
      /98/      المدرج االول                                                       جامعة تشرين
          كلية التمريض

   2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل                                        الحاسوب        :    مقرر        
رقم 

 الجلوس
الرقم 

 الجامعي

رقم  التفقد سم والشرر اال
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشرر 

1 
 53  ابراهيم محمود محمد 5627

  إدريس ماهر غانم 5997
 59  ابراهيم يوسف فرحان 5800 9

  إسراء يحيى جاموس 5972

 61  احمد اسماعيل الحسين 5845 15
  إنجي وسيم حجار 5825

  إيناس خالد ابو بغضب 5704 67  احمد حسين بيرقدار 5962 23

 73  احمد حسين سليمان 5712 29
  أثير عماد احمد 5790

37 
 75  احمد خالد الخالدي 5893

 أحمد غياث جندي 5767
 

43 
 81  احمد عامر خلو 5784

 أحمد محمد حاج ياسين 5727
 

51 
 87  احمد علي احمد 5984

  أسامة محمد الضاهر 5826
 89  عبياحمد محمد الز 5688 57

  أسيل رائد خداج 5978
 95  الصالحاحمد محمد  5961 65

  أماني عارف الحمود 5788
 7 محروم اسامه خلف البرجس 5850 71

  أماني عامر دالل 5777
 13  اسامه زياد قطيش 5760 79

  أماني فضل هللا العطواني 5740
 21 محروم اسراء حسين قره علي 5636 85

  أيمن زيدان حالول 5648
93 

5689 
اسماء جمعه الحنيت 

 المحل
 27 

 آسيل رمزي الحلبي 5922
 

3 
 35  اسماعيل طالل طيسون 5902

  آالء احمد الجلب 5725
 41  اشرف ثابت بيرق 5869 5

  آالء يحيى سالوخه 5886
11 

 49  االء وحيد جازه 5918
  آيات اديب السعود 5719

 55  البتول ايمن عروس 5947 17
  امر سليمانآية س 5843

19 
 63  الحسن زهير غانم 5885

  عيدآية فائز  5936
25 

 69  اميره مالك الدعبل 5903
  آيه أركان جبور 5629

31 
 77  انس محمد سعد 5907

  آيه رواد ابو علي مهنا 6017
33 

 83  انغام بسام االبازه 5831
  آيه عهد علي رضا 5769

39 
 91  ايمام وليد اورفه لي 5770

 محروم آيه لؤي صالح 5973
 97  ايه بسيم محمد  5649 45

  آيه محمد درويش احمد 5821
47 

 ايه هيثم درباس 5797
 ---- ---- ---------- ---- 

  رئيس القاعة    أمين السر  
 

 

 
 



   االول المدرج                                                   جامعة تشرين
         كلية التمريض

   2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل الحاسوب                                      :    مقرر                      
رقم 

 الجلوس
الرقم 

 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشرر 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشرر 

2 
 54  آيه محمود محمود 5964

   برادعيتبارك عبد هللا 5659
8 

  تسنيم عماد محمود 5698 60  نبعهآيه نبيل  5937
16 

 66  آيه نزار أشقر 5666
  المنفي محمدتهاني  5823

22 
 68  آيه هيثم الجردي  5912

  تيم رياض السلمان 5822
30 

 74  بتول اكرم زين الدين 5954
  تيم سامر رحال 5711

36 
 80  بتول حسان العاتكي 5909

  ماء خلدون البنيتي 5798
44 

 82  بتول دانيال دويبه 5858
  جعفر احمد محمد 5959

50 
 88  بتول دريد سلمان  5771

 محروم جعفر عمار عنيزه 5980
58 

 94  بتول سلطان مهنا 5884
  جعفر فائز جبور 5828

64 
 96  بتول علي حجار 5645

  جالل ناصر علي ديب 5839
72 

 6 روممح بتول وسام ابراهيم 5780
  جواد جالل المغوش 5752

 14  بسمله احمد ميجانا 5901 78
  جودي بشار بعبع 5763

86 
 20  بسمله ياسر كوبش 5960

  جودي سالم ابراهيم 5626
92 

 28  بشار حيدر الشاطر 5639
  جودي غياث صقر 5859

 34  بشار علي علي 5981 4
  جودي مهند االطرش 5911

10 
 42  بشار عمر عموري 5729

  جوى رامز السفكوني 5772
 48 محروم بشار ياسر الساري 5864 12

  جوى يوسف فندي 5716
18 

 56  بشرى علي السليمان 5989
  حسام محمد سلمان 5935

24 
 62  بشرى ناصر فياض 5778

  حسن احمد بيشاني 5812
26 

 70 ترقين بالل عثمان الساير 5726
  حسن رامز كحيله 5625

32 
 76  علي شوافو بيان 5642

  حسن يحيى حسن 5757
 84  بيان محمد عمار 5955 38

  حسين غسان بقيلي 5754
40 

 90  تاال نوفل محفوض 5773
  موسى نعمانحسين  5842

46 
 98  تامر أيسر منذر 5748

  حال ابراهيم جبيبلي 5709
52 

 تانيا احمد محمد 5904
 ---- ---- ---------- ---- 

  رئيس القاعة    أمين السر  

 
 
 



 /       98/  الثانيالمدرج                                                        جامعة تشرين
          كلية التمريض

   2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل الحاسوب                                     :    مقرر        
رقم 
 الجلوس

الرقم 
 معيالجا

رقم  التفقد االسم والشرر 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشرر 

99 
 151  حال ادهم السعدي 5928

 حيدره لؤي الراعي 5931
 

  خالد وليد خليلو 5628 157  حال أحمد قاسم 5910 107

113 
 159  حال جابر الحلبي 5908

 خزاما نشأت خداج 5865
 

  دانا امجد كمال 5856 165  حال محمد سلوم 5722 121

127 
 171  حال ناير أسعد 5796

 دانا رائد حمد عزام  5751
 

135 

5647 
حمزه موسى الطريخم 

 العبود
 173 محروم

 دره احمد عيوش 5862

 

  دعاء عماد قريعوش 5687 179  حمزه نبيه اسماعيل 5634 141

149 
 185 محروم حنا ميشيل مطر 5878

  دعاء وسيم حمدان 5847
  دلع سمير كنعان 5866 187  حنان فراس محمد 5632 155
163 

 193  حنين احمد مقديد 5814
  دلع عائد حطاب 5956

169 
 105  حنين ايمن حبيب 5746

  نس رضوانودلع وسيم م 5867
177 

 111  حنين حكمت عبيد 5660
  دنيز يحيى حجي 5759

183 
 119  حنين خالد مكحل 5996

  راعيذو الفقار يونس  5793
  راما مارسيل غزاله 5701 125  حنين غسان سلمان 5941 191
101 

 133  حنين كامل عمار 5635
  راما معن زكريا 5743

  رزان اسعد الدكر 5953 139  ديب ودحنين محم 5681 103
109 

 147 محروم حنين مهدي نعيسه 5684
  رشا يوسف رشدان 5824

115 
 153  حنين وليد االباظه 5836

  رغد احمد طالب 5756
117 

 161  حيدر راتب الحسنيه 5755
  رغد علي ابو شنب 5883

123 
 167  عهد نزيها هحيدر 5764

  رغد محمد حسن 5703
  رغد معين ابو عصى 5674 175  حيدر مسعود تنزكلي 5854 129

131 
 حيدرة أيمن عباس 5656

 181 
 رغد وائل مصري 5735

    
137 

 د عليحيدرة غيث محم 5633
 189 

 رفاه زكريا حداد 5683
    

143 
 حيدره انيس الشواف 5783

 195 
 رنا خالد االبراهيم 5957

    
145 

 حيدره عصام محمد 5923
 ---- ---- ------------ ---    

     رئيس القاعة    أمين السر  
 

 

 



        الثانيالمدرج                                                        جامعة تشرين
          كلية التمريض

 2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل الحاسوب                                       :    مقرر

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشرر 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشرر 

100 
 152  رند خيرات البيرق 5802

  موسهزينب محمد  5855
  زينب محمود حسن 5657 158  رند رياض كوسه 5696 106
114 

 164  رهف ادهم حرب 5738
  زينه ايمن صبوح 5758

  زينه سجيع عثمان 5747 166  ن حموييرهف حس 5827 120
128 

 172  رهف عبد االله عبد العال 5939
  زينه ماجد وهبه 5998

134 
 178  ناصر رهف مصطفى 5744

  سارا محمد الميساني 5749
142 

 180  روان عيد عكاشه 6023
  سارة احمد شعار 5638

148 
 186 محروم روان نايف ابو خير 5876

  ساره ادهم الملحم 5849
  سالي سامر مكارم 5820 192  رؤى منير عجاج  5870 156
162 

 194  رؤى يوسف القاسم 5710
  سالي شادي سعد 5948

  سالي عمار لبان 5879 104  ريم علي بلول 5987 170
176 

 112  زهراء جابر زروند 6002
  سالي نبيل زيفه 5888

184 
 118  زهراء معروف خضرو 5789

  سامر سمير العطواني 5654
190 

 126 محروم زيد رياض نوفل 5695
  ساندي زهير سليم  6013

102 
 132  زين العابدين احمد حالق 5733

  أ ابراهيم صيوحسب 5808
108 

5715 
زين العابدين حسان ابو 

 الشمالت
 140 

 سدره ابراهيم ماضي 5693
 

110 
 146  زين العابدين فواز سليم 5644

  سدره يوسف الكعدي 5844
116 

 154  زين العابدين مازن نعيسه 5943
  سعاد عبد المنعم الحاج جمعه  5832

122 
 160  زين حسن حسن 5685

  حمد الحسين سلطان 6001
124 

 168  زين زهير جليكو 5730
  سلمى ابراهيم فوال 5881

  سلمى معين احمد 5679 174  زينا صادق احمد 5946 130
136 

 زينب جمال احسان 5848
 182 

 سليمان بسام شاقول 5745
    

138 
 زينب خلدون احمد 5852

 188 
 سليمان غدير عساف 5994

    
144 

  زينب سمير معال 5815
 196 

 سليمان محمد الزعبي 5782
    

150 
 ديوبزينب شفيق  5807

 ---- ---- ------------ ---    
     رئيس القاعة    أمين السر  

 
 



 /    98/       الثالثالمدرج                                                        جامعة تشرين
          كلية التمريض

 2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل الحاسوب                                       :    مقرر                   

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشرر 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشرر 

197 
 249  سليمان معمر الفراوي 5833

  قدورعبد القادر نظير الحاج  5846
  عبد الكريم فواز علي 5661 255  سميره بسام أزمرلي 5926 205
211 

 257  سنا محمد الذهب 5920
  عبد هللا جبران راهب 5810

  عبد هللا عماد الدين احمد 5897 263  سندس محمد حاجي محمد 5868 219
225 

 269  سوار محمد سعيد 5840
  عبد المنعم بالل قدار 5670

233 
 271  مر محسن منصورسو 5682

  عبد المنعم محمد الخليل 5774
239 

 277  سيدرا ياسر داؤد 5949
  عبد النور نمير احمد 5637

247 
 283  شاهين خضر عمران 5837

  عبير سمير عالن 5620
  عدنان هشام يوسف 5622 285  شذى علي سعيد 5970 253
261 

 291  شروق محمد صوفي 5977
  عدي غسان شنان 5720

  عفاف رافع الفريحات 5951 203  شمس سليم العاقل 5750 267
275 

 209  شهد رامي عباس 5765
  عال احمد الدين درويش 5792

281 
 217  شهد غياث خليل 5739

  ن قاسم يعلي تحس 5966
289 

 223  شهد محمد الجاسم 5717
  علي تميم هيفا 5933

199 
 231  شيماء حسام العاصي 5662

  رامي عيسى علي 5775
  علي رفيق الدريباتي 5694 237  صالح احمد يوسف 5945 201
207 

 245  بربورصبا رياض  5899
  علي رمضان الخلف 5718

  علي عبد الهادي شكوحي 5985 251  صقر ايمن ديب 5676 213
215 

 259  ضياء حافظ نداف 5806
  علي غياس درويش 5779

221 
 265  طاهر ماهر الكنو 5652

  علي محمد الشحاذه 5872
227 

 273  طالل سليمان صياغه 6000
  علي محمد سلطين 5992

229 
 279  طالل فهد غرز الدين 5944

  علي محمد نزق  5924
235 

 عاصم عصام البني 5916
 287 

 علي محمود سالمي 5785
 رئيس القاعة   محروم

241 
 عاطف عماد حجوز 5921

 293 
 علي نصر سليطين 5895

    وممحر 
243 

 عبد الرزاق خالد صواف 5653
 ---- ---- --------------- ---    

     رئيس القاعة    أمين السر  
 

 
 



        الثالثالمدرج                                                    جامعة تشرين
         كلية التمريض

 2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل                                 الحاسوب       :    مقرر                      

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشرر 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشرر 

198 
 250 محروم علي هيثم هوال 5925

  فرح زهير الجبرائيل 5898
  فله بسيم ديب 5677 256  علي وسام درباس 5975 204
212 

 262 محروم عمار عامر حسين 5830
  قسوره راقي بدور 5664

  قصي فادي سليم 5646 264  عمار عدنان عرب 5658 218
226 

 270  عمر سامر قرقوط 5990
  قمر الزمان صافي مروه 5680

232 
 276  عمر محمد حسينو 5887

  الحمودقمر الزمان منتخب  5974
240 

 278  ماد بدورغدير ع 5919
  كاردينيا اسامه غدير 5655

246 
 284  غرام باسل حسون 5976

  كرم محمد الشاعر 5713
  كريم زياد ذيب هنيدي 5786 290  غريب نزيه الجردي 5950 254
260 

 292  غزل احسان خير 5809
  كفاح غسان فحام 5724

  لبانه عاطف ناصر 6004 202  غزل ادهم الطويل  5753 268
274 

 210 ايقاف غزالن احمد ابو حجر 5813
  لبنى أحمد حمدان 5623

282 
 216  غفران احمد صباغ 5930

  لجين نضال ريحاوي 5691
288 

 224  غيد ياسر حريبه 6007
  لمى احمد عروس 5742

200 
 230  غيوى عيد رقيه 5804

  لمياس ياسر عميري 5741
  سمير امون لورا 5624 238  فادي فارس مرتكوش 5668 206
208 

 244  فارس امير طه 5819
  لورنس مزيد سليمان 5891

  ليث دريد حسينو 5861 252  فارس ثابت بيرق 5890 214
220 

5707 
فاطمة الزهراء غسان 

 سعيد
 258 

 لين رامز عيسى 6016
 محروم

222 
 266  فاطمة جمعة عيريق  5999

  لين محسن كزعور 5917
  ماريا حسين بوالد 5621 272  ر الصباغفاطمة محمد عم 5927 228
234 

 280  فاطمه رامز المغرقوني 5863
  ماريا منير جعفر 5965

 محروم مارينا عمار عيسى 5971 286  فاطمه فارس موسى 5728 236
242 

 294  فاطمه يحيى امت 5692
  ماهر احمد الجمال الشيخه 5835

248 
 --- --------------- ---- ----  فرح أحمد رضوان 5900

  رئيس القاعة    أمين السر  

 
 
 



 
       /54/ القاعة االولى                                                   جامعة تشرين
         كلية التمريض

 2022/2023 لدراسيلعام امن ا االول الفصل الحاسوب                                       :    مقرر                      

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشرر 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشرر 

  مرفت رشيد بقيلي 5993 469  مايا اياد محفوض 5995 295
296 

 470  ادهم عدوان مجد 5958
  مرهف أنور صطيف 5690

297 
 471  مجد خالد الداحول 5805

  بد المجيد سجاعمرهف ع 5988
298 

 472  مجد مازن اسماعيل 5799
  مروه شادي محال 5732

299 
 473  مجد وحيد علي 5875

  مريم باسم علي  5986
  مريم كامل احمد 5669 474  مجدولين بدر بدر 5982 300
301 

 475  محمد احمد عكاري 6019
  مريم محمد رجال 5671

  مصطفى اياد الحايك 5979 476  محمد احمد هاشم 5877 302
303 

 477  محمد اسامه عياش  5630
  مصطفى باسل بكور 5731

304 
 478  محمد بسام األصالن 5851

  مصطفى حسان طحان 5794
305 

 479  محمد حمد علي العبد هللا 5650
  مصطفى محمد ماهر ماضي 5737

306 
 480  محمد سمير طلفاح 5675

  معاذ سلطان عوض 5880
  مالك وجدي الميمساني 5665 481  محمد صبحي ايمن الشيخ 5817 307
308 

 482  محمد عبد هللا عرواني 5871
  مهند محمد الشبلي 5853

  موج حسن سعيد 5963 483  نبمحمد عبيد حس 5643 309
310 

 484  محمد علي زوباري 5723
  موسى فريد ميا 5705

311 
 485  محمد عمر احمد عجيل 5889

  اياد الحشيشمؤيد  5905
  ميرفت يوسف صقر 5651 486  محمد عمر العوضي 5781 312
313 

 487  محمد غسان الدوس 5640
  ميرفت يوسف عليا 5673

  ميرنا سمير شحاده 5706 488  محمد مصطفى اليوسف 5631 314
315 

 489  محمد مصطفى علو 5776
  ميرنا منذر دالله 6014

  ميساء محمد الشحاده 5663 490  محمد ناصر ابو زينب 5873 316
317 

 491  محمود ايمن علي 5914
  ميالد رياض قره فالح 5714

318 
 492  محمود طالل منصور  5708

  ميليا علي صقور 5734
  ميليسا محمد حسن 5991 493  محمود علي اشقر 5834 319
320 

 494  مراد محسن احمد 5874
  ناديا عز الدين عمران 5938

  نادين فهد زين الدين شرف 5857 495  مرجان جان شلحه 5697 321
  رئيس القاعة    أمين السر  

 



 
    /54الثانية /القاعة                                                    جامعة تشرين
         كلية التمريض

 2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل             الحاسوب                           :    مقرر                      

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشرر 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشرر 

  هيا محسن حسام الدين 5983 496  نانسي دريد خير بك 5934 322
323 

 497  نتالي نعيم الدكر 5818
  هيا محمد شعبان 5699

324 
 498  نجمه ماهر جوالق 5811

  هيا مخلص اسد 5736
325 

 499  ندى احمد يوسف 5672
  وائل فهد رباح نصر 5795

326 
 500  نزار معين حمزه 5829

  وائل ناصر العربيد 5968
  وديان سمير الحانوت 5766 501  نغم إياد محمد 5942 327
328 

 502  نغم غاندي طراف 5801
  عدادوسام يوسف  5641

  وفاء جمال احسان 5787 503  نغم فؤاد قياسه 6003 329
330 

 504  نغم يحيى درويش 5892
  والء ايوب اسماعيل 5686

331 
 505  نور اسماعيل كل آغا 5761

  يارا اسعد بيطار 5940
332 

 506 محروم نور هللا جامع القدار   6006
  يارا خليل خدوج 5896

333 
 507  نور باسم صادق 5969

  يارا نبيل ديوب 5913
  يحيى حسام فويتي 5816 508  نور عمار محسن 5721 334
335 

 509  نور ماهر دباح الديك 5929
  عابدين زكريايحيى  5894

  يزن فخر الدين موسى 5841 510  نورا يوسف رحال 5932 336
337 

 511  نوره عيسى الحنيت 5882
  يعرب اياد البني 5915

338 
 512  هادي حسن ياسين 6005

  يمامه سهيل عباس 5768
  يوسف عبد هللا شعار 6015 513  هاني حقي درويش 5762 339
340 

 514  هبة هللا محمد العثمان 5803
  يوسف عبدهللا طويل 5791

  يوسف فراس المقداد 5906 515  هبه عمار حليبيه 5952 341
342 

 516  هبه يوسف جديد 5838
  مايا عصام حسن 

  سليمان معين خليفة 6035 517  هديل ياسر حسن 5700 343
344 

 518  هزار عقل شعبان 5678
 محروم زين غدير خليل  

345 
 519  هشام نسيم افندي 5702

  مروة فضل هللا الموسى 
  آية احمد اقجه 6031 520  هناء سمير سالم 5860 346
347 

    521  هيا زريف ليال 5667
    522  فؤاد غانم هيا 5967 348

  رئيس القاعة    أمين السر  

 



 
    /60الرابعة /القاعة                                                    جامعة تشرين
         كلية التمريض

 2022/2023 الدراسيلعام من ا االول الفصل الحاسوب                                       :    مقرر                      

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشرر 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشرر 

  أمل ماهر منصور 5285 376  ابراهيم راقي الشيني 5574 361
  امل نزار النقار 5484 377  أحمد حسين عبد الحق 5242 362
 لم تسجل ايناس محسن الخير 2937 378  أحمد خالد حبيب 5432 363
  آيه حسام سلهب 5438 379  احمد سعيد الجاموس 5216 364
  آيه صديق زنجي  5328 380  أحمد علي بزبوز 5400 365
  آيه عدنان حبيب 5448 381  احمد فيصل درويش 5592 366
  آيه ياسر معال 5427 382  احمد نزيه خليل 5290 367
  أيهم عماد رزق  5372 383  ياحمد هاشم قصير  5525 368
  بتول بالل زربا 5240 384  أحمد وليد نابوكوردي 5510 369
  بتول حسين ماريه  5429 385  اديب مازن العسلي 5114 370
  بتول خالد ريا 5266 386  أريج اسماعيل عبد الرحمن  5415 371
  بتول سامي ديب 5561 387  اسالم خالد دبلو 5552 372
  بتول سليم عساف 5531 388  اسماعيل هيثم الجمعة 4978 373
 لم تسجل بتول علي غدير 5003 389  افنان محمد خياط 5502 374
  بدر الدين تمام الشيخ 5424 390  اماني مروان فندو 5445 375

  رئيس القاعة    أمين السر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الرابعةالقاعة                                                    جامعة تشرين



         كلية التمريض

 2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل الحاسوب                                       :    مقرر                      

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشرر 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 تفقدال االسم والشرر 

  جعفر هالل شكوحي 5513 550  بشار نبيل مطلق  5268 535
  جميل توفيق شاطر 5289 551  بيان احمد االحمد 5550 536
 محروم جهاد خالد ياسين صهيوني 5412 552  بيسان علي البب 5308 537
  جواد وسام الشومري 5579 553  تاال قزافه مروه 5431 538
  جودي عبد الستار غريب 5605 554  تيم حمزه حيدر  5356 539
  جوري جابر عباس 5009 555 محروم جاد اهلل اكرم سابق 5599 540
  جوليا عبد الرحيم حمدي 5530 556 لم تسجل جانيت يوسف وطفة 4528 541
  جوى رافي ابو الشمالت 5039 557  جعفر تميم دندش 5357 542
  ير احمد جوى سم 5373 558  جعفر حسين ناصر 5470 543
  جوى محمد طويل 4988 559  جعفر عقل نجار  5546 544
  جويل فايز جركس  5457 560  جعفر علي شعبان  5374 545
  الحسن ماهر االعمى  5462 561  جعفر محسن تفاحه 5526 546
  حسن محمد غدير 5264 562  جعفر معروف حسن 5341 547
  سين فوزي بدور ح 5598 563  جعفر منير سودان 4325 548
  حال امير خزام 5063 564    549

  رئيس القاعة    أمين السر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  /24الثالثة / القاعة                                                   جامعة تشرين
         كلية التمريض

 2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل       الحاسوب                                 :    مقرر              

 التفقد االسم والشرر  الرقم الجامعي رقم الجلوس



  حمزة حاتم حيدر 5023 349
  حمزه هاني شريقه  5339 350
 لم تسجل حنا هيثم داغر 4520 351
  حنين شافي صعب 5583 352
  حيدره باسم سالم 5366 353
  حيدره ناظم ديب  5544 354
  دعاء احمد شيخ يوسف 5602 355
  دعاء أيمن بزماوي 5309 356
  دعاء عبد اهلل الرفاعي 5353 357
  دلع ثائر حديفه 5247 358
  دلع سعيد حبيب 5072 359
  ديانا احمد الشيخ 5338 360
  ذو الفقار محمد قبالن 5257 523
  رابعة ابراهيم احمد 5102 524
  ن الشيخراجي شمس الدي 5355 525
  راما ساريه حرير 5565 526
 لم تسجل راما مروان سعيد 4894 527
  رانيا منير الدعبل 5213 528
  ربا نبيل هنيدي 5407 529
  ربيعة هيثم درويش 5456 530
  رغد منيف سليمان 5468 531
  رفاه مصطفى حمداش  5413 532
533    
534    

 
  أمين السر 

 
 

  رئيس القاعة

 
 
 
 
 
 

 /         /      القاعة الخامسة                                                       جامعة تشرين
          كلية التمريض

 2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل الحاسوب                                       :    مقرر                   



 الرقم رقم الجلوس
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشرر 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشرر 

  سام اصف حمود  5250 565  رنيم سعيد أبو فخر 5499 391

  سامي رضوان ابو راس 5558 566  رهف علي عبد اهلل 5483 392

  ساندي مروان نمنوم 5282 567  روان فادي حمايل 5283 393

  سدره خالد العيسى 5477 568  نبيل خويصروان  5439 394

  سعيد عبدو الطويل 5422 569  رؤى مازن الخيصي 5074 395

  سلمان فايز عجيب  5428 570  رويده محمد فايز  5402 396

  سلمى مصطفى ابو ريف 5496 571  زكريا مجدي الشعار 5270      397      
  ندس فاتح كفرقطاريس 5200 572 محروم زهراء علي ذكر 5563 398
  سهيله ابراهيم حجار كويفاتي 5109 573  زين العابدين احمد الحسين 4932 399
  سوسن حمود حبني 5480 574  زين العابدين منور سعد 5562 400
  سومر محمود شاهين 5182 575  زين عدنان احمد 5479 401
  شذا فايز سيد باكير 5474 576  زين نضال ريا 5361 402
  شذى احمد زكور 4837 577  زينب احمد ديب 5226 403
  شذى عبد الغياث مزيق 5467 578  زينب عارف صالح 5079 404
  شهد سعد هبرا 5607 579  زينب علي دوباره  4999 405
  شهد يوسف نبوزي 5137 580  زينب نضال مالزي 4998 406
  رنان  صابرين أحمد 5376 581  زينه حماد عامودي 4991 407
  صديقة نجيب بدوي 5517 582  زينه عادل غانم 5522 408

     رئيس القاعة    أمين السر  
 
 
 
 
 
 
 
 

 /         /      القاعة السادسة                                                       جامعة تشرين
          كلية التمريض

 2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل                     الحاسوب                   :    مقرر

الرقم  رقم الجلوس
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشرر 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشرر 

  عمر نضال عبد القادر 5057 583  طالل محمد العكلة  5570 409



  س اسماعيل عهد ادري 5595 584  عامر احمد االحمد 5426 410
  عيسى بسام سليمان 5344 585  عائشه قاسم حسين  5476 411
  / دوراتغادة علي البدر 3110 586  عبد الرحمن عبد المنعم وهبه 5154 412
  غدير حسن هيفه 5454 587  عبد السالم جاسم الخلف 3696 413
414 

5364 
عبد الكريم شمس الدين 

 جودي
 588 

 غدير هشام يونس  5299
 

      415 
5086 

عبد اهلل علي حاج عمر 
 الخلف

 589 
 فادي عمار راعي 5071

 
  فاطمه محمود يسير 5409 590  عثمان مصطفى عميره 5551 416
  فاطمه مصطفى امت 5490 591  عدنان ياسين الزعبي 5472 417
  فتاة محسن زريق 5246 592 لم تسجل عدي احمد عثمان 5224 418

  فجر مروان العربيد 5408 593  ر اسماعيلعدي عم 5524 419

  فرقان محمد جوخدار 5398 594  عروة رمزي العلي 5471 420
  فيروز ثابت فاقي  5276 595  عزت عبد الكريم رستم 5134 421
  فيصل فادي حسن 5532 596  عال عالء الدين الجردي 5606 422
  عبيقاسم محمد الز  5509 597  عال محمد رقيه 4903 423
  قصي تيسير عمار 5518 598 سجليلم  علي سامر غانم 4774 424
  قصي فهيد الشعراني 5553 599  علي عماد علي 5527 425
  كرم صادق المهر  5609 600  علي مشهور حسن 5271 426
  كمال سمير مراد  5464 601  عمار جمال صهيوني 5559 427
  كنان مالك نصر اهلل 5258 602  عمر احمد شيخ علي 5612 428
  كنان نادر مدنيه 5494 603  عمر مهيدي الجماله 5208 429

     رئيس القاعة    أمين السر  
 
 
 
 
 
 
 

 /     36/القاعة السابعة                                                        جامعة تشرين
          كلية التمريض

 2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل الحاسوب                                       :    مقرر                   

الرقم  رقم الجلوس
 الجامعي

الرقم  رقم الجلوس التفقد االسم والشرر 
 الجامعي

 التفقد االسم والشرر 



  محمد رامي جانودي 5600 625  كنان وليد صبح 5437 451
  محمد سعيد رمضان 5516 626       كندي كرم خلوف 3849 452
 محروم محمد علي كحيله  5278 627  لمى موسى الحايك 4971 453
  محمد عمار العمر 5504 628  لوجين وسام زهر الدين 5549 454
  محمد قاسم البديوي 5571 629  لؤي نزيه حميدي 5573 455
  محمد ماجد العلي 5227 630  ليان شفيق القاموع 5459 456
  محمد يوسف قره حسن 5613 631  ليث ياسين الحسن 5135 457
  محمود عبداهلل العبدهلل الراعي 5389 632  لين علي عباس 5584 458
  محمود عزام الكور 5485 633  ماريا ابراهيم حماد  5425 459
  مرهف هاشم البيرق 5520 634  مايا صالح ايوب 5541 460
  مريم عماد حسين 3044 635  مايا نبيل ديب  5294 461
462 

5393 
مجد محمود المحمود 

 الخلف
 

636 
  مصطفى عبد السالم السماعيل  5419

  مصطفى عماد اإلبراهيم 5523 637  مجد وليد احمد 5577 463
  معتز اديب نرش 5542 638  مجد يوسف عرميط 5169 464
  الحليم معتصم عبد السالم عبد 5272 639  محسن عقل يوسف 5478 465
  معن مشاري االطرش 5014 640  محمد احمد حاج قاسم 5228 466
  مالك محمد حمد  5554 641  محمد حسن الحسون 5581 467
  منى محمد حسام الراعي 5492 642    468

     رئيس القاعة    أمين السر  
 
 
 
 
 

 /     42/      القاعة الثامنة                                                       جامعة تشرين
          كلية التمريض

 2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل الحاسوب                                       :    مقرر           

الرقم  رقم الجلوس
 الجامعي

الرقم  رقم الجلوس التفقد االسم والشرر 
 الجامعي

 التفقد االسم والشرر 

  هبه هيثم غصن 4874 604  منى محمود العلي 5238 430
  هديل عمار شروف 5288 605  منير امين مطره جي 5506 431
 لم تسجل هناء عزمات الزامتلي  4338 606  ميليا مخلص خليل 5387 432
  هيا اياد اسماعيل 4880 607 محروم ناجي مازن كريم  5537 433
  هيا جمال برجاس 5597 608  نبال محمد السعيد 5337 434



  هيا محمد سليمان 4450 609  نبال محمد زين 5403 435
 لم يسجل وائل نائل اسماعيل 4369 610  نغم بسام حسون 5349 436
  وجيه محمد السيد 5545 611 لم تسجل نغم رزوق صادق 5034 437
  وسام ماهر عالء الدين 5404 612  نغم قاسم شحادة 5243 438
 لم تسجل وفاء ابراهيم شاهين 3886 613  نغم وائل سليمان 5443 439
  يارا محمد صالح  5363 614  نور اسامة العلي 5346 440
  ياسمين نجدات عيريق 4917 615  نور الدين محمد عليكو 5538 441
  اليانا احمد شاهين 5396 616  نور الدين محمد عيروض 5572 442
  يحيى محمد يوسف زين العابدين  5386 617  مملوكنور الهدى مالك  5316 443
  يزن معتز ابو حجيله 5304 618 لم تسجل نور زهير عديره 4575 444
  اليسا منهل احمد 4746 619 محروم نور علي احمد 5588 445
  اليسار حبيب سلطان 4731 620 لم تسجل نور معين كريم 5619 446
  الحسين ايمن غانم 4623 621  نورس بديع رشيد 5568 447
  احمد ادريس سلمان 3413 622  هاني سعيد أسعد  5487 448
    623  هبه اهلل عبد الناصر بله 5334 449
    624  هبه أمير اسماعيل 5330 450

     رئيس القاعة    أمين السر  
 
 
 

   بة  /      /المكت                                                     جامعة تشرين
 كلية التمريض         

 2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل الحاسوب                                       :    مقرر

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشرر 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشرر 

 محروم  عباس موسى االحمد 5183   اليسار داوود بواط 5469 
 محروم علي اكرم شاهين 5615   اليسار فادي االعمى  5593 
 محروم عمار علم الدين اسماعيل 4923   يعقوب ضاحي شاهين 5533 
 محروم محمد فؤاد كش 5601   يمامه عصام برنبو 5586 
 محروم محمد مامون اصالن 4897   يوسف صالح خضور 3612 
 محروم مصطفى محمد حاتم مصري  5351   ان الخيريوسف صفو  5450 
 محروم نجيب حكمت حبيب 5580   احمد محمد دمسرخو 5229 
 محروم وسام علي حنجور 3995  ايقاف احمد محمد ديب الطج 5199 
 محروم يزن علي محجازي 5097   احمد عمر شكور 5617 
 م يسجلل بشار كمال فتنة 4005  محروم احمد وليد عثمان  5560 



 لم تسجل راما محمد سعيد صناع 4951   براءه خالد قره علي 5505 
 لم يسجل عدي فيصل ابراهيم 5155   جعفر عبير اسبر 5401 
 محروم  لم تسجل ربى عيسى العبد الجبار 5190   سامر ابراهيم شقير 5461 
 محروم  لم يسجل طارق أمير محمود 4329   سامر ممدوح حسون 5596 
 محروم لم يسجل مناور  فهد الهنداوي 2393   علي محمد خالد  5375 
 محروم  لم تسجل ياسين عبد الرزاق زيات 4962   لين شوكت صافي 4504 
  محروم  ابراهيم عبد الرزاق قعبور    محمد حسان البني 5473 

  محروم  احمد مصعب القطيفان    احمد محمد سفلو 5244 

  محروم  الزهراء علي سعيد    ي أحمد محمود معر  5442 

  محروم  امجد لؤي العربيد    بشار محمد ديوب 5604 

  محروم  ايهم احمد غصنه    زين عبد الحميد الوزه 5508 

  محروم  أحمد عبد الرحمن السوسي    فرح حسين جبلي 5452 

  محروم  أغيد علم الدين ابراهيم    محمد ديب معري 5582 

  محروم  آية اياد اسماعيل   محروم محمد يحيى طراب ايه  5453 

  محروم  آية محمد حاج علي   محروم جعفر محمد حمود 5177 

  محروم  جوى اياد ديب   محروم حسين احمد عبدهلل  5539 

  محروم  جوى رائد ديب   محروم سمر حسن صالح 4909 

  وم محر  احمد زيد معروف   محروم عبادة يحيى هبرة 5514 

  رئيس القاعة    أمين السر  
   المكتبة  /      /                                                     جامعة تشرين

 كلية التمريض         
 2022/2023 لعام الدراسيمن ا االول الفصل الحاسوب                                            :    مقرر

رقم 
 الجلوس

م الرق
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشرر 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشرر 

  محروم  قاسم اسماعيل أبو عره    محروم  حبيب وسام كيوان  

  محروم  قمر يحيى هبره    محروم  حسام جمال مكيه  

  محروم  كرستينا بشير دانون    محروم  حمد خليف دراخ  

  محروم  النا رياض شائب    محروم  حمزه فراس علي  

  محروم  ليدي سامر الحسن    محروم  خضر غيث غانم  

  محروم  لين رامز عيسى    محروم  دانا ادهم الراشد  

  محروم  مايا أكثم كحيله    محروم  روان عيسى خضر  

  محروم  مايا مازن عبد الرحمن    محروم  زينب منذر شكوحي  

  محروم  مايا وفيق هديوه    محروم  ود عليسقراط محم  

  محروم  محمد عبد السالم الحماد    محروم  سيدرا غازي يوسف  

  محروم  محمد وسيم الورعه    محروم  شادي اكرم هالل  



شهد عبد الرحمن عبد   
 الرحمن

    محروم 
 محمد يوسف العبود

  محروم 

  محروم  ح شرف الدينمحمود صيا    محروم  عباده جهاد زوان  

عبد الرحمن محمد   
 الرشيدات

    محروم 
 مرح عمار محمد

  محروم 

  محروم  مهران عدنان الجباعي    محروم  عبد الرحيم محمد مرقبي  

  محروم  نجيب لطفي العماري    محروم  عبد هللا حبيب خيزران  

  محروم  نغم بشار ديب    محروم  عشتار عماد ديب  

  محروم  نور لواء زيدان     محروم  مرو ياسر الحسين ع  

  محروم  نيفين مالك العريضي    محروم  غدير أيهم معروف  

  محروم  هادي محمود الخليل    محروم  غرام اصف سلمان  

  محروم  هديل وائل محمد    محروم  غزل نزيه الطير  

  محروم  دينوئام بسام زين ال    محروم  غوا حسان كنعان  

  محروم  يوسف حسن صقر    محروم  فادي نعيم اسبر  

  محروم  يوشع حافظ اليوسف    محروم  فرح بسام جديد  

       
 

        
        
        
  رئيس القاعة    أمين السر  

 


