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أمساء الطالب املتقدمني لالمتحان الطيب املوحد دورة تشرين 2018
طالب جامعة دمشق (شرطي) -املكان جامعة دمشق
الرقم االمتحاني
0110775
0110776
0110777
0110778
0110779
0110780
0110781
0110782
0110783
0110784
0110785
0110786
0110787
0110788
0110789
0110790
0110791
0110792
0110793
0110794
0110795
0110796
0110797
0110798
0110799
0110800
0110801
0110802
0110803
0110804
0110805
0110806
0110807
0110808
0110809
0110810
0110811
0110812

اسم الطالب
أحمد سالم العلي
أحمد عامر الياسين
أحمد عيسى المسالمة
أروى خالد جيرودية
أريج خالد الفرج
آالء خالد شعبان
آالء طعمه الحاج طعمه
أمنة شاهر الجالب
إناس خيرو الخالد
أنس أحمد الحاج أحمد قنبر
أيسر اسامه ارشيد
ابراهيم منصور منصور
احمد زعيم المحمد البالط
احمد فوزي عتو
اخالص يوسف الغزاوي
اسراء بهاءالدين غضبان
اسراء محمد الفرج
افين ابراهيم حج يوسف
اماني بسام الجبر
امين رمضان عمر
ايدن جسارت رشيد
ايمان حموده اسماعيل
بدور احمد الغريب
بشار مصطفى فالح
بالل احمد موسى الحديدي
بالل بهاء الدين شباط
بيان ياسر الشيخه
تامار فواز يوسف
جمانه طعمه القراعزه
حسام ابراهيم حنا
حسين عباس السويلم
حسين عباس حمية
حمد يوسف الحالل
حنين عدنان حليمة
خالد ابراهيم تركماني
خلود أحمد المصري
خلود يونس الصعيدي
دارين محمد الذياب

0110813
0110814
0110815
0110816
0110817
0110818
0110819
0110820
0110821
0110822
0110823
0110824
0110825
0110826
0110827
0110828
0110829
0110830
0110831
0110832
0110833
0110834
0110835
0110836
0110837
0110838
0110839
0110840
0110841
0110842
0110843
0110844
0110845
0110846
0110847
0110848
0110849
0110850
0110851
0110852
0110853
0110854
0110855
0110856
0110857
0110858
0110859
0110860
0110861
0110862

دانيه محمد الخامس العطار
دلشاد شكري محمد
ديار محمدصالح الرشو
ديالن بشير حسن
ديما عادل درويش
رئاب هيثم بالني
رؤى وليد الزعبي
رائد بسام البردان
راما احمد حميدة
رزان عبد الناصر الهيجاني
رشيد وضاح الحكيم
رنيم اديب الدالي
ريم مايكل نيل
زهر ياسين الخالدي
زينب حسين العدواني
زينه احمد موسى الحديدي
سارة غسان المسلماني
ساره خادم حسين صفدر علي
سامح شوقي مخيبر
سامر نسيب عبد الباقي
ستيفاني نبيل الجنيدي
سعد محمد امين الحمود
سالم محمد داغر
سالم محمود شيخ المكارة
سليفا رشيد حاجي
سليم سيامند محمد
سمر محمد الشباط
سوسن قاسم شباط
سوسن محمد الحمد
سيزار نبيل كساب
سيماف ياسر صالح
شيروان عمر كفر
شيماء احمد سيد احمد
صهيب نزير ربيع
ضحى اسماعيل حسين
ضحى محمد الدبوس
طعان عفيف صبرا
عامر عماد صقر
عاهد سلمان عماشة
عبد الوهاب اكرم العلي
عبدالجبار عبدالقادر الخزنه البكور
عبدالرحمن تيسير الدجاني
عبدالرحمن زبير ابراهيم
عبيده سعد رشيد رباح
عبير عمر عدنان
عصام احمد حيبا
عال جمال الحاج
عال ماهر الحلقي
عال محمد فايز زرزور
علي هيثم تقي

0110863
0110864
0110865
0110866
0110867
0110868
0110869
0110870
0110871
0110872
0110873
0110874
0110875
0110876
0110877
0110878
0110879
0110880
0110881
0110882
0110883
0110884
0110885
0110886
0110887
0110888
0110889
0110890
0110891
0110892
0110893
0110894
0110895
0110896
0110897
0110898
0110899
0110900
0110901
0110902
0110903
0110904
0110905
0110906
0110907
0110908
0110909
0110910
0110911
0110912

فاطمة عبد الفتاح الخلف
فاطمه بنكين مالعبدهللا
فيان عدنان جمال
قاسم محمد الشحادات
قصي أنور قاسم
كاسترو محمد شيخي
كنان عبد االله النعيمي
كنانة سعيد الدرخباني
لؤلؤة محمدسعيد الواكد
لبنى برهم النصر هللا
ليلى آصف جعفر
مأمون محمد الخطيب
مؤيد خضر العياده
مؤيد محمد محفوظ الحاج خضر
مالك احمد الرمان
مايا نديم مخول
محمد احمد عواد
محمد بسام حمدون
محمد حسن قعباز
محمد حمزه حسين
محمد خميس محمد
محمد عبد الرزاق العبد الرحمن
محمد عبدالسالم المقداد
محمد عزام الخاطر
محمد علي مفرق
محمد امين عالء احمد رأفت امين عوض
محمود أحمد الحاج أحمد
محمود محمد زيتوني
مرح سجيع عزقول
مرح نادر حسن
مروة مصطفى حرح
مريم محمد النبهان
مشاعل فواز الحسن
معاذ عماد قاسم
معاوية ابراهيم الجدعان
مفيد جرجس شكور
منار علي علي
ميرا محمد الحمود
ميس نورس الديري
ميساء ياسين عبد الرحمن
نادين شكري الشلبي
نسرين محمد صديق علي
نهى محمود مطلق
نور علي رغفان
نورهان نور الدين ابراهيم
هيا اسامة عبداللطيف
هيا بشير عبدالكريم
هيفاء سليمان بلول
وئام خليل كحول
وداد خليل الغيث

0110913
0110914
0110915

يارا مجتبى حاكمي
ياسمين حاتم االوتاني
يوسف عماد سالمه

مدير عام مركز القياس والتقومي
الدكتورة ميسون دشاش

