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أمساء الطالب املتقدمني لالمتحان الطيب املوحد دورة تشرين 2018
طالب جامعة حلب  -املكان جامعة حلب
الرقم االمتحاني
0210044
0210045
0210046
0210047
0210048
0210049
0210050
0210051
0210052
0210053
0210054
0210055
0210056
0210057
0210058
0210059
0210060
0210061
0210062
0210063
0210064
0210065
0210066
0210067
0210068
0210069
0210070
0210071
0210072
0210073
0210074
0210076
0210077
0210078
0210079
0210080
0210081
0210082
0210083

اسم الطالب
إباء محمد زلط
إبراهيم ابراهيم شيخ محمد
إبراهيم خالد الريمي
أحمد حسن نوري عبيدو
أحمد خالد االبراهيم
أحمد طالل العتر
أحمد عمر السالمة
أحمد عيسى عنبر
أحمد محمد سعيد
أحمد محمد شيخو
أحمد محمد طاوش
أحمد محمد أمين سعدو
أحمد محمود اليوسف
أحمد نادر سيد يوسف
أدهم أحمد حجار
أدهم إسماعيل عوض
أريج علي اعبيد
أرين واسكن كابرئيليان
آالء أحمد حمال
آالء عباس بهلوان
آالء عالء الدين حاج حمادة
آمنة عبد الكريم الخطيب
آمنه عارف ابراهيم
آنا كيورك مطافيان
أنس حسن جعارة
أنس عبد القادر عطري
إنعام محمد خير سعدو
أنور سهيل خرسا
أوراما نبيل كورية
أويس محمد أمين عبد الوهاب
آية محمد طالل عبيدين
آيه اسامه بركات
آيه مروان مامو
ابرار علي كيوان
ابرار نهاد غاليه
ابراهيم عبد العزيز امين
ابراهيم فاروق خلوصي
احمد عبد الرزاق العبد الرزاق
احمد محمد غسان ابراهيم

0210084
0210085
0210086
0210087
0210088
0210089
0210090
0210091
0210092
0210093
0210094
0210095
0210096
0210097
0210098
0210099
0210100
0210101
0210102
0210103
0210104
0210105
0210106
0210107
0210108
0210109
0210110
0210111
0210112
0210113
0210114
0210115
0210116
0210117
0210118
0210119
0210120
0210121
0210122
0210123
0210124
0210125
0210126
0210127
0210128
0210129
0210130
0210131
0210132

احمد مصطفى سليمان
احمد اديب محمد بوشي
احمد همام عبد الخالق مصري
ارام مصطفى علي
اسراء ابراهيم حسن
اسراء زكريا كناس
اسراء عبد الحميد عكيدي
اسعد محمد معن موصللي
اسالم أحمد متعب
اسماء شحاده الحسن
اسماعيل ايمن عبدالقادر
الياس بسام قومي
الياس ميخائيل اسعد
الياس نيكوال خورى
اماني اسماعيل الشبلي
امل ابراهيم الشهابي
ايمان ثائر العوض
باسل حسين الحمزة
باسل سمير الحصرم
باسل مازن ططري
بانه أيمن بركات
بتول صفوان سودة
بتول عبد المنعم دباغ
بتول عمر جبلي
بتول محمد حاج مواس
بتول هشام الحميدي
براء محمد حسن دعبول
بسام صالح العبادي
بسمة محمد علي قنينة
بشار عبد الكريم السماعيل
بشار فؤاد قفاف
بشار محمد الهراطه
بشر شكري دويدري
بشرى محمد ابراهيم
بشرى محمد علي عتيق
بشرى مخلص البيوش
بشرى مصطفى الحمادي
بشرى مناع العبيد
بصراوي محمد أطاش
بكري محمد تراس جركس
بوزان محمد علي
بيان زكريا مارديني
بيان سالم الكلش
بيان محمد نبيل عبجي
تاج الدين نبيل امين
تامر عزيز شموط
ثجيله علي هويش الشيخ
جالل ابراهيم حسون الزير
جهاد حسن محمد ياسين

0210133
0210134
0210135
0210136
0210137
0210138
0210139
0210140
0210141
0210142
0210143
0210144
0210145
0210146
0210147
0210148
0210149
0210150
0210151
0210152
0210153
0210154
0210155
0210156
0210157
0210158
0210159
0210160
0210161
0210162
0210163
0210164
0210165
0210166
0210167
0210168
0210169
0210170
0210171
0210172
0210173
0210174
0210175
0210176
0210177
0210178
0210179
0210180
0210181

جود ابراهيم سراج الدين
جود احمد جابر
جود مجد الدين مرعشلي
جود محمد حاج حسن
جورج فرج هللا شيخو
جوزيف جورج مصري
جوني سعيد باقستاني
حارثه عبد الرحمن بعكر
حازم حسين العبيد العيسى
حازم عوض دريس
حسن محمد الحسن
حسين عيسى الموسى
حال عبد المنعم بانه
حال علي رشو
حميد عبدهللا العبيد
حنان صبحي السلوم
حنين عبد الحميد مصطفى
خالد رضوان العمر
خالد محمد منيف حاج محمد
خديجة احمد المحمد الخلف
خديجة فواز جاسم
خديجة مصطفى عبد الجواد
خوشناف بشير احمد
دانيه عبدهلل صابوني
دعاء أحمد كرديه
دعاء عبيد البكار
دعاء مروان خطيب
ديما جمال كفا
ديمة عبد الحكيم قعدوني
ديمة محمود المحمد المحمود
دينا كامل حمود الحجي
رؤى محمد شعار
راما احمد شيخ القصابين
راما خالد وليد آل عمو
راما عبد الرحمن المالكي
راما محمد علي بظ
راما محمد وليد الموسى
راميا عبد السالم المحمد
ربانه علي نعناع
ربى حسين العلي
رحمون عبدالرزاق جابر
رزان سهيل قداد
رشا احمد عسلي
رشا سمير اليوسف
رشد محمد سعيد زيات
رضوان محمد المحمود الشيخ
رقية جمال مصري
رقية محمد األسود
رنا عبدالرحمن الحاج اسماعيل اعرابي

0210182
0210183
0210184
0210185
0210186
0210187
0210188
0210189
0210190
0210191
0210192
0210193
0210194
0210195
0210196
0210197
0210198
0210199
0210200
0210201
0210202
0210203
0210204
0210205
0210206
0210207
0210208
0210209
0210210
0210211
0210212
0210213
0210214
0210215
0210216
0210217
0210218
0210219
0210220
0210221
0210222
0210223
0210224
0210225
0210226
0210227
0210228
0210229
0210230

رنا محمود اصطيلة
رندة محمد سيد صالح
رنده عقيل قراجه
رهام اسماعيل دالي
رهام محمد جميل موحد
روان احمد حماده
روان محمد فضيله
ريان بسام شيخوني
ريتا اسكندر ايغو
ريم سمير بيضون
ريم عثمان دولة
ريم عماد عزيزي
ريما محمد عصام اسكندراني
زكاء مازن زرزور
زوزان محمد حبش
زينب عبد الخالق طاهر ياسين
زينة محمد سليم زكور
زينه اسامه السلوم
ساره محمد معن الحكيم
سالي احمد حمدي عقاد
سامر حمود شيخ عمر
سامر قسوم القدي
سامية محمود األزرق
سدرا سمير كالو
سدره احمد رباح لبابيدي
سدره محمد غياث أبوسعدى
سعد هللا محمد مروان قباني
سعيد محمد السماعيل
سليم مازن أصالن
سمى محمد حوره
سنا طريف الشغوري
سنا مصطفى الشهابي
سناء عبد الرزاق المحمد
سناء مصطفى صدور
سوزان حسين سعيد
شادي صالح العبد هللا
شادي عبدالسالم العبدهللا
شماء عالء الدين العثمان
شماء علي المحمد علي
شمسه عبد هللا بنباش
شيركل احمد تمو
صالح محمد جميل البر
صباح محمد حايد
صفا حمود القاسم
صالح حسن مستو
صهيب محمود الحاجم
طارق خلف الحجي
طارق زياد جيس
طاهر محمود درويش

0210231
0210232
0210233
0210234
0210235
0210236
0210237
0210238
0210239
0210240
0210241
0210242
0210243
0210244
0210245
0210246
0210247
0210248
0210249
0210250
0210251
0210252
0210253
0210254
0210255
0210256
0210257
0210258
0210259
0210260
0210261
0210262
0210263
0210264
0210265
0210266
0210267
0210268
0210269
0210270
0210271
0210272
0210273
0210274
0210275
0210276
0210277
0210278
0210279

عائشة محمد صفوان دياربكرلي
عامر جمال زيداني
عباده عبدالستار صواف
عبد الرحمن احمد بي
عبد الرحمن محمد امين عدلة
عبد الرحمن محمود شكشك
عبد الرحيم عبد الرحمن عقاد
عبد العزيز علي الحمد العبد
عبد القادر محمد طاهر حبش
عبد الكريم عبد القادر خانطوماني
عبد هللا خالد القاسم
عبد المسيح سمير اصفهان
عبدالرحمن احمد سروجي
عبدالرحمن محمد السلوم
عبدالرحمن محمد بشير كمال
عبدالغفور محمد عصام عرفه
عبدهللا أحمد حللي
عبدهللا جميل خلف
عبدهللا ناظم حفار
عبدو احمد الصيادي
عبود فهمي ميرزا
عبيده عبد اللطيف استانبولي
عدنان أحمد الحمشو
عدي اسماعيل محمد
عدي محمد فؤاد زكريا
عرب غازي المرعي
عزة مروان الطه
عزيز خالد حيدر
عفاف محمد ماهر نجار
عال أحمد فالح
عال عدنان دملخي
عال محمد رياض جودت
عالء جاسم الحسن
عالء الدين رمضان القدور
علي أحمد الرحيل
علي جمال الحاجي حسين
عماد عبدالخالق العبدهللا
عمر زكريا الريا
عمر زكريا كناس
عمر عبد الرحيم قصاب
عمر قاسم قاسم
عمر محمد اليوسف
عمرو هيثم فرواتي
غزل محمود الشاغل
غياث خالد خليل
غيث جمال باسم حاج اسماعيل
فؤاد عمر امينو
فاتنة محمد السيد علي
فاتي زعيم قاسم

0210280
0210281
0210282
0210283
0210284
0210285
0210286
0210287
0210288
0210289
0210290
0210291
0210292
0210293
0210294
0210295
0210296
0210297
0210298
0210299
0210300
0210301
0210302
0210303
0210304
0210305
0210306
0210307
0210308
0210309
0210310
0210311
0210312
0210313
0210314
0210315
0210316
0210317
0210318
0210319
0210320
0210321
0210322
0210323
0210324
0210325
0210326
0210327
0210328

فادي فؤاد اسحاق
فاطمة محمد مهدي عساني
فاطمة محمد ياسر نداف
فاطمة يوسف مشنوق
فاطمه عارف ابراهيم
فاطمه محمد عبدالرحمن
فراس حسن حمود
فهد نادر امين
قمر مصطفى هالل
كابي عبدهللا حقاني
كاتبة عبد المعطي البكور
كامل محمد سليم جبان
كرم أحمد شرخيث
كنده محمد بازغ خوجه
كوثر عمر حمندوش
لؤي نعيم كبابه
لبانة مالك دعبول الصوص
لجين محمد اسامة ايمش
لما رشيد قره حسين
لورا احمد المجيد
ليان جمال كرامي
ليلى بالل منون
لينا نظمت سليمان
ليندا أحمد سلطان
لينه سهيل خواتمي
مؤيد عاطف ناصر
ماجد محمود االحمد العطيش
مالك عمر األحمد
ماهر محمد الحجاج
محمد احمد الحماده
محمد احمد حمدان
محمد بسام شقو
محمد حسن كنجو
محمد حسين الزمزوم
محمد خالد السلطان
محمد رشيد شيخو
محمد صالح الدين برهاوي
محمد عادل حكيم
محمد عامر حاج علي
محمد عبد الرحمن رزوق
محمد عبد الرحمن طرابلسي
محمد عبد العزيز عبد العزيز
محمد عبد العزيز نجار
محمد عبد القادر العبيد
محمد عبود الحسين
محمد علي العمر
محمد علي جاسم
محمد كمال حيدر
محمد محمد أيمن مكانسي

0210329
0210330
0210331
0210332
0210333
0210334
0210335
0210336
0210337
0210338
0210339
0210340
0210341
0210342
0210343
0210344
0210345
0210346
0210347
0210348
0210349
0210350
0210351
0210352
0210353
0210354
0210355
0210356
0210357
0210358
0210359
0210360
0210361
0210362
0210363
0210364
0210365
0210366
0210367
0210368
0210369
0210370
0210371
0210372
0210373
0210374
0210375
0210376
0210377

محمد محمد جميل الراجح
محمد محمد مطيع طالع
محمد محمود الضاهر
محمد محمود جعرور
محمد مصطفى السم
محمد ياسر وهوب
محمد امين عيسى الكود
محمد انس حسن سقار
محمد جميل حسان النداف
محمد ديب عبد المنعم زكور
محمد سعيد صالح الدين أسدي
محمد صالح عامر نجار
محمد علي طالل أقطم عنجريني
محمد عماد عبد الرحمن الدريس
محمد عمرو عبدالرزاق عكش
محمد فاتح محمد مجد الدين دباغ
محمد ناصر أحمد عفاص
محمد نور محمد جمال قازان
محمد ياسين محمد مضيف بري
محمدأنس هالل الخضير
محمدسعيد عبدالبديع اوسي
محمود أحمد الطه
محمود عبد الكريم الحمدو
محمود عبدهللا قوجه
محمود فؤاد الحاج حسين
محمود محمد االحمد
مديحة عبد الباسط شعبان القاسم
مروة طارق دحروج
مرود فاضل محيميد
مروه محمود خلف
مريم قاسم مصطو
مريم العذراء نجدت سالت
مصطفى احمد المصطو المرطو
مصطفى محمود مغالج
مصعب عبدهللا شراباتي
مطيعة عبد الحكيم اسجيع
ملهم ابراهيم غريب
ملهم محمد محي الدين
منار جهاد حميدي
منال ياسر مغربي
منان محمد نور حسين
منذر علي االبراهيم
منذر محمد العيسى
منى محمد المحمد طه المعراوي
مها جمال الجدي
ميس عبد العزيز شحادة
ميناس عبد المجيد الحسين
نبيل نضال شعار
ندى مصطفى موالدي

0210378
0210379
0210380
0210381
0210382
0210383
0210384
0210385
0210386
0210387
0210388
0210389
0210390
0210391
0210392
0210393
0210394
0210395
0210396
0210397
0210398
0210399
0210400
0210401
0210402
0210403
0210404
0210405
0210406
0210407
0210408
0210409
0210410
0210411
0210412
0210413
0210414
0210415
0210416
0210417
0210418
0210419
0210420
0210421
0210422
0210423
0210424
0210425
0210426

ندى معتز عز
نسرين رشيد شيخ بوزان
نسرين نضال عتو
نهاد محمد مستو
نور جميل علي باشا
نور خالد بابنسي
نور عبد العزيز لبابيدي
نور عبد الكريم مكانسي
نور محمد نور المخلف
نور ناصر علي آغا
نور الهدى محمد دوبا
نوران عارف بوشي
نوري محمد شيخ موسى
نيقوال طوني صايغ
هاشم محمد علي الجاسم
هبة هللا مصطفى جالل كوراني
هبه أحمد حشاش
هبه محمد بكور
هدى خالد واحدي
هدى محمد زاهر اليوسفي
هديل جميل القدور
هديل حمزة قواس
هديل طالل أسود
هديل نبيل نحاس مهندس
هديل يحيى العتر
هال عبد الكريم ابو سنون
هال عبدالهادي قديمي
هنا أحمد العمر
هنادي احمد زكريا هوى
هيا محمد زرنه جي
هيفين عبدو ابراهيم
هيلدا ماجد نعمان
وحيده نعيم جولجي
ورد عبد المحسن حافظ
وسيم تامر عازار
وصال احمد الحسن
وفاء محمد علي العثمان
والء عبد اللطيف بالن
والء محمد هوشو
والء مصطفى غفري
يارا صالح الدين جعفر
ياره عبد الرحمن دواره
يازي علي حسين
ياسر حمزة صالحو
ياسمين علي صيبعة
ياسمين محمد األفندي
ياسمين محمد نجار
ياسمين محمد رضا قنينه
يامن محمد شعبان

0210427
0210428
0210429
0210430

يمان محمد صبحي البوسن
يمان محمد كمال صغير
يوسف حمود الغريب
يوسف محمود حسن

مدير عام مركز القياس والتقومي
الدكتورة ميسون دشاش

