الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
مركز القياس والتقويم

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

اسم الطالب

0350001
0350002
0350003
0350004
0350005
0350006
0350007
0350008
0350009
0350010
0350011
0350012
0350013
0350014
0350015
0350016
0350017
0350018
0350019
0350020
0350021
0350022
0350023
0350024
0350025
0350026
0350027
0350028
0350029
0350030
0350031
0350032
0350033
0350034
0350035
0350036
0350037
0350038

أحمد محمد كالل اليوسف
أحمد ناجي سلمان
أسماء محمد السكري
أسماء يوسف خضيرة
أسيل محمد عمران
أصاله علي العلوش
آالء نزيه محمد
أمل نديم حميد
أنس مانع الشحادات
أيهم سليم حيدر
ابراهيم جبر العوض
ابراهيم علي يوسف
احمد بدر موسى
احمد حمزه غانم
احمد رامز حسن
احمد منيب ناصر
احمد نجدت سلطان
ازدشير علي عبود
اسامة عماد نادر
اسامه حسين الحمود
اسراء محمد كمال جيروودي
اليسار اسماعيل اسماعيل
اليسار غسان حليبية
اماني محمد غانم
اياد علي عساف
ايناس سليمان محمود
ايه مصطفىى رمضان
باسل خضير عبد الفرج
بتول صالح محمد
بتول عبد الحميد ديب
بتول علي حسن
بتول محمد جاموس
بتول محمد دوبا
بتول مدحت بربر
بتول مصطفى الدلو
بشرى علي حسين
بشرى فايز عباس
بشرى فيصل حسن

0350039
0350040
0350041
0350042
0350043
0350044
0350045
0350046
0350047
0350048
0350049
0350050
0350051
0350052
0350053
0350054
0350055
0350056
0350057
0350058
0350059
0350060
0350061
0350062
0350063
0350064
0350065
0350066
0350067
0350068
0350069
0350070
0350071
0350072
0350073
0350074
0350075
0350076
0350077
0350078
0350079
0350080
0350081
0350082
0350083
0350084
0350085
0350086

بشرى محمود عبدو
بالل محمد الشحادات
بنان محمد ابراهيم
ثراء سلمان سليمان
ثريا احمد يوسف
جرجس صريح حبابه
جعفر هيثم سليمان
جودي محمود جركس
حاتم حسام ناصر
حازم سامي العاسمي
حسن بستان حسين
حسن فهد عبود
حسن منذر محمد
حال حكمت سليمان
حال علي سلوم
حال عيسى مسعود
حنان غسان محمد
حنان نظمات حميدان
حنين محسن ابراهيم
حيدر اصف محمد
خالد فرزان الشومري
دياال بهجت نيعو
ديمه معن عبدو
رؤى حكمت العلي
رامي توفيق دوبا
راميا غسان عباس
رانيا شوكت محمد
ربا شوكت مصه
ردين احمد وطفي
رشا احمد كيوان
رشا حبيب منصور
رشا رامز البودي
رشا عدنان ميهوب
رنا محمود هزيم
رنده علي ابراهيم
رنيم محمد حسون
رنين اسعد ماضي
رهام حسين منصور
رهام علي حماد
رهف سلمان الموعي
رهف محمد زاهر
روان هاني عضيمه
روعه حاتم عباس
ريم ابراهيم احمد
ريم امين منصور
ريم بديع حسن
ريم منذر حيدر
ريم يوسف شيخ محمد

0350087
0350088
0350089
0350090
0350091
0350092
0350093
0350094
0350095
0350096
0350097
0350098
0350099
0350100
0350101
0350102
0350103
0350104
0350105
0350106
0350107
0350108
0350109
0350110
0350111
0350112
0350113
0350114
0350115
0350116
0350117
0350118
0350119
0350120
0350121
0350122
0350123
0350124
0350125
0350126
0350127
0350128
0350129
0350130
0350131
0350132
0350133
0350134

ريما حسين غنوم
رينا عدنان صالح
زين نادي معروف
زينب اديب حلوم
زينب ايوب شيخ علي
زينب علي شقيره
سالي حسن حسون
سامر فواز العودي
سامراء حكمت الدكر
سامي صالح الجمالة
سعد خالد قسوما
سعد عمار داود
سلمان محمد ابراهيم
سلوى منذر ديب
سليمان بركات مخيص
سمر مصطفى مصطفى
سناء نجم شعبان
سها محمد سعيده
سهام خليل ابراهيم
سوسن رظا شدود
سومر عبد المجيد حمود
شذى اسماعيل االسماعيل
شذى ناصر زينو
شروق احمد كاسو
شيرين انيس ابراهيم
شيمة أحمد النحاس
صبا غسان ابراهيم
صفاء زكي ملحم
طارق حسن مجر
طارق مطر المهوس
عامر أحمد حاج يحيى
عامر توفيق حسن
عبد الوهاب علي حاج عمر الخلف
عبير حامد شعبان
عبير سلمان سالم
عالء بسام محمود
عالء عدنان أحمد
عالء ياسر عبود
علي حامد حسن
علي فراس حسن
علي لبيب ابراهيم
علي محرز حسن
علي محمد ابراهيم
علي ناجد فندي
علي وفيق حمودي
عمار محمد رجب
عمر محمود الجاموس
غرام ثائر وسوف

0350135
0350136
0350137
0350138
0350139
0350140
0350141
0350142
0350143
0350144
0350145
0350146
0350147
0350148
0350149
0350150
0350151
0350152
0350153
0350154
0350155
0350156
0350157
0350158
0350159
0350160
0350161
0350162
0350163
0350164
0350165
0350166
0350167
0350168
0350169
0350170
0350171
0350172
0350173
0350174
0350175
0350176
0350177
0350178
0350179
0350180
0350181
0350182

فاديا ياسر حاج ياسين
فلك علي عبد هللا
كيناز نضال الصفدي
لؤي يوسف شلهوم
النا احمد علي
ليليان علي زينب
لينه جميل مهنا
ماغي حسن محمد
ماهر محمد محمود
مايا عقاب ناصر
مثنى هيكل المغوش
مجد ابراهيم الزناتي
محمد ابراهيم شاهين
محمد حسن كيتاوي
محمد صالح غانم
محمد عبد الحميد علي آغا
محمد عبد الرحمن جنيدي
محمد عبد الرحيم اسماعيل
محمد عبد المجيد الضاهر
محمد عيسى صبوح
محمد معن كاسوح
محمد يوسف الشحادات
محمد يوسف سليمان
محمود يوسف بركات
مرام تميم خازم
مرح فاتح ملحم
مرح منير مهنا
مريانا ايمن الحفه
مريم محمد خضور
منار جميل ابراهيم
مها يوسف سعود
ميرنا مالك تن
ناريمان نبيل محمود
نايف مفرج ابو خطار
نبال نضال الصفدي
نعمه محمد خزامه
نغم سهيل عمران
نور محمد دوبا
نور الدين محمد صقر
نورا راتب شملص
نورا مجتبى نونو
نورا محسن ناصر
نورد سالم سالم
نوره عبد هللا ياسين
هادي حمد درويش
هانيا مديح عمران
هبه رضى جديد
هبه صالح عديره

0350183
0350184
0350185
0350186
0350187
0350188
0350189
0350190
0350191
0350192
0350193
0350194
0350195
0350196
0350197
0350198
0350199
0350200

هبه محمود الفسخه
هبه يعرب ميا
هديل محمد سليمان
هديل معروف هبرة
هال علي محمد
هيا حسين حسن
وداع نور الدين خضر
ورده سعيد خرفان اسعد
وسام احمد الشحادات
وفاء بهجت برمبو
وفاء رامز سعده
والء بهجت محمد
والء عادل أسعد
والء عزيز حيدر
يارا أحمد المحمود
يارا حسين مصطفى
يارا طالل محمود
يحيى زكريا صوفان

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 تشرين(شرطي) -املكان جامعة تشرين
الرقم االمتحاني

اسم الطالب

0350201
0350202
0350203
0350204
0350205
0350206
0350207
0350208
0350209
0350210
0350211
0350212
0350213
0350214
0350215
0350216
0350217
0350218
0350219
0350220
0350221
0350222
0350223
0350224
0350225
0350226
0350227
0350228
0350229
0350230
0350231
0350232
0350233
0350234
0350235
0350236
0350237
0350238

أحمد كمال عطية
أحمد لبيب الخطيب
أمجد علي ميا
إيمان حسن زمزم
ابراهيم بسام عويجان
احمد حسن سالم
احمد علي سليمان
اريج رفعت االحمد
اريج عيسى ابراهيم
اسامه فيصل سكيف
اسامه محمد ابراهيم
بالل هيثم احمد
توفيق محمد اسماعيل
جعفر منصور محمد
جمال يحيى صقور
حاتم حسن قطيفة
حذيفه احمد الشوحه
حسن محمد محمد
حسن ياسين احمد
حسين أحمد ديبو
حسين حسن البروش
حال بسام حرفوش
حال كاسر مهنا
حال محمد حسام الدين
حنان محمد ابراهيم
حيدر دباح ديب
خضر يونس شعبان
دعاء سمير سلهب
رؤى رافع رجب
ربيع احمد خليل
رزق ممدوح الزعبي
رشا محمد مظلوم
رنا مظهر فيوض
رنيم اسماعيل بدر
رنيم محمد مثلج
روبين ربيع فشتوك
ريم محمد اليوسف
سماح مفلح ابراهيم

0350239
0350240
0350241
0350242
0350243
0350244
0350245
0350246
0350247
0350248
0350249
0350250
0350251
0350252
0350253
0350254
0350255
0350256
0350257
0350258
0350259
0350260
0350261
0350262
0350263
0350264
0350265
0350266
0350267
0350268
0350269
0350270
0350271
0350272
0350273
0350274
0350275
0350276
0350277
0350278
0350279
0350280
0350281
0350282
0350283
0350284
0350285
0350286

سمار حسن علي
سورين كيورك كرجانيان
سوزان احمد احمد
عبير جهاد لميا
عبير يونس اسكيف
عصام عبد الستار سيو
عال نبيل حربا
علي احمد بدر
علي سامي سلمون
عمار رافع حبيب
عمار محسن الساري
عمار محمد ابوزيد
عمر عبدهللا أبو خشريف
غانم محمد العبد هللا
فاتن نزار رسوق
فادي توفيق حسن
فراس أحمد عيسى
كرم سفير الجبيلي
كرمو خالد عبادو
لؤي سلمان علي
الزكين احمد رشيد
النا مازن قربون
لبنى محمود ميهوب
لمى بدر جمعه
ماهر ياسر العكاري
مثنى أحمد حرفوش
محمد خالد مشكاف
محمد علي رستم
محمد محمد شغاله
محمود سليمان عباس
مرفت محمود حسون
مرهف أحمد اسكندر صبري
مروه محمد منى
مروى محمد سليمان
مضر مظهر حسن
معتز عقاب مسعود
منار صالح سليمان
منهل طالل شحود
مهدي يوسف دياب
مهران فيصل شيحه
مهند عدنان مرهج
مهيار عبد الحميد العبو
مي عيسى زوده
ميرنا جميل ملحم
نجود علي عيسى
ندى علي يوزباشي
نسيم غسان اسماعيل
نغم شهيد المحمود

0350287
0350288
0350289
0350290
0350291
0350292
0350293
0350294

نمر وحيد سلوم
نوار راجح العجي
نور احمد سليمان
والء ابراهيم صقور
وليد خالد ابوزيد
يارا احمد سلمان
يزن عيسى نونو
يوسف جميل سليمان

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 محاه -املكان جامعة تشرين
الرقم االمتحاني

اسم الطالب

2150217

ميس مصطفى محسن

مدير عام مركز القياس والتقومي
الدكتورة ميسون دشاش

