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التقذير100الوجووع هن500الوجووع هنListening&SpeakingWritingReadingGrammarاللغة العربيةرقن القيداالسنالرقن
راسب18710021006065F5728256.4ابراهٌم احمد علً عقب1ً

راسبF826421342.6محروم187100367ابراهٌم خالد محمد نعمان2

جيذجذا1871004769088878442585ابراهٌم صالح الدٌن محمد مقبل3

راسب187100556FF505616232.4ابراهٌم فضل علوي ناج4ً

مقبول18710066468F625825250.4ابراهٌم كامل عبدالعزٌز عمر5

راسب1871007F717971F22144.2ابراهٌم محمد سٌف عثمان6

جيذجذا18710081006493949044188.2اثار عبدربه سالم عل7ً

راسب18710095551FFF10621.2مالك حسن عبدهللا عبدالحكٌم8

راسب00منقطعمنقطعغائبمنقطعغائب1871010هاشم مهدي بن مهدي عبدهللا9

10
 احمد خالد سعٌد علً محمد

القوبه
راسبF556016533محروم187101150

راسبFFF00محرومغائب1871012احمد خالد محمد سعد الٌزٌدي11

جيذ جذًا1871013859697828844889.6احمد رضوان قائد نعمان12

راسب1871014F59F507618537احمد سالم احمد سعٌد التمٌم13ً

جيذجذا1871015966976908341482.8احمد عادل عبدهللا عبدالرب14

راسبF6513غائب65محروم1871016Fاحمد عبدهللا مثنى سعٌد15

راسب00منقطعغائبغائبمحرومغائب1871017احمد عبدهللا محسن علً الطب16

راسب187101876F93788132865.6احمد علً عبدهللا خمٌس17

جيذ1871019596280735733166.2احمد علً علً المنصوري18

راسب636364F19038راسب1871020احمد عماد سعٌد احمد عماد19

راسب636220240.4غائب1871021F77احمد عمر محمد عل20ً
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راسب00منقطعمنقطعغائبمنقطعغائب1871022محمد بدر محمد عبدهللا21

راسب91939027454.8غائبغائب1871023احمد كمال محمد سالم عمر22

23
 احمد محمد عبدالرحمن احمد

الحرٌري
جيذ1871024837573847038577

راسب63F6312.6غائبمحرومغائب1871025احمد محمد عبدالرحمن حمصان24

راسب00منقطعمنقطعغائبمحرومغائب1871026احمد محمد ٌسلم احمد ابوبكر25

ممتاز1871028969894949247494.8احمد ٌاسٌن احمد حسن26

جيذجذا1871029886888818040581ارزاق محمد بن محمد باهذٌله27

مقبول1871030516873686232264.4اروى نوح احمد سالمٌن28

راسبFFFF00محروم1871031اسامه خالد عبدالعزٌز ابوبكر29

ممتاز1871032969994969948496.8اسامه عبدالكرٌم عبدهللا محمد30

31
 منتهى خالد عبدالحمٌد علً

الكندي
187103455FF516016633.2راسب

ممتاز1871035868892889745190.2اسماعٌل عبدهللا عثمان قاسم32

33
 اسهار سعٌد محمد صالح

باحطاب
راسب86747530260.4غائبة187103667

راسب1871037F6163FF12424.8اسٌمة سند جمٌل محمد34

راسب1871038FFFF636312.6اشرف طارق محمد سٌف محمد35

راسب00منقطعغائبغائبمحرومغائب1871039اشرف عبدالعزٌز مهٌوب محمد36

جيذجذا1871040777388939042184.2اشرف علً عبدهللا حسٌن37

راسب00منقطعغائبغائبمحرومغائب1871042اصداف اٌهاب اسماعٌل عقالن38

راسب00غائبمحرومغائبمحروممحروم1871043اصٌل صالح عبٌد حسٌن39

ممتاز1871044749890899945090اصٌل عبدهللا مثنى حسن40
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جيذ1871045758180736637575اصٌل نبٌل صالح سالم واصل41

جيذ1871046905775808338577اعتراف حٌدره عباد احمد42

جيذ1871047598481817538076افنان عبدهللا رشاد عبدهللا43

جيذجذا1871048828885797040480.8افنان مهدي حمٌد سالم البٌحان44ً

جيذجذا1871051658689929342585احمد عبدالرحمن عبدهللا هادي45

46
 اكسانا شوقً محمد عبدالرب

النعٌمً
ممتاز1871052978790908645090

جيذ1871053697783606535470.8االء شوقً حسن صالح العظام47ً

48
 بٌان احمد عبدالسالم مهٌوب

النوٌجً
جيذجذا1871082678891888642084

راسب1871110F8588948034769.4حنٌن فضاء مصطفى عل49ً

راسب18712478064F596026352.6فاتن مختار صالح محمد سعٌد50

مقبول1871256F6772817229258.4فاطمة علً عمر مبارك باتواب51

جيذ1871270677167696333767.4كرم هللا اٌهاب احمد مقبل52

راسب18714165455F587324048عادل عادل مسعد احمد المفلح53ً

54
 عبدالرحمن ناصر عبدالرحمن

حمصان
راسب67505617334.6محرومغائب1871423

راسب9919.8غائبغائبغائب99غائب1871442جابر محمد ناصر جابر55

جيذجذا1871475847883887440781.4تٌماء علً صالح هادي56

راسب00غائبغائبغائبمحرومغائب1871301محمد عبدالقوي شائف محمد57

جيذجذا1871286947688829543587اٌمان عبدهللا محمد منصور احمد58

جيذ1871487946285827339679.2اكرم عمرشائف عبدالفتاح59
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جيذ1871462756265687034068مؤٌد جواد محمد احمد60

جيذ1871451905784775836673.2امٌمة احمد محسن بن نعم61

راسب18714506861F686326052حنٌن عدنان سعٌد عبدهللا62

جيذ1871486746274825734969.8اكرام عبٌد عمر باسلٌم63

جيذ1871480716280826035571سالً سالم عبدهللا سالم الرماح64

راسب95859236472.8غائب187146892حسام محمد سالم عبده نصر65

جيذ1871447659681837239779.4محمد خضر ناصر عبدالرب66

راسب1871503685050F5522344.6عمرو عبدالرحمن علً سعد67

68
 ابرار مجاهد علً غالب شمس

الدٌن
ممتاز18710011007994909145490.8

جيذجذا1871033917091848642284.4اسمار علً عثمان محمد69
راسب747014428.8غائبمحروممحروم1871054الهمام اسماعٌل عبدهللا الخبش70

71
 الوف احمد ناصر عبدالنبً

الكوري
جيذجذا1871055957693778342484.8

ممتاز1871058909896918445991.8امل اٌهاب محمد عبدالقادر72
جيذجذا1871059958590928044288.4امل جمال سالم عمر هادي73
جيذ1871060766276786135370.6ربا فهمً عبدالمجٌد مكرد74
راسب187106165726556F25851.6امل هانً سعٌد احمد75
جيذ1871063966785777439979.8امنٌة طالل محمد انعم76
راسب606019438.8راسب187106474Fامنٌة فضل محمد حسٌن الكهال77ً
مقبول1871065596150596629559امنٌة وجدي احمد عل78ً
جيذجذا1871067717887908841482.8انس علً قائد ثابت فرحان79
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مقبول18710686362765525651.2انغام حسٌن عبدربه حسٌن80
جيذجذا1871069766890829040681.2محمد محفوظ محمد حسن81
راسب32665.2غائب187107096738077اوسان منٌر عبدالرحمن ٌاسٌن82
جيذ1871071757888768039779.4اٌات ادٌب حسٌن احمد83
جيذجذا1871073618495878441182.2اٌمان سعٌد خمٌس سعٌد سالم84

85
 بشائر عبدالسالم احمد عبده

الهدار
جيذجذا1871077977992838443587

86
 بشائر محمود علً عوض

بوسلوم
جيذ1871078757177718037474.8

راسب187107965F80636026853.6بشائر مشعل عبدالعزٌز احمد87

مقبول1871080705550676030260.4محمد عدنان محمد عبدربه مسود89
جيذ1871081866675676535971.8بشرى محمد ثابت مكرد90
جيذ1871083876883748039278.4تالٌن جمال عثمان احمد91
جيذ1871084628382836837875.6تامر محمود عبدالقادر عوض92
جيذجذا1871086728696959043987.8جمال احمد عل93ً

94
 جمال عبدالناصر علً عبدهللا

باجابر
راسب8083707030360.6غائب1871088

راسب70706527955.8غائبة187109074جوهرة عبدالواسع عبدهللا95
راسبFF635311623.2غائب1871091حازم ثابت سالم العزب96
ممتاز1871092839697968645891.6حبٌبة محمد عبد هللا عوض99

جيذجذا1871093857386819041583حزم امٌل عبده عثمان100
راسب187109581FF656220841.6حسام حسن علوان عون101

    




كلــيت اللغـــاث
م2019-2018الدوراألول للعام االكادميي / نتائج الطالب للفصل األول

بروامج السىت التحضيريت

102
 حسام محمد حسٌن محسن

الحمصً
187109655FF667219338.6راسب

جيذ1871097546280858536673.2حسٌن عبدهللا حسٌن ناصر عل103ً
ممتاز1871098978796929046292.4حسٌن عبدهللا محمد عبدربة104
ممتاز1871099909796949747494.8حسٌن مشتاق حسٌن ٌاسٌن105
راسب68776226553غائبة187110058حلٌمة محمد عبدهللا الجمل106
راسب00غائبمنقطعغائبمحروممحروم1871101حمزه حلمً عصمت عبدالكرٌم107
راسب00منقطعمنقطعغائبمنقطعغائب1871102حمٌد محمد علً قاسم الشعب108ً
جيذجذا1871104877990827741583حنان جمال عبدهللا محمد عوض109
ممتاز18711069598931008647294.4حنٌن رٌاض عبدالمولى بافضل110
راسبF586317434.8غائب187113053ردمان احمد ردمان سعٌد111
جيذ1871356687155647032865.6منٌة محمد سٌف قائد عبدهللا112
جيذ1871376656565667133266.4نور عامر علً سالم فوز113
ممتاز1871384918295949145390.6هالة احمد محمد احمد الصهٌب114ً
راسبFF656513محرومغائب1871421هشام هانً محمد عل115ً
راسب00غائبمنقطعغائبمحروممحروم1871308مجد مسعد احمد صالح116
راسب00منقطعمنقطعغائبغائبةمحروم1871448امنٌة جمٌل محفوظ عباد117
جيذجذا1871062728790828341482.8رحاب احمد سعٌد بن حرٌز118
جيذجذا1871507989494857444589محمد عوض عبدهللا سعٌد سوٌلم119
جيذجذا1871493907798859044088امل رمزي هالل عبدالتواب120
ممتاز1871472979693949847895.6خدٌجة علوي عبدهللا شٌخ121
راسب187146565637380F28156.2منار احمد بن احمد سعٌد شرف122
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راسب187146460FF626118336.6مرام احمد بن احمد سعٌد123
جيذجذا1871146747491869041583رٌام ناصر علً محمد124
جيذجذا1871483966390847440781.4سالً شكٌب محمد مقبل عمر125
جيذ1871452815586775535470.8اٌمان فضل عبدربه محمد صالح126

127
 هبة الرحمن جمال عبدالغنً

قحطان
راسب00منقطعمنقطعمنقطعغائبةمحروم1871459

جيذجذا1871479967472858040781.4فاطمة خالد محسن علً داح128ً
جيذ1871453877590806639879.6رٌنا ولٌد احمد ناج129ً
راسب187145464FF56F12024سلطان انور شٌخ زٌن130
راسب187119080F76706629258.4احمد خالد احمد محمد131
مقبول1871482716559585530861.6احمد فاروق حسن حسٌن132
راسب18714467264F676026352.6سلٌم احمد عبدهللا الفقٌه134
جيذ1871466706281717135571احمد محمد ٌسلم احمد ابوبكر135
راسب90859033366.6غائب187116768عبدالناصر علً محمد عوضات136
جيذ1871441815784776236172.2عاتق عزٌز عبادي جبران137
جيذجذا1871488968185828542985.8انٌس عادل عبٌد عل138ً
جيذجذا1871484667895909242184.2جمال عبدالرحمن صالح عبدربه139
راسب1871458FFF50F5010اٌمن سمٌر عبدالحمٌد عمر140
راسب1871144FFFF535310.6محمد طالل سالم عبدهللا141
جيذ1871445776792787739178.2ٌوسف جعبل احمد قنان142
راسب1871457906974868039979.8اسمهان عبدالحكٌم سٌف مانع143
جيذ1871057807474657036372.6امل احمد امعبد عمر منصور144
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جيذجذا1871171808792848242585ارٌج علً احمد حزام145
راسب1871463F6068636225350.6هبة صالح علً عبدالعلٌم146
جيذ18714551006969726137174.2اٌة احمد عبدالمجٌد مدهش147
راسب187105091F62F6121442.8اكرم صالح نعمان سعٌد القباط148ً
راسب00محرومFFغائبمحروم1871076بحر خالد صالح محمد149
جيذ18711071006265818539378.6حنٌن طارق محمد عبدهللا150
راسب187110898FF706523346.6حنٌن عبدالحمٌد فضل مقبل151
جيذ1871471747150785733066رزٌنة محمد فاضل قاسم152
راسب1871111F68F645318537حنٌن محمد ٌاسٌن عبدالقادر153

مقبول187111282F50726927354.6خالد صالح علً محمد الضباع154ً
ممتاز18711161009791949547795.4خالد ٌاسر عبداللطٌف محمد155

156
خدٌجة احمد عبدالحق سالم 

الصهٌبً
جيذ18711178673.5648867378.575.7

157
خدٌجة محمد اسماعٌل محمد 

اسحاق
راسب1871118909784859144789.4

158
دنٌا اسامه علً احمد محمد 

العولقً
جيذ1871120946271746336472.8

جيذجذا1871121988181807941983.8دنٌا صالح ناشر احمد159
راسب73737729859.6غائب187112275ذوٌزن وضاح محمد احمد160
راسب74F228.545.7غائب18711238470.5راغب طارق حسن عل161ً

162
رانٌا عبدالحكٌم الخضر عبدهللا 

قرواش
جيذ1871124996073838139679.2

جيذجذا1871125998484868844188.2رانٌا محمد علً سعٌد العمودي163
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مقبول57845926953.8غائب187112669رجائً محمد صالح سالم164
راسب00منقطعمحرومغائبهحرومغائب1871153زٌنه علً قحطان قاسم165
راسب18711298792F908435370.6رحمة محمد عبدهللا عوض166
ممتاز18711318792.5889492453.590.7رشٌد نوار رشٌد عبدهللا محمد167
راسب00غائبغائبغائبغائبغائب1871132رفاء حامٌم عبدالجلٌل عل168ً

169
روان اٌهاب عباس سلٌمان 

الجداوي
جيذ جذًا1871133969580888744689.2

ممتاز187113410094.5799493460.592.1روان حسٌن عوض علً العولق170ً
جيذجذا18711351009076906642284.4رؤى رافت ٌاسٌن محمد171
ممتاز18711371008793929646893.6رؤٌة نجٌب محفوظ عبدهللا جبل172
راسب187113898F58827631462.8رٌم احمد علً محمد القاض173ً
راسب187113974FF58F13226.4رٌم حسن محمد سعٌد174
راسب187114096FF928227054رٌم عبدالرحمن محمود سعٌد175
راسب187114197FF62F15931.8رٌم عبدهللا احمد محمد العبٌدي176
جيذجذا1871143908279907541683.2رٌم محمد صالح محمد177
جيذ1871145916854666134068رٌمان حسٌن محمد حسٌن178
ممتاز18711471009494949447695.2رٌهام عبدالقادر علً االدٌم179ً
جيذجذا18711481007785928644088زاهد محمد عبدهللا اسماعٌل180
جيذ888836172.2غائب18711499986زكرٌا احمد محمد صالح181
ممتاز18711501009092909446693.2زهرة حٌدر عبدهللا عبدالكرٌم182
راسب187115181FF808024148.2زهرة فٌصل احمد عبدهللا عقالن183
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راسب187115483FF705320641.2سارة صالح محمد مسعود184
راسب18711558568F868632565سارة عبده عبدهللا محمد عل185ً
راسب18711566970F905628557سالم زهٌر علً احمد186
راسب00منقطعمنقطعغائبهحروم18711570سالم فتحً سالم علوي187
ممتاز18711589982.5889592456.591.3سالً احمد محفوظ عمر دحدوح188
جيذ جذًا1871159998585869444989.8سالً محمد فٌصل سعٌد189
جيذجذا18711601008471787941282.4سامٌة ماهر منصور عبدهللا190
جيذ1871161998065816739278.4سماح حسٌن محمد عبدالغن191ً
جيذ جذًا18711621009084848844689.2سمٌة شفٌق بركات محمد192
راسب187122885FF636921743.4علً خالد علً محمد الضباع193ً
راسب187125469FFFF6913.8فاطمة عبدهللا محمد حسٌن194
جيذجذا18711701007673718140180.2بشائر ناصر محسن عل195ً
مقبول18713137469F885828957.8محمد معمر ثابت شمسان196
جيذجذا1871127987283837641282.4عائشة سعد محمد احمد197

198
رٌم محمد عبدالرحمن عبدربه 

المطري
جيذ1871497907167746736973.8

جيذ1871351907774807339478.8منى المغٌره حسٌن عبدالكرٌم199
جيذ جذًا18713671008088879244789.4نشوى احمد محمد عبدهللا النجار200
مقبول1871379775256645430360.6نورا رضوان اسماعٌل سعٌد201
راسب1871403067F776320741.4وئام محمود سالم حٌدر202
جيذ1871440887480806138376.6سارة سمٌر حسٌن سالم203
راسب187107290696375F29759.4اٌات اٌوب ابوبكر محمد204
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راسب18711058565FF5920941.8حنان عبدالفتاح سالم ناصر205
ممتاز1871165989092929046292.4سمٌه محمد عبدهللا االهدل206

207
سناء عبدالحمٌد علً احمد 

الشٌبانً
187116681FF817123346.6راسب

راسب18711687457F76F20741.4سهٌلة عبدالقادر سعٌد سالم208
راسب1871169F71F73F14428.8سوسن رائد سعٌد محمد حسن209

راسب00منقطعمنقطعغائبهحروم18711710شائف جالل شائف سعٌد العرٌق210ً
جيذ1871172977568865938577شهد عبدالرحمن محمد باسهٌل211

راسب187117393858890F35671.2شهناز سند أسكندر ٌاسٌن حسٌن212
ممتاز18711741009391949447294.4شٌماء احمد محمد احمد بافقٌه213
راسبF8216.4محروم187117582FFشٌماء حسٌن سالم ثابت214
مقبول71826331262.4غائب187117696شٌماء عبدالسىالم سلطان عبدهللا215
جيذجذا1871177976786968142785.4شٌماء ٌوسف ابراهٌم احمد216
جيذجذا1871178988583907142785.4صالح احمد محمد مرزق217
جيذ1871179956171666535871.6صالح عبدالسالم قاسم شائف218
جيذ1871180986578837539979.8صالح علً ٌوسف عوض219
راسب00منقطعمنقطعغائبهحرومغائب1871181صالح هاشم ابوبكر عل220ً
راسب18711827661F78F21543صبري عبدالحمٌد علً احمد221
راسب187118390F57726628557صفا خالد جعفر عبدالرحٌم222
راسب187118484F55805427354.6صفاء احمد محمد سالم223
جيذجذا18711857776.5738891405.581.1صفاء إبراهٌم قاسم حسن224
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راسب61685017935.8غائب1871186Fصفاء عبدالحكٌم قاسم عل225ً
جيذجذا1871187808880918442384.6صفاء علً عبدهللا عبداللطٌف226
راسب1871188100FF645521943.8صفاء محمد ناصر خمٌس227
مقبول29358.6منقطع187118992607863صفاء محمد ناصر عبدالنب228ً
راسبF505010غائبهحروم1871193Fعامر محمد محسن سعٌد229
جيذجذا1871194728183977941282.4عائدة جمال ناصر عل230ً

231
عبدالحمٌد ٌحً ناصر عبدهللا 

الكاش
جيذ1871195776377806736472.8

مقبول1871198946056635032364.6عبدالرحمن توفٌق علً حسن232
جيذجذا18711991008580757941983.8عبدالرحمن صوفان محمد ثابت233
راسب18712007457FF5118236.4عبدالرحمن عبدهللا جعفر احمد234

235
عبدالرحمن علً عبدالرحمن 

احمد
جيذ1871201657769807636773.4

ممتاز1871202988293929646192.2عبدالرحمن فؤاد علً عل236ً

237
عبدالرحمن فٌصل محمد نعمان 

القدسً
187120374FFFF7414.8راسب

جيذجذا1871204939084838743787.4عبدالرحمن محسن عبدهللا صالح238
ممتاز18712051008097949146292.4عبدالرحمن محمد ٌاسٌن محمود239

240
عبدالرحمن مصطفى ولً محمد 

عبدهللا
187120681F64635526352.6راسب

راسب18712078563F757830160.2عبدالروؤف محمد سعٌد سالم241

ممتاز1871208989093989547494.8عبدالستار لطفً علً سعد عثمان242
راسب6713.4محرومFFهحروم187120967عبدالسالم ناصر احمد حسٌن243
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جيذ1871212F9184959136172.2عبدهللا امٌن عبدهللا عمٌر245
راسب6529058غائب1871213718470عبدهللا جمال محمد ثابت فضل246
جيذجذا1871214996786847641282.4عبدهللا عارف محمد حسن247
راسب187121569FF78F14729.4عبدهللا علً سعٌد العراس248ً
راسب1871216F7487817031262.4عبدهللا غالب صالح عبدهللا249

250
عبدهللا فهد عبدهللا اسماعٌل 

عبدالخالق
ممتاز1871217998193909645991.8

جيذ1871218808873906039178.2عبدهللا مطاع عبدهللا مرع251ً

جيذجذا18712191007684867742384.6عبٌر عباس ادرٌس راشد عثمان252
راسب00غائبغائبغائبهحرومغائب1871221عتاب عدنان عبٌد صالح253
ممتاز1871222999092889746693.2عثمان زٌن علً عبدالقوي254
جيذ1871236655361857433867.6عمار عبدهللا عمر شرٌف255

256
فاطمة حسن علً محمد عمر 

الدمانً
ممتاز1871251998592918645390.6

راسب1871306FFF625111322.6محمد علً عبدالقادر احمد257
راسب187133299F62726629959.8مروة خالد جعفر عبدالرحٌم258
ممتاز18713521007590979145390.6منى جمٌل عبدالحلٌم مقبل259
جيذجذا1871388967367868941182.2هبه انٌس محمد ابراهٌم ناصر260
ممتاز1871473998992947945390.6امل عبدالرحمن محمد باسهٌل261
راسب00غائبغائبغائبغائبغائب1871474العنود احمد عوض احمد262
جيذ1871191877568687036873.6مرٌم سالم عوض سالم باعارمه263
راسب187121073FFFF7314.6محمد خالد أحمد شٌخ264
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راسب187149575FFFF7515محمد حسٌن صافً احمد السقاف265
جيذ1871460995570727937575اٌمان الخضر احمد عمر266
راسب187150090F65705828356.6عبدالخالق احمد عبدهللا سعٌد267
جيذجذا1871461538892899141382.6عزه سهٌل محمداحمدالقٌس268ً
ممتاز1871491938693928745190.2نوره علوي عبدهللا باخشوٌن269
راسب56F10621.2غائب187146950Fفاطمة حسن محمد حسن ٌحٌى270

جيذجذا1871427917294868242585نرمٌن ناصرابراهٌم محمدابراهٌم271
1871498629697949844789.4FALSEنجٌة محمد سالم الذٌبان272ً
ممتاز1871477989498959047595فاطمة سالم عبدهللا محمد سعٌد273
راسب87709030861.6غائب187149261احمد رائد محمد علً مسعد274
راسب00منقطعمنقطعغائبغائبغائب1871489عبدالقوي نبٌل عبدالقوي سلطان275
راسب187112868FF635518637.2رحمة عثمان حسن عبٌد خلٌل276
جيذجذا1871211906891847440781.4امل عبدهللا احمد حسٌن القارن277ً
راسبF755312825.6محروم1871094Fحسام حسن عبدالكرٌم محمد278
راسب00غائبغائبغائبغائبغائب1871499حسٌن مروان عٌدروس محمد279
مقبول1871103616180645832464.8حنان اسكندر سعٌد ثابت280
ممتاز1871115889499919046292.4خالد محمد محسن المنتصر281
جيذ1871119677685706736573رؤى فاروق حسن مقبل282

جيذجذا1871163987993768443086سمٌرة احمد محمد ناصر الرباش283
ممتاز1871192939496898545791.4طه خالد علوي عبدالاله فدعق284
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راسب00منقطعمنقطعمنقطعمحرومغائب1871494عبدهللا محمد عبدهللا حسٌن285
راسب1871223F73F77F15030عسكر مانع طاهر مثنى286
راسب18712247863F687328256.4علم خالد مبارك عوض287
راسب187122582FF85F16733.4علً احمد علً محمد الدبع288ً
جيذ1871226876476858339579علً بوبكر علً سعٌد المسعدي289
جيذجذا18712271007591888343787.4علً حسن هود سالم عل290ً
جيذجذا1871229878192879544288.4علً شفٌق علً صالح291
ممتاز1871230959594868745791.4علً محسن علً قائد292

293
علً محفوظ علً عبدالعالم 

الدبعً
187123163747874F28957.8مقبول

راسب78F14028محروممحروم187123262علً محمد احمد عل294ً
ممتاز18712331008690938545490.8علً منصر قاسم صالح295
جيذجذا1871234679092858041482.8عمار رائد محمد صالح مهدي296
جيذ1871235727276866336973.8عمار صالح سعٌد محمد297
جيذ1871237726382838238276.4عمار علً محمد احمد298
جيذ1871238668979856738677.2عمار ٌاسر فٌصل عبده غالب299
راسب78F18837.6محروم18712396050عمر عامر شمسان عبده عل300ً

جيذجذا1871240918492838843887.6عمر عبدهللا علً عبدهللا الهندوان301
جيذ1871241686974727135470.8عمر علً عمر علً الدولة302
راسب596612525محروممحروم1871242Fعمرو عمار عبدالقوٌطمبش303
جيذجذا1871243937794856841783.4عهد سلطان محمد راوح304
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جيذجذا1871244927496878543486.8عٌسى علً علً عبدالرحمن305
جيذ جذًا1871245889394878444689.2عٌشة وسٌم حسن اسماعٌل306
راسب1871246F64F757921843.6غالٌة اكرم احمد عبدالرب307
جيذ1871248708386787539278.4فارس محمد عثمان غالب308
جيذ1871249796494837039078فاضل حسن عبدالقادر ثابت309
جيذجذا1871252857099847841683.2فاطمة خالد محمد سعٌد310
جيذ1871253706981837938276.4فاطمة سعٌد مسعود قاسم311

312
فاطمة محمد فاروق محمود 

باخرٌبة
راسب00منقطعمنقطعمنقطعمحرومغائب1871257

313
فاطمة معتصم قاسم اسماعٌل 

المقطري
جيذجذا1871258808998837842885.6

جيذ جذًا18712591007694888944789.4فاطمة ٌوسف شمسان سعٌد314
راسب7521843.6غائب1871260F6875فائد فاروق قائد سٌف315
ممتاز1871261989599919347695.2فائز قاسم صالح المكالن316ً
جيذجذا18712621008396838244488.8فائزة هاشم حسٌن باصدٌق317
جيذ1871263886882727638677.2فرٌده مجد عبدهللا حسٌن318
راسب23146.2غائب187126466F8184فهمً ناصر حسن مسعد319
جيذ1871377787089717037875.6نورا خلدون السٌد محمد320
جيذ1871266617892767237975.8قاسم انٌس قاسم عبدهللا321
راسب1871267F75F88F16332.6قائد محمد شرف سعٌد الحكٌم322ً
راسب00منقطعمنقطعمنقطعمحرومغائب1871268قتٌبه سلطان احمد القٌس323ً

324
قطر الندى جٌاب محمد عبده 

نعمان
جيذجذا1871269739284908542484.8
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جيذجذا1871271797297818941883.6كروان عادل محمد عل325ً
راسب00منقطعمنقطعمنقطعمحرومغائب1871272كرٌم محمد سالم عٌدروس326
راسب1871273FFFFF00كلثوم فهد صالح عوض327
جيذ1871274607095848139078لٌلى خالد عمر احمد باغوث328
جيذجذا1871275928494818443587لٌلى وجدان محمود عبده قاسم329
جيذجذا1871505928080867341182.2محمد خالد محمد جرادة330
جيذجذا18713251006895879044088مدٌحة رشٌد ردمان عل331ً
ممتاز1871418838699959345691.2اال جهاد محمد معتوق332
راسب1871508FF52FF5210.4اكرم علً احمد صالح مفرق333
جيذجذا1871066878198848343386.6امٌرة منصور محمد فضل334
راسبF6713.4غائب1871087F67Fجمال خالد عبد المولى محمد335
راسب00منقطعمنقطعمنقطعمحرومغائب1871049جمال عبدهللا سعٌد قاسم336
مقبول1871089646167656332064جنه سمٌر محمد سعٌد337
راسب14028غائبغائب18711097862Fحنٌن علً محمد فارع338
جيذجذا1871114936093837540480.8خالد محمد سالم عبٌد339
جيذ1871501776689767137975.8رحمة فتحً محمد سعٌد340
جيذ1871136797680758039078رؤى سمٌر احمد عبدالعزٌز341
راسب74FF6614028غائب1871152زٌد تمٌم صالح فارس بن شحبل342
راسب1871196F8270677028957.8عبدالرحمن احمد علوي عوض343
جيذ1871277727891827639979.8ماجد محمد ناجً شرٌان344
ممتاز187127810099100969849398.6مارٌا احمد محمد حسن345
راسب18712798859F806729458.8مارٌا عادل علً سالم احمد346
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جيذجذا1871280847982868341482.8مارٌة عبدالرزاق عثمان ثابت347
راسبFF00محروممحرومغائب1871281مامون سالم احمد مرع348ً

349
مبارك علً مبارك عامر 

الجعٌدي
راسب00منقطعغائبمحرومغائبغائب1871282

راسب18712836875F83F22645.2مجد رأفت عبدالرحمن المعلم350
جيذ1871284747478757337474.8مجدي صالح علً محسن351
جيذ1871285656893878139478.8محبوب احمد محبوب ٌسلم352

353
محمد جسار فاروق محمد 

عبدالرحمن
راسبF69F12925.8محروم187128860

راسب1871290F6680737729659.2محمد جمال علً محمد المقبل354ً
جيذ1871291F7591828433266.4محمد حسٌن صالح حسٌن355
جيذجذا1871292808189857340881.6محمد خلف محمد اللبن356ً
راسب1871293F577561F19338.6محمد رائد محمد عل357ً
راسب00منقطعغائبغائبغائبغائب1871294محمد رائد ٌونس عبدالقوي358
جيذ1871295638992857039979.8محمد رمزي محمد احمد359
راسب1871296F707273F21543محمد رؤوف عبده سعٌد360
جيذ1871297F9390908435771.4محمد صالح احمد سالم361

362
محمد صالح محمد حٌدان 

السٌاري
جيذ1871298846886337634769.4

جيذ1871299787188768239579محمد صدام حسٌن محمد363

364
محمد صالح عبدالرحمن 

عبدالرب
راسب99909228156.2غائبغائب1871300

راسب00منقطعمنقطعمنقطعمحرومغائب1871302محمد عبدالكرٌم احمد سالم365
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جيذ1871303806887817939579محمد عبدهللا محمد سعٌد366
جيذجذا1871304777997838842484.8محمد عبدي محمد احمد367
راسب1871305F9281878734769.4محمد علً الخضر محمد جهموم368
جيذ1871307747888757939478.8محمد عٌدروس محمد عل369ً
راسب1871309FFF757414929.8محمد مصطفى ابوبكر سالم370
راسب71F14128.2محروم1871310F70محمد مصطفى حسٌن عل371ً
راسب187131173F81F6822244.4محمد مصطفى علً الحاج372
جيذ1871314706680747036072محمد ناصر سٌف عبده373
مقبول767732464.8محروم18713169675محمد نجٌب غالب احمد محمود374
جيذ جذًا1871317899492868844989.8محمد نعمان علً سٌف375
راسب736613927.8محروم1871318FFمحمد وجٌه سعٌد محمد الٌافع376ً

377
محمد وهٌب سعٌد محمد 

الجرادي
1871319F5379698528657.2راسب

جيذ1871320567893748738877.6محمد ٌاسر محمد احمد378
راسب187132161FF65F12625.2محمد ٌحٌى محمد صالح379
جيذجذا1871322777590759140881.6محمد ٌوسف امٌن حاشدي380
راسب1871323FFFFF00محمود احمد محمود احمد381
راسب18713246476F747128557محمود عوض صالح الخضر382

383
مرام عارف محمد بن محمد 

عبده
راسب00منقطعمنقطعمنقطعمحرومغائب1871326

جيذ1871327668995765037675.2مرام محمد احمد عبده384
جيذ1871328757784826738577مرام مراد اسعد قاسم385
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راسب937635170.2محروم18713298597مرتضى بدر سالم باعلوي386
راسب74737121843.6غائبغائب1871330مرشد عبدهللا عبده بشر387
جيذجذا18713311006893758542184.2مروا رمزي سٌف سعٌد388
راسب187134087838268F32064مرٌم فوزي احمد حرس389ً

390
موده علً عبدالرحمن عبده 

محسن
1871476F8881776531162.2راسب

راسب1871363F6976877030260.4مٌعاد محمد بن محمد عبدهللا391
راسب18713837072F747929559هارون رشٌد قاسم عسكر392
راسب00غائبغائبغائبغائبغائب1871255هبة فؤاد حسٌن عبدالخالق393
جيذجذا609894939744288.4أحمد جمال عبدالعلٌم بانافع394
جيذجذا1871027749384897941983.8احمد وسٌم عبدالمنان395

396
 اسماعٌل صابر محمد حسٌن

الخضر
جيذ1871164609475816637675.2

راسب18710857972F826629959.8جالء جمال عبدهللا ثابت النقٌب397
راسب29859.6غائب187111376567888خالد مثنى سعٌد قاسم398
جيذ1871502706952776633466.8روان لؤي طه مجاهد399
راسب18714566359F62F18436.8صفٌة فهمً ٌاسٌن محمد400

راسب18712205354F64F17134.2عبٌر فضل عبدهللا ٌحٌى الربٌع401ً
راسب80796930160.2غائب187149673علً عادل قاسم احمد402
جيذجذا1871478907771848640881.6فاطمة احمد علوي محمد الحداد403
راسب8370727229759.4غائب1871443ماوٌه عبدالقوي مهدي عثمان404
جيذ1871315706372746134068محمد نجٌب سعٌد قاسم405
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406
 مروة زكرٌا عبدالمجٌد

عبدالغفور باركر
جيذجذا1871333737983809340881.6

407
 مروة وجدي ابوبكر عوض

بامطرف
جيذ1871334668074876437174.2

جيذ1871335906863776135971.8مروى جالل صالح عبدهللا408
جيذجذا1871338907198889344088مرٌم عبدهللا ناجً مثنى409
راسب00غائبغائبغائبغائبغائب1871339مرٌم عدنان احمد عل410ً
مقبول1871341526965725631462.8مزن عصام قاسم سالم قائد411
جيذجذا1871342906583848240480.8مشٌرة عبدهللا سلٌمان حسن412
جيذ1871343828361827638476.8معاذ كمال الدٌن حسٌن عل413ً
راسب00غائبغائبغائبغائبغائب1871344معتز محً الدٌن محمود الشاذل414ً

415
 مفتاح محمد محسن  قاسم

السعدي
راسب00غائبغائبغائبغائبغائب1871345

راسب61FFF6112.2غائب1871347مالك مازن عبدالودود عل416ً
مقبول1871348685357865932364.6منال شداد عمر احمد417
راسب187148552FF805718937.8منال عادل احمد صالح العراس418ً
راسب18713497467F836829258.4منال محمد عبدالاله محمد419

420
 منذر ماجد عبداللطٌف عبدالغنً

كابتن
18713506290F845829458.8راسب

مقبول1871353626550825231162.2منى نبٌل عبده احمد الصوف421ً

422
 منى واصف محمد سعٌد

الصنوي
جيذ1871354606473727134068

راسب00غائبغائبغائبغائبغائب1871355منى ولٌد محمد قاسم423
جيذ1871358737773907138476.8مها محمد احمد عبدهللا باعلوي424
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راسب187135964F50FF11422.8موسى صالح اسعد عبدالكرٌم425
جيذ1871361776550727133567مٌساء احمد عبده احمد426
راسبF15831.6محروم1871362575150مٌسون مأمون محمد احمد عالب427
مقبول1871364687363695032364.6مٌمونه احمد عوض عبٌد428
راسب187136554876081F28256.4مٌهاف عصام قاسم سالم429
جيذ1871366616860896033867.6نادٌة حسٌن صالح عبده430
ممتاز1871368996999939645691.2نصر قاسم صالح سعٌد431
راسب71786629559غائب187136980نظٌرة حٌدر سعٌد شمسان432
راسب187137064616773F26553نعمه هٌثم فاروق محمد سعٌد433
ممتاز1871371908791948945190.2نهله محمد صالح جابر434
راسب18713747052F685824849.6نور احمد عبدالحمٌد محمد الحاج435

جيذ1871394836161686233567هناء صالح محمد صالح الهجري436
راسب8261705626953.8غائب1871378نورا خوشدٌلشمشٌر خان437
راسب18713805358F595222244.4نورا فاروق محمد حسن438
جيذ1871381685463756632665.2نورة علً احمد ناصر439
ممتاز1871382998094899445691.2نوف احمد عبدهللا محمد باصم440
جيذجذا1871444928895848644589هبة محمد علً محمد المنصب441

442
 اصالة رٌاض عبدالعزٌز علوان

السقاف
1871041F5963707226452.8راسب

جيذ1871056557279796935470.8امانً انس محمد احمد443
جيذ1871074706869766534869.6اٌمان علً عبدالسالم مهدي444
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راسب00غائبغائبFغائبغائب1871075باسمة جمال محمد عبدهللا445

راسب1871396F6359766326152.2هٌفاء احمد سعٌد ناصر بن حرٌز446
راسب187125076F66787029058فاطمة أنور عبدالرحٌم عبدالغن447ً
راسبF61F13126.2غائب187127670لٌوذا نوفل محمد احمد448
راسب1871287F59F81F14028محمد اٌمن محمد سعٌد449
راسبF5010محرومFغائب187131250محمد مصطفى ناجً عل450ً
جيذ1871336808077767739078مرٌم ابوبكر عبدهللا احمد451
ممتاز1871337968694989046492.8مرٌم ادهم سعٌد عباد452
راسب18713465056F625922745.4مالك صفوان عبدالعزٌز علوان453
جيذ1871357655772888336573منٌة ٌسلم خضر عوض عاطف454
راسب18713605175F576725050مؤمن فٌزان احمد عبدالحمٌد455
جيذجذا1871373908462897840380.6نور احمد بن احمد محمد االهدل456
راسب1871385F6371676326452.8هبة هللا جمٌل احمد عل457ً
جيذ8290808533767.4غائب1871386هبة أزهار عبدالمجٌد عبدالغفور458

459
 هبة عبدالرحٌم محمد عمر بن

سلم
1871387F6864FF13226.4راسب

راسب18713898866F73F22745.4هبه جمٌل سعٌد نعمان460

461
 هدى أشرف صالح عوض

االشرف
راسب00منقطعغائبغائبغائبغائب1871390

جيذ1871391788286756638777.4هدى توفٌق عبداللطٌف سرحان462
جيذ1871392856679827038276.4هال خالد حسٌن باعباد463
جيذجذا1871393729197918843987.8هال سامً ابراهٌم عمر464
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465
 هناء عبدهللا بن عبدهللا احمد

الفردي
راسب71F826021342.6غائب1871395

راسب1871397F75F675920140.2هٌفاء خالد محمد احمد466
جيذ1871398527674815433767.4ورود زاهر محمد شرف سٌف467
جيذجذا1871399737596818841382.6وعد امٌن سعٌد عل468ً
راسب18714006171F695425551وهبٌة مصطفى اسماعٌل عبدهللا469
جيذ1871401767265837236873.6وهج عبدالجبار محمد احمد470

471
 وهٌب عوض محمد ناصر

الٌزٌدي
18714025376Fراسب12925.8غائبغائب

ممتاز1871404858793959145190.2ٌاسمٌن عبدهللا عبده احمد472
راسب18714055557F666023847.6ٌاسٌن توفٌق ٌاسٌن سعٌد473
جيذ1871406619074857038076ٌاسٌن عادل ٌاسٌن محمد غالب474
راسب74F677321442.8غائب1871407ٌحً احمد عبدهللا محسن بابكر475
جيذجذا1871408948480838442585ٌحً محمد مقبل احمد476
جيذ1871409767479787137875.6ٌسرى امٌن صالح بن حٌدر477
ممتاز1871410989097889546893.6ٌعقوب مثنى احمد عبٌد478
جيذجذا1871411919092828443987.8ٌوسف سالم احمد محمد البارق479
جيذجذا1871412887390748541082ٌوسف عبدالفتاح عبادي محمد480
جيذ1871413736491817538476.8امٌرة عبدالناصر علً عبدالرب481
جيذ1871414559075886537374.6دنٌا رائد محمد سٌف482
جيذ1871415956367726536272.4طارق علً عوض فتاح483

484
 فاطمة علً صالح محسن

السقاف
راسب00منقطعغائبغائبغائبغائب1871417
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485
 عبدالرحمن الخضر محمد

المشدلً
1871419F806573F21843.6راسب

راسب00منقطعغائبغائبغائبغائب1871420مروى جالل صالح عبدهللا486

راسب9583887534168.2غائب1871422عهود محمد علً بن عل487ً

جيذ1871424798780776739078وائل عبده عبدهللا قائد488
جيذجذا1871425897193788041182.2عبدهللا ناصر علً احمد مشٌرة489

490
 عبدالكرٌم حمدي محمد

عبدالكرٌم
راسب00منقطعغائبغائبغائبغائب1871426

راسبF6312.6محرومFغائب187137563نور طالب عمر صالح491
راسبF785018837.6غائب187126560فٌروز عبدهللا حمٌد احمد492
راسب18714286284F786228657.2عبدالرحمن سالم صالح العولق493ً
راسب00منقطعغائبغائبغائبغائب1871429نوف سالم محمد عبدهللا علوي494
راسبF8717.4محرومFغائب187143087نور محمد عبدهللا اسماعٌل495
جيذ1871431718871788138977.8محسن جمال ناصر حٌدره496
راسب78908334468.8غائب187143293محمد علً عبدهللا سالم مشرف497
جيذ جذًا1871433758991989344689.2نور فؤاد عوض عبدالرب498

499
 فاطمة احمد حسٌن عبدالكرٌم

جاوي
187143460836482F28957.8راسب

راسب6164896728156.2حالة غش1871435افنان حكٌم عبده قائد500
جيذ1871436937061786736973.8دٌنا جمٌل محمد بن محمد هٌثم501
جيذجذا1871437669699919344589احمد عادل احمد عبدهللا صالح502
راسب18714677383F806630260.4مروى كمال امٌن عبدالقادر503
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راسب7966766328456.8غائب1871470ارزاق احمد عبدالجبار حاجب504
راسب1871372F81F866323046نوال احمد عوض سالم505
راسب18711429073F816530961.8رٌم فهمً ٌوسف فضل506

507
 اثمار محمد محمود عوض

دحمان
جيذ1871449928365855738276.4

جيذ جذًا1871197978797818544789.4سهى شفٌق احمد عبدالعزٌز508
راسب00غائبغائبغائبغائبغائب1771243امانً لطفً خالد509

f

 مختار علوي القشبري.د حىان علي حسيه أحمذ
 مذير إدارة القبول والتسجيل

 عبذالفتاح  محمذ سالم . د
 رئيس قسم الترجمت

 جمال محمذ الجعذوي. د.أ
 عميذ كليت اللغاث
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