
 1  (2017/2018 الثانٌة  للعامالمتخرجون فً الدورة )مسودة قرار تخرج          

 التقدٌر المعدل العنوان شعبة التجنٌد المحافظة رقم القٌد الموالٌد األماسم  األباسم  االسم والشهرة م

 سعسع  هٌام مصطفى هانً حمٌدي   1
1/1/1994 

 عٌن الحمرا
98/166 

 امتٌاز 86.69 سعسع  القنٌطرة  القنٌطرة 

 خان ارنبه آمنه علً  حمزه الدومانً 2
3/2/1996 

 خان ارنبة 
55 

 جٌد جدا 83.12 خان ارنبه خان ارنبه  القنٌطرة 

 دمشق  نجاح حسٌن لٌنا الحمد 3
5/9/1996 

 جباتا الخشب 
17 

 جٌد جدا 82.04 خان ارنبه  انثى  القنٌطرة 

 خان ارنبه  صبحٌه  خالد حسٌن دومانً  4
10/2/1989 

 خان ارنبة
69 

 جٌد جدا 76.49 خان ارنبه خان ارنبه  القنٌطرة

 الصمدانٌه عائشه غازي اسراء القهٌدو  5
1/1/1997 

 الصمدانٌه 
1051 

 جٌد 73.87 خان ارنبه  انثى القنٌطرة 
 

 

عميد كلية االقتصاد الثالثة االمتحانات شؤون الطالب              
 

الدكتور أديب علي صقر

                                                                            
 

 

 



 

 2  دمشق (2016/2017 لعام الثانٌةالمتخرجون فً الدورة )مسودة قرار تخرج    

 التقدٌر المعدل العنوان شعبة التجنٌد المحافظة رقم القٌد الموالٌد األماسم  األباسم  االسم والشهرة م

 عرطوز سعاد عبدهللا امنه حسٌن 1
5/10/1995 

 زعرتا
4/61 

 جٌد جدا 75.11 عرطوز انثى رٌف دمشق

 دمشق  صباح زٌدان بشرى سعادات  2
3/3/1994 

 دربل
8 

 جٌد 70.29 دربل انثى رٌف دمشق

 دمشق هدى كمال قصً دخل هللا 3
14/2/1993 

 خسفٌن
66/198 

 جٌد 69.29 دوٌلعة القنٌطرة القنٌطرة

 مشفى دوما زهره خالد والء ابراهٌم 4
13/4/1993 

 سكوفٌه
63/190 

 جٌد 67.19 مخٌم الوافدٌن اثنى القنٌطرة

 دمشق سوسن اٌمن مرام عٌران 5
3/2/1992 

 قٌمرٌة ناصري
30 

 جٌد 67.08 شربٌشات انثى دمشق

 عميد كلية االقتصاد الثالثة االمتحانات شؤون الطالب              

 الدكتور أديب علي صقر

  



        



 1  (2016/2017 لعام الثانٌةمسودة قرار تخرج )المتخرجون فً الدورة          

 التقدٌر المعدل العنوان شعبة التجنٌد المحافظة رقم القٌد الموالٌد األماسم  األباسم  االسم والشهرة م

 الكوم مٌاده عمر خالد العقله 1
10/11/1994 

 الكوم
1435 

 جٌد جدا 79.96 الكوم خان  رنبه القنٌطرة

 سعسع نوال خالد اسراء ابراهٌم 2
1/1/1996 

 عٌن الحمراء 
118/207 

 جٌد جدا  77.91 مدٌنة البع   نثى القنٌطرة

 عرطوز سعاد عبدهللا امنه حسٌن 3
5/10/1995 

 زعرتا
4/61 

 جٌد جدا 75.11 عرطوز انثى رٌف دمشق

 دمشق سمٌره بشٌر مصطفى تركً 4
1/1/1995 

 رزانٌة
 81/55 

 جٌد 73.35 مدٌنة البع  القنٌطرة القنٌطرة

 خان ارنبه فاطمة عادل موسى ٌون  5
19/1/1994 

 خان  رنبة
12 

 جٌد 72.77 خان  رنبة خان  رنبة القنٌطرة

 دمشق  ابتسام حسن ل ي علً 6
1/8/1993 

 مدٌنة القنٌطرة
1581/83 

 جٌد 72.23 مدٌنة البع  القنٌطرة القنٌطرة

 مساكن السٌدة زٌنب شمه احمد محمد محمود 7
21/2/1992 

 تنورٌة 
61/104 

 جٌد 72.01 السٌدة زٌنب القنٌطرة القنٌطرة

 دمشق رشده ناصر احمد غانم 8
24/3/1993 

 جباتا الخشب 
72 

 جٌد 70.50 جدٌدة عرطوز  خان  رنبه القنٌطرة

 دمشق  صباح زٌدان بشرى سعادات  9
3/3/1994 

 دربل
8 

 جٌد 70.29 دربل انثى رٌف دمشق

 دمشق  ف ه عبدو  سماء مطر 10
1/8/1991 

 قصرٌن
30/68 

    جٌد 69.57 السٌدة زٌنب  نثى القنٌطرة

 دمشق هدى كمال قصً دخل هللا 11
14/2/1993 

 خسفٌن
66/198 

 جٌد 69.29 دوٌلعة القنٌطرة القنٌطرة

 مشفى دوما زهره خالد والء ابراهٌم 12
13/4/1993 

 سكوفٌه
63/190 

 جٌد 67.19 مخٌم الوافدٌن اثنى القنٌطرة

 دمشق سوسن اٌمن مرام عٌران 13
3/2/1992 

 قٌمرٌة ناصري
30 

 جٌد 67.08 شربٌشات انثى دمشق

 لثةعميد كلية االقتصاد الثا االمتحانات شؤون الطالب              

الدكتور أديب علي صقر                                                

 



                                                                   


