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(40)الدرجة من 
رقمًا

1L170213334آالء زهري شنيعه
2L200355720آالء فطني العبد هللا
3L210282636آي نور علي قطيش
4L200356015أبرار فطني العبد هللا
5L210780514أمحد مازن البب
6L210278526أشرف غدير امحد
7L210787529أمري ماهر شيخ مصطفى
8L201051230إليسا وليد يوسف
9L210274136امحد بسام عباس

10L210283626امحد عبداحلميد املنفي
11L2102809امحد عبدالكرمي فروه
12L2010524امحد علي امحد
13L210783714امحد حممود حممود
14L2107780امحد نزار حممدZ
15L1703132امحد وضاح امساعيل
16L210279337االء فائز حممد
17L210272427احلسن فواز املال
18L160206528احلسني ايسر مسيا
19L210787431املقداد عبد الرزاق العيسى
20L210274438اليمامه ابراهيم العبد جاوش اخلريط
21L210787028ايلينا استور استور
22L200362935اميان خليل وهبه
23L1602097ابنه ادهم جلوسي زاده
24L2110538بروج انس حاج حممدZ
25L201049419بسمه علي عيسى
26L171025127بشار محيدان العرسان
27L210280324بشريه عماد رزق
28L2107869بيان مصطفى زيواين
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29L210278635تسنيم أمحد عيسى
30L2102739تيماء اكسم رضوان
31L190250118جاك نور محود تنار
32L2010520جعفر حممد عيسىZ
33L2102825جودي جاسم االمحدW
34L2107865جودي رامز حممدW
35L200361714جودي عبد الناصر مبيض
36L210272933جوى امحد بركات
37L211060730حسني علي الداهوك
38L210274324حسني علي الصليخ
39L190252835حال عبداحلكيم رمضان
40L200357127حيدره آصف حمال
41L2102770خالد مصطفى امساعيل
42L210273334خليل عبد السالم ريس علي
43L2010522خليل مصطفى كليةZ
44L190347121دانيال غامن جتور
45L210286534دعاء صاحل العلي
46L200358123داير عاصم غراف
47L211060835دايان يوسف شيخموس
48L2107730ذو الفقار أمين قاسمZ
49L1807300رؤى عبدالكرمي العالص
50L2102831رؤى غدير امحدW
51L210374236رابيا حسان عيسى
52L200361117راما ايسر دركون
53L210276736رغد مجال احلداد
54L191041631رهام حممد امساعيل ماريه
55L170220931رهف حممد نور الدين حج حممد
56L1910408رهف هشام موسىW
57L200359133رميا فاروق حاج ايسني
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58L2007569زينب عبد العزيز ابو سيفZ
59L2103823زينب حممد عبد هللاZ
60L200358932سابرينا فائز الذقاين
61L1610081سامل صفوان موسىW
62L1903361سبنىت امحد االسدW
63L210280426سدرة مصطفى كمال احلاج اربيع
64L210282738سعاد حممد مازن جانودي
65L210786739سلمى وديع امسندر
66L180335531سليمان موسى مصطو
67L210288327مسؤل وضاح خملوف
68L210787328مسيه عبد هللا الشاطر
69L210284232سيامند حممدخري امساعيل
70L210273829سيماف حممود خلف
71L2102796شهله عمر الفريح
72L210276819شريكو ماجد حسني
73L210276236صبا مازن قره
74L210779330طارق مجال خفته
75L2102860عبد اجلليل عبد املطلب العيسى
76L2102797عبد الغين معتز البهلول
77L180230625عبد القادر حممد علي قعقع
78L160202931عبد هللا ماهر عيد
79L170314838عبد هللا حممد مجعة حجازي
80L200763211عبد هللا نضال يزبك
81L1902502عبدالرمحن خلدون عقاد
82L210282028عبدالعزيز حممد جول
83L170225338عبدهللا حسني العبد
84L1702241عبدهللا طالل احليو
85L201051335عثمان حممد صهيوين
86L1702212عدانن امساعيل حممد فاتح



(40)الدرجة من 
رقمًا

IDم ID

املنطق العلمي: مقرر

كليات الالذقية

2022/2021العام الدراسي - الفصل الثاين - نتيجة أعمال الفصل 

87L151006317عدانن بسام أصالن
88L210775030عدانن حممود ايسني
89L210272731عدي امحد املال
90L210275133علي رفعت ايسر زايده
91L210382029علي راين بالل
92L211053214علي عاطف مهنا
93L2107748علي فادي كدي
94L200762520علي فراس بركات
95L210787930علي حممد وليد حسن رضوان
96L210787124علي مصطفى صبيح
97L210280032عمر حسن حامد
98L191038734عمر عبد العزيز دمياطي
99L2102754عمر غسان احلسن

100L2102761عمر حممد مخيس
101L200770522عيسى علي ونوس
102L210369222غزل اندر جديد
103L161010726فؤاد وجيه شاكوش
104L2102773فادي خليل بديوي
105L161012134فاروق ايسر فاتح
106L190246433فاطمة سليم حسينو
107L210287632فاطمة عمار دابح
108L200264834فاطمه حممد امحد
109L2102730فراس مازن جمر
110L210288636لؤي علي علي
111L210288039جلني عبدالرحيم الصاحل
112L210381939ليال حممد شاهني
113L190746020ليث ابسم معال
114L210282234مأمون علي الدخيل
115L2107794ماهر دعاء االسدZ
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116L190247837مااي مسري خضوره
117L210787213جمد الدين حسين ابيزيد
118L210288520جمد حكمت يعقوب
119L170215534حممد أمحد حنلة
120L210278833حممد أمري عمار كويفاتيه
121L210282335حممد امحد حسن
122L170225515حممد امحد حكيم
123L210784621حممد ابسم حيىي االمحد
124L2007566حممد رايض الشعارZ
125L210786639حممد صالح احلسن
126L210281635حممد عاطف حبيب فروه
127L200358525حممد عاطف كايف
128L160208316حممد عصام سليمان
129L210287124حممد علي اجلاسم
130L180243129حممد علي سامر محزه
131L210277737حممد عمار عبد اللطيف
132L190753021حممد غسان امساعيل
133L210275733حممد فتح هللا علي علي
134L191043522حممد ماهر امني
135L1810328حممد حيىي احلماديZ
136L1810379حممدزهري منذر قدسي
137L211053714مرمي غازي الزنك
138L210272239مصطفى امين شريتح
139L201048330مصطفى مجال حويسني
140L210287935مصطفى حممود فره
141L210288233مىن طارق دابح
142L190751111منري مازن خملوف
143L210273536ميداي فاضل حممود
144L210274531مرياف حممدسعيد امحد
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145L210786833ميس أمحد اببللي
146L2102830ندى حمسن داؤدW
147L191040019نعمى حممد عمار روحيه
148L210787634نوف سلمان الشمري
149L210279440هبه فائز حممد
150L2102868هديل امساعيل العلوش
151L2102760هود اصف صاحل
152L200367334هيا علي معنا
153L210274034هيا حممود بنشي
154L210288130هيالري ابراهيم العيسى
155L210276937هيلني طارق بوادري
156L210285732وجيه فيصل مجو
157L210274727ورد فواز بدور
158L210273432وسيم عمر ريس
159L210288434ايرا حسام الياسني
160L201050232ايمسني عبد هللا امحد
161L211053328يوسف مجيل ديب
162L2110545يوسف حممد برو


