىم وليد الحرق

حسن زياد قزي  ها

براءه احمد بحبوح

مريم عبد الرزاق غنيم

عبد الرحمن محمد درب

مجد جرجس قومي

خالد وليد ابو عائشة

ي رغد حسام الدين المغرن 

محمد علي رضوان

علي حسن العيىس

ي
شذا الربيع بيالل قبانى

معتصم فراس الناظر

محمد خالد المحاسنة

ى عرب بيان ياسي 

ميسان ياش حجازي

عمران مأمون قابل

مجد عبد المجيد األسطه

ي محمد الجدوع
هانى

نرسين محمود  ادريس

تمام براين يامن حسون

يامن رضوان ابو سن

زين العابدين شادي االحمد

عدي محمد عادل منعم

ي نور معن الدوج 

ماهر عبد العزيز العلي

سدره سهيل الدادا

عبد الرحمن فواز السالمات

زين اسامة سليمان

عبد الرحمن فؤاد الدويش

هادي ياش عرب

يزن باسل الحموي

روعه رياض حوران


