
 /     56/      المدرج االول                                                       جامعة تشرين
          كلية التمريض

   2022/2023 لعام الدراسيمن ا االولالفصل                                                   2ادوية: مقرر           

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد السم والشهرةا
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

  جعفر علي هليل 5073 54 لم يسجل االء سفير طراف 3248 1
  حسن شوكات يوسف 4844 59  االء محمد خير ديكو 5042 9

  حال نبيل ميا 4822 68  ابراهيم احمد مؤيد 4938 15

  حمزة حسن علي 4716 73  ابراهيم جميل داود 4281 23

  حيدر عيسى ميا 4586 82 لم يسجل ابراهيم جهاد المصري 4375 29
  ذو الفقار عدي مخلوف 4824 87  ابراهيم محمد الزعبي 4232 37
  راما عشير شهرلي 5141 96  احمد جهاد حمدان 4062 43
  رامي احمد علوش 4926 6  أحمد علي صابوني 4801 51
  رامي مهدي الحداد 4071 14  ناحمد محمد حس 4255 57
 لم يسجل رضوان ابراهيم ابراهيم 2440 20  احمد محمود مكنيه 4906 65
  رعد هيسم حمزه 4914 28  اسماعيل سامر عيسى 4696 71
  رغيد نوفل العيسمي 4576 34  امير رفيق مراد 4712 79
  لهرهف عبد القادر عد 4614 42 لم يسجل أمين محمد العيسى 4925 85
    48  آيه بسام سلمان 4855 93
    56  آيه بسام علي 8474 3
    62  ايهاب بسام سالم 4666 12
    70  بشار احمد نقرش 4207 17
    76  تمام بسام بوفاعور 4692 26
31    84    
40    90    
45    98    

     رئيس القاعة    أمين السر  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



         االول المدرج                                                   جامعة تشرين
         كلية التمريض

   2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل                                                        2ادوية:مقرر              

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

  علي حاتم احمد  5011 52  رودي سمعان غطاس 4912 2
 لم يسجل علي رفغت علي 4109 61  ريما علي علي 4797 8

 لم يسجل علي رمضان حاجي 4606 66  زكريا انور الحسين 4990 16

 لم يسجل سعودعلي عيسى  4388 75 لم يسجل زينب وديع خنيسه 4461 22

  علي نزار ابراهيم 5019 80 لم يسجل سامر امين اسويد 4301 30
  علي هيثم يزبك 4443 89  سالفه نادر ابراهيم 4937 36
  علي يوسف قاسم 4934 94  سميره محمد مخلوف 4227 44
  غسان ثائر سبيهي 4628 7  صبا جهاد خليل 4868 50
  غنى مصطفى جازه 5107 13 لم يسجل صالح الدين عبد المنعم مرون 4920 58
  فرح جودت شعبان 4675 21  عبد هللا رامي محمود 4901 64
  كنان معين مالعب 5045 27  عال نبيل الدايه 4816 72
  الرا كمال الشعار 3804 35  عالء احمد القبالوي 4124 78
  لميس عبد اللطيف حسن 4327 41  عالء الدين احمد السوسي 3973 86
  لوتس حسان طه 4474 49  عالء نظام عالء الدين 3642 92
  ليث احمد رمضان 4489 55 لم يسجل عالم احمد دنيا 2086 5
  ماهر مالك ابراهيم 4896 63  علي ابراهيم شما 4804 10
 لم يسجل مجد هايل بوسعيد 4176 69  علي احمد السليمان 3917 19
  محمد نجيب العلي 3598 77  لي احمد شموطع 4638 24
    83  عمرو هيثم جاد هللا 4596 33
    91 لم يسجل محمد أحمد دال 3863 38
47    97    
  رئيس القاعة    أمين السر  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
       /25/ القاعة االولى                                                   جامعة تشرين

         لتمريضكلية ا

   2021/2022 لعام الدراسيالفصل الثاني من ا                                                             ادوية: مقرر              

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

  هيا محمد سليمان 4450 469  غيد بدويمحمد اديب ر 3608 295
  هيلين ادريس ادريس 5064 470  محمد بشير نداف 4770 296
 لم يسجل وائل نائل اسماعيل 4369 471  محمد خضر الحسن 4700 297
  وسيم علي رجب 4133 472 ايقاف تسجيل محمد رياض اسماعيل 5193 298
  ي بدرانيارا لؤ 4498 473  مخلص عادل عكوش 5049 299
  ياسمين جهاد سلطون 4683 474  مرام محمد سعيد 4845 300
  يامن ايمن شيخاني 4538 475  مصطفى محمد ربيع 5618 301
  يزن حسن سليمان 4657 476  معاذ محمد خير سعيفان 4517 302
 لم يسجل يزن مظهر مقصود 2728 477  المقداد عبد الكريم ميهوب 4886 303
  يوسف ياسر حاج يحيى 5030 478  محمد مغالج مهند 5125 304
  يوشع بسام شكوحي 5140 479  ميس ابراهيم بشاره 4501 305
    480  نادر هيثم الجغامي 4681 306
    481  نرمين مصطفى امهان  4186 307
    482 لم يسجل نوار احمد عديرة 3726 308
    483  نور توفيق ابو كرم 5094 309
 484  هادي حسن سلوم 4957 310

   
 485 لم يسجل هبة هللا عماد بدوي 4563 311

   
 486  هدى شفيق صائغ 4819 312

   
 487  هديل مطيع يوسف 4253 313

   
314    488 

   
  رئيس القاعة    أمين السر  

 
 


