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ً كتابًةرقما

سبع و ثالثون 3737غائبعبد الساتر عدنان العزو 11867

إحدى و سبعون 7171غائبزٌادنٌرمٌن العبادي22393

ثالث و أربعون 103343مروانوئام الصالح32809

ثالث و ستون 105363محمدادٌبة طٌار42860

عشرون 19120بكورجهان السماعٌل 52925

خمسون 104050طالل منال المصري62941

اثنتان و ثالثون 131932ولٌدعبدهللا ٌوسف73081

ستون 164460فضلمحمد العلوان83084

ثمان و أربعون 103848أحمدعلً الجرو93091

اثنتان و أربعون 162642محمدابراهٌم االبراهٌم103319

أربعون 4040غائبسالم حنان الدل113591ً

تسع و ثالثون 132639أحمدمهند الخالد123596

إحدى و خمسون 133851أحمدربى الشحاده133623

ثمان و ستون 175168محمدأسماء عبد الرحمن143653

اثنتان و أربعون 152742محمدفاطمة العساف153663

غائبغائبغائب16أحمدهبه الحمد163698

ست و ثالثون 142236محمد علًعمر البكور173896

اثنتان و سبعون 175572صفوانمٌس عبد الرحمن183897

سبع و أربعون 123547ماجدبراءه األحمد193992

إحدى و أربعون 142741معنصبا بلجوس204015

سبع و أربعون 83947مصطفىإٌناس الحج214036ً

تسع و ثالثون 142539ابراهٌمصوفٌا هزٌم224044

ست و أربعون 103646عبد الباسطخالد جوخدار234060

سبع و أربعون 123547محمدخالد العبدهللا244073

إحدى و أربعون 172441مشهورمحمود الحاج محمود254096

ثالث و سبعون 155873أحمدعدنان الجٌجاوي264239

ست و أربعون 153146عبد القادرفلاير تركمان274268ً

سبع و أربعون 143347هٌثممنى القطم284317ً

خمس و أربعون 123345عبدنور االبراهٌم األحمد294453

أربع و أربعون 133144مصطفىوحٌد سلٌمان304462

سبع و ثالثون 102737فؤادمرٌم حمشو314507

ست و أربعون 143246جمعهنسرٌن عرندس 324517

إحدى و ثالثون 3131غائبصالح الدٌنمحمد صالح الدٌن الخطٌب334527

أربعون 103040محمودٌوسف بكور344551

غائبغائبغائب13علًمرٌم الوطفه354595

خمس و أربعون 123345ولٌدخالد شنو364597

إحدى و سبعون 125971خالدسعٌد العٌسى374604

ست و ستون 115566احمدرهف عشٌش384605
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خمسون 143650محمودأحمد الجاسم394613

ست و أربعون 153146علًنور المرع404622ً

خمس و أربعون 123345محمدعبٌر المصطفى414623

سبع و خمسون 144357حسنحسٌن الناصر424624

سبعون 155570حسٌندالٌاموجو434630

ثالث و خمسون 163753رجببشرى الرجب444637

ست و أربعون 133346عز الدٌناسامه االبراهٌم454638

اثنتان و ستون 125062خضر منذر الهالل464679

أربع و ثالثون 151934منجدماٌا السموع474693

سبع و خمسون 144357موسى رضوان الجٌجاوي484719

ستون 144660أكرمبنان الحمود494727

سبع و ستون 175067رجبفرح دكدك504751

خمسون 143650حناماري اسكاف514815

ثالث و ثالثون 112233عبد الحلٌممحمد الحمشو524819

إحدى و أربعون 132841سامرهبه جمعه534820

سبع و خمسون 164157عبد الحكٌمخالد العبٌدان544830

ست و أربعون 163046احمدفؤاد ابو العٌون554838

ست و خمسون 134356خلٌلرهف عراض564844

ست و ثالثون 3636غائبكرٌمة المصطفى 574875

إحدى و خمسون 183351عبد المسٌحسٌلفا جالد584894

أربعون 122840عبدهللامحمود الخالد594903

أربع و خمسون 144054خالداٌاد التمر604907

ثالث و ستون 164763عبدالمحسنمحمود الحسن614913

سبع و خمسون 124557علًأحمد االسماعٌل القاسم624920

أربعون 152540مظهرمهند حران634929

تسع و ثالثون 142539حسنًعمٌد حوا644931

تسع و خمسون 104959محمد عبد الحمٌدامانً الحمزه654955

تسع و أربعون 103949خالدفاطمة الٌوسف664956

ست و ثالثون 181836عبدالناصرحمادة الشٌخ ٌوسف674971

خمس و أربعون 123345أحمدحسٌن أحمد الخالد684986

أربع و ثالثون 112334مصطفىدنٌا مغمومة695009

تسع و أربعون 153449نزارمعتصم الكرم705018

سبع و ثالثون 142337حافظمالك الشٌخ715062

سبع و أربعون 93847محمدنور المزعم725093

اثنتان و أربعون 162642أحمدهاجر الشالٌش735097

خمس و أربعون 113445عبدالعزٌزدجانه العوٌر745103

تسع و أربعون 123749عبدالقادرجٌهان العوٌش755113

تسع و خمسون 114859عبدالرزاقمحمد سالم خلوف765114

أربع و خمسون 153954مصطفىشمسه محسن775117

ثمان و ثالثون 142438أحمدعمار القدور785125
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أربع و عشرون 2424غائبعلًصفا العبدهللا795133

تسع و خمسون 144559عوننور حنا805136

إحدى و ثالثون 151631خالدوائل عزو815144

غائبغائبغائب15عبداللطٌفعبدالسالم المحٌمٌد825150

اثنتان و أربعون 123042محمد عٌدرضوان دٌب835156

أربعون 142640عمرأحمد الشعبان845160ً

خمس و أربعون 113445مروانحذٌفة الٌوسف855197

إحدى و أربعون 142741عبدالهاديرزان غزاله865199

أربع و خمسون 153954محمدنور االطرش875206

إحدى و ستون 115061خالدعالء المحمود العمر885214

إحدى و خمسون 143751محمدكرٌم كردوش895229

اثنتان و أربعون 123042محمدابراهٌم الجاموس905233

غائبغائبغائب10محمدمٌادة المحمد السعٌد915253

أربعون 73340دانٌالرٌم العكاري925277

غائبغائبغائب8منذربتول الشٌخ أحمد الٌاسن935280

خمس و خمسون 154055عبدالمنعممحسن الحصرٌة945289

خمسون 94150احمدجهٌده ماردنل955294ً

أربع و ثالثون 122234باسلأحمد عباس965295ً

ثالث و أربعون 103343محمدمحمد أمٌن االسماعٌل975321

ثالث و خمسون 143953موسىهنادي نادر985349

غائبغائبغائبغائبنزالنهاد العلوش995362

تسع و أربعون 123749عبدالرزاقتغرٌد ضفار1005371

ثالث و ستون 95463حسٌنأحمد حسٌن الحسٌن1015385

غائبغائبغائب9احمدمحمد األحمد الخالد1025389

خمس و ثالثون 142135عمرأحمد سعٌد عبٌد1035399

ست و أربعون 93746غضبان خلٌف غضبان محمد 1045428

ست و ثالثون 112536خالدأنور االسماعٌل القاسم1055432

أربع و ثالثون 92534شرقًخالد المظهور1065446

أربع و عشرون 2424غائبرضوانمحمد سمٌر1075451

اثنتان و خمسون 124052عبد الحلٌمحسن رحمون1085456

ثالث و أربعون 113243فٌصلمحمد ٌاسٌن قس1095486ً

خمس و أربعون 103545محمدمؤٌد عصاٌة1105494

أربع و خمسون 144054محمود ندٌمبٌان التامر1115503

خمس و خمسون 124355بشرى المنال محمد1125511

إحدى و ستون 154661عبد محمد الخلٌل1135516

ثمان و أربعون 113748وائلجاكلٌن برهوم1145520

اثنتان و أربعون 103242ابراهٌم ابو رحمون1155523

ست و أربعون 103646مخلف الناٌف1165524
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اثنتان و خمسون 153752خالدابراهٌم المحمود1175534

خمس و ثالثون 92635ولٌدخلدون المنصور1185537

ثمان و ثالثون 92938أحمدشاهة ابو كشتو1195538

ثالث و أربعون 123143صالح احمد صالح الفارس 1205548

ثالث و أربعون 93443فرجخالد فرج العبدهللا1215584

غائبغائبغائب13غانمعبدالرحمن عمر1225608

غائبغائبغائبغائبمحمدمصطفى دٌدو1235611

إحدى و أربعون 152641ٌوسفعارف الخلٌل1245650

غائبغائبغائب10خالدمحمد خالد علوش1255662

غائبغائبغائبغائبخالدأحمد العل1265673ً

اثنتان و أربعون 152742حسانعزالدٌن الشاوٌش1275697

إحدى و خمسون 123951عمرعزام زنكلو 1285704

إحدى و خمسون 123951هٌثمعلٌاء الحج1295711ً

خمس و ستون 135265غازيناهد األسود1305798

ست و ثالثون 132336سمٌححمزة أبو عل1315806ً

ثمان و أربعون 153348خالدنور السعران1325842

ستون 164460خلٌفهٌفاء المحمد1335858

تسع و ستون 155469محمداسماء القدور1345863

خمسون 123850حٌانابراهٌم رمضان البكور1355868

ثمان و سبعون 186078طالبغٌداء مرزا1365879

ستون 154560مصطفىمحمد كنجو1375888

تسع و أربعون 163349مأموناسامه العبدو1385889

تسع و خمسون 174259لؤيحال مسلمان1395902ً

إحدى و سبعون 175471عمارهال العٌسى1405914

ثمان و ستون 165268محمدرهف هللو1415936

ثالث و سبعون 145973محمدنوار دٌاب1425940

غائبغائبغائب15احمدمحمد الطعان1435969

اثنتان و أربعون 132942عمرمها الفرج1445970

أربعون 152540زٌادندى عدٌره1455986

أربعون 132740عبد الكرٌممحمد الٌاسٌن1465987

ستون 164460فهٌمسمٌره الٌاس1476001

إحدى و خمسون 163551عمادلٌن عوكان1486006

سبع و ستون 165167محمدضحى لبابٌدي1496017

أربعون 152540بسامرنا ٌعقوب1506025

ثمان و خمسون 134558جرجسماري طعمه1516055

سبع و ثالثون 122537محمد النورعمر الحسٌن1526058

ست و خمسون 134356محمدنادٌه حدٌد1536071

غائبغائبغائب13حسٌنهناء زٌدان1546079

ثمان و أربعون 113748حسنعبدالرحمن الحسن1556100

ثمان و أربعون 143448دحامعبدالقادر وهب1566125ً
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تسع و ثالثون 112839حامدٌوسف الحاج احمد1576129

غائبغائبغائب9حسنمحمد محمود1586132

ثالث و أربعون 113243عبد الرزاقمحمد غٌانه1596138

ثمان و أربعون 163248رٌاضراما النعسان1606139

سبع و سبعون 116677محمدمنى اإلبراهٌم1616141

خمس و سبعون 185775مصطفىبراءه علوش1626165

اثنتان و خمسون 163652ماهرماٌا سلٌم1636167

ثالث و أربعون 123143محمدابراهٌم المحمدالمحمود1646179

خمس و خمسون 144155عبدالمنعماسراء الخطٌب1656184

إحدى و خمسون 143751عباسباسل تقال1666189

ثالث و أربعون 152843عبد السالمجمٌله نبهان1676193

ستون 144660حسٌنعلً الحسٌن1686202

ثمان و عشرون 72128عبد الهاديحمود غزاله1696203

عشرون 2020غائبصالحبشرى الغزال1706218

سبع و ثالثون 102737رشٌدحسٌن حالوه1716219

تسع و ثالثون 142539زهٌرعبد الحمٌد سلٌمان1726224

ثالث و خمسون 153853تٌسٌرخزامه السلوم1736233

إحدى و ستون 174461عبد المنعملٌنه الصباغ1746258

أربع و أربعون 152944صفوانمٌسم غٌالٌٌن1756264ً

أربع و أربعون 152944عبد الكرٌموضحة دحروج1766276

اثنتان و أربعون 152742عدنانعزة دكدك1776283

أربعون 93140نها الحاج أحمد1786284

خمسون 143650حافظملك حافظ المحمود1796519

غائبغائبغائب12عبدالرحمنعامر عبدالرحمن الحسن1806537

خمس و ثالثون 122335مصلحمحمد مصلح الحسن1816545

خمسون 153550جورجهبه جورج صدي1826555

ثالث و أربعون 133043منجًبتول منجً قطاش1836560

تسع و عشرون 121729اسعدبٌان اسعد كردوش1846577

أربع و خمسون 134154عثمانبٌان عثمان البحاح1856584

خمس و ستون 145165مصطفىرٌم مصطفى السلٌمان1866585

خمس و خمسون 134255عماروالء عمار سوٌد1876588

إحدى و ستون 144761عبدالحمٌدهناء عبدالحمٌد االبراهٌم1886597

ثالث و خمسون 134053عدناناٌمان عدنان الرحمون1896601

ست و خمسون 164056عبدالرحمنمرٌم الشدهان المحمد1906607

ثمانون 146680نجداتصهباء نجدات الخطاب1916620

ست و ثالثون 152136محمد اٌمننور محمد اٌمن قادراغا1926621

تسع و ستون 145569ابراهٌممٌس ابراهٌم العبدهلل1936660

أربع و أربعون 143044صفوانلٌن صفوان الشٌخ خالد1946669

اثنتان و خمسون 143852ضاهربتول  ابراهٌم الحسٌن1956675

إحدى و ثالثون 121931محمدمرح محمد االسعد1966681

اثنتان و ستون 134962احمداسراء احمد ابو علول1976708
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2019-2018: العام الدراسً الصٌفٌة:الدورة

الثانً: مواد الفصل 

النظري

ثمان و ستون 135568احمدامٌمه احمد المنصور1986709

ثمان و ستون 155368عبدالستارنجوى عبدالستار الشقره1996713

إحدى و خمسون 143751سامرٌارا سامر عدي2006717

أربع و ثالثون 132134محمد فهدغنى  محٌمٌد دبٌس2016736

أربع و ستون 125264ولٌدامل ولٌد غٌانه2026739

تسع و ثالثون 152439ممدوحمروه ممدوح المحٌمٌد2036743

ثالث و سبعون 136073طالبروعه طالب دعاس2046748

أربع و خمسون 114354سلٌمانسعاد سلٌمان العموري2056755

اثنتان و ثالثون 141832احمدنور احمد الحمه2066768

اثنتان و سبعون 135972زاهربتول زاهر منٌنه2076770

ثالث و ستون 154863حسننهال حسن القاسم2086771

ست و أربعون 172946محمودعامر محمود سعود2096774

إحدى و ستون 134861محمودعفاف محمود البكور2106777

ست و خمسون 104656البراءهبه البراء داوودي2116786

خمس و خمسون 134255فضلعبٌر العبد2126799

ثمان و ستون 165268جرجسأولٌفٌا جرجس جبور2136812

ثمان و أربعون 113748محمد هاللبشرى محمد هالل العبد هللا2146814

إحدى و خمسون 123951توفٌقسلمى الحاج مصطفى2156819

إحدى و أربعون 152641عبد الناصرأسامه عبد الناصر نوره2166822

خمس و أربعون 162945عبد الرحمنمنى عبد الرحمن العل2176830ً

تسع و خمسون 144559ولٌدحافظ ولٌد المصطفى العمر2186832

ثمان و أربعون 153348نضالرامز نضال بكر2196836

ثالث و أربعون 142943غٌاثاسماء غٌاث الخضٌر2206843

ثمان و أربعون 153348احمدامنه احمد الحسن2216845

سبع و خمسون 144357حسندٌانا حسن السلٌمان2226853

سبع و خمسون 134457احمدٌاسمٌن احمد معتوق2236855

سبع و ستون 135467اسعدناٌا اسعد الشٌخ ٌاسٌن2246867

غائبغائبغائب11زٌاداحمد زٌاد الشاوٌش2256876

اثنتان و أربعون 132942ابراهٌمحافظ ابراهٌم الفطامه2266877

ثمان و أربعون 123648محمود غادة الشحادة 2276878

ثمان و أربعون 163248احمددعاء احمد الصٌرف2286879ً

سبع و أربعون 143347محمودهٌفرون محمود حمٌدان2296881

ثمان و ستون 155368عبد الجباربدٌعه عبد الجبار النبهان2306886

ست و خمسون 144256احمدنور احمد رسالن2316899

غائبغائبغائب13محمودمحمد محمود الرجب2326909

ست و أربعون 123446طهمنتهى قداد2336913

ثمان و ثالثون 152338عدنانالفت عدنان المحرز2346915

أربعون 152540فوازغفران الشٌخ2356920

اثنتان و أربعون 152742احمدبتول العبد هللا2366921

تسع و خمسون 124759هشامنور الهدى هشام المحمٌد2376922

ثمان و أربعون 153348غالبالٌن االزون2386934

ثالث و خمسون 143953ٌاسٌنشفاء زٌدان2396968

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ

 

      رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

لٌنا حسن.     عبد الحمٌد الشعار                د

زٌن أزهر : أمٌن السر 

انعام خطاب : قارئ 

محمد الحركً : المسجل 

سهام زٌدان: المدقق 
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النظري

أربعون 122840محمدفاطمه محمد الحسٌن2406974

ثالث و ستون 115263عبد هللا بتول المحٌمٌد2416982

غائبغائبغائب15محمد زكًدٌمة الشٌخ طه2426988

سبع و خمسون 154257احمدوصال عجاج2437023

اثنتان و ستون 125062محمودمصطفى الحسن2447028

سبع و أربعون 113647احمدأمجد احمد الجمعه2457030

أربع و أربعون 143044محمدصفاء االحمد الخلٌل2467034

ثالث و خمسون 114253محمودمها محمود الشام2477035ً

تسع و ثالثون 3939غائبمصطفىزٌنب المشعان2487062

إحدى و خمسون 153651مصطفى جهٌنة شحاده 2497064

تسع و أربعون 153449عبدهللارؤى عبدهللا العمر2507098

ست و أربعون 133346رٌاض محمد الدٌاب2517108

اثنتان و خمسون 94352عبد الحمٌدطارق الشٌخ عمر2527123

سبع و ستون 155267مفٌدسالم مفٌد صلٌع2537126ً

سبع و ثالثون 142337أحمدنعمت أحمد كدور2547139

تسع و أربعون 163349مصطفىمرٌم مصطفى الحاج خضر2557141

ثالث و أربعون 113243عبد الكرٌممحمد عبد الكرٌم العمر2567148

غائبغائبغائب13محسنمحمد رزوق2577152

ثمان و خمسون 154358ٌحٌىقمر المصري2587157

أربع و أربعون 143044احمدربا احمد خلوف2597159

ثالث و خمسون 124153عبدالغنًصبا عبدالغنً داعور2607173

غائبغائبغائب12مالكهدٌل مالك السلوم2617182

غائبغائبغائب13جمالزٌنه جمال موسى باشا2627244

سبع و أربعون 182947أكرم أٌمن المصري 2637245

أربع و أربعون 133144فٌاضامانً فٌاض صواف2647318

ثالث و ستون 154863احمدحنٌن احمد سراقب2657337ً

حجبثمان و ثالثون 122638عمر أحمد جعبو 2667366

اثنتان و أربعون 83442عمراسراء نجم السٌد 2677374

سبع و ثالثون 112637ابراهٌممً المحمد2687387

خمس و أربعون 153045خالد أحمد الضاهر 2697401

ست و أربعون 153146هنٌدينعمه فرحات2707423

أربع و أربعون 143044علًأحمد االحمد االبراهٌم2717427

ثمان و عشرون 111728موفق روعة جنٌد 2727440

أربع و عشرون 2424غائبعبد الحلٌم قمر الحسن 2737442

ثمان و عشرون 131528حسنستٌرة ابو جروج27413013

ثمان و أربعون 133548مأمونحال سرمان27513014ً

ثالث و ستون 125163مروانخدٌجة غزال27613032

أربع و خمسون 183654ولٌدفاطمة الجمعة27713074

سبع و أربعون 173047عبد هللامحمد نٌرب27813075ً

إحدى و أربعون 132841شاهرمٌس السرمان27913079ً

اثنتان و ستون 164662ابراهٌمندٌم الجمعة الحدٌد28013085

خمسون 173350صفوانضحى المحمد28113100

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ
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النظري

إحدى و ثالثون 121931فٌصلخالد العوض28213103

غائبغائبغائب16محمدأحمد مك28313107ً

خمسون 133750ولٌدفاطمة زوٌع28413117ً

اثنتان و ستون 115162محمدفاطمة ابراهٌم28513118

خمس و ثالثون 142135عبد السالمنعمة وهب28613120ً

غائبغائبغائب15علًرشان محمد دٌب28713122

سبع و خمسون 124557محمد منذربٌان الشٌخ28813134

ست و أربعون 163046عبداللطٌفردٌنة أحمد الشٌخ28913146

اثنتان و خمسون 153752ٌحٌىابراهٌم النبهان29013154

خمس و أربعون 133245محمد عفٌفمحمد أدهم جقمور29113163

خمس و أربعون 133245مصطفىأنور الطوٌل29213166

خمس و خمسون 134255حسنأمجد معترماوي29313170

سبع و خمسون 134457محموداسماء الرشٌد29413189

ست و خمسون 154156محمودعبد الرزاق خلٌفة29513195

خمسون 123850حسٌنفطٌم حسٌن الواوي29613202

اثنتان و أربعون 103242غٌاثمحمد الشب قدور29713215

أربع و خمسون 153954محمد خٌراٌمان نداف29813217

ثالث و ثالثون 112233عبد القادرعبد الرحمن القاسم29913222

ثمان و عشرون 101828عبد هللا فاطمة العبد هللا30013232

اثنتان و ستون 164662فراس لؤي القاسم30113274

سبع و خمسون 154257علًمحمد حسام الدٌن دغموش30213276

تسع و خمسون 134659عبد هللاحسن جعفر30313295

إحدى و ستون 134861عبد الرحمن نور عنفلٌص30413317

غائبغائبغائب14عنادمحمد العبد هللا30513344

خمس و ستون 145165عبد الرزاقوالء عشٌش30613346

ست و أربعون 163046انسمنى الطالب30713371

سبع و ثالثون 122537محمدسامٌة العنٌن30813384

اثنتان و خمسون 143852ٌحٌىمرح عوٌضة30913389

خمس و ستون 145165احمدشذى مبٌض31013402

تسع و خمسون 154459زٌادفٌحاء الصطٌف31113427

تسع و خمسون 184159عمرأنس القدور31213438

أربع و ستون 164864عبد الرحمنبتول الحاج عل31313474ً

ثالث و خمسون 163753محمد سعٌدهبة الطوٌل31413479

إحدى و خمسون 163551احمدسوزان الحصرم31513487

ثالث و ثالثون 141933مصطفىحٌاة شٌخ الحارة 31613493

ثالث و سبعون 165773محمدتاال قرموز31713508

ثالث و خمسون 153853صالحعبد هللا المحمود31813513

خمسون 133750ولٌدفاطمة جدٌع31913520

ست و أربعون 153146مهدينور الشٌخ بكور32013523

ثمان و أربعون 153348خالدامنة الحبٌو32113531

غائبغائبغائب15هٌثماسماء الحج32213568ً

ست و ستون 155166احمدمٌس بظ32313607

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ
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النظري

ثمان و ثالثون 3838غائببشٌر بشرى ماضً 32413638

أربع و أربعون 103444محمدابراهٌم الربٌع32514011

ست و ستون 174966فهددعاء مأخوذ32614017

اثنتان و أربعون 182442مصطفىبشار الحاتم32714043

ثالث و أربعون 152843أمٌرحاتم الحسن32814045

ثمان و أربعون 192948عبدالحمٌدرغد أبو خصرٌن32914047

ثالث و ستون 174663محمدمرح العمر33014062

سبع و أربعون 123547نصرخلٌل ٌوسف33114074

ثالث و ستون 154863عادلمروة شحود33214084

سبع و ثالثون 102737ولٌدمارٌا طالب33314086

ستون 154560خضرلجٌن مطر33414088

خمس و ثالثون 112435مروانخالد ٌوسف الخالد33514091

ست و أربعون 172946صالح الدٌنشمسة عبد العزٌز33614104

تسع و ثالثون 112839حسناحمد العل33714119ً

سبع و ثالثون 142337ممدوحمرٌم الكل33814126

سبع و أربعون 103747احمد صٌادمحمد المنصور33914134

خمس و خمسون 144155جمعةآالء الحمود34014197

سبع و خمسون 134457نجٌباسماء مصٌن34114208ً

إحدى و ستون 124961مارٌومٌراي سعادة34214210

ثالث و خمسون 94453عبد السالمٌعقوب الكفت34314211

اثنتان و سبعون 135972عبد الستارقمر حدٌد34414212

خمس و خمسون 144155زهدينجالء حمد34514220

سبع و ثالثون 162137سلٌمانمحمود السلٌمان34614226

تسع و أربعون 153449محمودمعاذ العلٌوي34714264

خمسون 133750ابراهٌمبٌان االحمد34814267

سبع و أربعون 182947خالدعال الجاجان34914272

ثمان و ثالثون 162238محمد ٌحٌىغفران الحمدي35014279

سبع و أربعون 153247محمدفاطمة محمد القاسم35114280

خمسون 143650احمدغروب األمان35214350

أربع و أربعون 4444غائبمحمدنورا محمد عبدو35314360

سبع و أربعون 173047عبد المنعمراما الحاٌك35414367

ثمان و خمسون 144458هٌثمدٌمة الخطٌب35514369

تسع و أربعون 153449محمودشروق المحمد35614375

خمسون 163450عبد الكرٌمبشرى الزوله35714425

ثالث و أربعون 162743علًأرٌج عواد35814441

خمس و أربعون 172845محمودفاطمة الشٌحان35914450

ثمان و خمسون 174158حسنحورٌة العبد هللا 36017001

سبع و أربعون 4747غائبعبد المجٌد علٌاء الخالد 36118005

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ
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العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الصحٌحةاالسمالرقم االمتحان336ً

447171نٌرمٌن العبادي2393

416666صهباء نجدات الخطاب6620

426666منى اإلبراهٌم6141

376060روعه طالب دعاس6748

386060غٌداء مرزا5879

365959سعٌد العٌسى4604

375959نوار دٌاب5940

375959قمر حدٌد14212

375959بتول زاهر منٌنه6770

355858عدنان الجٌجاوي4239

365757تاال قرموز13508

355757براءه علوش6165

355555مٌس عبد الرحمن3897

345555امٌمه احمد المنصور6709

355555مٌس ابراهٌم العبدهلل6660

345555دالٌاموجو4630

355555رهف عشٌش4605

365454أحمد حسٌن الحسٌن5385

345454ناٌا اسعد الشٌخ ٌاسٌن6867

355454هال العٌسى5914

335454اسماء القدور5863

335353نجوى عبدالستار الشقره6713

335353ادٌبة طٌار2860

345353بدٌعه عبد الجبار النبهان6886

325252أولٌفٌا جرجس جبور6812

325252بتول المحٌمٌد6982

335252سالم مفٌد صلٌع7126ً

335252ناهد األسود5798

325252امل ولٌد غٌانه6739

325252رهف هللو5936

315151رٌم مصطفى السلٌمان6585

325151شذى مبٌض13402

335151خدٌجة غزال13032

315151أسماء عبد الرحمن3653

335151مٌس بظ13607

325151ضحى لبابٌدي6017

315151فاطمة ابراهٌم13118
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درغام الرحال. د.أ
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315151والء عشٌش13346

325050فرح دكدك4751

325050منذر الهالل4679

315050عالء المحمود العمر5214

325050مصطفى الحسن7028

304949امانً الحمزه4955

314949دعاء مأخوذ14017

324949اسراء احمد ابو علول6708

314949مٌراي سعادة14210

294848مروة شحود14084

304848 نور عنفلٌص13317

324848نهال حسن القاسم6771

294848محمد سالم خلوف5114

304848بتول الحاج عل13474ً

304848حنٌن احمد سراقب7337ً

314848عفاف محمود البكور6777

304747هناء عبدالحمٌد االبراهٌم6597

294747علٌاء الخالد18005

294747محمود الحسن4913

274747نور الهدى هشام المحمٌد6922

294646حسن جعفر13295

294646محمد الخلٌل5516

294646هبه البراء داوودي6786

304646علً الحسٌن6202

284646بنان الحمود4727

294646لؤي القاسم13274

294646ندٌم الجمعة الحدٌد13085

284646مرح العمر14062

264545لجٌن مطر14088

294545أحمد االسماعٌل القاسم4920

294545محمد كنجو5888

304545نور حنا5136

274545ماري طعمه6055

274545بٌان الشٌخ13134

304545حافظ ولٌد المصطفى العمر6832

264444ٌاسمٌن احمد معتوق6855

284444لٌنه الصباغ6258

274444هٌفاء المحمد5858

254444ٌعقوب الكفت14211

294444اسماء مصٌن14208ً

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ

 

      رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

لٌنا حسن.     عبد الحمٌد الشعار                د
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انعام خطاب : قارئ 

محمد الحركً : المسجل 

سهام زٌدان: المدقق 



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

274444فٌحاء الصطٌف13427

274444سمٌره الٌاس6001

254444اسماء الرشٌد13189

284444دٌمة الخطٌب14369

264444نورا محمد عبدو14360

284444محمد العلوان3084

264343بشرى المنال محمد5511

274343رهف عراض4844

294343سعاد سلٌمان العموري6755

264343دٌانا حسن السلٌمان6853

284343طارق الشٌخ عمر7123

284343رضوان الجٌجاوي4719

264343نادٌه حدٌد6071

284343قمر المصري7157

274343حسٌن الناصر4624

254242مها محمود الشام7035ً

274242عبٌر العبد6799

244242أمجد معترماوي13170

274242محمد حسام الدٌن دغموش13276

264242والء عمار سوٌد6588

274242حال مسلمان5902ً

274242وصال عجاج7023

294242نور احمد رسالن6899

254141أنس القدور13438

264141اسراء الخطٌب6184

264141آالء الحمود14197

254141بٌان عثمان البحاح6584

264141خالد العبٌدان4830

244141عبد الرزاق خلٌفة13195

254141جهٌده ماردنل5294ً

244141نجالء حمد14220

254141حورٌة العبد هللا17001

274141صبا عبدالغنً داعور7173

254040منال المصري2941

264040اٌاد التمر4907

244040حنان الدل3591ً

244040مرٌم الشدهان المحمد6607

244040حسن رحمون5456

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ
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جامعة حماة

كلٌة التربٌة

254040محسن الحصرٌة5289

224040اٌمان عدنان الرحمون6601

244040بٌان التامر5503

253939سلمى الحاج مصطفى6819

243939شفاء زٌدان6968

253939إٌناس الحج4036ً

243939هنادي نادر5349

243939زٌنب المشعان7062

273939اٌمان نداف13217

253939فاطمة الٌوسف4956

263939علٌاء الحج5711ً

243939نور االطرش5206

263939عزام زنكلو5704

263939شمسه محسن5117

253838بتول  ابراهٌم الحسٌن6675

253838خزامه السلوم6233

243838فطٌم حسٌن الواوي13202

243838ربى الشحاده3623

243838مرح عوٌضة13389

243838نور المزعم5093

253838ابراهٌم رمضان البكور5868

253838علً الجرو3091

233838بشرى ماض13638ً

223838عبد هللا المحمود13513

243737بٌان االحمد14267

243737عبدالرحمن الحسن6100

233737هبة الطوٌل13479

233737بشرى محمد هالل العبد هللا6814

233737ابراهٌم النبهان13154

253737ٌارا سامر عدي6717

233737فاطمة زوٌع13117ً

223737باسل تقال6189

243737محمد المنصور14134

223737فاطمة جدٌع13520

243737بشرى الرجب4637

243737عدنان العزو1867

233737جاكلٌن برهوم5520

243737كرٌم كردوش5229

243737ابراهٌم المحمود5534

243737تغرٌد ضفار5371
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درغام الرحال. د.أ
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253737جٌهان العوٌش5113

243737خلٌف غضبان محمد5428

233636ماري اسكاف4815

223636غروب األمان14350

233636أمجد احمد الجمعه7030

233636ملك حافظ المحمود6519

243636غادة الشحادة6878

233636أحمد الجاسم4613

223636خالد جوخدار4060

223636مخلف الناٌف5524

233636جهٌنة شحاده7064

233636فاطمة الجمعة13074

233636كرٌمة المصطفى4875

233636ماٌا سلٌم6167

233535هبه جورج صدي6555

233535سوزان الحصرم13487

233535خلٌل ٌوسف14074

223535براءه األحمد3992

223535خالد العبدهللا4073

213535لٌن عوكان6006

223535مؤٌد عصاٌة5494

233535حال سرمان13014ً

223434شروق المحمد14375

223434دجانه العوٌر5103

233434اسراء نجم السٌد7374

223434حذٌفة الٌوسف5197

223434معتصم الكرم5018

213434معاذ العلٌوي14264

203434بشرى الزوله14425

203434رؤى عبدهللا العمر7098

243434خالد فرج العبدهللا5584

213434منتهى قداد6913

213434عبدالقادر وهب6125ً

213434ابراهٌم الربٌع14011

223333محمد الدٌاب7108

193333عبٌر المصطفى4623

213333نور السعران5842

213333الٌن االزون6934

213333اسامه العبدو5889

223333محمد أمٌن االسماعٌل5321

233333مرٌم مصطفى الحاج خضر7141
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درغام الرحال. د.أ
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جامعة حماة

كلٌة التربٌة

213333رامز نضال بكر6836

213333هٌفرون محمود حمٌدان6881

213333امنه احمد الحسن6845

213333وئام الصالح2809

213333حسٌن أحمد الخالد4986

223333خالد شنو4597

223333رٌم العكاري5277

213333سٌلفا جالد4894

213333امنة الحبٌو13531

203333ضحى المحمد13100

213333نور االبراهٌم األحمد4453

203333منى القطم4317ً

223333اسامه االبراهٌم4638

213232محمد ٌاسٌن قس5486ً

213232محمد أدهم جقمور13163

223232محمد عبد الكرٌم العمر7148

213232أنور الطوٌل13166

213232محمد الشب قدور13215

213232دعاء احمد الصٌرف6879ً

223232محمد غٌانه6138

223232ابراهٌم ابو رحمون5523

213232راما النعسان6139

213232فاطمة محمد القاسم14280

213232نسرٌن عرندس4517

213131نعمه فرحات7423

183131وحٌد سلٌمان4462

203131نور المرع4622ً

203131محمد صالح الدٌن الخطٌب4527

203131احمد صالح الفارس5548

203131فلاير تركمان4268ً

213131امانً فٌاض صواف7318

203131نور الشٌخ بكور13523

213131ابراهٌم المحمدالمحمود6179

203131نها الحاج أحمد6284

193030أحمد الضاهر7401

193030منى الطالب13371

213030فؤاد ابو العٌون4838

203030محمد نٌرب13075ً

213030ٌوسف بكور4551

183030ردٌنة أحمد الشٌخ13146

203030لٌن صفوان الشٌخ خالد6669

193030بتول منجً قطاش6560

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ
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جامعة حماة

كلٌة التربٌة

203030راما الحاٌك14367

193030رضوان دٌب5156

193030أحمد االحمد االبراهٌم7427

193030ربا احمد خلوف7159

183030صفاء االحمد الخلٌل7034

213030ابراهٌم الجاموس5233

192929وضحة دحروج6276

182929مٌسم غٌالٌٌن6264ً

202929اسماء غٌاث الخضٌر6843

212929حافظ ابراهٌم الفطامه6877

192929شاهة ابو كشتو5538

172929عامر محمود سعود6774

212929مها الفرج5970

202929عال الجاجان14272

182929شمسة عبد العزٌز14104

182929منى عبد الرحمن العل6830ً

182929أٌمن المصري7245

182929رغد أبو خصرٌن14047

182828هبه جمعه4820

162828مٌس السرمان13079ً

182828ٌوسف الحاج احمد6129

172828محمود الخالد4903

182828فاطمة الشٌحان14450

192828احمد العل14119ً

192828حاتم الحسن14045

192828جمٌله نبهان6193

192828فاطمه محمد الحسٌن6974

192727محمد الٌاسٌن5987

162727مرٌم حمشو4507

182727صبا بلجوس4015

172727عزة دكدك6283

182727عزالدٌن الشاوٌش5697

182727رزان غزاله5199

172727حسٌن حالوه6219

172727بتول العبد هللا6921

202727أرٌج عواد14441

172727مارٌا طالب14086

182727فاطمة العساف3663

162626خلدون المنصور5537

192626مً المحمد7387

182626مهند الخالد3596

192626عارف الخلٌل5650

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ
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جامعة حماة

كلٌة التربٌة

202626أسامه عبد الناصر نوره6822

172626ابراهٌم االبراهٌم3319

172626هاجر الشالٌش5097

182626أحمد الشعبان5160ً

182626أحمد جعبو7366

172525سامٌة العنٌن13384

172525رنا ٌعقوب6025

172525أنور االسماعٌل القاسم5432

172525عمر الحسٌن6058

182525صوفٌا هزٌم4044

182525عبد الحمٌد سلٌمان6224

172525مهند حران4929

162525ندى عدٌره5986

192525غفران الشٌخ6920

162525عمٌد حوا4931

172525خالد المظهور5446

162424عمار القدور5125

172424خالد ٌوسف الخالد14091

172424محمود الحاج محمود4096

152424بشار الحاتم14043

152424صفا العبدهللا5133

162424محمد سمٌر5451

152424قمر الحسن7442

162424مروه ممدوح المحٌمٌد6743

152323محمد مصلح الحسن6545

152323الفت عدنان المحرز6915

162323نعمت أحمد كدور7139

152323حمزة أبو عل5806ً

152323دنٌا مغمومة5009

152323مالك الشٌخ5062

142323مرٌم الكل14126

152222أحمد عباس5295ً

152222عبد الرحمن القاسم13222

162222عمر البكور3896

152222غفران الحمدي14279

142222محمد الحمشو4819

152121نور محمد اٌمن قادراغا6621

162121حمود غزاله6203

152121غنى  محٌمٌد دبٌس6736

162121نعمة وهب13120ً

132121أحمد سعٌد عبٌد5399

142121محمود السلٌمان14226

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ
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جامعة حماة

كلٌة التربٌة

142020بشرى الغزال6218

131919مرح محمد االسعد6681

131919حٌاة شٌخ الحارة13493

131919خالد العوض13103

121919عبدهللا ٌوسف3081

121919ماٌا السموع4693

121818فاطمة العبد هللا13232

111818حمادة الشٌخ ٌوسف4971

141818نور احمد الحمه6768

111717بٌان اسعد كردوش6577

101717روعة جنٌد7440

101616وائل عزو5144

101515ستٌرة ابو جروج13013

111جهان السماعٌل2925
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درغام الرحال. د.أ
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