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سبع و سبعون 255277هزاعصفاء الياس17455
غائبغائبغائبغائبسامركاتي محفوض27456
ثمان و سبعون 285078بدرعبير الدرويش37457
ثالث و تسعون 286593ابراهيمسلوان الحمشو47458
أربع و ستون 253964سامرلينا نبهان57459
أربع و ستون 273764زيادأميمه الشاويش67460
ست و ستون 293766احمدمريم الحسن املصري77461
سبع و سبعون 255277جدوعايالف قاسم87462
خمسون 272350غساناميرة بيطار97463
اثنتان و ستون 263662سميرشهد حمره107464
غائبغائبغائبغائبابراهيمندى شيخ مقلد117465
ثمان و خمسون 283058حمدوربا الحسين127466
سبعون 274370جبورميشلين فرحه137467
اثنتان و ستون 224062ساميآنا اسكاف147468
خمس و ثمانون 285785عدنانآية الحسن157469
تسع و خمسون 213859ايهمماريا شرابي167470
تسع و ستون 294069رياضسوزان سويدان177471
إحدى و سبعون 224971مهديشيماء خليل187472
إحدى و سبعون 244771زكيبيان محمد سعيد197473
ثمان و ستون 293968أيمنشذا ياسين207474
خمس و ستون 283765حيانازدهار الزين217475
تسع و ستون 254469محمودرغد الخالد227476
ثمان و ستون 244468ادمونزينه الياس237477
إحدى و ستون 233861جرجسعبير الرباحي247478
غائبغائبغائب25مروانهديل العجي257479
غائبغائبغائبغائبعبد الرحمنزينب املحيميد267480
ثالث و سبعون 284573عليياسمين الشيخ قاسم277481
ستون 174360احمديمن الدياب287482
اثنتان و خمسون 153752راكانآيه العلي297483
ثالث و ستون 283563محمدرشا عبد القادر307484
إحدى و سبعون 205171طالبرند الخضور317485
خمس و سبعون 245175هشاممروه الجمعة327486
إحدى و ثمانون 285381وليدسوسن املحمود337487
اثنتان و سبعون 294372طاللأسماء البرجس347488
أربع و ستون 283664مصطفىفاطمة املرعي357489
إحدى و ستون 283361شحوداسماء الخطيب367490
ثمان و خمسون 243458عادلمرح محمد اليوسف377491
ست و ستون 254166احمدبسيمه الرحال387492
خمس و سبعون 255075عبد الفتاحسالف حسن397493
خمس و ستون 263965جهاددعاء كيزاوي407494
إحدى و ستون 233861عليفاطمه الفارس417495
تسع و سبعون 285179عبد الكريمهديل درية427496
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تسع و سبعون 295079محمدروان املحمد طه437497
أربع و ستون 283664سميرريتا حواضري447498
اثنتان و سبعون 254772أكرمكارمن غندور457499
تسع و ستون 274269محمودنور السلوم467500
أربع و سبعون 245074عبد الرحمنهاجر الحسن477501
أربع و ستون 283664ياسينحنان مرقا487502
خمس و خمسون 203555حسنديانا علي497503
تسع و ستون 284169طالبنور الخلوف507504
خمس و سبعون 284775كمالحال الرحال517505
ثالث و ستون 184563صفواندعاء الفرج527506
أربع و سبعون 245074جدوعهديل الضامن537507
غائبغائبغائبغائبعبد الغنيكفى حديدي547508
إحدى و خمسون 222951فهدراما العلي557509
إحدى و ستون 283361يوسفنغم امحرز567510
أربع و سبعون 264874عليراديه السلو577511
خمس و سبعون 255075مصطفىفاطمه االخرس587512
تسع و ستون 284169محمدورود املحيميد597513
سبع و ستون 254267وليدمريم املحمد607514
تسع و سبعون 295079عبد هللاسالم حجازي617515
أربع و سبعون 284674محمد فريدساره سبع العرب627516
ثمانون 295180غازيهديل نوره637517
ثالث و تسعون 276693فضل هللاايمان تركاوي647518
ثالث و ثمانون 295483مازنرانيا حسن657519
تسع و ستون 274269احمدزينب االحمد667520
اثنتان و خمسون 163652محمودمرح علي البكور677521
خمس و ستون 254065مصطفىضحوك الدوري687522
ثمان و سبعون 294978عمرياسمين مدهلل697523
تسع و سبعون 265379عليعبير العلي السويدان707524
خمس و سبعون 215475رياضمايا محمود717525
تسع و خمسون 233659حيانسمر الدياب727526
اثنتان و سبعون 234972عدنانزينب علي737527
سبع و سبعون 294877خالدآيه السلوم747528
اثنتان و ستون 243862مصطفىروان هللو757529
أربع و خمسون 252954اسماعيلامل جرجنازي767530
تسع و خمسون 233659هشامخديجه عقاد777531
أربع و ستون 194564محمدرابعه العلي العيس ى787532
خمس و ستون 283765محمدفطيم الهندي797533
سبعون 254570أيمنسالم الرجب807534
إحدى و سبعون 244771ابراهيمكندا العيس ى 817535
تسعون 296190ابراهيمنور شحود دياب827536
ثمان و ثمانون 276188عيس ىريتا منصور837537
خمس و ستون 234265محمدعبير العبد اللطيف847538
ست و ستون 264066اصفاماني اسعد857539
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ثالث و ستون 224163احمداالء العساف867540
إحدى و سبعون 234871زيداسراء علي877541
ثمان و ستون 254368عبد الهاديزينب العلي887542
ستون 223860بسامعليا اسعد897543
ست و أربعون 123446احمدختام املحمود907544
ثالث و سبعون 274673عبد العليمفاطمه قناص917545
سبع و أربعون 133447عبد هللانوفه الحميدان927546
خمس و سبعون 264975احمداريج هرموش937547
ست و سبعون 294776عبد الناصراريج الشيخ يوسف947548
غائبغائبغائبغائبناصرهبه صالح957549
ثمان و ستون 194968صالح الدينمفيده النوري967550
ثالث و ثمانون 295483بديعموال رشيد آغا977551
ستون 213960دهامهبة الرحمن العلوش987552
أربع و سبعون 274774ابراهيمبتول محمود997553
اثنتان و ثمانون 285482نهاداسراء معدل1007554
اثنتان و سبعون 294372سليماننور املصري1017555
ثالث و ستون 243963محمد نديمقمر حمود1027556
تسع و خمسون 213859طهصفا محمد1037557
اثنتان و خمسون 223052أحمدكوثر الحسين1047558
ست و ستون 234366مسعفضحى الور1057559
ست و خمسون 223456عبد هللاحازم قطراوي1067560
إحدى و ستون 253661معينأنجي سيده1077561
أربع و ثمانون 285684عبودروان خريبوق1087562
ستون 204060أنورحليمه الحسن1097563
سبع و ستون 214667بساملجين وسوف1107564
اثنتان و خمسون 163652خضرحنان الحمود السليمان1117565
أربع و سبعون 235174محمديمنى الباشا1127566
تسع و ستون 254469سميرمنار قاسم1137567
سبعون 264470جورجماريا الجمال1147568
ثمان و سبعون 255378نبيلليزا نونو1157569
إحدى و سبعون 244771عدنانآالء املبيض1167570
ست و سبعون 274976حسنمريم املنصور1177571
أربع و ستون 224264صطامهال جرجنازي1187572
اثنتان و ستون 263662سليمانآيه ابراهيم1197573
تسع و ستون 264369مصطفىعائشه الشعبان1207574
سبع و ستون 283967عمررغد شحود1217575
أربع و خمسون 233154أحمدفاطمه خساره1227576
اثنتان و سبعون 284472عثماننور العلي1237577
اثنتان و ثمانون 235982محمدمؤمنه الشحود1247578
إحدى و سبعون 254671عبد هللاريم العلي1257579
اثنتان و سبعون 274572محمودنوال اسعد1267580
أربع و ستون 234164محمدشيماء فطراوي1277581
ستون 204060عبد الحميدورود احمد1287582
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اثنتان و خمسون 232952صادرميري ورده1297583
ثمانون 275380ابراهيمحنين علوش1307584
ثمان و ستون 284068فردوسغاده الجبور1317585
إحدى و أربعون 152641وضاحبتول السعد1327586
ثالث و سبعون 284573محمدرسميه الحسن1337587
سبع و ستون 214667عزامبتول الطوماني1347588
ست و ستون 254166عبد الكريمآالء العليوي1357589
إحدى و ستون 243761ابراهيمبتول كنعان1367590
أربع و خمسون 183654عليعبير العلي1377591
ثالث و ستون 243963عبدالكريمحنين املالش1387592
خمس و سبعون 235275موفقشهناز الكدور1397593
سبع و ستون 254267حيدرجورجي نجار1407594
إحدى و خمسون 203151طاللآيه رزوق1417595
ستون 273360محمدنور العليوي1427596
ست و خمسون 233356احمدفاطمه ابو طبشه1437597
ست و سبعون 294776عبد الوهابإيمان الجهدو1447598
ست و ثمانون 295786محمدصبا املحمد1457599
ثالث و تسعون 296493خضرمريم الباكير1467600
تسع و سبعون 265379سالمسالم سعيد1477601
أربع و سبعون 294574احمدديانا عزيز1487602
إحدى و ستون 243761حسنبيان املحمد علي1497603
إحدى و ستون 263561حياننهاد القواف1507604
ثالث و ستون 253863سعيدشهله لحلح1517605
ثالث و سبعون 254873حيانرشا الحلبي1527606
إحدى و ستون 243761عبد الكريمايمان عشيش1537607
سبع و خمسون 223557سامرمارو هزيم1547608
سبع و ستون 264167يوسفنور زحلوق1557609
أربع و سبعون 284674راميرزان قنزوع1567610
ثمان و ستون 264268سلمانضحى العباس1577611
ثمانون 275380سلمانعائده العباس1587612
ست و سبعون 265076عبد هللاامنه الشامي1597613
ثالث و ثالثون 3333غائبنظارهيا العبد هللا1607614
ست و ستون 234366ابراهيممها التوما1617615
غائبغائبغائبغائبمصعبيمن الدياب1627616
خمس و سبعون 274875ياسرآيه رجوح1637617
أربع و سبعون 274774آصفليلى بدور1647618
أربع و سبعون 284674فايزآالء  الدياب1657619
أربع و ستون 283664محمد سعيددعاء الحسون1667620
تسع و سبعون 255479هاشمريم الفارس التركاوي1677621
سبع و ستون 264167حسنغفران املصيطف1687622
ثمانون 295180نعسانماريا النعسان1697623
سبع و ستون 293867سميرروان الشيخ1707624
تسع و ستون 244569مكرمراويه املحمد1717625
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أربع و ثمانون 236184محموداسراء العظم1727626
ست و سبعون 255176محمدايمان املحمد1737627
سبعون 234770محمد اكرمرنيم جنيد1747628
ثمان و أربعون 183048عبد العزيزاسراء األركي1757629
اثنتان و خمسون 213152يوسفبتول ابراهيم1767630
أربع و سبعون 225274عمرصفاء املشعل1777631
أربع و تسعون 296594بسامحنين الشيخ احمد1787632
اثنتان و سبعون 284472ابراهيممليس الخطيب1797633
ثمان و خمسون 203858عامرأسماء البكور1807634
تسع و خمسون 223759عيس ىريم الحسن1817635
سبعون 254570ابراهيمرشا ابراهيم1827636
سبع و خمسون 193857محمدلبانه الفياض1837637
إحدى و خمسون 222951حسام الدينمفيده الصمودي1847638
إحدى و تسعون 286391سليمانمنار الحسين1857639
سبعون 274370ايمنديانا خلوف1867640
تسع و ستون 244569كاسرهديل املنصور1877641
تسع و خمسون 273259أحمدنور الحمود التركاوي1887642
خمس و ستون 273865أديبمنى النعسان1897643
خمسون 163450خالدزينب الحسين1907644
ست و ستون 234366اسماعيلوعد االبراهيم1917645
ستون 184260محمدإحسان الحمود التركاوي1927646
اثنتان و سبعون 284472سميرغزل الشيخ1937647
سبعون 274370محموداسماء الحسين1947648
أربع و سبعون 195574ياسرندى املصطفى السليمان1957649
اثنتان و سبعون 284472فريدعائشه الخطاب 1967650
اثنتان و ستون 263662رامزغنى ليوس1977651
أربع و ستون 253964رامزنغم ليوس1987652
ست و خمسون 193756مصعبآيات املحمد طه1997653
تسع و ستون 195069عبد الهاديرشا الحسين2007654
غائبغائبغائبغائبمحمد راجححنين االبراهيم2017655
ست و ستون 234366حكماتفاطمه الرحال2027656
إحدى و ستون 184361عدنانعفراء صطوف2037657
أربع و ستون 234164محمدنسب االسعد2047658
ثالث و ستون 253863أحمدمحمد الخطيب2057659
ثالث و ستون 243963عليبتول الترك2067660
سبع و خمسون 233457حسينعبد الرزاق الرزوق2077661
إحدى و خمسون 242751محمد نورأالء مرقا2087662
ست و ستون 264066عبد الرحمنتسنيم الحبش2097663
خمس و سبعون 245175جبررغد علي2107664
أربع و خمسون 203454موفقحنان الغضه2117665
إحدى و ثمانون 255681يحيىرنا اسعد2127666
إحدى و سبعون 234871عامرفاطمه الياسين2137667
تسع و خمسون 273259نبيلحسناء صافيه 2147668
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سبع و سبعون 255277محمدعلي العليوي2157669
إحدى و ثمانون 295281احمددانيا اسماعيل 2167670
سبع و ستون 274067حازممايا نمو2177671
أربع و ستون 194564محمدفاطمه السقار2187672
ست و أربعون 163046حبيبجينا ابوديب2197673
اثنتان و سبعون 195372محمد نورملى عبد الباقي 2207674
ست و خمسون 183856حسنماهر شنو2217675
ست و ستون 234366فارسروان املصطفى2227676
خمس و سبعون 294675شعالندعد كردي2237677
سبع و أربعون 153247ابراهيمريما سكاف2247678
ثمان و ستون 254368حسنزاهر مكي2257679
ثمانون 275380موفقشاهة الكدور2267680
أربع و ستون 273764عدناناديب االسعد2277681
ثمان و خمسون 154358واصلبيان الخساره2287682
ثمان و ستون 254368احمدبشرى القدور2297683
إحدى و ستون 223961فايقماري سليم2307684
خمسون 153550كمالهبه الصواف2317685
خمس و أربعون 252045عبد الرحمناحمد الدوح2327686
ست و خمسون 203656عبد الرحمنشروق صطوف الشيخ2337687
أربع و خمسون 203454عبد القادرهبه هللا الزود2347688
ثمان و خمسون 243458بساملينا الشيخ حامد2357689
خمس و ثمانون 285785عمادساره اليوسف2367690
ثمان و أربعون 202848عبد هللاذكاء النبهان2377691
إحدى و خمسون 163551إبراهيمأسماء الشبيب2387692
أربع و سبعون 245074محمد هيثمانسام البزنكو2397693
أربع و سبعون 264874محمد حسامنور شقره2407694
ثمان و ستون 284068عدنانهزار السليمان2417695
خمس و ستون 263965فايزنور الزبدي2427696
ثالث و أربعون 192443أديبرهف حلوه2437697
سبع و خمسون 203757مصطفىفاطمه دبوس2447698
ستون 204060سرورعبد القادر عبد الرحمن2457699
غائبغائبغائبغائبرفعتمايا عوض2467700
تسع و أربعون 173249ثائرمهند االسماعيل2477701
سبع و أربعون 143347راشداسماء الفارس2487702
خمس و سبعون 264975أحمدعال التمر2497703
تسع و سبعون 196079محمد خيرردينه الخالد2507704
ثمانون 285280رضوانمروه تاتار2517705
اثنتان و ستون 214162أحمدريم الخليل2527706
ستون 233760خالدأمل الشيخ2537707
سبع و ستون 234467زاكيأنعام الصطوف2547708
إحدى و أربعون 182341انورجيزيل سعيفان 2557709
ثمان و ستون 214768مرواناحالم عباس2567710
ثمان و عشرون 2828غائبعامراميره جنيد2577711
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إحدى و ستون 223961مصعبهبه  هللا عدي2587712
أربع و خمسون 173754خالدسميه حمندي2597713
سبعون 234770عليايناس ابراهيم2607714
ثمان و ثمانون 286088محمدنور الخالد2617715
اثنتان و ستون 263662عبد القادرهبه العلي2627716
سبع و أربعون 153247عليرغد الحاج حسين2637717
سبعون 284270صفوانآالء غناج 2647718
خمس و ستون 254065جمعهصفاء النبهان2657719
اثنتان و ستون 253762عبد الرحيمهاديه لحلح2667720
أربع و ثالثون 151934جهادميار سمعان2677721
خمس و خمسون 253055ياسينزينب علوش2687722
اثنتان و خمسون 124052عبد الرحيمرويده رشواني2697723
ست و خمسون 203656فاطر محار السلوم2707724
ست و أربعون 163046خالدشيماء الشدهان2717725
ثالث و سبعون 235073زكرياسالم امللحم2727726
أربع و سبعون 284674نعيماسماء حجازي 2737727
ست و خمسون 203656محمد بسامروضه األخرس 2747728
سبع و ثمانون 285987محمد طاللهيفاء الخطيب2757729
أربع و أربعون 133144عبد العزيزروضه صيادي2767730
سبع و خمسون 253257خليلاسراء السباعي2777731
أربع و ستون 273764يونسحنين حسن2787732
ثالث و ستون 204363جهادامل الخالد2797733
اثنتان و ستون 253762خالدبتول حرون2807734
ثمان و خمسون 164258عمارانجل النادر2817735
إحدى و ستون 243761عبد الرزاقمريم البيريني2827736
إحدى و خمسون 153651عبد هللاعبد الحميد العليوي2837737
خمس و سبعون 284775بخيتساره علي 2847738
ثمان و خمسون 233558عطيههيام العطيه االحمد2857739
أربع و خمسون 213354محمودسماح الهندي2867740
أربع و خمسون 213354محمدتسنيم ابو دهيس2877741
ست و ستون 273966مصطفىسعاد البقدونس2887742
ثالث و ثالثون 3333غائبماجدرغد االشقر2897743
ست و أربعون 163046محمدعال السواس2907744
غائبغائبغائبغائبمروانروان عصفور2917745
أربع و ستون 263864موفقهال الدرويش2927746
سبعون 244670زكرياوالء عبد العزيز2937747
اثنتان و أربعون 142842حسنصبا املحيميد2947748
أربع و ستون 224264عبد الكريمدعاء العليوي2957749
سبعون 274370ياسرفاطمة عربو 2967750
اثنتان و خمسون 143852احمدعبيده الصيرفي2977751
سبع و ستون 283967محمدزهراء البابا2987752
أربع و أربعون 123244عبد الكريمسلمى املحيميد2997753
ثمان و خمسون 233558ابراهيمنور دبساوي3007754
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ثالث و ستون 214263هيثمريم القطعان3017774
أربع و ستون 244064احدعبدو الخليف3027781
خمس و ستون 234265خليفةعلي أبو العيون3037783
سبع و سبعون 265177حسانأماني الشيخ بكور3047790
ثمان و خمسون 193958أيوبزينب السليمان3057806
ست و أربعون 133346عبد الكافيعمار رجب3067814
ثمان و سبعون 275178جهادرغد الداوود3077815
ثمان و سبعون 275178محمدصبا كردوش3087820
غائبغائبغائبغائبهيثمسنا االحمد االبراهيم3097824
تسع و ستون 274269عهدرزان سمعان 3107828
ثالث و ستون 243963محمدامانه زقزوق3117780

غائبغائبغائبغائبعبد الحليممروه الحلو14767
/69/مرسوم-مستنفذأربع و ثالثون 161834عبد الرحيمنورة الحسين االبراهيم25849

غائبغائبغائب19خضرراكان احمد35910
مستنفذ-اعادة العمليسبع و أربعون 173047حسنوليد بلوظ45967

غائبغائبغائبغائبخالدسهام خالد اسماعيل56388
غائبغائبغائبغائبوائليارا وائل قاورما66402
غائبغائبغائب5عبدالرحمنمحمود عبدالرحمن العيد76459
غائبغائبغائبغائببدرامجد بدر موس ى86468
غائبغائبغائبغائبحسناسماء حسن الدرويش96476
غائبغائبغائب9ماجدهال ماجد شيخ الزور106500
غائبغائبغائبغائباحمدفاطمه احمد الشعبان116501
غائبغائبغائبغائبأحمدصفاء أحمد السليمان126687
ست و خمسون 223456سامرنديمه االسعد136989
اعادة العملياثنتان و خمسون 153752سهيلغيداء العبد املحسن147018

غائبغائبغائبغائبمصطفىفاطمه الزهراء بوالد157051
غائبغائبغائبغائبمحمد مصعبهيا الجندي167058
اعادة العملياثنتان و خمسون 143852خالدرهف النجم177097

ثمان و ستون 264268سرحانفاطمه الخليف187206
غائبغائبغائبغائبمرهفرود الشاميه197221
إحدى و ستون 164561أكرمميار املحيميد207325
غائبغائبغائب27احمدفاطمة الزهراء االحمد217358
أربعون 162440بسامعبد الرحمن البردان227367
اثنتان و خمسون 173552وليدندى املنصور237370
إحدى و خمسون 203151عزامساره سواس247380
ستون 204060عبد السالمهيام ملحم فاعوري257392
غائبغائبغائبغائباحمدخديجه الخضر267418
ستون 164460عمادبيير وردة277450
خمس و ستون 273865جميلمروى ادريس287452
خمس و خمسون 134255الياسهال وردة297449

أربع و سبعون 264874عزيزياسمين حسينو307758

سنة أولى راسبون 

حملة سنة ثانية وثالثة ورابعة 
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غائبغائبغائب1عمادباسل ضومط13732
سبع و ثالثون 3737غائبوليدجوني جربوع23772
غائبغائبغائب3هشامنور الناصر33879
غائبغائبغائبغائبمحمودالبتول العبيد43908
غائبغائبغائب6عبدهللاآيه عبد السالم53954
غائبغائبغائب18مصطفىخالد مصطفى64040
تسع و ثالثون 132639محمدخالد العبدهللا74073
إعادة عملي/69/مرسوم_مستنفذثالث و ثالثون 3333غائبوليدديمة سلمان 84489

غائبغائبغائبغائبرياض أبو كشتو94490
اعادة العمليغائبغائبغائبغائبمحمد نورشذا املحمد104786

اعادة العمليتسع و أربعون 173249عمرهيا الحريري115137

غائبغائبغائبغائبجمعةنوره هواش125390
غائبغائبغائب12محمدمعن الحسين135411
غائبغائبغائبغائبمحمد جمعهأسامة الحسن145422
/69/مرسوم-مستنفذخمس و أربعون 182745صالح أحمد املحمد 155464

/69/مرسوم-مستنفذغائبغائب35غائبرياضرهف الغاوي 165578

غائبغائبغائبغائبمحمدمصطفى ديدو175611
اعادة عملي /-69/مرسوم-مستنفذإحدى و خمسون 163551يونسبثينا ملحم 185640

/69/مرسوم-مستنفذسبع و أربعون 153247عبد الحميدنهاد عدامة195680

غائبغائبغائبغائبسعودشمس الحمد العيثه205924
اثنتان و ستون 194362محمدثريا الحمود215974
غائبغائبغائب17زكرياعبد هللا املشعل226039
غائبغائبغائبغائبامينحنا موس ى236120
غائبغائبغائبغائبعليعمر االحمد االبراهيم246175
ثمان و ثالثون 43438رنا كركور256195
أربعون 192140أنسآالء  قدور السليمان266387
غائبغائبغائبغائبمحمدموفق الدياب276711
ست و ستون 244266وليدعبد الرزاق الرزوق286728
ست و أربعون 113546ايلياساندرا ايليا مخول296791
غائبغائبغائبغائبحسيندنيا الشيخ306823
اعادة العمليغائبغائبغائبغائبمحمدنور املبيض316857

غائبغائبغائب10احمداسامة الجنيد326869
سبع و أربعون 173047هانيوعد قدسية336874
خمس و خمسون 154055أحمداالء الزيدان347017
غائبغائبغائبغائباحمدمحمد العلي357093
غائبغائبغائبغائباحمدوائل الشيخ محمد367113
غائبغائبغائبغائبعبد الحميدطارق الشيخ عمر377123
أربع و خمسون 173754عمارمنال الجاهد387124
غائبغائبغائب17مازنأريج الحالق397131
ثالث و أربعون 123143ياسرياسين الحسين407181
غائبغائبغائبغائبأحمدياسر البكور417300
غائبغائبغائبغائبعبد الكريمفاطمة قدور427310
غائبغائبغائبغائبمحيسنرياض السلوم437312
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غائبغائبغائبغائبرئام الحمود447342
خمس و أربعون 44145سليمانكارولين فراشه457346
اعادة العمليخمس و ثالثون 3535غائبجمالهديل الحسين القدور467353

غائبغائبغائبغائبعمرأحمد جعبو477366
غائبغائبغائبغائبعمراسراء نجم السيد487374
غائبغائبغائبغائبعيبد البارييوسف الشمالي497376
غائبغائبغائبغائبعليخالد الراشد507394
غائبغائبغائب5محمدمدين املرعي517399
غائبغائبغائبغائبخالد احمد الضاهر527401
غائبغائبغائبغائبخالدغالية الرواس537403
تسع و عشرون 2929غائبصفاء العبد547415
غائبغائبغائبغائببدور العبد هللا العبد الرحمن557430
غائبغائبغائبغائبمناف الحسن567433
ثالث و عشرون 2323غائبعبد السالمنعمة أحمد577438
اعادة العمليغائبغائبغائبغائبسليمانهديل العلي587451

ستون 253560محمدشيماء دبس119148
أربع و خمسون 213354عبد الرحمنمنى شيحان219149
ثمانون 295180يوسففاطمة رجب319150
ست و ستون 264066عبد القادربتول اللبابيدي419151
ثمان و ثمانون 295988خالدآية اليونس519152
تسع و ستون 224769عبد الرزاقوعد الناصر619153
إحدى و ستون 263561رئيفرقيه وسوف719154
خمس و ستون 273865طاللنمير فحلة819155
تسع و أربعون 163349عبد العزيزعبد هللا العثمان919156
أربع و خمسون 223254احمدصبحية أبو جروج1019157
سبع و خمسون 193857عبد هللارشا حنتوش1119158
خمس و خمسون 253055عمادرهف جباره1219159
خمس و أربعون 153045ياسرنور الحسون1319160
خمس و سبعون 264975محمدهدى سلوم1419161
إحدى و ستون 233861يوسفعبير الخالد1519162
ستون 243660قاسمشيماء الصيالوي1619163
ثمان و ستون 274168منذرروان السويدان1719164
ست و خمسون 173956موس ىآالء عشيش1819165
غائبغائبغائبغائبعبد هللادالية األحمد1919166
أربع و ستون 273764عبد هللاريم جمال2019167
اثنتان و أربعون 132942قاسمآية الحجي2119168
ثالث و ستون 243963كمالنوال شحاده2219169
أربع و سبعون 284674عبد الكريمزهراء القدور2319170
ثالث و ستون 283563محمد خيرحليمه خطاب2419171
خمس و خمسون 272855ظهيرغزل عوض2519172
خمس و خمسون 173855عالء الدينفيصل درويش2619173
ثالثون 3030غائبعبد الكريممحمد الخليل2719174

(مستجدون)استضافة ادلب 

درغام الرحال. عميد الكلية        د نورا حاكمة. رئيس شعبة االمتحانات   عبد الحميد الشعار     رئيس لجنة الرصد        د لمى الرمضان: إحسان الحصنيمدقق: محمد الحركيمسجل: نورا الحاج زينقارئ: أمين السر



   /11/   الصفحة 

ً كتابًةرقما

2020-2019العام الدراس ي 

األولى : الدورة الفصلية األولى: السنة

نظري+ عملي:  نوع االمتحان األّول: مواد الفصل  2020  /2 / 2: التاريخ 

ربية الّصحّية   :املقّرر 
ّ
الت

مالحظات  النظري
المجموع

العملياسم األب م
الرقم 

الجامعي
االسم والشهرة

أربع و ستون 263864عبد السالمشهد جنيد2819175
ثمان و ثالثون 142438واصلفاطمه رحمون2919176
ثالث و سبعون 274673محمدبتول ابراهيم3019177
ستون 253560ابراهيمجالء حاج داعور3119178
خمس و خمسون 213455مصطفىقمر الجمال3219179
سبع و ستون 274067عبد املنعمرؤى جوخدار3319180
ثمان و ستون 274168فايزمحمد ونوس3419181
ثالث و سبعون 264773عبد الستارخولة اليوسف3519182
تسع و خمسون 223759عبد املنعمعائشة سليمان3619183
إحدى و خمسون 193251سجينسارة يونس3719184
خمس و ستون 283765فكرتكارول حالق3819185
تسع و خمسون 283159صالح الدينايهاب عجايب3919186
خمس و ستون 244165عزت بسامغدير العظم4019187
إحدى و خمسون 203151مهديماريا العوض4119188
اثنتان و أربعون 123042محمدعهد العبيد4219189
ثمان و خمسون 213758جهاددعاء البلال4319190
ثمان و خمسون 243458احمدنور املحمد4419191
ست و خمسون 253156محمد نورفاطمه السطوف4519192
سبع و ستون 283967احمدغفران البرهاوي4619193
أربع و سبعون 274774عماد الدينمريم مخلالتي4719194
تسع و خمسون 253459سامردانيا عدي4819195
ست و سبعون 225476محمدريم البكور4919196
ثالث و ستون 273663عمادراما طالب5019197
ثمان و خمسون 233558احمدبشار الحسن5119198
أربع و أربعون 172744احمدمصطفى عشيش5219199
تسع و خمسون 164359يوسفسجى االسماعيل القاسم5319200
إحدى و خمسون 163551محمد خيرهدى العباس5419201
ثالث و خمسون 153853جهادسنا الكيجاني5519202
خمسون 272350احمدعزه فنصه 5619203
اثنتان و خمسون 153752زيادوئام العبد 5719204
سبع و ستون 244367نبيههزار االبراهيم5819205
ثمان و خمسون 253358باسلآالء عبد الولي5919206
ست و خمسون 183856احمدغفران دكدك6019207
إحدى و ستون 253661عدنانمحمد صطيف6119208
تسع و خمسون 233659أكرمآمنة حماش6219209
خمسون 163450محمد ظاهرنور الهدى خالد6319210
تسع و سبعون 275279غسانبنان اليونس6419211
إحدى و ستون 233861زيادريم العلي6519212
تسع و خمسون 194059حمدوحنين العلي6619213
سبعون 264470رجاء الدينايمان الجمال6719214
تسع و ستون 234669خالدبتول اليوسف6819215
خمس و ستون 204565خالدسالف املحمد الدناور6919216
سبع و ستون 254267شاكرزينب املحمد7019217
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سبع و خمسون 203757حساندانيا جنيد7119218
ثالث و سبعون 254873خليلاكرام عبد هللا7219219
خمس و أربعون 162945عبدوبتول طالب العثمان7319220
أربع و خمسون 183654عبد الكريمفداء عشيش7419221
ثالث و ستون 253863حمدوحسن الحمدو7519222
ستون 184260ياسراحمد حلبي7619223
ثالث و ستون 263763عبد العزيزمريم حاتم7719224
سبع و ستون 244367سامرلين عزو7819225
ست و سبعون 255176عبد الكريمأالء البكور7919226
خمس و ثمانون 285785مصطفىفرح العلي البكور8019227
سبع و أربعون 182947طارقغازي الخالد8119228
تسع و أربعون 153449أحمدنور الجيجاوي8219229
ست و ثالثون 132336منهلنور املحيميد8319230
أربع و خمسون 203454سليمانعصريه الحمد8419231
اثنتان و ستون 263662شرقيبشرى املظهور8519232
خمس و ستون 254065مصطفىمرام الحسين8619233
غائبغائبغائبغائبأحمدنور الدين8719234
اثنتان و خمسون 153752خالدوئام جبس8819235
أربع و ستون 204464فيصلعبد هللا االبراهيم8919236
غائبغائبغائبغائبزيادرهام بيطار9019237
ثمان و أربعون 173148عبد الجبارروعه الحردان9119238
ثمان و خمسون 243458أحمدآالء االبراهيم9219239
ثمان و ستون 264268أنورمارية الحسن9319240
أربع و ستون 234164عدنانمعاذ فطراوي9419241
ثمان و سبعون 275178احمد سعيد املحمد 9519242
إحدى و ستون 253661محمودمحمد الفاخوري9619243
خمس و ستون 273865محمد أيمنسهام الحفيان9719244
ست و سبعون 284876عبد هللارهف الداوود9819245
أربع و ستون 273764محمدغصون الطيار9919246
تسع و خمسون 253459محمد زيادتسنيم فاخوري10019247
تسع و أربعون 173249رشيددعاء السطيف10119248
اثنتان و ستون 233962عبد اللطيفازدهار الور10219249
إحدى و ستون 243761صباحاحمد عجاج10319250
ثالث و خمسون 282553عمارعالء ابراهيم10419251
إحدى و سبعون 234871عوادحماده حماده10519252
ثمان و خمسون 233558محمدريم الخليفه10619253
سبع و خمسون 233457خالدمصطفى النبهان 10719254
إحدى و ستون 204161سعيدنور الحمشو10819255
أربع و ستون 224264أحمدزينب العزو10919256
خمس و خمسون 154055مرهفنورما النادر11019257
أربع و ستون 194564جميلورود جمال11119258
ستون 164460حسيننسيبه ريشان11219259
أربع و سبعون 264874الياسالنا حنا11319260
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خمس و أربعون 172845محيميدشماء العبيد11419261
تسع و أربعون 193049امل عبد الرحمن11519262
أربع و ستون 253964احمددحام ابو كشتو11619263
ثالث و خمسون 203353محمدنور العبيد11719264
اثنتان و ثمانون 285482ايمنايمان املصري11819265
أربع و خمسون 163854خالدنور سالوس ي11919266
ثالث و سبعون 264773عمرشفاء حسو12019267
ستون 174360محمد خيرمروى هارون12119268
خمسون 222850مهديسندس الحمدو12219269
إحدى و خمسون 193251أنورتسنيم خيزران12319270
خمس و خمسون 233255عمرديانا الجرك12419271

غائبغائبغائبغائبعبد الناصرعفراء بريش113002
غائبغائبغائبغائبمروانهاني الحالق السقا213003
غائبغائبغائب16حسنستيرة ابو جروج313013
غائبغائبغائبغائبعفيفبشار الدندل413039
غائبغائبغائبغائبعبد الحليمهدى اليوسف513057
غائبغائبغائبغائبعبد هللامحمد نيربي613075
اعادة العملياثنتان و أربعون 123042عبد الرحمنمريم بسيريني713082

غائبغائبغائب18ابراهيمنديم الجمعة الحديد813085
غائبغائبغائبغائبحسيناحمد الشدهان913091
غائبغائبغائبغائبعليرشان محمد ديب1013122
غائبغائبغائبغائبمحمد عليشهد الحاج لطوف1113133
غائبغائبغائب11عبد هللاابراهيم عبد هللا املحمد1213185
غائبغائبغائب4عبد الوهابابراهيم الصغير1313191
تسع و خمسون 104959عبد الحميديمان طفران1413193
غائبغائبغائبغائبعبد الكريمعبد الستار الناصر1513198
غائبغائبغائبغائبشاهررنيم موقع1613213
غائبغائبغائب10حسينفاطمة فالحة1713214
غائبغائبغائب22منيرمحمد علي كاشور1813242
غائبغائبغائب8نوافنايف املحمود1913249
غائبغائبغائب9محمدخالد الحسن2013251
غائبغائبغائبغائبياسرمصطفى حموش2113272
غائبغائبغائبغائب احمد عماداماني طماع2213280
غائبغائبغائب13محمدثريا حمادة2313316
غائبغائبغائب20عبد الرحمنرلى السلوم2413336
غائبغائبغائب13محمد زكرياقمر قزموز2513348
غائبغائبغائبغائبضياء الدينصباح دامس2613352
اثنتان و ثالثون 3232غائبمحمد صبحيربا دخان2713370
ثالث و أربعون 4343غائبحسينفاطمة ارحيم2813375
غائبغائبغائب5محمدهبة شيحان2913396
غائبغائبغائب19كاملعبد الحليم اليوسف3013410
غائبغائبغائبغائبمحمد عليايات الهليل3113418
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غائبغائبغائبغائبماموندعد العلي3213423
غائبغائبغائبغائبفياضدالية عرنوس3313429
اعادة العمليستون 194160حسنمحمد العلي3413433

غائبغائبغائب15عمرانس القدور3513438
غائبغائبغائبغائبعبد املعطيبشار الهليل3613445
غائبغائبغائب25فاضلنهلة شبيب3713446
غائبغائبغائبغائبرياضشهامة الوضيحي3813455
غائبغائبغائبغائبيوسفصالح االبراهيم3913460
غائبغائبغائب9عبد الكريمبراء مصيني4013463
اعادة العمليثمان و أربعون 202848حسن لبنى زيني4113465

غائبغائبغائبغائبمحمدسهاد العدرة 4213466
غائبغائبغائب14احمدمحمد مصيني4313472
اعادة العملياثنتان و ثالثون 3232غائبمحمدمحمد مامون الحسين4413473

غائبغائبغائبغائبمنيرملا النجم4513475
غائبغائبغائبغائبعمرريم االحمد الخليفة4613480
غائبغائبغائبغائبمحمدفاطمة العلي4713483
اعادة العمليست و أربعون 143246احمدعمر املحمد4813484

غائبغائبغائبغائبمحمدجهيدة الحاج4913489
غائبغائبغائبغائبخيرومنى عبد الغفور5013495
غائبغائبغائبغائبمحيميداحمد املحمود5113497
غائبغائبغائب22هيثمرامي تنزري5213498
تسع و خمسون 194059سعيدكرزيال شحود دياب5313500
غائبغائبغائبغائبعبد الحيبشار االبراهيم5413501
غائبغائبغائبغائبمصطفىورود العبد هللا5513505
غائبغائبغائبغائبطهعبد السالم العلي5613507
غائبغائبغائبغائبمحمدهناء الفيزو5713509
غائبغائبغائبغائبمحمودحال التوم5813511
غائبغائبغائب14صالحعبد هللا املحمود5913513
غائبغائبغائب8هشامنيرمين املحمد6013519
غائبغائبغائب11ساميحسن الزين6113524
غائبغائبغائبغائبعمرانفاطمة عبد الغني6213525
غائبغائبغائبغائبأحمدهديل البكور6313532
غائبغائبغائبغائبمحمد فوزيمحاسن ذكور6413533
غائبغائبغائبغائبمحمودمحمد اليوسف6513534
غائبغائبغائب13موس ىمرح حنا6613535
غائبغائبغائبغائبعبد الكريمعدنان االبراهيم6713537
غائبغائبغائبغائبحسينأحمد الحمود6813545
غائبغائبغائبغائبعمادفاطمة عيد6913547
غائبغائبغائبغائبماجدعبد هللا الخضر7013549
غائبغائبغائبغائبمحمد خالدنور صالحو7113551
غائبغائبغائبغائبمروانصفاء االسعد7213556
غائبغائبغائبغائبهيثمسميحة املرعي7313559
غائبغائبغائبغائبمحمدزهره الصبيح7413562
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غائبغائبغائبغائبسحبانزينة الخالد7513565
غائبغائبغائبغائبمحمودآمنة الديري7613570
غائبغائبغائبغائبعبد الكريمنرمين بخوري7713578
غائبغائبغائبغائبسعيدفؤاد كرابيج7813583
غائبغائبغائبغائبمحمديوسف الزهران7913585
غائبغائبغائبغائبعالوينور الصبيح8013590
غائبغائبغائبغائبعمرحسين بكور8113591
غائبغائبغائبغائبمحمد جمالسلوان شبب8213594
غائبغائبغائبغائبأمعهدوسيم الناعس8313596
غائبغائبغائب17محمدنجود الرشيد8413601
غائبغائبغائبغائبمحمد عادلعال سيجري8513602
غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقطه الخالد8613606
غائبغائبغائبغائبعبدهللابشار سلمو8713610
غائبغائبغائب14حازم عبد هللا خيارة 8813616
/69/مرسوم-مستنفذست و خمسون 193756حميدمجد الحميد8913617

غائبغائبغائب12عائشة رمضان9013625
إعادة عملي /69/مستنفذ مرسوم ثالثون 3030غائبحمودعيس ى النايف9115233

/69/مرسوم-مستنفذست و أربعون 232346محمدخالد الحاج9215383

اعادة العمليتسع و أربعون 133649حسانعال املحمد9319001

اعادة العمليخمسون 193150خليف محمد املحمد 9419002

غائبغائبغائبغائبعبد الرحمن هيا الطعمة9519023
خمس و خمسون 193655وليدبتول نصر هللا 9619024
خمسون 242650خالد حسين املنصور 9719045
خمسون 123850محمد مرفت عثمان 9819054
سبع و خمسون 203757واصل غادة نور النعسان9919055
غائبغائبغائب18علي تسنيم العساف 10019063
اعادة العمليخمس و خمسون 154055هيثم محمد املحمود 10119080

ثالث و خمسون 173653مازن حمود املحمود 10219081
غائبغائبغائب15يوسف ايغد العمر 10319083
ثمان و أربعون 183048عزام معاذ مفتاح الخياط 10419089
اعادة العمليأربع و أربعون 162844مجاهد ايهم القره حسن 10519090

غائبغائبغائب17عبد هللا رنيم عدامة 10619091
تسع و أربعون 173249ايميل ليليان محفوض 10719100
تسع و أربعون 183149عبد هللا بيان الشيخ يوسف 10819102
تسع و ثالثون 132639عبد اللطيفخلدون كعيد10919111
غائبغائبغائب20خالد عدنان محمد علوش11019129
أربع و خمسون 173754عبد العظيملؤي عبد العال11119140
ثمان و أربعون 242448أحمدسميرة خطاب11219146

غائبغائبغائب18حسنمحمد قطاش114202
غائبغائبغائبغائبحسينرهف الحسين214347
غائبغائبغائبغائبمحمددالل تويت314355
غائبغائبغائب19أحمدحسن األبو حسين414453
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غائبغائبغائبغائبعمادلوليتا استنبولي516005

سبع و خمسون 193857محمدنور الهدى املحمد120007
ثمان و أربعون 242448عبد الحكيم عامرآية الحسن املحمد الجاسم220008
ستون 213960خليلريم الخلق320010
خمس و ستون 273865احمدفاطمة الزهراء الدندل420011
إحدى و ستون 194261حسنمايا العليان520015
ثالث و ستون 184563محمدهيفاء األحمد620017
غائبغائبغائبغائبابراهيم آالء الحمود720022

غائبغائبغائبغائبفوازسماح حمادة114001
/69/مرسوم-مستنفذخمس و أربعون 123345حسين الدرويش214003

غائبغائبغائب13مصطفىمحسن البليخ314032
غائبغائبغائبغائبمصطفىمحمد عثمان التمر414054
غائبغائبغائب21عبدابراهيم الخليل514058
غائبغائبغائبغائباحمدسالم مصيطف614116
أربع و أربعون 113344محمدجود املوس ى714171
غائبغائبغائبغائبعبد القادرمريم البكور814182
غائبغائبغائبغائبمحمودآالء العبد هللا914205
غائبغائبغائب15عليمهند أحمد الشيخ1014215
غائبغائبغائبغائبعبد اللطيفنور املرعي1114252
غائبغائبغائبغائباسماعيلمياسه املحمد1214259
غائبغائبغائبغائبياسينحسين جوخدار1314277
غائبغائبغائبغائبابراهيمعبد هللا العبد هللا1414282
/69/مرسوم-مستنفذإحدى و خمسون 153651محمدبشار العمر1514323

غائبغائبغائب15مصطفىمنذر البليخ1614324
غائبغائبغائبغائبحسينعامر العليوي1714336
/69/مرسوم-مستنفذ تسع و عشرون 2929غائبقحطانزهر الشميط1814340

غائبغائبغائب6احمد محمد الجيجاوي1914345
غائبغائبغائبغائبفريدعبد الستار رمضان الجراد2014381
غائبغائبغائبغائبابراهيم خليل السدحان2114384
غائبغائبغائب10أحمدإناس املبارك2214385
غائبغائبغائبغائبطه محمد نور الصغير2314411
اعادة عمليست و أربعون 143246احمدطاهر العوض2414412

غائبغائبغائب16محمودياسر زعيتر2514418
غائبغائبغائبغائبمحمدنعيمة محمد املحسن2614428
اثنتان و ستون 204262محمدالهام حمادة2716051
إحدى و خمسون 143751عبدأليسار العالش2816053
غائبغائبغائبغائبخليلبشرى حنظل2920002
اثنتان و سبعون 284472اسماعيلخالدية الحبيب3020006

ثمان و ستون 244468عبد الحميدريام العلي120009
ستون 273360عبد املجيدفاطمة االبراهيم220012

(مستجدون)استضافة الرقة 

حملة استضافة الرقة 

استضافة تدمر 

درغام الرحال. عميد الكلية        د نورا حاكمة. رئيس شعبة االمتحانات   عبد الحميد الشعار     رئيس لجنة الرصد        د لمى الرمضان: إحسان الحصنيمدقق: محمد الحركيمسجل: نورا الحاج زينقارئ: أمين السر



   /17/   الصفحة 

ً كتابًةرقما

2020-2019العام الدراس ي 

األولى : الدورة الفصلية األولى: السنة

نظري+ عملي:  نوع االمتحان األّول: مواد الفصل  2020  /2 / 2: التاريخ 

ربية الّصحّية   :املقّرر 
ّ
الت

مالحظات  النظري
المجموع

العملياسم األب م
الرقم 

الجامعي
االسم والشهرة

تسع و سبعون 285179زيادرغده الدلي320013
ستون 223860حسنهاجر البرهاوي420014
ثمان و أربعون 153348عدنانمدين السبعاوي520016
ثالث و ستون 154863محمدبشرى محمد الحسن620018
إحدى و خمسون 193251حسينفاطمه الحسين720019
أربع و ستون 253964هيثممرح ضمان820020
إحدى و خمسون 222951عبد الجوادبسام املنصور920021
أربع و سبعون 254974عبد السالمميمونه كرم1020023
ستون 233760محمد أمينريم الشب1120024

غائبغائبغائبغائبصطوفمحمد الخطيب114179
غائبغائبغائبغائبراغبمحمود الخليل214207
غائبغائبغائبغائبخلفعلي الدهش314276
غائبغائبغائبغائبمهدياحمد االحمد414303
خمس و أربعون 133245أحمدفرح املطلق519014
غائبغائبغائب13عبد الغفورمحمد الكناص619103
اعادة العملياثنتان و ثالثون 3232غائبعبد الكريمرغد الحنتوش719105

غائبغائبغائب15احمدعبد الحكيم الياسين114223
غائبغائبغائبغائبعبد الحكيممصطفى املصطفى214293
غائبغائبغائب6خالدنور الهدى االحمد314319
غائبغائبغائبغائبعبد الحليماسامة العمر414346
غائبغائبغائب3خالد الخليف514386
غائبغائبغائبغائبطاللسليمان طيباني616046
غائبغائبغائبغائبفيصلمعاذ عدامه716047
غائبغائبغائبغائبمروانحياة الصالح816057

اعادة العمليغائبغائبغائبغائبخضر وعد الشنتوت17274

غائبغائبغائب9عبدالهاديسالم الشمالي217021
غائبغائبغائب20محمد امل الهنيدي317058
غائبغائبغائب4عباسزهرة الحسن417061
غائبغائبغائب19عيدفرحة الحمادي517062
غائبغائبغائب9هويدياحمد الرحيل617064
غائبغائبغائب21عبدالجليلفاطمة املحمد717071
غائبغائبغائبغائبقاسمبتول االسماعيل املالوي 817075
غائبغائبغائبغائبعال املواس917104
غائبغائبغائب13سحر السعيد 1017117
غائبغائبغائبغائبهبة هللا املحمود البكور1118007
غائبغائبغائبغائبمنال للوف1220005
غائبغائبغائب19نادرة املواس13
غائبغائبغائب19حسنإيناس البكور14
غائبغائبغائب7عبدهللاهويدا حاج ضاهر15
غائبغائبغائب8أسعدمنى املدفع16

(حملة)استضافة تدمر 

املنقطعون

استضافة دير الزور حملة
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   /18/   الصفحة 

ً كتابًةرقما

2020-2019العام الدراس ي 

األولى : الدورة الفصلية األولى: السنة

نظري+ عملي:  نوع االمتحان األّول: مواد الفصل  2020  /2 / 2: التاريخ 

ربية الّصحّية   :املقّرر 
ّ
الت

مالحظات  النظري
المجموع

العملياسم األب م
الرقم 

الجامعي
االسم والشهرة

غائبغائبغائب26خير الدينميسم املرعي17
غائبغائبغائب2محمد املحمدمحرم العبدهللا18
غائبغائبغائب17عباسسهر الحسن19
غائبغائبغائب14محمدمرح العروب20
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