الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
مركز القياس والتقويم

أمساء الطالب املتقدمني لالمتحان الطيب املوحد دورة تشرين 2018
طالب جامعة البعث -املكان جامعة البعث
الرقم االمتحاني
0410030
0410031
0410032
0410033
0410034
0410035
0410036
0410037
0410038
0410039
0410040
0410041
0410042
0410043
0410044
0410045
0410046
0410047
0410048
0410049
0410050
0410051
0410052
0410053
0410054
0410055
0410056
0410057
0410058
0410059
0410060
0410061
0410062
0410063
0410064
0410065
0410066

اسم الطالب
أحمد رئيف الشيخ ابراهيم
أحمد عبدالرحمن الكيال
أحمد عيسى الدراوشه
أحمد محمد يوسف
أحمد مصطفى الكيال
أحمد منصور منصور
أسامة حليم نقول
أسماء زهير السراج
آصف محمود عيده
أغيد أحمد عباس
آالء حسن الخليل
آالء حسين الشرعان
آالء حمد الشحل
آالء فائز عبود
إياد محمد الصيادي
إيمان محمد جمال طقطق
آيه سليمان محلي
احمد عبدي يوسف
احمد فيصل خضر
احمد مصطفى جنيد
اريج محمد عودة
انطوني رفعات وهبي
انغام حامد قاسم
اوجين نزار سلوم
ايلونا ويلسن توماس
ايمان سعيد الحمد
ايمان عبد السالم العوض
ايه سعيد العدوي
باسل سليمان غصن
باسل نورث زعزوع
باسمة عبدالكريم حيدر
بانه فواز القصاب
بتول محمد فؤاد مغمومه
بتول محمود الشباك
بثينه عبد السالم الشامي
براءة علي ادريس
بشار راغب أسعد

0410067
0410068
0410069
0410070
0410071
0410072
0410073
0410074
0410075
0410076
0410077
0410078
0410079
0410080
0410081
0410082
0410083
0410084
0410085
0410086
0410087
0410088
0410089
0410090
0410091
0410092
0410093
0410094
0410095
0410096
0410097
0410098
0410099
0410100
0410101
0410102
0410103
0410104
0410105
0410106
0410107
0410108
0410109
0410110
0410111
0410112
0410113
0410114

بالل مهند حيروقه
بهاء الدين عبد العزيز باذنجان
تسنيم عبدالرحمن فرهود
ثابت باسم يونس
جابر طريف دله
جعفر أحمد جعفر
جعفر علي دريس
جورج غازي قزما
جوزفين بديع الحداد
حسن مؤنس السليمان
حسين اصف زريبي
حسين علي ابو دبيس
حسين محمد سليمان
حكمت محمد كمال الحلبية
حال عدنان المحسن
حنا كبرئيل يعقوب
حيدر محمد الشمه
خديجة عبد هللا الخليل
خديجة عماد الفرداوي
خزامى محمد طالل السباعي
خضر منجد مريم
دانيال خضر زيود
دانيال غسان عبد الحميد
دانييل زخور عبدهللا
دعاء صفوان اميرداش
دعاء ياسين علي
دالل معين احمد
دلبرين فواز يوسف
ديانا حسين الشمالي
ديانا علي العبدو
ديدون نبيه حالوي
دينا محمود ريشان
رئام نصر المحرز
رؤى يحيى درويش
رانيا عيسى طعمه
راوية الياس عيسى
ربا سليمان نوى
رجب مالك العبدهللا
ردينة غالب شبلوط
رزان كنعان األحمر
رغد عبد الرحمن الخليف
رغد محمود قمر الدين
رغده اسعد عاصي
رنيم احسان يوسف
رنيم خليل االبراهيم
رهف الياس حموي
رهف امين حسين
رهف بسام إبراهيم

0410115
0410116
0410117
0410118
0410119
0410120
0410121
0410122
0410123
0410124
0410125
0410126
0410127
0410128
0410129
0410130
0410131
0410132
0410133
0410134
0410135
0410136
0410137
0410138
0410139
0410140
0410141
0410142
0410143
0410144
0410145
0410146
0410147
0410148
0410149
0410150
0410151
0410152
0410153
0410154
0410155
0410156
0410157
0410158
0410159
0410160
0410161
0410162

رهف جاهد نقوال
رهف لؤي الحوراني
رهف منهل الصالح
رهف هشام عباره
روان عبد الفتاح محمود
رودا عبدالرحمن علي
ريتا علي يوسف
ريم سعيد والي
ريم طلعه ليوس
ريم نزار طعيان
ريما جميل شيخ السوق
زهره عمار مندو
زينب دياب عفوف
زينب عبد المنعم الخطيب
ساره محمد المصطفى
سليم جورج الويس
سليمان علي العبد هللا
سليمان علي المعراوي
سماح تيسير حمصي
سماح عمر العليان
سيده موسى اسمر
شذى نعيم أبوعيد
شيماء سمير خلوف
صفوان عبد العليم الصوفي
طوني يوسف خليل
عائده خالد الحسين
عادل بهجت الحماد
عادل راغب االبراهيم
عبد الرزاق سليمان المحمد
عبد العزيز محمود الحسين
عبد الكريم محمود قليشة
عبدالرحمن حسين الحسين
عبدالرحمن محمود المصطفى
عبدهللا سمير االسود
عبدهللا غانم السمان
عبدهللا نصرهللا المصطفى
عبدو احمد درويش
عبيدة عدنان الرجب
عبير ياسر العكاري
عزيز غسان صالح
عصام قصي الدرويش
عفراء ناصر الناصيف
عال اسكندر الخضر
عالء علي جبر
عالء عماد حداد
عالء الحق ماجد حسن
علي حسن الخليل
علي خالد زيد

0410163
0410164
0410165
0410166
0410167
0410168
0410169
0410170
0410171
0410172
0410173
0410174
0410175
0410176
0410177
0410178
0410179
0410180
0410181
0410182
0410183
0410184
0410185
0410186
0410187
0410188
0410189
0410190
0410191
0410192
0410193
0410194
0410195
0410196
0410197
0410198
0410199
0410200
0410201
0410202
0410203
0410204
0410205
0410206
0410207
0410208
0410209
0410210

علي عادل عكاري
علي فؤاد القصير
علي هيثم محمد
عمار محمد العبود
عمر منيف الزرير
عيسى ابراهيم يعقوب
عيسى عميد سعود
غانية عبدهللا علوان
غيد محمد طيار
فادي موسى بركات
فاطمة سليمان العزو العبيد
فاطمه عمار حزوري سراس
فاطمه نزار شهاب
فخريه محمد االحمد
فرح عارف خزام
قيس محمد سليمان
كرستين ابراهيم عبد هللا
كريستين ضيف هللا الطرشه
كلود الياس دبانه
لؤي صبحي كنو
الرا مفيد بدور
لبانه بسام اسماعيل
لقمان احمد الحكيم
لمى هشام شبيب
لمي موسى العمار
لمياء محمد علي البكور
ليلى تحسين تركماني
ماريا جبران الخوري
ماريو الياس بطرس
ماهر عبدالكريم الرحال العرابي
مجد حسين العليوي
مجد عبد هللا الخطيب
مجد يوسف واكيم
مجيب الرحمن ناصر شناتي
محمد احمد امون
محمد احمد بكداش
محمد صالح عباس
محمد عدنان المصطفى
محمد محمود الحداد
محمد نسيم قاسم
محمد عارف عصام جاجه
محمد عبد الرزاق أحمد شيخ صبح
محمد نور حسن المليحان
محمد نور موفق زيدان
محمد نور وهيب أبو دله
مدى سهيل حجل
مرام صالح عيسى
مرح تركي المحمود

0410211
0410212
0410213
0410214
0410215
0410216
0410217
0410218
0410219
0410220
0410221
0410222
0410223
0410224
0410225
0410226
0410227
0410228
0410229
0410230
0410231
0410232
0410233
0410234
0410235
0410236
0410237
0410238
0410239
0410240
0410241
0410242
0410243
0410244
0410245
0410246
0410247
0410248
0410249
0410250
0410251
0410252
0410253

مرهج فؤاد المرهج
مضر محمود السويد
معالي يحيى حربا
معن علي حماده
ممدوح محمود الكردي
منى عامر المدني
مها لؤي زينو
مها يحيى الناصر
ميديانا عبدالقادر ياغي
ميرال منذر الناصر
ميرنا شحاده رفول
ميشيل جهاد الوهبي
نجم الدين عدنان تنوره
نجوى إياد الجندي
نجيب عوض الرحال
نزار مروان الدرويش
نغم حسين سالم
نوار أسعد حاطوم
نور قاسم االبرص
نورا نزار اوزون
هادي محمود عجي
هداية إحسان خلف
هيا صالح ابراهيم
هيا عيد سلطان
هيا محمود عجي
هيام حيدر وسوف
وائل محمد عماد الهربش
وسام سالم المتني
وعد غسان سلوم
والء نزار الطرشه
يارا احمد قصراوي
يارا سليمان ديب
يارا مالك شقوف
يارا محمود رستم
ياسمين عبد الخالق صطوف
يزن إبراهيم سليمان
يزن جورج سطوف
يزن حسن اليوسف
يزن علي منصور
يزن فيصل السموع
يوسف جهاد مخول
يوسف نمر الشيخ
يونس عبد الساتر عتون

مدير عام مركز القياس والتقومي
الدكتورة ميسون دشاش

