
 /         /      المدرج االول                                                       جامعة تشرين
          كلية التمريض

   2021/2022 لعام الدراسيمن ا لثانيا الفصل                                                 أساليب البحث: مقرر           

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 لجامعيا

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

 محروم عثمان محمد ايوب 4702 54 محروم داود جميل ابراهيم 4281 1

  دياب شحود خالد باسل 4390 59  الجبر الحميد عبد ابراهيم 4826 9

  كيوان عقيل بتول 4422 68  علي عزيز ابراهيم 4697 15

  ديب نديم بتول 4791 73  حسن نظير ابراهيم 4406 23

  العبيد خالد بثينه 4280 82  احمد رجب احمد 4378 29

  الموسى كامل بدور 4684 87  ابراهيم محمد احمد 4673 37

  ليمون علي بسمة 4778 96 محروم حسن محمد احمد 4255 43

  المذود داود بشار 4691 6  كندو محمد أحمد 4672 51

  حسن مناف بشرى 4143 14  معروف حليم أروى 4852 57

  مصطفى محمد تمام 4825 20   محمد مصطفى اسامه 4354 65

  عجيب تيسير تيماء 4756 28   سليمان شهيد اسماعيل 4312 71

  عربي مأمون تيمة 4678 34  شوكت غدير أغيد 4767 79

  مابراهي محمد ثناء 4404 42  بحصاص زياد اكثم 4629 85

  حسن صالح جبر 4612 48  غانم جمال آالء 4377 93

  احمد محمد جعفر 4872 56  درباس عماد آالن 4429 3

  خزامه توفيق جلنار 4796 62  سلطان صالح أمثل 4399 12

  عبود أحمد جميله 4799 70  حجار وسيم انطانيوس 4616 17

  حسين علي جنا 4558 76  حسن مزدهير أوديت 4413 26

  زعبي احمد جنى 4771 84  اية محمد احمد 4718 31

  ملحم يوسف جوى 4708 90  علي بسام آيه 4748 40

  عجي نديم جينا 4802 98  عيسى انور ايهم 4536 45

 
 أ مين السر 

     رئيس القاعة   
 

 

 
 
 
 
 
 
 



         لاالو المدرج                                                   جامعة تشرين
         كلية التمريض

   2021/2022 لعام الدراسيمن ا الثانيالفصل                                                  أساليب البحث:مقرر              

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

  سقير محمود راما 4533 52  البلعوس اياد محاز 4694 2

  اسماعيل ياسر راني 4060 61  العلي احمد الدين حسام 4873 8
  درويش ابراهيم رانيا 4850 66  يوسف اديب حسن 4711 16
  حمد فيشر رغد 4745 75  درويش نورس حسن 4677 22
  منصور حسين رنا 4793 80  عباس غياث حسين 4543 30
  درويش ابراهيم رهام 4851 89  بالل وائل حال 4806 36

  محمد ابراهيم رهف 4637 94  كناكري محمود حمزه 4807 44
  ابراهيم احمد رهف 4721 7  خضور نبيل حمزه 4348 50
  عدله القادر عبد رهف 4614 13  محمد كمال حنين 4741 58
  غطاس سمعان رودي 4912 21  الرطب كنان حيدر 4267 64

  ديب جهاد زينب 4092 27  جبور وائل حيدر 4032 72

  طالب علي زينب 4610 35  عوض الدين جمال خالد 4626 78

  حمد حاج محمود زينب 4888 41  زهيره المعتز خضر 4775 86

  مرتكوش محمود زينب 4828 49  طه مصطفى خولة 4831 92

  اخنيسه فؤاد زينة 4550 55  بركات احمد دعاء 4883 5

  حمود فرج زينه 4670 63  سالمه فجر الفقار ذو 4318 10
 ايقاف محروم فوال سعيد ساره 4488 69  بهلول جيفي غياث رام 4341 19

 

  جنوب هيثم ساره 4557 77  علي ايمان راما 4679 24
33    83    

38    91    
47    97 

  
 

  رئيس القاعة    أمين السر  

 
 
 
 
 
 
 
 

 /           /  الثانيالمدرج                                                        جامعة تشرين
          كلية التمريض

   2021/2022 لعام الدراسيمن ا الثاني الفصل                                                أساليب البحث :مقرر          

 التفقد االسم والشهرةالرقم رقم  التفقد لشهرةاالسم واالرقم رقم 



 الجامعي الجلوس الجامعي الجلوس

  احمد ياسين عالء 4409 152  احمد رجب ساندرا 4853 99

   طوقان ابراهيم علي 4432 157  الحايك هيثم سائر 4554 107

  خضير احمد علي 4662 166  هرم فيصل سجى 4654 113

  مظلوم احمد علي 4568 171  عامر بسام سالفة 4650 121

  غانم حسين علي 4653 180  الشوفي مدين سلمان 4710 127

  ابراهيم فريز علي 3883 185  بالل علي سميحه 4699 135

  حسين نزيه علي 4652 194  السايح سميح سنا 4784 141

  مصطفى هاشم علي 4157 104  طريفي فؤاد سندس 4815 149

  نعوس وجيه علي 4908 112  ارساق الهج سومر 4762 155

  الشويش ذياب عمار 4800 118  اسد محمد سومر 4447 163

  سالم ياسر عمار 4859 126  نفوس القادر عبد شفاء 4833 169

  فليحان حكمت عمران 4735 132  الحريري حميد صالح 4477 177

  عكو مراد عمرو 4371 140  محمد عادل صالح 4140 183

  علي غسان عهد 4561 146  رهعدي نومير طاهر 4459 191

 ايقاف محروم  صبيح محمد عيسى 3783 154  الشوفي منيب عتاب 4913 101

  الخطيب علي غدير 4242 160  القيم فاضل عدي 4752 110

  عبود كمال غرام 4790 168  عاقل احمد عال 4274 115

  سيف خليل غسان 4117 174  عمران عمران عال 4840 124

  غيثاء راجب زيدان 4849 182   فيصل الناصرعال 699 129

  غنوم صالح غيد 4786 188  الحمود عدنان عالء 4631 138

  بك خير بسام فجر 4867 196  بناوي محمود عالء 4428 143

     رئيس القاعة    امين السر  
 

 
 
 
 
 
 
 

          الثانيالمدرج                                                        جامعة تشرين
          كلية التمريض

   2021/2022 لعام الدراسيمن االثاني الفصل                                              أساليب البحث:مقرر         

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

  بارود زياد خير محمد 4484 150  شغري محمد فوزية 4680 100

  المحيمد راغب محمد 4622 159  حسن ناطق كرم 4794 106

  البردان شكري محمد 4669 164  الشمالن بسام كمال 4876 114

  االحمد السالم عبد محمد 4919 173  ركاب تيسير لبنى 4714 120

  الشرع أحمد عالء محمد 4665 178  مغامس غياث لجين 4593 128

  ناصيف فيصل محمد 4545 187  زعران نمر لجين 4663 134

  محمد قاسم محمد 4686 192  الصفدي انور لقمان 4739 142

  النهار مشهور محمد 4539 105  سالم عطيه لمى 4740 148



  ابراهيم ناصر محمد 4892 111  ديب رضا لوتس 4765 156

  محمود حسام محمود 4368 119  اقإرس شادي لوتس 4727 162

  صالح السالم عبد محمود 4704 125  الدين غرز عثمان ليث 4722 170

  الصالح رمضان مرام 4213 133  العصفور اسامة ليليان 5236 176

  زعبي ماهر مرام 4810 139  صافي شوكت لين 4504 184

  احمد خضر مريم 4838 147  علي دريد مايا 4758 190

  مخلوف سامي مريم 4749 153  بناوي غانم مايا 4705 103

  بدوي محمود مصطفى 4330 161  أحمد هيثم مايا 4738 108

  البردان احمد معاوية 4668 167  المعلم محمد امين محمد 4476 117

122    175    

131    181    

136    189    

145    195    

     رئيس القاعة    امين السر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /    84/       الثالثالمدرج                                                        جامعة تشرين
          كلية التمريض

   2021/2022 لعام الدراسيمن الثاني االفصل   أساليب البحث                                           : مقرر           

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

  كيالي سامر احمد هدى 4858 250  ميهوب الكريم عبد المقداد 4886 197

  صائغ شفيق هدى 4819 255  حسون حسون مها 4772 205

  خليل نجدت هدى 4811 264  سليطين ميمون مها 4698 211

  ابراهيم اسماعيل أحمد هديل 4761 269  ياسين فؤاد ميار 4805 219

  عفيف رامز هديل 4808 278  ابراهيم احمد ميرنا 4834 225

  رجب عزالدين هديل 4688 283  نادر هيثم الجغامي 4681 233

  عديره محمود هديل 4818 292  خليل مدين نبال 4260 239

  بدريه حمزه هشام 4734 202  الحلقي غازي نبيله 4879 247

  عيريق غسان هال 4701 210  طمجميه صبحي نتاليا 4655 253

  البويضاني غازي هناء 4519 216  شاهين ابراهيم ندى 4890 261

  سلوم رضا هيا 4916 224  بركات سامر ندى 4724 267

  عيسى عيد هيا 4830 230  العبدهللا احمد نذير 4918 275

  منصور مدين هيا 4862 238  اسماعيل راكان نغم 4769 281

  ابراهيم الدين عماد وفاء 4676 244  دره ابراهيم نور 4747 289



  عيسى ثائر والء 4687 252  الزيدي محمد نور 4910 199

  حديفه ثامر وليم 4725 258  العروس منير نور 4753 208

  الياس مخائيل الياس 4720 266  داقور هيثم نور 3972 213

  سلطون جهاد ياسمين 4683 272  بنود باسم نورمان 4514 222

   نفيله سمير يزن 4430 280  فاتح نزار نيفين 4881 227

  سباهيه عدنان يزن 4553 286  الخير حبيب هارون 4313 236

 3854 294  بكر ابو ضياء هاني 4695 241
 

  يونس عبد اللطيف ابراهيم

     رئيس القاعة    أمين السر  
 

 
 
 
 
 
 
 

      الثالثالمدرج                                                    جامعة تشرين
         كلية التمريض

   2021/2022 لعام الدراسيمن ا ثانيالالفصل                                                   أساليب البحث: مقرر              

رقم 
 الجلوس

الرقم 
 لجامعيا

رقم  التفقد االسم والشهرة
 الجلوس

الرقم 
 الجامعي

 التفقد االسم والشهرة

بشار سالم  4871 248  احمد منهل اليسا 4746 198

 ابراهيم)تنزيل(
 

ميريام مروان  4795 257  قرطيش مصطفى ابراهيم 3919 204

 عبدهللا)تنزيل(

 

  )تنزيل(يامن يعقوب هيفا 4467 262  الزعبي علي احمد 4317 212

  أشرف فرحان بيريص 4314 271  الجفنة علي رؤى 2835 218

  بتول تيسير حايك 3957 276  حيدر احسان ضحى 2665 226

  خضر محمد علي 4571 285  غدير هاشم عباس 3290 232

  فراس حسن محمد 3239 290  وطفه صالح غيث 1847 240

  ن قره فالحليث حسا 4082 203  سليمان محمد فاتن 2507 246

  محمود رياض عيريق 2709 209  حسن محمد لجين 3622 254

  ميس أحمد جامع 2868 217  جحجاح كنعان محسن 3416 260

 محروم نور شعبان نصره)تنزيل( 4661 223  مصلحجي حسن محمد 3406 268

 محروم  امين محمد العيسى 4925 231  ديما محسن ابراهيم 2536 274

 محروم ابراهيم معن بوز 4218 237  الدين موسى علي عالء 2664 282

 محروم عبود يوسف جباره 4181 245  يوسف محمود محفوض 3360 288

 لم يسجل نغم مفيد ابراهيم 4294 251  بشار أحمد أحمد 1921 201

    259  حال رسالن وسوف 4535 206

    265  دعاء عدنان أسعد 4540 

    273  دياال إياد علي 4605 220

    279  دعاء مصطفى أحمد 4502 229

    287  رهام جابر اسماعيل 4497 234



    293  يوشع يوسف سلطان 2826 243
  رئيس القاعة    أمين السر  

 
 
 
 
 
 
 
 


