
توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

سنة رابعة مستجدون

خدٌجه السمٌر12471

عفراء الكنج22924

محمد الحاج عبد هللا33164

ابراهٌم االبراهٌم43319

عبد الباسط جعبو53607

ربى الشحاده63623

أسماء عبد الرحمن73653

فاتن الهواش83664

فاطمه فهد الحسٌن93682

آنا قنزوع103710

وفاء الحفٌان113712

باسل ضومط123732

محمد دعبول133750

مٌالد بشور143780

ملك بزكادي153790

رغده الحسٌن163811

فتوح بٌطار173823

إٌمان السباه183848ً

باسل قلٌع193889

عمر البكور203896

مٌس عبد الرحمن213897

هبه الحسن223912

محمد األحمد233913

ٌامن الحسٌن243971

أحمد عدنان الجٌجاوي253985

محمود العلٌوي264026

خالد جوخدار274060

نوار زٌدان284067

خالد العبدهللا294073

محمد الحمود الحسٌن304457

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

وحٌد سلٌمان314462

محمد صالح الدٌن الخطٌب324527

وضحى الحالق334528

هبة شبل344537ً

محمد ربٌع الخطٌب354539

ٌوسف بكور364551

آالء عبدالقادر374569

سرحان العبٌد384588

ابراهٌم محمد العبٌدالمحٌمٌد394594

خالد شنو404597

سعٌد العٌسى414604

أحمد الجاسم424613

حمود الجاسم434616

نور المرع444622ً

حسٌن الناصر454624

دالٌاموجو464630

بشرى الرجب474637

بشار محمد الناصر484642

غصن البان النبهان494647

نورخضر 504651

ابراهٌم االحمد514663

فاطمه الكوٌسم524675

منذر الهالل534679

محمود المحمد544684

ماٌا السموع554693

عبد الهادي المحمد564714

رضوان الجٌجاوي574719

حسن الخالف584723

شٌماء الجمال594725

هند الحمدو604738

رٌام الدعبول614739

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

آالء الحكٌم624752

بٌلسان الخضر634758

أحمد الحمٌد644775

بشرى السلمو654778

محمد األبرش664797

روان العٌسى 674814

فؤاد ابو العٌون684838

موسى جهدو694842

صبحة الرٌم704869ً

تغرٌد الشٌخ حامد714876

هٌا عراج724880

ٌمنى الكردي734892

عبد العزٌز االبراهٌم744895

محمود الخالد754903

اٌاد التمر764907

محمود الحسن774913

مهند حران784929

عمر البرهوم794940

امانً الحمزه804955

حسٌن أحمد الخالد814986

لبانه العبود824997

أٌهم محمود الحسن835003

خولة خضر845011

معتصم الكرم855018

نور المزعم865093

صفا المصطفى875094

هٌا احمد المحمود885100

مٌساء السرداوي895121

خالد طه محمد905132

أحمد الشعبان915160ً

رٌم الدٌوب925181

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

عالء المحمود العمر935214

عالء الدٌن الحمد945224

خلٌف الشٌخ955240

والء الصٌادي965249

نور السعٌد975252

مٌادة المحمد السعٌد985253

محمد الحمٌدي995275

سامر الحسٌن1005276

رٌم العج1015283ً

محمد أمٌن االسماعٌل1025321

راضٌة االحمد1035323

عبد العزٌز الخالد1045329

نهاد العلوش1055362

ماري رٌشه1065373

أحمد حسٌن الحسٌن1075385

محمد األحمد الخالد1085389

خالد المظهور1095446

محمد سمٌر1105451

فاطمة الخلف1115453

بٌان التامر1125503

منجد السلوم1135518

محمد المرهون1145553

أحمد الخضر النجم1155582

خالد فرج العبدهللا1165584

خلٌل زٌاد المحمد1175587

قصً المحمد1185606

عبدالرحمن عمر1195608

مصطفى دٌدو1205611

ابراهٌم البن1215646ً

عارف الخلٌل1225650

روان العثمان1235653

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

محمد خالد علوش1245662

صبا الحسٌن1255672

أحمد العل1265673ً

عمر الهالل1275714

منى الحمدو1285768

رهف األحمد1295841

نور السعران1305842

مروه االسماعٌل القاسم1315843

بشرى العبٌدي1325844

عفراء الصٌادي1335845

اسراء بستون1345846ً

سفانه االمٌن1355847

مالذ الحسٌن1365848

مروه المصري1375850

عال العمر1385851

رهف ابراهٌم1395852

فاطمة اسرٌو1405853

حسن الحسو1415854

مرٌم المحمٌد1425855

فاطمه علوش1435857

هٌفاء المحمد1445858

علً المحمد1455860

اسماء القدور1465863

نوره المراد1475865

تٌماء السفر1485867

ابراهٌم رمضان البكور1495868

فاطمه الحماده1505869

سالف القره حسن1515870

صفا الجلطه1525871

لبانه اوغل1535872ً

حال برشٌن1545873ً

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

ندى الدٌوب1555874

رجاء العبٌد السعٌد1565875

مٌرنا برشٌن1575876ً

ورد دوٌب1585878

غٌداء مرزا1595879

ندى صواف1605880

إكرام عرفات1615881

رزان مصري1625882

ساره التوما1635883

ندى سكاف1645885

محمد كنجو1655888

اسامه العبدو1665889

شهامه لطف1675891ً

اٌمان الكشتو1685892

شذى قدور1695893

ماٌا شموط1705896

رهف السقا1715897

هال االرناؤط1725899ً

حال مسلمان1735902ً

عمر الهالل1745903

خدٌجه علوان1755904

صفاء السواري1765905

فاطمة األبو حسٌن1775906

روان عش1785908ً

بنان حاٌك1795909

منال المحمود1805911

رؤى المصطفى1815912

بهاء الدٌن الخلٌل1825913

هال العٌسى1835914

أحمد الحبوش1845915

ماهر الجاسم1855916

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

هٌا العلوش1865918

نور الطٌار1875920

شمس عبد الواحد1885921

آالء كوجان1895922

راما عجان1905923

ضٌاء الخضر1915926

إٌمان العسكري1925927

فاطمة األحمد1935928

بتول الحسن الفارس1945930

سماح المواس1955933

مهى ناصر1965935

رهف هللو1975936

صفاء المواس1985937

رٌم السقا1995939

نوار دٌاب2005940

آالء العكام2015941

رٌم المحمد2025942

خدٌجه خالد2035944

ماري حنا2045945

اٌناس رشٌد2055946

آالء النعسان2065947

صبا الدٌاب2075948

تٌماء الخطاب2085949

خوله سوتل2095950

ابتهال االحمد2105951

محمود ادلب2115952ً

نور النجار2125953

رٌم غانم2135954

رهام برشٌن2145955

شٌماء جعبو2155956

خلٌل القدور2165958

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

براءه رعدون2175959

لٌن حالق2185960

شهد قنبر الحالق2195963

رهف غانم2205965

إناس طه2215966

اٌمن احمد2225968

محمد الطعان2235969

مها الفرج2245970

رهف المصطفى2255973

آالء العتر2265975

اٌمان الشحود2275976

حنٌن القاسم2285979

نجوى العل2295980ً

زهراء الحدٌدي2305981

أناغٌم برهوم2315982

وفاء االحمد2325984

رشا الكناص2335985

ندى عدٌره2345986

محمد الٌاسٌن2355987

رغد عارفه2365988

دنٌا بدٌوي2375989

ساندبل االسعد2385990

رهف اسعد2395993

هدٌل الشعبان2405995

هال الحكٌم2415997

ماٌا شربٌن2425998

ندى الدٌوب2435999

رٌم بطرس2446000

سمٌره الٌاس2456001

مارٌا الخطٌب2466002

شروق الضاهر2476004

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

لٌن عوكان2486006

مدى زروف2496007

ماري العل2506008ً

هبه فرح2516009

آنا ابو نعمه2526010

رنٌم بدور2536011

نجاة الحسن2546013

أرٌج تركاوي2556014

عبد الحمٌد عبد الرحمن2566016

ضحى لبابٌدي2576017

دٌمه المحفوض2586018

اٌمان دٌاب2596019

براءة ابو عمشه2606020

ساره الصدٌر2616021

كارٌنا الرباح2626022ً

هند بولص2636024

رنا ٌعقوب2646025

هبه دٌاب2656027

غنوه هرموش2666029

فرح الباكٌر2676031

هبه نجار2686032

منال شاهٌن2696034

زهراء العمر2706037

أالء ٌاسٌن دال2716041ً

نسٌبه الشاعر2726044

لبانه الملحم2736050

رائدة الحسن2746054

ماري طعمه2756055

حنان العصري2766056

فٌحاء الخلف2776057

عمر الحسٌن2786058

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

صفا دروٌش2796068

نادٌه حدٌد2806071

ساره سموع2816074

حسن خلوف2826078

هناء زٌدان2836079

هدى عسل2846081ً

عبد الرحمن الحاج حسن2856094

هاله اسماعٌل2866096

عبدالرحمن الحسن2876100

أستر منصور2886108

جٌما صواف2896109

هبه العلٌوي2906110

فاطمه سراقب2916116ً

لٌن العوض2926117

حنا موسى2936120

زٌنب الخالد2946123

كرم العمر2956135

راما النعسان2966139

منى اإلبراهٌم2976141

نها جاسم المحمد2986154

زهره المحمود2996163

ماٌا سلٌم3006167

ابراهٌم المحمدالمحمود3016179

احمد السطٌف3026181

اسراء الخطٌب3036184

بشرى مصٌن3046186ً

باسل تقال3056189

جمٌله نبهان3066193

مٌسر الصٌالوي3076197

امانً السلوم3086198

بشرى الغزال3096218

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

فاطمه بشور3106227

حمزة الصمودي3116229

نور الحرٌري3126235

اٌمن المصلط3136240

خنساء القناص3146241

لٌنه الصباغ3156258

مٌسم غٌالٌٌن3166264ً

بتول بكور3176265

غاده الحسون3186268

هدى الكدور3196274

معانً الهمٌش3206289

آالء الحاج محمود3216291

فاطمه الزهراء عبدهللا صوي3226507

احمد تركً الحمٌدي3236509

محمد احمد حسٌن3246510

سوزان عهد سمعان3256511

هزار مؤٌد قناص3266516

ابراهٌم جمعه النبهان3276518

ملك حافظ المحمود3286519

هاله علً العل3296520ً

ابراهٌم علً الفارس3306521

ثناء تركً الشدو3316523

غٌاث ولٌد حاج جنٌد3326524

زٌنب رحٌمو االبراهٌم3336525

هبه  الحسن الشٌخ تركاوي3346527

امجد عبدالكرٌم المصري3356528

حنان حسن عٌسى3366531

خلود رضوان الدعبول3376532

ساره سٌف الدٌن العساف3386533

فرح ماجد الزمزوم3396534

حمزه فهد الخلٌف3406535

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

مرح عمر العوٌر3416536

نورا حسٌن حاٌك3426539

ساندره مرهف بواكم3436541

نزٌه حسٌن الحسٌن االبراهٌم3446542

رٌم محمد االرمنازي3456543

محمد مصلح الحسن3466545

رنٌم خالد الٌوسف3476548

روان موسى السلمان3486549

الٌن مروان حكوم3496550

هبه جورج صدي3506555

مهند محمد الدروٌش3516556

روز انطوان بركات3526557

عال كنجو العرجه3536558

مها بشار صمصام3546559

بتول منجً قطاش3556560

نوار جبر الضاهر3566561

مرٌم عبد الحمٌد سلٌمان3576562

بتول عمار عكره3586563

نور عبدالسالم الطٌبان3596565ً

مٌاده غسان الداود3606567

نبٌله احمد النبهان3616568

مرٌم احمد قاسم3626573

لما نزٌه جروج3636574

رزان فادي مقدس3646575ً

رزان العبود3656576

بٌان اسعد كردوش3666577

كرشٌن فائق زورو3676579

دعاء محمود المحمد3686580

بٌان عثمان البحاح3696584

رٌم مصطفى السلٌمان3706585

رانٌا حسن بدٌوي3716586

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

نتالً جورج الفارس3726587

والء عمار سوٌد3736588

رضوان محمد مدٌن العمر3746589

فاتن عبد الكرٌم الشٌخ بكور3756594

فاطمه امٌن ابوامٌن3766596

هناء عبدالحمٌد االبراهٌم3776597

اٌمان عدنان الرحمون3786601

رغد سمٌر المصطفى3796603

محمود ٌحٌى الحالق السقا3806605

مرٌم الشدهان المحمد3816607

تسنٌم عبد القادر اورفل3826609ً

ٌمنى رامً عبدي3836610

جهٌنة علً العل3846611ً

بتول سهٌل حمود3856613

هاجر حسٌن الترك3866616ً

غدٌر ٌاسر الضامن3876617

كرٌستٌنا جورج جرجس3886618

صهباء نجدات الخطاب3896620

نور محمد اٌمن قادراغا3906621

ابرار خالد سرٌحٌن3916622ً

بتول انس االحمد3926626

هزار عمر الوضٌح3936627ً

ملك محمدعمٌد تتان3946628

رجاء محمد خٌر حاج حسن3956631

بالل رضوان العٌد3966632

رهام عٌسى وسوف3976637

هال  العلوان3986638ً

امانه فائز العل3996641ً

وداد خالد فرحات4006646

ارٌج  الحاج حسٌن4016653

رجاء احمد الباشا4026655

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

امونه محمد الراكان الحسٌن4036656

فادٌة محمدنذٌر تركمان4046657ً

اٌمان جهاد الخطٌب4056659

مٌس ابراهٌم العبدهلل4066660

بروج بسام الشهاب4076663ً

مارلٌن رفعات العاٌق4086664

سلمى صفوان درع4096666

رابعه احمد وهب4106670ً

رٌه عبدالرزاق حسون4116674

بتول  ابراهٌم الحسٌن4126675

رزان عمر قنبر4136676

رقٌه فضل التمر4146677

البتراء محمود السلوم4156680

مرح محمد االسعد4166681

صفاء عبدهللا كنعان4176682

حٌاه عمار عبو4186683

تسنٌم احمد الجاسم4196684

ساره محمد دباغ4206689

سعاد محمد تٌناوي4216690

هبه هللا فاٌز مسلم4226692

بتول زكربا الفارس خلوف4236695

صباح عبد المعٌن العبدالغن4246698ً

فرح رٌاض عروق4256699

تسنٌم خالد عروان4266701ً

زٌنه صالح بارودي4276703

بتول وردان سالوس4286704ً

االء مروان حجازي4296705

ساره عبدالفتاح المحمد4306706

رغد زكرٌا الحسٌنو4316707

اسراء احمد ابو علول4326708

هزار بسام زٌت4336710ً

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

ٌارا سامر عدي4346717

صبا حٌان الدٌاب4356718

بٌان مصطفى شحوددٌاب4366719

شٌماء مروان الدٌاب4376720

سعاد زٌاد العساف4386726

اسماء منذر وحود4396730

سوسن خلٌل اسعد4406731

احسان احمد كرم4416733

غنى  محٌمٌد دبٌس4426736

امل ولٌد غٌانه4436739

بشرى عبدالستار السلوم4446741

امانً مصعب اسماعٌل4456742

مروه ممدوح المحٌمٌد4466743

سلوى محسن القاسم4476744

روعه طالب دعاس4486748

تسنٌم هشام اشقر4496751

نور غسان برازي4506752

جمٌله محسن حمٌدي4516753

سعاد سلٌمان العموري4526755

وفاء محمد مروان الهواري4536756

ساره مصطفى اربعة4546758

مٌس مسعف السٌاف4556759

بٌان فواز دٌب4566760

دعاء فضل الخلوف4576762

محاسن خالد الشٌخ هود4586763

رٌام مصطفى الحج4596764ً

هدٌل طارق الحاج حسن4606765

نور احمد الحمه4616768

رزان عمار نصار4626769

بتول زاهر منٌنه4636770

نهال حسن القاسم4646771

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

منى سلٌمان االحمد4656772

اناس احمد بعكر4666773

راما عماد التوم4676775

عفاف محمود البكور4686777

امنه جمال الحسٌن4696780

صفاء حسان حاج جنٌد4706783

لجٌن بهاء جنٌد4716784

هبه البراء داوودي4726786

زٌنب مصطفى الحسٌن4736790

وصال مصطفى الٌوسف4746793

عائده عدنان القلٌع4756795

عبٌر العبد4766799

ندى ولٌد نداف4776802

آمنه علً القسوم4786810

أولٌفٌا جرجس جبور4796812

بشرى محمد هالل العبد هللا4806814

ماهر عوض حمدو4816816

محمد أمٌن عمر حسو4826820

بٌداء محسن البٌوض4836821

دنٌا حسٌن الشٌخ4846823

عبد الغفور ٌاسر جنٌد المرع4856825ً

مٌرنا سابا الخوري4866827

زمزم غازي الفارس خلوف4876829

منى عبد الرحمن العل4886830ً

حافظ ولٌد المصطفى العمر4896832

عال بدٌع الكردي4906833

خالد احمد السعد4916835

رامز نضال بكر4926836

ساره عزام قطاش4936837

غٌداء محمود المراد4946838

دالل محمد المسعود4956839

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

مرٌم خالد الحالق4966842

اسماء غٌاث الخضٌر4976843

ملك فضل هللا العساف4986844

امنه احمد الحسن4996845

ثرٌا كنعان سلٌمان حنا5006846

سالم غزوان سالوس5016847ً

براءه محمود أحمد5026848

فاطمه محمود قصاب باش5036849ً

هاجر عبد الكرٌم الكنج5046850

آمنه ابراهٌم األحمد5056852

دٌانا حسن السلٌمان5066853

ٌاسمٌن احمد معتوق5076855

اسماء أكرم طباع5086856

براءه عمر القسوم القاض5096863ً

غٌداء صادق أبو عٌوش5106865

نزهه خالد الدبس5116866

ناٌا اسعد الشٌخ ٌاسٌن5126867

نزهه حسن المحمد5136868

فاطمه محمود حدٌد5146870

شٌماء احمد الزوله5156871

خالد جاموس5166875

حافظ ابراهٌم الفطامه5176877

دعاء احمد الصٌرف5186879ً

عال عبد الرزاق الرحال5196880

هٌفرون محمود حمٌدان5206881

رقٌه عبد الغنً الٌوسف5216882

فوزة الجاسم5226883

عفراء احمد المنصور5236885

بدٌعه عبد الجبار النبهان5246886

آالء محمود الشحود5256887

مرجانه محمد الحسن الناصر5266891

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

نسٌمه قاسم العمر5276893

لٌلى ٌاسٌن هبهاب5286895

رٌم حسن الزٌن5296897

فاطمه فٌصل حمشو5306898

نور احمد رسالن5316899

هناء ٌاسر الحكٌم5326900

مدٌحه مازن جحا5336901

رهف صالح المحمد5346903

دانٌة حسن كرام5356906ً

مارٌا امٌن الجعط5366914

الفت عدنان المحرز5376915

بشرى طعمه الرحٌل5386917

مارلٌنا وائل برشٌن5396918

غفران الشٌخ5406920

بتول العبد هللا5416921

نور الهدى هشام المحمٌد5426922

مرٌم محمد عبود5436925

بٌان عوض البكور5446930

الٌن االزون5456934

خدٌجه محمود القدور5466938

سحر الطوقان5476940ً

محمد اسماعٌل5486942

بشرى ابراهٌم السلوم5496951

خلود حسٌن الحسٌن5506965

سجود الفارس5516967

ساره علً الخلٌف5526972

فاطمه محمد الحسٌن5536974

روضه رضوان سمٌر5546976

اٌمان عبد الرؤوف عدي5556978

والء صالح الواوي5566992

سنا مصطفى حاج عبود5576993

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

اٌمان محمد محمد عل5586994ً

صفا عبد الستار الحرام5596995ً

منال محمد مالئكه5606996

أمجد احمد الجمعه5617030

مها محمود الشام5627035ً

لما عبد الكرٌم النقار5637038

حال عماد سمعان5647040

محمد عوض أبو حاتم5657044

حسن محمد راجح االبراهٌم5667045

وفاء محمد الحمدوش5677048

رهام عطٌه السلٌمان5687060

رٌم محمد البنان5697063

نوال محمد فطراوي5707065

ربا حامد المٌهوب5717067

علٌا صالح الدٌن ابا زٌد5727070

رائده حمود اسعد5737085

راما فرٌد فرٌج5747086

فاطمه عناد الناٌف5757096

رؤى عبدهللا العمر5767098

رجاء فٌصل جوخدار5777099

سالم مفٌد صلٌع5787126ً

فراس عزام صٌموع5797135

نعمت أحمد كدور5807139

مرٌم مصطفى الحاج خضر5817141

محمد رزوق5827152

قمر المصري5837157

ربا احمد خلوف5847159

فاطمة العبد هللا5857165

صبا عبدالغنً داعور5867173

نضال انس هنداوي5877174

هدٌل مالك السلوم5887182

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

هدى التاجر5897184

براءة شٌحان5907207

منى غسان الحسٌن5917209

امل االحمد5927210

علً رٌاض الجاسم5937223

ندى الصالح5947226

زٌنه جمال موسى باشا5957244

أٌمن المصري 5967245

خٌال شمس الدٌن الرٌم5977251

شهامه عبد الكرٌم القدور5987292

بٌان خالد الطوٌل5997295

امانً فٌاض صواف6007318

بشرى عزو الجنٌد6017322

حنٌن احمد سراقب6027337ً

والء ٌوسف نور الدٌن6037365

محمد الحسن6047375

احمد الضاهر6057401

نعمه فرحات6067423

رؤى حنوف6077435

روعة جنٌد6087440

هٌثم المحمود6097454

رهف ضامن6107756

خالد عل6117769ً

نغم ضاهر6127791

مٌراي سعادةتحوٌل متماثل613

استضافة إدلب

فاطمة دادة113007

فاطمة الخطٌب213010

آالء حناوي313011

ستٌرة ابو جروج413013

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

خٌرٌة الشواف513023

مرٌم السلوم613027

اسراء الحاج عل713028ً

رهام عبد القادر813029

خدٌجة الصباغ913030

لمى ألطٌش1013031

خدٌجة غزال1113032

راما الخضر1213033

سالم قنبر1313037

زٌنب زٌنو1413051

والدة الشواف1513052

سارة عبد العال1613053

أمل رجب1713054

هدى الٌوسف1813057

هدٌل االبراهٌم1913058

رٌم فشتوك2013062

آٌة حجً حمود2113063

نور الكٌروان2213065

امٌرة الذقان2313067ً

فاطمة حاج  جدوع2413068

دٌانا السرمان2513069ً

اسماء معدل2613070

عبٌر قنوت2713073

فاطمة الجمعة2813074

محمد نٌرب2913075ً

رابعة حبو3013077

مٌس السرمان3113079ً

ندٌم الجمعة الحدٌد3213085

ٌمان ادرٌس3313086

محمد العوض3413087

ٌامن الدٌاب3513088

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

تاال القدور3613094

مروة الحاج عل3713095ً

دعاء الحربً 3813096

خالد العوض3913103

رغد أسود4013105

مقصودة خضٌر4113108

اٌمان االسعد4213109

عائشة بوبك4313115ً

فاطمة زوٌع4413117ً

فاطمة ابراهٌم4513118

شهد عوض4613119

نعمة وهب4713120ً

رنٌم مناع4813121

شفق المحمد4913123

براءة شعبوق5013124

فاطمة الزهراء اللبن5113125

مروة العلوش المحمد5213130

بٌان الشٌخ5313134

شذى حاج محمد5413137

سالً السلٌمان5513140

مجد الدٌن حمص5613143ً

بدور قبالن5713144

ردٌنة أحمد الشٌخ5813146

محمود العبٌد السعٌد5913147

صهٌب العٌسى6013150

أحمد معاذ البكور6113152

ابراهٌم النبهان6213154

فاطمة االسماعٌل6313157

محمد أدهم جقمور6413163

علً بزكادي6513164

عمر حمٌدان6613165

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

أنور الطوٌل6713166

بسام العوض6813167

سوزان االبراهٌم6913168

أمجد معترماوي7013170

عالء الخلٌل7113180

دانٌة الحسون7213183

ابراهٌم الصغٌر7313191

ٌمان طفران7413193

عبد الرزاق خلٌفة7513195

احمد جٌجة 7613196

عبد الستار الناصر7713198

رابعة الحسن الحمود7813201

فطٌم حسٌن الواوي7913202

رنٌم موقع8013213

محمد الشب قدور8113215

مؤمن العاري8213216

عبد الرحمن القاسم8313222

تواصٌف المظهر8413226

غفران الحمدو8513228

عالء الدٌن الحج8613231ً

سراب الناقوح8713241

براءة الناصر8813243

ناٌف المحمود8913249

النا عبدان9013259

احمد العلً العطٌة9113269

جمٌلة االبراهٌم9213271

مصطفى حموش9313272

محمد حسام الدٌن دغموش9413276

رواد خالد الٌاسٌن9513285

سالً محفوض9613288

مرح الشدهان9713289

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

ٌاسمٌن الفارس9813290

رغد مخزوم9913292

تركٌة  االبراهٌم االحمد10013299

رٌم سفلو10113302

هبة مشٌلح10213307

سحر المحمود10313313

دٌمة عبد السالم10413314

فاطمة ابو زٌد10513327

وئام الشٌب10613334

عائشة الجاج10713335ً

بٌان فرزات 10813341

صفاء االسعد10913343

والء عشٌش11013346

غصون عسان11113351ً

صباح دامس11213352

روال خزنة11313353

سوسن جعفر11413354

براءة جعفر11513355

هٌام جعفر11613356

اسماء عبد الرزاق11713365

اٌمان الدروٌش11813366

منى الطالب11913371

محمد دٌب عدوع12013378

براءة مناع12113382

اٌمان حسٌن الحسن12213383

مٌس الماس12313393

مرٌم مرع12413398ً

أمانً العلٌوي12513399

سعاد االبراهٌم12613401

امل الحسون12713403

 اسماء االبراهٌم12813405

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

هند االبراهٌم12913408

فادٌا الشاوي13013411

محمد المطلق13113419

فٌحاء الصطٌف13213427

أنس القدور13313438

دٌمة الحمو13413441

امنة حاج عمار13513443

امٌرة جرجس13613448

احمد الشام13713449ً

سمٌرة العبس13813450ً

رٌان الحج13913453ً

رغد مصطفى14013461

نسرٌن الحسٌن14113462

لٌنا الشمان14213469

محمد مامون الحسٌن14313473

بتول الحاج عل14413474ً

سوزان الحصرم14513487

جهٌدة الحاج14613489

حسٌن عل14713496ً

تاال قزموز14813508

عبد هللا المحمود14913513

االء طاطو15013517

رؤى مناع15113518

فاطمة جدٌع15213520

نور الشٌخ بكور15313523

حسن الزٌن15413524

هبة العكل15513527

امنة الحبٌو15613531

تغرٌد شٌحان15713544

احمد الحمود15813545

قطر الندى شل15913555ً

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

فوزة الناصر16013558

زٌنة الخالد16113565

عال العبد هللا16213575

ناهد المشعان16313582

بتول الدناور16413584

اٌة الدحروج16513595

راغدة الحسن16613637

ٌاسمٌن الرحوم16718008

استضافة الرقة 

هبة عبدهللا114008

محمد بهٌه العساف214012

هبة الدروٌش314013

دعاء مأخوذ414017

مها المحمد514019

رٌم الخلف614026

أسماء  العبٌد714033

سمر الصبر814038

عبد الرحمن الحاج عل914039ً

بشار الحاتم1014043

حاتم الحسن1114045

حورٌة العل1214046ً

رغد أبو خصرٌن1314047

خالد السعٌد 1414064

أحالم المصري1514067

محمود الرجب1614070

عمر العبد1714078

جواهر العاشق1814081

بٌان المراد1914100

شمسة عبد العزٌز2014104

باسل الحمود2114106

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

خدٌجة علً ه2214117ً

مرٌم الكل2314126

اٌمان العبد هللا2414130

محمد المنصور2514134

مرٌم البكور2614182

محمود السلٌمان2714226

نور المرع2814252ً

مٌاسه المحمد2914259

معاذ العلٌوي3014264

بسام دروٌش المطرد3114268

نورة عبد الغنً محمد3214269

عال الجاجان3314272

رغد العان3414273ً

مهند الصالح3514274

دٌانا حسن3614284

دعاء الشٌخو3714286

بشرى حمد3814294

بشار المحٌمٌد3914295

عبد الكرٌم حدٌد4014327

ٌحٌى السلوم4114368

شروق المحمد4214375

فاطمة قدور4314393

هٌفاء الشبان4414394

المؤٌد باهلل المحمد4514401

محمد الناصر4614408

حورٌة العبد هللا4717001

سالم الشمال4817021ً

وجدان العمر 4917024

ٌاسمٌن عبد هللا 5017035

عبٌر الطٌسون5117107

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

رٌم الحمدو114133

هنا فرحات214172

رابعه االحمد314180

بٌداء المحمود414203

صبا الطماس514291

محمود الموسى614315

سوار نجار714317

محمد الدعبول 814337

خلدون الدهش914342

غروب األمان1014350

مً المحمد1114362

اسراء الفارس1214377

عبد المنعم الناٌف1314388

حسٌن حسن 1414390

فٌصل الصطٌف1514395

بشرى الزوله1614425

ٌسرى عابدٌن1714430

استضافة الحسكة

اسماء غزالة114376

االء حمص214112ً

اٌة النشم314111ً

آالء الحمود414197

بشرى نعسان514028

دعاء دالً بالطة614235

راما الحاٌك714367

راما داغستان814322ً

زٌن البستانً الفتوح914022ً

ساجدة السطوف1014066

شام عز الدٌن1114137

استضافة تدمر 

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ



توزٌع أسماء طالب السنة الرابعة على فئات العملً وحلقات البحث

االسم والشهرة م
الرقم 

الجامعً

فادٌة دٌاب1214343

فاطمة الشٌحان1314450

فائزة صلٌع1414016ً

لجٌن مطر1514088

لما كلٌب1614127

ماجدة حسٌن1714005

مرح العمر1814062

مروة شحود1914084

هادٌة الشواف2014049

هبة هللا الدال2114420ً

هال دهنه 2214406

ٌسرى ارك2314407ً

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
شعبة مراقبة الدوام 

علً الطوٌل. أ


