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لدالمعدلاالسمبند ــــخال ةالشهادةالتار ل عال ــــخالمجم التار
خة 1 كور)عل 2020سورا69زد محمود ش م الداخ (الد 39324/10/2020التصم
ه جهاد الص 2 ةعل 2013سورا63.7زك ة والمال 41028/10/2020العلوم االدار
ة93عصام عدنان مراد3 43511/10/2020الهندسة المعمارةعل 2017السعود
كور)مه 2020سورا64.58لج محمد ماهر الجمل4 م الداخ (الد 40928/10/2020التصم
د الملك محمد أنور زر 5 ةعل 2020سورا64.04ع ة والمال 39625/10/2020العلوم االدار
مان اتمت6 ماء سل ةعل 2020سورا78.62ت 4221/11/2020الهندسة المدن
د الرحمن زاد رمان7 ةعل 2020سورا70.25ع 41428/10/2020الهندسة المدن
ل8 اض الخل ةعل 2020سورا85.20م ع 41829/10/2020الهندسة المدن
43210/11/2020الهندسة المعمارةعل 2020سورا78.29نغم محمود رجب9

د الرزاق عاشور10 ةعل 2020سورا58.79محمد شادي ع ة والمال 4201/11/2020العلوم االدار
ةعل 2020سورا62.91ثناء نزار ابو الل 11 ة والمال 43010/11/2020العلوم االدار
42710/11/2020الهندسة المعمارةعل 2020سورا78.16رزان انور القادري12
اوي13 اح الج ت72.62سالم ص اتعل 2019ال مج 39725/10/2020هندسة ال
د هللا14 ةعل 2018سورا80.75 احمد محمد ع 39424/10/2020الهندسة المدن
ان15 ساء محمد عن ةعل 2020سورا60.70م ة والمال 40326/10/2020العلوم االدار
شار الرفا 16 ةعل 2020سورا58.37محمد نور محمد ال ة والمال 40727/10/2020العلوم االدار
ه17 كور)عل 2020سورا61.16ف منهل حج م الداخ (الد 40226/10/2020التصم
كور)عل 2020سورا64.66امنه محمد الفحل18 م الداخ (الد 40827/10/2020التصم
اد حرو19 ا ا 41729/10/2020الهندسة المعمارةعل 2020سورا73.58نا
ه20 اتعل 2020سورا78.29وائل يوسف  مج 41528/10/2020هندسة ال
ي21 اح ن اسة محمد مص 41929/10/2020هندسة االتصاالت والمعلوماتعل 2020سورا69.87م
س برات22 ةتجاري2020سورا79.59 سدره محمد ت ة والمال 40026/10/2020العلوم االدار
ل محمد رجب23 ةعل 2020سورا94.08هد 41629/10/2020الهندسة المدن
د الرحمن احمد الصن 24 ةعل 2018سورا85.20ع 40627/10/2020الهندسة المدن
ةعل 2020سورا56.5محمد لؤي محمد وائل الشطة25 ة والمال 39825/10/2020العلوم االدار
ةتجاري2020سورا77.70همام محمد الزع 26 ة والمال 4234/11/2020العلوم االدار
ةعل 2020سورا89.33سا رامز قضما 27 39925/10/2020الهندسة المدن
د المالك قنوا 28 ةعل 2019د 57.29 مجد ع ة والمال 43611/10/2020العلوم االدار
من جمعة29 4211/11/2020الهندسة المعمارةعل 2019االمارات94.54محمد محمد ا
طار30 د الب ةاد 2020سورا56.67امجد محمد ول ة والمال 39524/10/2020العلوم االدار
ةعل 220سورا70.83هادي محمد الذقا 31 42810/11/2020الهندسة المدن
اتعل 2020سورا86.68محمد حمدان الحسن32 مج 40126/10/2020هندسة ال
د حواج33 40426/10/2020الهندسة المعمارةعل 2019سورا69.25محمد عمران رش
د34 42610/11/2020الهندسة المعمارةعل 2020سورا75.29وئام مصط عب
ةعل 2020سورا64.70ام  محمد ناظم حنانا35 ة والمال 41128/10/2020العلوم االدار
ات مو مطاوع36 4255/11/2020الهندسة المعمارةعل 2020سورا89.87ا
س37 ب حوا الع اتعل 2020سورا68.41احمد  محمد د مج 43110/11/2020هندسة ال
د الستار معتوق38 ةعل 2020سورا75.40الل ع ة والمال 41328/10/2020العلوم االدار
د الخلف39 40527/10/2020هندسة االتصاالت والمعلوماتعل 2020سورا74.20حمزه ف
دين41 كور)عل 2012سورا90امل خالد ح م الداخ (الد 43311/10/2020التصم
ان محمد سم مراد40 ة94.47ل ةعل 2019السعود ة والمال 43411/10/2020العلوم االدار
د محمود42 مة زا اتعل 2020سورا90د مج 4244/11/2020هندسة ال
امل محمود43 ماء  كور)عل 2020سورا62.2ت م الداخ (الد 41228/10/2020التصم
د المهدي الحوري44 د هللا ع ةعل 2020سورا69.59ع 42910/11/2020الهندسة المدن


