
سالمأحمد الصوران11552ً

ممدوحمحمد نور بكور21553

رٌاضمرعً غزال31554

عبد المنعمٌزن جوخدار41556

خالدخوله الخالد51557

حسانأنور قشمر61558

جدوعسماح الضامن71559

جمالأحمد الدروٌش81560

مصطفىهنادي طقم91561

عبد القادربتول عٌوده101562

ثلجهزهره الحماده111563

عبد اللطٌفمحمد نور خان121564ً

علًتركٌة الراشد131565

حرباحمد ناصٌف141566

محمدأحمد رسالن151567

علًربٌعة االبراهٌم161568

عبد الكرٌمعصام الهوٌس171570

عبد الفتاحمحمد البكور181571

محمد أسامهمهند نعسان191572

محمد فؤادعبد هللا حوا201573

هوٌانفراس المحمد211505

سمعانرودي غطاس221509

أٌمنماٌا نصره231511

241519
احمد عبٌد 

المحٌمٌد
محمد

مصطفىعبد العزٌز العتوك251290

احمدوالء بدٌوي261362

عبد المنعمرضا المدلوش271097

طاللأحمد الشٌخ عل281313ً

زٌادفاطمه الفٌاض291067

عبد اللطٌفأوٌس البارودي301074

محمدعبد الرزاق االبراهٌم311076

احمداٌه العزو العبود321110

عمرسامر العبٌد331119

خالدسلٌمان جوخدار341133

خالدعبد الرزاق السطوف351139

:                 التوقٌع :                              أمٌن السر 

مالحظاتالحضور والغيابنموذج  الطالب

القاعة األولى 

خمس وثالثون  فقط 35: العدد الكلً 

:                                                   عدد الحضور 

:                                                      عدد الغٌاب 

:                 التوقٌع :                              رئٌس القاعة 
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اسم االباسم الطالبالرقم الجامعيم



مرهجمرٌم االبراهٌم11574

مالكأنس االحمد21575

حسنماٌا عٌسى31576

محمدأحمد الغجر41577

طلحهماهر الشعبان51578

حسنبالل شعبان61579

عادلمحمد الٌوسف71580

سلٌمانمارٌا الفحل81582

رٌاضمصطفى المصول91583

أحمدبتول الشرٌف101584

ٌاسرهدى األحمد111585

محمودخدٌجه الفارس121586

حسٌنابراهٌم الوال131587ً

باسلوالء حمدان141588

رٌاضسالً الونوس151589

طهعلً عل161590ً

عبد العزٌزمحمد الحسن171591

سامررهف التركمان181592ً

محمد راسموالء الخالد191593

أنسفاطمه هندواي201594

موفقمحمد الحامض211399

محمدنور الدٌن سوتل221307

محمد الشٌخ231242

عبد المعطًانس الٌونس241302

احمدمحمد عبد الرحمن251330

261706
عبد الرحمن 

رضوان الحاج
271790

أحمد مصطفى 

التركً
281657

مصطفى محمد 

المحمد
شاكر محمد الخلف291831

301797
بشار محمود 

الحسٌن
نادر مهدي شام311812ً

32274
تسنٌم محمد 

جرجنازي
احمد خلٌفه فرج331774

341809
ربٌع غسان 

الحجازي
رضا محمد النبهان351816

القاعة الثانٌة

خمس وثالثون فقط 35: العدد الكلً 

:                                                   عدد الحضور 

:                                                      عدد  الغٌاب 

/1/التشريح التطبيقي:  مقرر     2019/2018تفقدات االمتحان النظري لطالب السنة االولى الفصل األول  للعام الدراسي 
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:                 التوقٌع :                              رئٌس القاعة 

:                 التوقٌع :                              أمٌن السر 



احمدعمر القسوم11595

ٌحٌىعلً الٌوسف21596

سعد الدٌنخدٌجه االسعد31597

سلمانمٌس عباس41598

مٌالدجوٌل ٌعقوب51599

حسنفاطمه نزال العل61600ً

مرواننور ماعود71601

مصطفىهال زغرات81602

محمدراغدة عوٌجان91603

احمدرغد ابراهٌم101604

محمدربا الحاج حسٌن111605

محمد جهادعبد المنعم زٌر121606

عدنانالٌاس كوسى131607

ولٌدغٌاث قدور141608

عبد القادرعمران الور151609

زٌاداٌمان القدور161610

امٌنبٌان نعسان171611

حسنًحسام الصٌادي181612

طاللمحمد الرجب191613

احمدغصون البكور201615

ابراهٌم رحال211030

زٌادخالد المصطفى221005

فٌصلفضل الشٌخ231008

اسماعٌلرامً شحود دٌاب241011

مصعبمحمد العبد هللا251019

ممدوحمحمد ضمان261033

271742
أحمد سلٌمان 

السلٌمان
281712

عبدالعزٌز حمدو 

العبٌد
أحمد بشٌر الحسن291819

علًمحمد الٌوسف301202

عبد الكرٌمأحمد أحمد311527

عبد الكرٌمعلً عمر321482

حسنمشرق رضوان331415

محمداٌمان جورٌه341431

علًخالد مصطو351472

:                 التوقٌع :                              أمٌن السر 
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 ثالثون فقط 30: العدد الكلً 

:                                                   عدد الحضور 

:                                                      عدد الغٌاب 

:                 التوقٌع :                              رئٌس القاعة 



عبد الكرٌمفاطمة الٌوسف11616

محمدأحمد بلول21617

محمودٌوسف البكور31618

علًمٌس الرٌم عل41619ً

ساقبألٌمام القصٌر51620

ابراهٌمبدٌعه الجلطه61621

ابراهٌمهادي نبزو71622

احمدعبد هللا حسان81623ً

حبٌبٌوسف بصبوص91624

فٌصلصفاء المحٌه101625

سعدمحمد نور بٌرم111626

عبد العزٌزمحمد علً صٌادي121627

صالحقٌس الخضر131628

خجادورالرٌك موسٌس141629

مٌسرحذٌفه النعسان151630

غازيفاطمه الزود161631

ٌاسرنائله خلوف171632

عبد اللطٌفنارٌمان شحود181633

أنسبشار العٌساوي191634

احمداالء الحسن201635

عمرشهامة شحود211636

ٌاسروسام قناص221637

مصعبرضوان الفزع231638

ابراهٌمأحمد الحٌالوي241639

محسنرهام شٌخ عل251640ً

سلومروبٌنا نصار261641

عبد العزٌزأحمد العبود271642

ابراهٌمنورا المحمد281643

عبد القادرجمال الشٌخ291644

301646
ٌوسف الفارس 

خلوف
عبد المعٌن

عبد هللابراءه دعدوش311495

محمد الرز321104

محمد تمٌم المحمود331725

شعٌبدٌانا ابراهٌم341744

بتول فواز المحمد351763

محً الدٌن أحمد رشٌد361825

حسنغدٌر فٌاض371434

تٌماء شما381540

القاعة الرابعة

خمس وخمسون فقط 55: العدد الكلً 

:                                                   عدد الحضور 

:                                                      عدد الغٌاب 
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مالحظاتالحضور والغيابنموذج  الطالباسم االباسم الطالبالرقم الجامعيم
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:                 التوقٌع :                              أمٌن السر 



موسىرٌم الحلو391501

محمدمجد صعب401518

ابراهٌممها الشٌخ411524

421652
محمد وضاح 

الحٌدر
محمد صفٌانعبد العزٌز صعب431534

ضٌاء الدٌنأحمد الصٌادي441408

فرحانمحمود الطٌاوي451423

461523
عبد العزٌز 

جوخدار
بسام

احمد قزموز47909

عبد هللاعلً عٌد481382

ماهرمحمد ناجح العل491456ً

ٌاسٌنماجد الدروٌش501459

رئٌفأحمد جناد511471

ماهرمحمد شٌخ ٌوسف521512

أحمدعبد الهادي شمر531392

541335

محمد أمٌن 

عزتالحفٌان

عبدالكرٌممحمد المحمد551772

سلٌمانرٌم الكسار11647
مخبر األساسٌات
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عبد الرزاقماهر الحسٌن21648

محمودمحمد الخلٌل31649

احمدغفران داوود41650

أحمدحامد الناٌف51651

محمد علًرانٌا المصري61672

محمد ٌحٌىمنار غزال71675

إبراهٌمهٌا الكشتو81683

علًنور الٌونس91714

صالحمدٌنة محمد101808

ماهرمحمد ٌامن بركات111439

أكرمرشٌد خضور121507

اٌمان الدروٌش132

خلود العل1410ً

منى حاج عل151ً

محمد حمزة العل1611ً

ادهم الناعس176

ابراهٌم الكردي183

هشام القادر1919

نور الجرف204

مها العٌسى21361

محمد عابدٌن22349

سوزانا سمٌر سعد23142

حسٌنمحمد بشر الخالد24352

صالح الظاهر25348

محمددٌانا أسعد261401

احمدمصطفى الصٌادي271490

28275
فواز ذكً حمادة 

الخلٌل
عبد الباسطٌونس العبد هللا291225

محمودمحمد الحمود301167

:                 التوقٌع :                              أمٌن السر 

مخبر األساسٌات

 ثالثون فقط 30: العدد الكلً 

:                                                   عدد الحضور 

:                                                      عدد الغٌاب 

:                 التوقٌع :                                  رئٌس القاعة 


