الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
مركز القياس والتقويم

أمساء الطالب املتقدمني لالمتحان الطيب املوحد دورة تشرين 2018
طالب جامعة تشرين  -املكان جامعة تشرين
الرقم االمتحاني
0310001
0310002
0310003
0310004
0310005
0310006
0310007
0310008
0310009
0310010
0310011
0310012
0310013
0310014
0310015
0310016
0310017
0310018
0310019
0310020
0310021
0310022
0310023
0310024
0310025
0310026
0310027
0310028
0310029
0310030
0310031
0310032
0310033
0310034
0310035
0310036
0310037
0310038
0310039
0310040
0310041
0310042
0310043

اسم الطالب
أحمد حسام حسن
أحمد عدنان جبور
أحمد علي شيبان
أحمد فؤاد بركات
أحمد محمد بيشاني
أحمد محمد رضا الشحادات
أحمد موفق محمود
أروى فايز حلوم
أريج رمضان محمد
آزاد فواز أيو
أسماء حسن شفيع
أفروديت اميل حيدر
آالء محسن محسن
آالء محمود فتح
إلسي الياس تامر
أماني هالل داود
أمجد سليمان عبدهللا
أمجد علي سلطاني
أمل عبد الحميد كناج
أمينة أحمد تشتوش
آنا رامي يازجي
أنس أكرم نوفل
أنس احمد العلي
أنس عكرمه صليبي
أنس محمد ديب
أنس ياسين ابراهيم
إياس محمد غانم
آية علي الصايم
إيمان خالد محمد ديب
ابراهيم حسن جريكوس
ابراهيم فراس شموط
ابراهيم محمد الحكي
احمد ابراهيم اسماعيل
احمد علي ابراهيم
احمد علي بيضون
احمد علي عمار
احمد فيصل الدعاس
احمد محمد شحاده
احمد هيثم مهنا
ازهار سليم سيد احمد
اسامة غازي الدواي
اسيل محمود اسبر
اكثم فواز عساف زين الدين

0310044
0310045
0310046
0310047
0310048
0310049
0310050
0310051
0310052
0310053
0310054
0310055
0310056
0310057
0310058
0310059
0310060
0310061
0310062
0310063
0310064
0310065
0310066
0310067
0310068
0310069
0310070
0310071
0310072
0310073
0310074
0310075
0310076
0310077
0310078
0310079
0310080
0310081
0310082
0310083
0310084
0310085
0310086
0310087
0310088
0310089
0310090
0310091
0310092
0310093
0310094
0310095
0310096
0310097
0310098

الحسين محمود زغيبه
الحسين يوسف غنوج
المؤيد عبدهللا خضور
المثنى محمد خليل
الياس منذر حداد
اليس سامر ديوب
انس بهاء الدين الواكد
انطوان نهاد منصور
انعام عبد اللطيف عطاف
انيسه رياض ونوس
اوس جهاد ميهوب
اوسكار محمد ابراهيم
ايما خليل شاهين
ايهاب زهير شريقي
باسل أديب فريفر
باسل دخل هللا ابو فخر
باسل رفيق الضرف
باسل زهير ابراهيم
باسل عزيز فليفل
باسل منير جمل
باسل يحيى سلهب
بتول آصف صارم
بتول حسن سميا
بتول مازن حداد
بتول محمود خلوف
بتول يوسف شريف
بثينه جمال خدام
براء محمد فروح
براءه صالح ضوا
بشار زهير فاضل
بشار علي إبراهيم
بشار كريم غليوني
بشاره معروف الزخور
بشرى سلمان حسن
بشرى عدنان درميني
بشرى غسان خليل
بشرى قصي ابراهيم
بشير حسين ابراهيم
بالل نزار مرعي
بلسم حبيب محمود
بيار نذير رمضان
بيان احمد الخدام
ثراء هيثم شدود
جان سمير بشاره
جعفر احمد داوود
جعفر سمير حلوم
جعفر معين القيم
جلنار علي وسوف
جميل حسين عمران
جنان مصطفى شمعون
جوان جميل شيخو
جودي انطانيوس عصفورا
جودي بسام خليل
جوزيف سامر عشي
جوزيف غسان ماوردي

0310099
0310100
0310101
0310102
0310103
0310104
0310105
0310106
0310107
0310108
0310109
0310110
0310111
0310112
0310113
0310114
0310115
0310116
0310117
0310118
0310119
0310120
0310121
0310122
0310123
0310124
0310125
0310126
0310127
0310128
0310129
0310130
0310131
0310132
0310133
0310134
0310135
0310136
0310137
0310138
0310139
0310140
0310141
0310142
0310143
0310144
0310145
0310146
0310147
0310148
0310149
0310150
0310151
0310152
0310153

جوني نزيه بوراس
جيالن خير الدين حاج محمد
جين مجدل سفوك
حسام جبر حسن
حسام محمود درويش
حسان حبيب حسن
حسن عهد عمران
حسن كمال محال
حسين عبد المنعم شعيل
حسين علي مغرقونه
حسين محمد ابراهيم
حال بهيج ابراهيم
حال عبد الكريم يوسف
حال غازي أسعد
حال ياسر الحفي
حمد عبد الكريم حمد النداف
حمزة هشام عبد هللا
حمزه عزت عمران
حنا البير قصاب
حنان عبد الرحيم الزراعي
حنان علي عبد هللا
حنين عبد الرزاق العبدهللا
حيدر عبدالكريم عبدالحميد
خالد عادل الحصان
خالد فاروق اليوسف
خضر عبد الكريم حسن
خلود زهير بدور
خولة عبدالقادر عيسى
دارا محمد شريف
داليا غسان المتني
دانا الياس ابراهيم
دعاء بهاء الدين صوفي
دنيا سمعان خوري
ديانا علي خلوف
ديانا محمد عنتر
ديما محمد وليد أبو الشامات
ديما يحيى دراج
ديمه شجاع علي
رئاب عبود سلوم
رؤى اسماعيل اسماعيل
رؤى تيسير ابراهيم
رؤى جودت أحمد
رؤى شفيق علي
رؤى عبد الستار نحلوس
رؤى محمد منصور
رائدة وليد سليمان
رافي عيسى ساره
راما أحمد عباس
راما باسم حسن
راما كمال الصالح
رامي حسام صبوح
رامي سعود األسعد
رانيا حسان فقيه
ربيعه حبيب ابراهيم
رجاء علي دعبول

0310154
0310155
0310156
0310157
0310158
0310159
0310160
0310161
0310162
0310163
0310164
0310165
0310166
0310167
0310168
0310169
0310170
0310171
0310172
0310173
0310174
0310175
0310176
0310177
0310178
0310179
0310180
0310181
0310182
0310183
0310184
0310185
0310186
0310187
0310188
0310189
0310190
0310191
0310192
0310193
0310194
0310195
0310196
0310197
0310198
0310199
0310200
0310201
0310202
0310203
0310204
0310205
0310206
0310207
0310208

رزان عبد العزيز وسوف
رشا بديع اليقة
رشا يوسف حبيب
رغد احمد حمدان
رغد بدر بغدادي
رغد غسان خضور
رغد محمد ياسر ضاما
رغد وجيه محمود
رفاه علي سبنان
رنا احمد وسوف
رنا محسن احمد
رنيم اسبيرو كروم
رهام بدر محمود
رهام سامي مهنا
رهام كامل ابراهيم
رهف خالد كده
رهف رافع حلوم
رهف زكي اسكندراني
رهف ظافر غانم
رهف فريد ابو كرشه
رهف فيصل محفوض
رهف كاسر يوسف
رهف محسن صالح
رهف محمد فيوض
روان ايمن حرفوش
روان تيسير علي
روان نهاد الشهوان
رودي جورج ديب
روز خليل محمد
روعه طعمه شحاده
روال عدنان علي
ريان سهيل عباس
ريان علي محمد
ريباز حمزه خليل
ريتا صالح السيد
ريتا عبد المنعم حاج موسى
ريم بسام حاتم
ريم حسن الشباب
ريم حسن جريكوس
ريم حسن عبد الرحمن
ريم سليم هاشم
ريم مفيد سعيد
ريما عمران حسن
ريما محمود يوسف
زاهية جمال األحمد
زهراء محمد شاويش
زهير مجد الدين عمران
زياد رامز الشعبان
زياد يوسف شاهين
زين عبد الحميد كناج
زينب أحمد علوش
زينب بسام عثمان
زينب توفيق الورعه
زينب علي ابو غبره
زينب علي ديب

0310209
0310210
0310211
0310212
0310213
0310214
0310215
0310216
0310217
0310218
0310219
0310220
0310221
0310222
0310223
0310224
0310225
0310226
0310227
0310228
0310229
0310230
0310231
0310232
0310233
0310234
0310235
0310236
0310237
0310238
0310239
0310240
0310241
0310242
0310243
0310244
0310245
0310246
0310247
0310248
0310249
0310250
0310251
0310252
0310253
0310254
0310255
0310256
0310257
0310258
0310259
0310260
0310261
0310262
0310263

زينب محمد الخضر
زينب نبيل عثمان
زينه احمد اسعد
سارة مالك شميس
ساره عادل كبيبو
ساره عبدالكريم ابراهيم
ساره محمد يوسف
سالي احمد وطفي
ساندي خيرهللا طنوس
سعد احمد الرعاد
سقراط عبد الحليم حسين
سالم عدنان حبيب
سلمان حيدر نصر
سلمان محمد محمد
سليمان آصف محمد
سليمان احمد يوسف
سليمان عاطف سليمان
سمى مروان ادريس
سمية خميس المحمد العيسى
سنا محمد خضور
سنا محمد سامي جم
سهر ابراهيم ابراهيم
سهر محمد علي معروف
سهير منير الشريقي
سهيل ابراهيم علي
سوزان عزيز الدنكاوي
سومر أمين أحمد
سومر غريب محمد
سومر يوسف بدور
سيبيال كبرو لحدو
شادي عدنان غانم
شذا رجب سقور
شذى أسامه هارون
شروق احمد ياسين
شروق عبد الكريم ابراهيم
شهد عبد اللطيف نعسان
شوقي وحيد ابراهيم
شيراز يوسف بدعه
شيرين عبدهللا سرحان
صالح حامد عباس
صبا آصف مزنر
صبا رفيق خيربك
صباح ابراهيم حسن
صفا عدنان اقجه
صفاء زين الدين سليمان
صفاء غسان اسكندر
صفيه مروان الحميدي
ضرغام هيثم درغام
ضياء الدين خليل ابراهيم
ضياء الدين علي كمون
طارق اسامه ديب
طارق جمال شال
طارق عبد الحليم جاموس
طارق عبد هللا االحمد
طارق عيسى الحميدي

0310264
0310265
0310266
0310267
0310268
0310269
0310270
0310271
0310272
0310273
0310274
0310275
0310276
0310277
0310278
0310279
0310280
0310281
0310282
0310283
0310284
0310285
0310286
0310287
0310288
0310289
0310290
0310291
0310292
0310293
0310294
0310295
0310296
0310297
0310298
0310299
0310300
0310301
0310302
0310303
0310304
0310305
0310306
0310307
0310308
0310309
0310310
0310311
0310312
0310313
0310314
0310315
0310316
0310317
0310318

طارق مصطفى بلة
طارق نضال درويش
طارق ياسر العيد
طالل نهاد حداد
عائشة ماهر يزبك
عامر جابر بهلول
عباس علي زعيتر
عبد هللا احمد وهدان
عبد هللا احمد بدر معراوي
عبد هللا طالل احمد
عبد الهادي اكرم احمد
عبد الهادي برهان هيفا
عبدالرحمن احمد زيد
عبدهللا سليمان بوبو
عبدهللا عادل القصير
عبدهللا عمر احمد
عبدهللا غسان االحمد
عبدهللا وديع بدور
عبير بشير صبيره
عدي علي صالح
عزام نبيل يوسف
عزيز نزهت شومان
عفراء احمد قفوره
عال جميل مفتي
عال سمير ديب
عالء سامي عمران
عالء يوسف ديوب
علي أحمد ديب
علي أديب ابراهيم
علي ابراهيم اسماعيل
علي ابراهيم محمد
علي احمد محمد
علي اديب الحاج
علي اسعد مصطفى
علي حسين ريشه
علي حسين عبد القدوس
علي حيدر سعد
علي خلدون رزوق
علي زهير جوني
علي زين خير بك
علي سعيد ناصيف
علي سليمان شعبان
علي سمير منون
علي سهيل رستم
علي عادل جلول
علي عبد المجيد حسن
علي عيسى بيضون
علي فايز ابراهيم
علي قاسم قاسم
علي كامل حسن
علي محسن خطيب
علي محمد ابراهيم
علي محمد بالل
علي محمد حامد
علي محمد حبيب

0310319
0310320
0310321
0310322
0310323
0310324
0310325
0310326
0310327
0310328
0310329
0310330
0310331
0310332
0310333
0310334
0310335
0310336
0310337
0310338
0310339
0310340
0310341
0310342
0310343
0310344
0310345
0310346
0310347
0310348
0310349
0310350
0310351
0310352
0310353
0310354
0310355
0310356
0310357
0310358
0310359
0310360
0310361
0310362
0310363
0310364
0310365
0310366
0310367
0310368
0310369
0310370
0310371
0310372
0310373

علي محمد صقر
علي محمد عدره
علي محي الدين الدنكاوي
علي ناظم المقدم
علي نافذ محمد
علي نزيه حسن
علي نضال تفاحة
علي نظير معروف
علي نوفل ديوب
علي هارون سعود
علي يوسف هواري
عمار صالح الشيخ صالح
عمار عبد الكريم عثمان
عمار عدنان حايك
عمار فايز سليمان
عمار ماهر علي
عمار محمد غضبان
عمار نديم شريبا
عمر سعدالدين سعدية
عمر عبدالقادر ابراهيم
عمران حسام نعمان
عمرو عاصم اديب
عيسى احمد الشيخ علي
عيسى جرجس معوض
عيسى رامي جورج
عيسى عدنان راعي
غالب توفيق شلهوب
غرام سهيل سليمان
غزوان ابراهيم حبوس
غفران ابراهيم البب
غفران محمد الصالح
غفران يونس ياسمين
غنى محمد غانم
غيث حسام الدين علي
غيثاء سليمان محمود
غيد أكرم سعيد
فاتن سمير عبد هللا
فاتنه سلمان خليل
فادي الياس الصائغ
فارس فهد الدهام الجربا
فارس مالك عبد المسيح
فاطر عيسى االسكندر
فاطمة عماد علي
فاطمه عدنان ربيب
فاطمه محمود منصور
فداء غسان خضور
فراس محمود ابراهيم
فراس يوسف غانم
فرح بسام حيدر
فرح عزيز ابراهيم
فرح علي كنجو
فرح علي ميهوب
فرح هيثم مهنا
قصي سمير صالح الدين
قمر حاكم حسن

0310374
0310375
0310376
0310377
0310378
0310379
0310380
0310381
0310382
0310383
0310384
0310385
0310386
0310387
0310388
0310389
0310390
0310391
0310392
0310393
0310394
0310395
0310396
0310397
0310398
0310399
0310400
0310401
0310402
0310403
0310404
0310405
0310406
0310407
0310408
0310409
0310410
0310411
0310412
0310413
0310414
0310415
0310416
0310417
0310418
0310419
0310420
0310421
0310422
0310423
0310424
0310425
0310426
0310427
0310428

قيس ميالد انطانيوس
كابي يوسف الياس
كاوا موسى داود
كرم أحمد سليم أبو خضر
كرم أسعد علي
كرم ابراهيم اسعد
كرم رافع حمودي
كريستينا الياس سمعان
كفاح مانع بالن
كمال علي الغزالي
كنان حسين عباس
كنان ركن الدين داؤد
كنان عماد اسماعيل
كنان محمود حسن
كنده اديب ضاهر
كنده سعد هللا ساره
لؤي خضر االسيود
الرا عبد الرحمن كامل
الرا نبيل سيفو
النا هيثم نصير
لبانه عبدهللا الخير
لبانه محمود ابراهيم
لما ابراهيم عبيد
لمى طالل مصطفى
لمى موريس الزغريني
لميس هيثم خطيب
ليا معن خوري
ليال صادق ابراهيم
ليزا رزوق جبرائيل
ليليان فؤاد نعمان
لين علي عدره
لينا بولص صوايا
لينا حسن الفارس
لينا شريف صيوح
لينا يحيى قصاب
ماجد بشير عبد
مادلين نضال معال
ماري انطانيوس سمعان
ماري رياض عباس
ماريا يعقوب ابراهيم
مارينا علي محفوض
مازن رفيق حسن
مازن علي غانم
مانويال جهاد عيسى
ماهر جميل سليم
ماهر صباح العلي
ماهر غسان الجرمقاني
ماهر مالك حميدان
مايا سهيل الديب
مايا عصام خليفه
مجد بشار مرعشلي
مجد حنا سوسان
مجد علي ناصر
مجد هيثم كاسو
مجد وائل رسالن

0310429
0310430
0310431
0310432
0310433
0310434
0310435
0310436
0310437
0310438
0310439
0310440
0310441
0310442
0310443
0310444
0310445
0310446
0310447
0310448
0310449
0310450
0310451
0310452
0310453
0310454
0310455
0310456
0310457
0310458
0310459
0310460
0310461
0310462
0310463
0310464
0310465
0310466
0310467
0310468
0310469
0310470
0310471
0310472
0310473
0310474
0310475
0310476
0310477
0310478
0310479
0310480
0310481
0310482
0310483

مجدي فهد الصايغ
محفوض ابراهيم عيد
محمد بسام حسن
محمد تامر حواط
محمد حسين ابراهيم
محمد حمزه حمزه
محمد خالد سالم
محمد خليل المصري
محمد سليمان حسن
محمد عبد العبدهللا
محمد عبد هللا حماد
محمد علي أسعد
محمد علي العيسى
محمد علي حماد
محمد عماد غنام
محمد عيد سلطان
محمد غسان خضور
محمد محمود الحمود
محمد محمود سقور
محمد محمود علي
محمد مصطفى باش بيوك
محمد نديم ابراهيم
محمد نديم حسين
محمد هشام الوز
محمد يوسف اسكيف
محمد مالك حسام مقصود
محمد موسى عماد ميا
محمد نزار عبدو عبد الوهاب
محمود احمد احمد
محمود عادل عيسى
محمود كمال حسن
محمود محمد حجي
محمود نادر حربة
محمود ياسين ابراهيم
مرام خليل محمد
مرح احمد ابراهيم
مرح جمال علي
مرح سهيل حسن
مرح كاسر تركماني
مريام عيسى حنجر
مريانا نقوال خوري
مريم ابراهيم خلوف
مسار محمد عمران
مصطفى نافع قواف
مصعب بالل درويش
مضر فؤاد اسماعيل
مضر محمود عساف
مناف عبد الرحيم سمره
مها حسين سليم
مها علي ابراهيم
مهند عبد هللا سليمان
مهند فاضل درويش
مهيار علي الكردي
مي محمد حسين
مياف سليمان اوسو

0310484
0310485
0310486
0310487
0310488
0310489
0310490
0310491
0310492
0310493
0310494
0310495
0310496
0310497
0310498
0310499
0310500
0310501
0310502
0310503
0310504
0310505
0310506
0310507
0310508
0310509
0310510
0310511
0310512
0310513
0310514
0310515
0310516
0310517
0310518
0310519
0310520
0310521
0310522
0310523
0310524
0310525
0310526
0310527
0310528
0310529
0310530
0310531
0310532
0310533
0310534
0310535
0310536
0310537
0310538

ميران محمد سليمان
ميرنا رمضان حماد
ميرنه جمال نايف
ميس جمال البردان
ميس صالح احمد
كروم
ميس عبدهللا ّ
ميس عالء الدين محمد
ميساء هيثم بدور
ميشيل جورج طيار
ميالد يوسف عيسى
نائله اسعد خزام
ناتالي محمود جركس
ناصر ابراهيم ناصر
نالين محمد عبد القادر محمد
نبيل محمد سليمان
نبيهه يوسف هواري
ندى رامز عباس
نديم عدي جوني
نزار آصف غانم
نزيه علي ونوس
نسرين وديع الركاد
نصر محمد عصيفوري
نغم كريم غليوني
نغم منجد خضور
نوار توفيق العلي
نوار مروان عيد
نور أكثم قنجراوي
نور ايمن صبوح
نور حسن احمد
نور خالد نابلسي
نور ماهر عابدين
نور محمد العمر العلوش
نور هيثم كنجو
نور الدين هيثم ابو سيف
نورا رزق خليل
نورا نضال يوسف علي
نورا نور الدين علي
نوران فادي زغيبه
نورهان احمد نصر
نيروز فيصل كبيبو
هادي عصام ناصر
هايك بشاره بوجكيان
هبة محمد حمدان
هبة هللا هيثم احمد
هبه علي قرحيلي
هبه فؤاد العلي
هبه فواز تامر
هبه كمال اقجه
هبه محمد عيزوقي
هبه محمد يونس
هدى سنان يوسف
هديل يونس ناصر
هزار عدنان علي
هزار محرز منيف
هند رزق الخطيب

0310539
0310540
0310541
0310542
0310543
0310544
0310545
0310546
0310547
0310548
0310549
0310550
0310551
0310552
0310553
0310554
0310555
0310556
0310557
0310558
0310559
0310560
0310561
0310562
0310563
0310564
0310565
0310566
0310567
0310568
0310569
0310570

هنر خالد عبدو
هيا أحمد جوني
هيا رضوان عزيز
هيا مالك صقر
هيا محمد حرابا
هيفرون فواز االحمد
وسيم حسن الجوهري
وعد احمد معروف
وفاء علي شريف
والء احمد راتب الريابي
والء عدنان رحال
يارا بديع حطاب
يارا بسام علي
يارا عبد الكريم عسكر
يارا علي جديد
يارا محمد الخالدي
ياسر صالح الشيخ صالح
ياسمين عبد الحميد الهوشي
ياسمين مروان زين العابدين
يامن نبيل شحادة
يحيى غسان عيسى
يحيى لؤي يحيى
يزن جمال حيدر
يزن ياسين معيطة
يعرب قصي زيدان
يوسف جهاد سويقات
يوسف سلمان يونس
يوسف سهيل طويل
يوسف علي ناعوس
يوشع علي ابراهيم
يوشع يوسف محيفوض
آلند عبدالرحمن حسين

مدير عام مركز القياس والتقومي
الدكتورة ميسون دشاش

