الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
مركز القياس والتقويم

أمساء الطالب املتقدمني المتحان التمريض املوحد دورة تشرين 2018
طالب جامعة حلب -املكان جامعة حلب
الرقم االمتحاني

اسم الطالب

0250001
0250002
0250003
0250004
0250005
0250006
0250007
0250008
0250009
0250010
0250011
0250012
0250013
0250014
0250015
0250016
0250017
0250018
0250019
0250020
0250021
0250022
0250023
0250024
0250025
0250026
0250027
0250028
0250029
0250030
0250031
0250032
0250033
0250034
0250035

احمد حسان رشاد مصطفى
اسامه احمد خطيب
باسل عبود العبد الرحيم
براءة علي المحمد
بشرى بدر الحريري
تاي ايدار جودت
حسن ابراهيم العلوش
حسين عبد العزيز الحاج محمد الفرج
حسين عفيف اليوسف
خالد عبد الغني العيسى
خالدية خالد اليوسف
دياال حسين سعيد
ديما محمود شبلي
راما محمد خير المصطفى
روعه اسماعيل معاز
زكريا ابراهيم درويش
سامر محمد حاضري
شهد زهير قلعه جي بصمه جي
عبد الرحمن احمد مصباح صباهي
عبد هللا خالد نجار
عبد المنعم عبد الرزاق المطر
عقيل أحمد حمود
غالب محمد عساني
غدير محمد جمال بصمه جي
فواز محمد مصطفى التمو
ليالي احمد ديب قشقو
مالك محمدأديب حمودالعبيد
محمد صالح الدين سراج
محمد عبد الرؤوف حيالني
محمد عمر محمد
محمد اسماعيل محمد صباح آالتي
محمد خير محمد يحيى بوشي
محمد سليم عبد القادر حيدر
محمد منصور حسان قباوة
نوال عبد الوهاب الشامي

0250036
0250037
0250038

نور ابراهيم عبد الحميد
وداد ابراهيم برهو
ياسر عمر الجاويش

مدير عام مركز القياس والتقومي
الدكتورة ميسون دشاش

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
مركز القياس والتقويم

أمساء الطالب املتقدمني المتحان التمريض املوحد دورة تشرين 2018
طالب جامعة حلب (شرطي) -املكان جامعة حلب
الرقم االمتحاني

اسم الطالب

0250039
0250040
0250041
0250042
0250043
0250044
0250045
0250046
0250047
0250048
0250049
0250050
0250051
0250052
0250053
0250054
0250055
0250056
0250057
0250058
0250059
0250060
0250061
0250062
0250063
0250064

أحمد جاسم المحمد العنزاوي
أحمد زاهر مروان بركات
ابراهيم عبد هللا الحجار
المعتز باهلل فؤاد أبوصالح
حسين عبدالغني الحاج حسين
حسين محمد الشيخو
حسين محمد جمعه
خليل سامي الحاج موسى
زينب ياسر الرغبان
عبد الجبار أمين محمد أمين
عبد الحكيم محمد نور بادنجكي
عبد الرحمن ياسر الشيخ صالح
عبد الكريم ابراهيم احمد
عبد هللا ماهر دياب
فاطمه احمد الكرمو
محمد أحمد شواخ
محمد أحمد حسام بوشي
محمد ابراهيم الرحمو
محمد عالء الدين فحام
محمد محمود شامي
محمد مصطفى االخضر
محمد رامي نعمان قسطلي
محمود أحمد الضاهر
ندى محمد ضرار خليفة
هادي غسان هبيان
يوسف زياد طراقجي

مدير عام مركز القياس والتقومي
الدكتورة ميسون دشاش

