
النتيجةالعالمة 100العالمة النهائية  236عالمة اجللسة الثانية 117عالمة اجللسة االوىل 119االسم والشهرةالرقم االمتحاين
غيابــــاسعاف حممد طالل الكيايل110001
غيابــــامل جعفر عساف110002
ناجح مساعدة58+71641352إميان عصام حريب110003
إيهاب فارس بريك110004
راسب577212955أمحد عبد الرزاق الديواين110005
راسب686012855أنور أنطوان فيليب جربان110006
آالء أمحد احملاميد110007
راسب485210043بشار يونس زين العابدين110008
راسب636012353بيان فاروق قريطم110009
ناجح707314361ثائر نظري العنقوين110010
راسب586312152حازم حممد نادر محادة110011
ناجح769016671حبيب عيسى منصور110012
غيابــــحسان بشاره بشاره110013
راسب505310344حكمت شحاده العطار110014
غيابــــمحديه علي حسن110015
رامي أمحد دييب110016
راسب666613256رحب أكرم علواين110017
راسب646512955رشا أمحد عبد النيب110018
راسب605111148رنا موسى عوض110019
راسب726013256رهام متام األشقر110020
راسب495110043رياض عدنان املالكي110021
ناجح697714662رمية حممود أبو نعيم110022
راسب565811449زكي حممود خطيب110023
غيابــــزينة قاسم الفرج110024
راسب505710746سامية علي غامن110025

اجلمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العايل
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راسب495510445سليم حسني عوينات110026
ناجح748215667مساح فواز قاسم110027
ناجح مساعدة59+65731381سونيا صاحل قريشي110028
راسب676613357ضياء الدين فواز حممد110029
ناجح مساعدة59+69691381طليع هايل عواد110030
راسب645812252ظاهر عبد اهللا احملمد احلبيب110031
غيابــــعامر حممد كمال عزالدين110032
ناجح717414562عبادة حممد طقطق110033
ناجح638114462عبد الرمحن حممد جعفري110034
عبد الرزاق حممد الزين110035
ناجح928918177عبدالرمحن بشار حنالوي110036
غيابــــعبداهللا مرعي احلسن110037
راسب557212754عصام عبود الصاحل110038
ناجح مساعدة58+66701362عفراء ابراهيم السامل110039
راسب606212252عالء رياض عجان110040
راسب5223ـ52علي معن أمحد110041
راسب686313156عماد غسان حجازي110042
راسب605411449عمر أمحد عيون110043
ناجح مساعدة58+68671352غطفان عبد اجلليل العبد اهللا110044
ناجح727514763فارس حممد ديب األحدب110045
راسب577313056فاطر نواف عجيب110046
راسب596912855فراس نزار الفروان110047
راسب636612955قصي صاحل شقري110048
غيابــــمليس عيسى عرايب110049
راسب616512654ماهر عبد احلليم شرف110050
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ناجح مساعدة58+67681352حممد أيهم علي صوان110051
غيابــــحممد عبداهللا البكر110052
راسب526711951حممد فراس حممد معتصم احلسيين110053
راسب645712152حممد قصي عبد القادر الصويف110054
راسب606912955حممد لؤي حممد وليد اجلزايريل110055
راسب32437532حممود عيسى اجلباوي110056
راسب546211650مرضية هند جياين فرد110057
راسب445710143مرمي اديب ترمس110058
ناجح727514763معاذ حممود السواس110059
ناجح748616068مالذ اد العيسى110060
راسب536411750مناف أجود ابورايد110061
راسب605611650ميالد عاطف الزعيب110062
ناجح798116068نيللي عرنوق110063
راسب545911348هاله حامد الفيحان110064
راسب555310846هدى عبده غباش110065
راسب427211449وائل ابراهيم فودة110066
غيابــــوسيم هويدي العلي110067
راسب586011850يسرى مجعة العبد اهللا التدمري110068

عدد الطالب الراسبني: (37)
نسبة النجاح :(%31.48)

مت حذف أربع أسئلة امتحانية  يف كلتا اجللستني الخنفاض نسبة اإلجابة فيها يف كل اجلامعات
عدد الطالب املتغيبني: (10)عدد الطالب املتقدمني : (54)
عدد الطالب الناجحني : (17)

 متّت املساعدة االمتحانية بناًء على املرسوم الرئاسي /203/ تاريخ 2011/5/26 وقرار جملس التعليم العايل رقم 23 تاريخ 7/ 10 / 2012

  وزير التعليم العايلمعاون وزير التعليم العايل      مديرة التقومي واالعتماد

الدكتور حممد حيىي معالالدكتور نزار الضاهر     الدكتورة ميسون دشاش
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