
 /           /      المدرج االول                                                       جامعة تشرين
          كلية التمريض

   2021/2022 لعام الدراسيالفصل الثاني من ا                                                  3اجنبي: مقرر           

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 معيالجا

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

  آالء سفير طراف 3248 54  ابراهيم احمد مؤيد 4938 1
  االء محمد خير ديكو 5042 59  ابراهيم جهاد المصري 4375 9
  الليث محمد االحمد البدعي 5117 68  ابراهيم محمد الزعبي 4232 15

  المجد ايهم نصر 5005 73  اسماعيل سعيد احمد 4659 23

29 4973 
احمد تحسين الناجعي 

 العجمي
 82 

 اليسار بسام يوسف 4861
 

  امير رفيق مراد 4712 87  احمد جهاد حمدان 4062 37
  اية معتز البعيني 5122 96  احمد رجب احمد 4378 43

  ايهاب بسام سالم 4666 6  احمد علي الزعبي 4317 51

  ايهم محمد محسن حلوم 4942 14  احمد فرحان الخليل 4070 57

 20  احمد محمد اسماعيل 5038 65
 لم يسجل أحمد عبد الرؤوف قرانية  3918

  أحمد علي صابوني 4801 28  احمد محمود مكنيه 4906 71

  أريج احمد سلمان 4570 34  احمد يوسف منصور 5119 79

 42  احمد يونس الخميس 3802 85
  أغيد محمد بربهان 4685

 48  اسامه مصطفى محمد  4354 93
  أماني احمد الخالد 2601

    56  اسماعيل سامر عيسى 4696 3
    62  اسمهان فيصل شعبان 5024 12
17 

    70  اغيد يوسف سليمان 4768
26    76    
31    84    
40    90    
45    98    

     رئيس القاعة    أمين السر  
 

 

 
 
 
 
 
 



 
         االول المدرج                                                   جامعة تشرين
         كلية التمريض

   2021/2022 لعام الدراسيالثاني من ا الفصل                                                       3اجنبي: مقرر              

رقم 
 الجلوس

 الرقم
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

2 
  حسن واصل معروف 5013 52 لم يسجل بشار كمال فتنة 4005

 61  بشير مصطفى ابو شنب 4611 8
  حسن يحيى الشبل 5189

  حسين محمد صالح 4548 66  بالل احمد الحوامده 4954 16
  حسين محمد عون 4438 75  علوشبهاء جودات  4956 22
  حسين محمود تفاحة 4757 80  بيان غاندي شعبان 4898 30
  حال عماد غانم 5205 89  تمام بسام بوفاعور 4692 36
  حال نبيل ميا 4822 94  تميم ناصر ابو عمار 5055 44
50 

 7 لم يسجل توفيق ناجي حمامه 4162
  حمد علي الحمد العبد 5050

  حيدر كنان الرطب 4267 13  ناء محمد ابراهيمث 4404 58
  حيدر وائل جبور 4032 21  جاك إلياس مخول 4649 64
72 

  خالد خلف قنبر 4863 27  جبر صالح حسن 4612
  خضر نجم اسماعيل 4977 35  جعفر جوهر العبد هللا 5367 78
  خضر ياسين شعبان 4180 41  جعفر علي هليل 5073 86
  خلود خالد نعنوع 4717 49  علي زرباجوى  5056 92
  دلع انعم سعد 5066 55  حازم حسين السقعان 5132 5
  دلع منيب بدوي 5043 63  حسن باسل حمود 5095 10
  ديانا انور بدوي 5044 69  حسن سمير الهيبي 4487 19
 77  حسن شوكات يوسف 4844 24

  ديمة فوزي رجب 4755
    83  حسن قاسم اسماعيل 4297 33
    91  حسن منصور خضر 4532 38
47    97    
  رئيس القاعة    أمين السر  

 
 
 
 
 
 
 



 
 /             /  الثانيالمدرج                                                        جامعة تشرين
          كلية التمريض

   2021/2022 لعام الدراسيالفصل الثاني من ا                                                         3اجنبي: مقرر           

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

99 
 152  ذو الفقار عدي مخلوف 4824

 روان عبد الكريم بارود 3455
 

 157  رابعة ابراهيم احمد 5102 107
 لم يسجل روجينا ناهل دريوسي 3810

  رؤى علي الجفنة 2835 166  رام غياث جيفي بهلول 4341 113

 171  راما طالل محسن 4221 121
 ريم ابراهيم الخليل 4223

 

  ريم خالد حمو 4592 180  راما نور الدين سلغنو 4792 127

  ريما علي علي 4797 185  رامي احمد علوش 4926 135

  زهور حبيب عثمان 4773 194  ربا علي خليفة 4437 141

  زين علي ورده 4930 104  رزان سليمان صالح  4856 149
  زينب إذار بقعاوي 4866 112  رشا سامي فطيمه 4940 155
  زينب طاهر طوبر 4664 118  رعد هيسم حمزه 4914 163
  زينب علي طالب 4610 126  رغد اسماعيل عيد  4737 169
  زينب فراس شحرور 5173 132  رغد صالح جبور 3725 177
  زينب محمود حاج حمد 4888 140  رغد محمد رجب 4809 183
 146  رغد ممدوح احمد 4214 191

   
    154  رغيد نوفل العيسمي 4576 101
    160  رفاه محمد ونوس 4935 110
    168  رهام ابراهيم درويش 4851 115
    174  حسين االطرشرهام  4987 124
    182  رهف احمد ابراهيم 4721 129

138    188    
143    196 

   
     رئيس القاعة    أمين السر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          الثانيالمدرج                                                        جامعة تشرين
          كلية التمريض

   2021/2022 لعام الدراسيالفصل الثاني من ا                                                        3اجنبي :مقرر           

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

100 
 150 لم يسجل زينب هيثم رحال 4247

  صبا جهاد خليل 4868
  صبا حسن جوني 4706 159  زينب وديع خنيسه 4461 106
 164  زينه سامر عيسى 5174 114

  صالح الدين عبد المنعم مرون 4920
  ضياء يعرب ابراهيم علي 4779 173  زينه عبد الكريم حيدر 5218 120
 178  ساره احمد احمد 4992 128

 لم يسجل طالب كازم مستل  4153
  عامر محمود العودات 4963 187  وبساره هيثم جن 4557 134
  عبد الرحمن زكريا الزعبي 4729 192  سامر امين اسويد 4301 142
  عبد الرحمن مازن المبيض 4929 105  سدره مروان ريحاوي 4651 148
  عبد الرحمن محمد الشحادات 5215 111  سالفه نادر ابراهيم 4937 156
 119  سلمان نبيل احمد 3122 162

  عبد القادر محمود طنبري 7061
  عبد هللا احمد الطويل 4960 125  سميح سمير القادري 5153 170
  عبد هللا تامر تامر 4373 133  سندس شادي الخدام 4754 176
 139  سندس فاتح كفرقطاري 5200 184

  عبد هللا رامي محمود 4901
  الخلف عبد هللا علي حاج عمر 5086 147  شذى احمد زكور 4837 190
  عبد الناصر احمد الزعبي 4667 153  صالح عادل محمد 4140 103
108    161 

  عبير كامل محمد 4053
  ود ديبمعبير مح 4829 167    117
122    175 

   
131    181    
136    189    
145    195    
     رئيس القاعة    أمين السر  

 
 
 
 
 
 
 



 
 /           /       الثالثالمدرج                                                        جامعة تشرين
          كلية التمريض

   2021/2022 لعام الدراسيالفصل الثاني من ا                                                         3اجنبي: مقرر           

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد شهرةاالسم وال
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

  علي هيثم يزبك 4443 250  علي ابراهيم شما 4804 197
  علي وفيق صبح 4733 255  علي احمد السليمان 3917 205
211 

  عمار مازن احمد 5220 264  علي احمد خضير 4662
219 

 269  علي احمد شموط 4638
  صرعمار متى نا 5062

  عمر احمد سواس 5104 278  علي احمد مظلوم 4568 225
233 

  عمر عبد القادر المحمد 5048 283  علي أمير شاهين 3121
 292  علي حاتم احمد  5011 239

 لم يسجل عمر ممدوح الصوص 4217
247 

  عمرو مجيد الشاعر 4693 202  علي حيدر علي 4048
253 

  عمرو هيثم جاد هللا 4596 210  علي رفعت علي 4109
  غاده محمد احمد 5103 216  علي رمضان حاجي 4606 261
  غاليه صادق حسن 4759 224  علي زهير عليو 4617 267
  غدير سامر حسن 4976 230  علي سميع مرهج 4846 275
  غدير علي الخطيب 4242 238  علي عبد االله الشمالي 5214 281
  غسان ثائر سبيهي 4628 244  علي عيسى سعود 4388 289
 252  علي غياث ابراهيم 4902 199

  غنى مصطفى جازه 5107
  غيث جعفر خرما 2978 258  علي مازن ابراهيم 5195 208
 266  علي مصطفى قموحي 5163 213

  فايزه مالك رحال 5065
 272  علي نزار ابراهيم 5019 222

   
    280  علي نوعات محمد 3786 227
236    286    
241 

   294    
     رئيس القاعة    أمين السر  

 

 
 
 
 
 
 



 
      الثالثالمدرج                                                    جامعة تشرين
         كلية التمريض

   2021/2022 لعام الدراسيالثاني من االفصل                                                          3اجنبي: مقرر              

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

  مايا طالل محفوض 5133 248  فرح جودت شعبان 4675 198
  مجد ماهر الصفدي 5002 257  فرح علي سليمان 3754 204
  مجد محمد السليمان 4955 262  رقيهفرح محي الدين  5075 212
 271  قاسم محمد الرفاعي 5116 218

 لم يسجل مجد نسيم صافيا 3901
 276  قاسم محمد الزعبي 4634 226

  مجد هايل بوسعيد 4176
  مجدولين اسعد بردان 3855 285  كاظم سامر النبواني 5036 232
  بو عرهمحمد احمد ا 4308 290  كرستين محمد ونوس 4237 240
 203  كمال بسام الشمالن 4876 246

  محمد احمد المصري 3732
  محمد احمد أبو حالوه 3942 209  كنان معين مالعب 5045 254
260 

 217  كوكب ناجح أبو عمشه  3494
   

    223  لجين غياث مغامس 4593 268
    231  لما يونس العكاري 4240 274
    237  سينلمى نجم الدين اليا 4591 282
288 

    245  لميس اسكندر يوسف 4530
    251  لؤي اياد شربا 4895 201
    259  لين احمد سليم 4742 206
    265  مالك خليل الجهماني 4985 215
    273  ماهر مالك ابراهيم 4896 220
229    279    
234    287    
243    293    

  رئيس القاعة    أمين السر  

 
 
 
 
 
 
 



 
       /27/ القاعة االولى                                                   جامعة تشرين
         كلية التمريض

   2021/2022 لعام الدراسيالفصل الثاني من ا                                                          3اجنبي:مقرر              

رقم 
 الجلوس

لرقم ا
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

  مريم خضر احمد 4838 469  محمد زهير نواف الشمري 3875 295
  مصطفى محمد ربيع 4989 470  محمد سليم قطرون 4949 296
  مصطفى منذر سليمان رستم 4969 471  محمد سمير ابراهيم 4648 297
298 

  مالذ رجب غانم 3920 472 ترقين قيد محمد عزت القطيفان 3993
  مهند علي الشيخ 4781 473  محمد علي حسن 4921 299
  مهند محمد مغالج 5125 474  محمد علي حسن )غيداء( 4416 300
301 

 475 ايقاف محمد عيسى عمار صيبعة 5231
  ميار اكرم قرموشه 5031

  ميار فؤاد ياسين 4805 476  محمد فاضل بعجر 4994 302
  ميس ابراهيم بشاره 4501 477  محمد قيس فرحان 4063 303
  ميس محمد ديوب 4385 478  محمد منذر احمد 4864 304
  نرمين مصطفى امهان  4186 479  محمد نجيب العلي  3598 305
  نغم هادي ابراهيم 4959 480  محمد ياسر الفريح 4787 306
 481  يوسف القدرومحمد  5053 307

   
 482  مخلص عادل عكوش 5049 308

   
309 

 483  مرام صالح ناصر 3842
   

 484  مرام محمد سعيد 4845 310
   

311 
 485 لم يسجل مريم أيمن العلي 3881

   
312 

   486 
   

313    487 
   

314 
   488 

   
315    489 

   
316 

   490 
   

317    491 
   

318    492 
   

319    493    
320    494    
321 

   495    
  رئيس القاعة    أمين السر  

 



    /31الثانية /القاعة                                                    جامعة تشرين
         كلية التمريض

   2021/2022 لعام الدراسيالفصل الثاني من ا                                                            3اجنبي:مقرر              

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

  وفاء ابراهيم شاهين 3887 496  نوار احمد عديرة 3726 322
  محسن حسين والء 5209 497  نور الهدى رامز االحمد 5178 323
  وليم اسمر لمع 4726 498  نور توفيق ابو كرم 5094 324
  يارا لؤي بدران 4498 499  نور عبد السالم احمد 4116 325
  ياسمين علي طالب 4965 500  نور عبد هللا سرور 5082 326
327 

  ياسمين نجدات عيريق 4917 501  نورمان باسم بنود 4514
  يامن ايمن شيخاني 4538 502  ريسنيفين سمير اد 5168 328
  يحيى عمار ونوس 4566 503  هبة هللا احمد حسينو 4882 329
  يزن امير يعقوب 4431 504  هبه عفيف علو 5203 330
  يزن بادي ديوب 5113 505  هديل مطيع يوسف 4253 331
  يزن سمير نفيله  4430 506  هناء غازي البويضاني 4519 332
  يوسف ياسر حاج يحيى 5030 507  ا خاطر غانمهي 4333 333
 508  هيا رامز حميدوش 4821 334

  يوشع بسام شكوحي 5140
335 

  يونس عبد الطيف ابراهيم 3854 509  هيا غياث خليل 4200
 510  هيا محمد سليمان 4450 336

   
 511  هيلين ادريس ادريس 5064 337

   
338 

 512  وائل نائل اسماعيل 4369
   

339 
   513 

   
340 

   514 
   

341    515 
   

342 
   516 

   
343 

   517 
   

344 
   518 

   
345 

   519 
   

346 
   520    

347 
   521    

348 
   522    

  رئيس القاعة    أمين السر  

 
 



 /   25رابعة /القاعة ال                                                   جامعة تشرين
 كلية التمريض        

   2021/2022الفصل الثاني من العام الدراسي                                                             3مقرر:اجنبي              
رقم 

 الجلوس
الرقم 

 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

361 
  عال محمد رقيه 4903 376  أمجد مولود سمعان  3965

362 
  عالء الدين احمد السوسي 3973 377  أمين أنيس العيسى 3795

  عالء عدنان الحمود 4631 378  أوس موفق اسبر 4713 363
  عالء محمود بناوي 4428 379  آالن عماد درباس 4429 364
  ء ياسين احمدعال 4409 380  آيه بسام سلمان 4855 365
 381  آيه محمد احمد 4718 366

 لم يسجل محمد احمد دال 3863
  محمد احمد زيتون 4414 382  باسل خالد شحود دياب 4390 367
  محمد اديب رغيد بدوي 3608 383 ايقاف بتول احمد مصري 4860 368
  محمد بشير نداف 4770 384  بشار احمد نقرش 4207 369
  محمد حسن مصلحجي 3406 385  الم ابراهيمبشار س 4871 370
  محمد خضر الحسن 4700 386  عبير هيثم منصور 4342 371
  محمد رمضان منال موسى 4599 387  عدي نضال العطواني 4736 372
  محمد رياض اسماعيل 5193 388  عفراء عبد السالم قنيفدي 4764 373
  ر الحميديمحمد زهي 4282 389  عال احمد عاقل 4274 374
 390  عال فيصل الناصر 699 375

   
  رئيس القاعة    أمين السر  

 
 
 
 
 
 
 


