
اسم الطالبالرقم االمتحاني
اباء ابراھیم محمد0610001
احمد تركي احمد الجاسم 0610002
احمد جمعة البنا0610003
احمد عبد الغني الناصر العبد الرحیم0610004
احمد یمان بسام البكور0610005
اروى احمد االبرزي0610006
اسیل ابراھیم محمد0610007
الرضا طالل فارس0610008
الیاس جورجیو عبدو الیاس اسطفان 0610009
الیاس نبیل نعمة0610010
ایاس محمود العریان0610011
ایھاب احمد یاسر الحراكي 0610012
ایھاب فاروق المصري0610013
إیمان طالل فارس0610014
باسل محمد ریحانة0610015
باسل محمد سمیر البیطار 0610016
بشر عماد الدین زھدي سوید0610017
بیان حسن الصوفي0610018
تمارا جمال احمد الشریف0610019
تمیم تیسیر محمد حاج حسین0610020
جابر عبد القادر عبد العظیم 0610021
جالل عبد االحد جلیل قوج 0610022
حسام محمد ربیع عسكر0610023
حسام محمد منیر محمد القباني 0610024
حسان ابراھیم العسلي0610025
حسن بسام نبھان 0610026
حال تمیم محمود كنعان0610027
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خدیجة عبد الناصر مصري 0610028
دیانا نادر حقوق 0610029
رافع احمد رافع عبد السالم القدور0610030
راكان ممدوح الكردي 0610031
رامیا عامر یاسین الریحاني 0610032
رھام ھیثم سلیم عرمان 0610033
زھراء قیس عبد الحسین 0610034
زھیر بوزان والي0610035
سامي مأمون حسین جحا 0610036
سامي محمد شھیر عبارة 0610037
سامي محمد فواز الرجولة 0610038
سلطان ابراھیم حمدو الجمیل 0610039
سلمى عبارة0610040
سلیم جمال قدور 0610041
شادي عبد الكریم خلوف 0610042
صبا محمد ماجد خشن0610043
عادل محمد علي وراق 0610044
عدنان بشار الطرن0610045
عدي اسامة عبد الملك 0610046
عروة محمد لطفي الخطیب 0610047
عمار جالل ظالم0610048
عمار عبد السالم السباعي0610049
عمر ابراھیم ایوب0610050
عمر أحمد الدراوشة0610051
عمر سمیر صالح بساطة0610052
عمر عدنان العبود 0610053
عمر مازن المرستاني 0610054
عیسى محمد عیسى االحمد العیسى 0610055
غیاث عبد اهللا خباز0610056
فاطمة سلیمان محمد النویجي 0610057
فراس محمد زھیرعبد الفتاج جاویش 0610058
قتیبة طالب القطیش0610059
كرم فؤاد قس الیاس 0610060
لؤي محمد ایمن محي الدین الرفاعي0610061
لؤي محمد أمین الرفاعي0610062
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مازن محمود حسن اغا0610063
مایا محمد خالد بیرقدار0610064
محمد احمد االقرع 0610065
محمد آصف شاھر0610066
محمد باسم النحاس0610067
محمد جمال عطایا0610068
محمد جھاد محمد دیاب 0610069
محمد خیر فواز محمد حمودة0610070
محمد سامر سمیر خالد ربوع0610071
محمد سفیان صنادیقي0610072
محمد عامر یاسر العطار 0610073
محمد عمر محمد ادم0610074
محمد فراس بسام سقعان0610075
محمد محمود حاج حسین0610076
محمد نادر طكو0610077
محمود فائز محمود الصطوف 0610078
مریم جرجس جبلي0610079
مصطفى علي مصطفى الشغري 0610080
نازدار عبد الرحمن یوسف 0610081
ناصر جمال الشیخ علي0610082
نضال حنا حبیب حبیب 0610083
وسیم جوزیف حنا واصل 0610084
وسیم محمد حسان عطار 0610085
یحیى محمد ماھر احمد یحیى جسري0610086
یسار عدنان ناصیف0610087
یمان حكمت لؤي ریاض باغشھابي 0610088
یمان یوسف السارة 0610089
یوسف جمال ابو دان0610090
یوسف علي محمد السكر 0610091

وزیر التعلیم العالي  

الدكتور محمد یحیى معال


