
الجمھوریة العربیة السوریة

اسم المشرفرقم الزمرةاسم األباسم الطالبم
عبدالمقیماحمد الرحمون1
حسیناحمد السبسي2
أیمناحمد المصري3
یاسیناحمد خیرو4
حسیناستبرق الحسن5
خلیلاسراء الحلقي6
مفیداسراء سیدأحمد7
ابراھیماسماء الشھاب8
ھیثماسینا الحسین9
محمد فھداالء جابر10
یحیىاالء فوزي11
حسنالیان المحمد12
احمدامنھ الحوراني13
نزیزامیمھ عبدالنبي14
یاسینامیھ عكو15
عليایات عوض16
یوسف ایاد الشیخ17
ابراھیمایلین حمود18
محمودایمان عوده19
محمدایناس الحفیري20
عدنانباسكال شلھوب21
عليبتول المیر22
شكريبراءة الجشي23
اسماعیلبیمان عمر24
جمیلتسنیم الصالح25
عبد الرحیمتسنیم باطیھ26
جھادجواھر الذھب27
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د. دالل أبو شاھین1947248496

د. خالد الجھماني20949550158

د.عبد هللا العالن30988761825
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محمودجیھان الصبح28
عكاشحلیمھ احمد29
محمودحنان عبود30
ابراھیمحنان محفوض31
خالدخولة الفنیش32
حمد الدیبخولھ العلمي33
اسماعیلدجلة عمر34
عدناندعاء الزوكاني35
محمد مرواندعاء شاھین36
خالددعاء عبد الرحمن37
ولیددیانا خلف38
عدنانراما الرفاعي39
زیادرانیا عرفات40
رضوانربا شحاده41
عالء الدینربا قدح42
زكریاربا مرعي43
عليرباح دقو44
محمد حاتمرزان رمضان45
خالدرعد العقال46
بسامرنیم بلبیسي47
عمررھام راجح48
فراسرھام عباس49
فریدرواند القاعد50
عادلرؤى ظاھر51
خالدریمان ھالل52
خطابزیاد الخضر53
عبدهللاسامیة الحمودي54

أ. میسون حداد4932472848

أ. ھناء الدبس5944713671

د. محمد وفا الشماط60954949540
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مدینسراب الحسین الشمعھ55
عبدالباقيسعاد احمد56
یوسفسالم قصص57
محمدسوزان سعادات58
صالحسیف النزال59
خالدشاكر الحسین60
ابراھیمشام علیا61
راتبشھیرة مرعي62
محمدشیرین میرزو63
أحمدصفا خلیفھ64
عمرعبد هللا النادر65
یحیىعبدالكریم خلف66
زیادعبیر الحبوس67
حسینعبیر حمیدوش68
أحمدعبیر عثمان69
عبدالحمیدعال األیشاني70
ابراھیمعال الدیاب71
زھیرعالءالدین جبر72
عبدعلوان الصالح73
أحمدعلي الخضر74
عليعنود الصكر75
عبدهللاغصون الخطیب76
عوضفاطمة الضاھر77
احمدفاطمة كیطون78
محمدفاطمھ ذیاب79
باللفاطمھ كامل80
محمدقمر غوطاني 81

د. أندیرا عیسى7932084913

د. سوسن العالن80937972113

أ. أنعام قرطالي90934894906
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ممدوحكنانھ القصیف82
عليلمیس الحواط83
انطونلیلى قسیس84
نضاللیلى كزبري85
موسىلینا النقاوه86
بساملینا علیوي87
لؤيماجدة العبدهللا88
فایزمحاسن بكر89
رحالمحمد العكاشھ90
جمالمحمد جبران91
ماجدمحمد حیدر92
حمیدمحمد رزق93
محمددیبمحمود الحداد94
عليمحمود الفالح95
محمد تحسینمرام المبیض96
یاسرمرح العالن97
ماھرمرح مسعود98
طارقمروى عبد الكریم99
محمد كرممریم جابر100
غالبمریم رضا كرمنشاھي101
احمدمصطفى عواد102
ندیمملك ابودقھ103
محمدمنى عساف104
محمودمؤمنھ غریبھ105
محمدمي حسین106
إبراھیممیاده نجال107
محمدناھدة وحش108

أ. خلدون المصطفى100953506395

أ. راما أبو جمرة110935274762

أ.دعاء رضوان12938450780



الجمھوریة العربیة السوریة

اسم المشرفرقم الزمرةاسم األباسم الطالبم

       تخصص  تربیة                                                         التربیة العملیة1      السنة الرابعة 

                                     مكتب التربیة العملیة
                                   العام الدراسي 2019-2020      جامعة دمشق 
                            الفصل الدراسي األول       كلیة التربیة 

محمد رجبنداء المظلوم109
اننرم طبو 110 ال
كنعامة حمشو111 م
جھادنھلة السحاري112
احمدنور االسالم الحمادة113
ادنور الص 114 ز
احمدنور الھدى الربیع115
زكریانور الھدى جوید116
محمدنور حاج ع 117
ریاضنور ضاھر118
خالدنور عدس119
خالدنور مرعي120
عبد الكریمھدى الحالق121
عليھدیل شراره122
حمدانھشام حمد123
یوسفھند شحاده124
مصطفىھیا الھندي125
محمدھیا معروف126
محمدوائل عبد الرزاق127
مصطفىیارا أبو حمود128
سمیریارا نداف129
محمودیاسمین ایوب130
زینةعبود131
رغد احمد132

         رئیس قسم المناھج وطرائق التدریس

عمید كلیة التربیة

            األستاذة الدكتورة زینب زیود

أ. بروج عمر130943449484

د. غالیة المصري140966979432

د. جمیلة سكریة 150933679699

رئیس مكتب التربیة العملیة
                 أ.د. سوزان المقطرند. ماھر الحیالوي

نائب عمید الكلیة للشؤون العلمیة
أ.د. فواز العبد هللا
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محمود احالم الراضي 1

خلیفاسماء الوادي2

محمداسماءالعمار3

علي االء عبد النبي 4

اسماعیل االء ھالل5

احمدامیرة محمد6

احمد عمارایات شرف7

عماد الدینبتول شماع 

خلیلبراءة عمران9

حسینبراءه حسون10

احمدحال العبود11

عوادحنان الحسن12

عمرخلود العقلة13

محمد خیرخنساء حموده14

جھاددعاء دیب15

عبد المجیددعاء معضماني16

محمدرحاب العبدهللا17

فوزيروعھ صقر18

عليریم علي19

اكرمریوان ملحم20

احمدزھرة الجاسم21

عبدالغفورساجدة الحطاب22

محمدسجا داوود23

سمیرسماح الیونس24

وجیھسماھر محمود25

نظميسناء سمیر26

مزیدسیرین السمان السباعي27

أحمدعائشھ الزنك28
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د.لینا زیود1933121410

أ. رزان مسلماني2991232099

أ. حنان نصر هللا 3949396191

رانیا المصري 40940981610
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علي عال الدیوب 29

محمدفادیھ العوض30

عماد الدینفرح ھیراتي31

عبد الحمیدلیالس ابو لبن32

محمدلیلى السعودي33

احمدلینا المعدنلي34

سلیمانمجد وھبھ35

عدنانمروة الخطیب36

نضالمریم عودة37

ابراھیممنار السید احمد38

أحمدمنار خلیل39

احمدمھد الحایك40

فلوحمیاده الشریده41

حنینمیشلین شاھین42

أحمدندى الدنیا43

محمدنسرین بایزید44

عبودنھى ماردنیلي45

محمد صالح الدیننور الھدى الھبري46

حسننور حیدر احمد47

حسیننور عائشھ48

عسولنور عسول49

رفعاتنور علي50

احمدھدى العالن51

عبدالكریمھدى حمره52

عليوفاء انطاكیة53

خلفوفاء رحیمة54

عبد الطیفعال سره55

محمد بدر الدینعال ھیلم56

أ. ابتسام النجار50956115932

أ. میسم الحلبي 6992754470

أ. نسیبة البني7967948142

د. إسعاف یونس8962230106
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عليآمنة الكریان
عبد الرحمنأمیة غوطاني
منھلروعة داوود
عز الدینرؤى نوفل

ناصرزبیدة المردود
وسن الحاج علي

محمدصفاء الصفدي
سمیحعال الحسن
أحمدغزل حمدان
أمینھبة حرارة
كمالھیا الكلش

محمدإیمان األشقر- ادراج

عمید كلیة التربیة
       األستاذة الدكتورة زینب زیود

أ.دیانا مزیریب9956313953

نائب عمید كلیة التربیة للشؤون العلمیة
أ.د. فواز العبد هللا

أ. اقبال الشومري100996152787

رئیس قسم المناھج وطرائق التدریسرئیس مكتب التربیة العملیة
أ.د. سوزان المقطرند. ماھر الحیالوي



فرقم الزمرةاألباالسمالرقم اسم الم
جھادابتھال شیاب1
سعیدابراھیم النادر2
خالدابراھیم شباط3
امناديابرھیم الخلف4
سامراحالم الخطیب5
محمداحالم سلیمان 6
محموداحمد الشمري 7
صالحاحمد العتمة 8
خالدمصطفى الدروبي9
بشاراریج المحمود10
علياریج علیا11
محمداسامھ البیضھ12
خالداسراء الخمیس13
احمداسراء الدیاب14
محمداسراء العویدات15
عیسىاسراء الفروخ16
علي اسراء شما17
أحمداسراء غنام18
یوسفاسراء كحیل19
خالداسراء یعقوب20

ثائر اسالم محمود21

عوضاسماء االحمد22
یاسین اسماء الحلقي 23
احمداسماء الحمیدي24
جابراسماء الحوران25
علياسماء الخطیب26

حسناسماء الدیب27

محمداسماء المرعي28
علياسماء عبد هللا29

حسیناسماء علیوي30
عمراسماء یزبك31
یاسیناسماعیل الحیاوي32
عبدالكریماسمھان غنام33
حسناسیا بركات34
ولیداسیل خیاط35

ة ة العمل ة - مكتب ال ة ال ل جامعة دمشق- 
الفصل األول - العام الدرا 2019 - 2020

اختصاص معلم صف س4
ة (2) - الفصل األول ة عمل ت

د. جيهان الزع 10946184703

مت محمد 20932734557 أ. ح

أ. رزان سلمان 30994124801

م 40999867533 دى ابرا أ. 



ولیداسیھ سلیم36
داووداصالھ كحل37
مصطفىاعتصام علیا38
زیاداكرام خطیب39
خضراكرم الحسین40
احمداالء االغا41
محموداالء الحناوي43
محمداالء الخضر44
فھداالء العیسى45
محمداالء الفقره46
محموداالء الكلش47
غسانایة معروف 48
غساناالء بدور49
حسناالء جمعھ50
علياالء خلیل 51
حمدياالء شحاده52
نوافاالء عبدو53
ایمناالء مغربي54
ھایلالھام العقایلھ55
عطا هللاماني العایش56
یوسفاماني خزعل57
مصلحاماني زریق58
خالداماني وفا59
خلفامجد الطوقان60
یوسفامل رباح61
محسنامنھ الخضر62
ابراھیمامنھ نقرش63
محمودامیرة ثابت64
اسماعیلامیرة راجح65
جمعھامیره الحقبھ66
احمدامیره سالم67
محمد امینامیمھ الجراد68
حساناناس كنعان69
عصامانس حمید70
حسینانس عثمان71
یحیىانوار المحمد72
عليانوار علیا73
خالدایات احمد74
طارقایات البدعي75
عليایات الحسین76
محمدایات حسین77
عقلھایات خزعل78

ى المحمد50949609849 أ. 

قا 60988257927 ة ال أ. 

أ. رشا قنوا 70991030291

م 40999867533 دى ابرا أ. 

دران80991485441 أ. مها 



فضل هللایات رشق79
رزقایات نجیب80
حسانایالف مغربي81
محمودایمان السویلم82
ایمن ایمان الشریف83
محمد عبدالباسطایمان الشیخ84
عبد هللایمان الصخیلي85
ھلیلایمان العاصي86
محمدایمان المعذر 87
احمدایمان سند88
خضرایمان عزیتي89
محمودایناس بركھ90
نایفایناس غزال91
عیسىایھ البوش92
أیمنایھ الغوثاني93
فوازایھ سلمان94
غسانایھ معروف95
صبحيایھاب ضحى96
محمودایھم طالع97
متعبایوب العالوي98
عمادباسلھ الیتیم99
محمدبتول اسماعیل100
محسنبتول البلخي 101
ابراھیم بتول السعادة102
محمدبتول الضاھر103
عوضبتول جراد104
احمدبتول خنسھ105
سلیمانبتول شالوحھ106
نضالبتول عبد الفتاح107
عبدالرحمنبتول عیوش108
احمدبتول میھوب109
عليبثینة ضاھر 110
ابراھیمبثینھ النصار111
صالحبدره الجواد112
اسامھبدور الجلب113
أحمدبدور ھیشان114
اسماعیلبراءة عبد الرحمن115
عليبراءه رحال116
عبدالرحمنبراءه عبدالرحمن117
محمودبراءه یوسف118
فایزبسما حسابا119
احمدبشرى احمد120
خالدبشرى ادریس121
عطابشرى الشیخ122

أ. سائر عمران 110988834476

ة ع 120937316952 أ. 

ح النجار 90991961864 أ. 

م الموقع 100969949572 أ. ر



عليبشرى الكردي123
عبدوبشرى ایبو124
یوسفبشرى عیسى125
نوافبشرى قبسي126
یوسفبشرى مصطفى127
نعماتبشیرة النعمات128
احمدبالل العلي129
یاسربنان جنح130
محمدبھاء المطرود131
خالدبیان السید 132
حسانبیان الھالل133
محمدبیان بریكان134
جمعةبیان شحادة135
محمد ضاھربیان ضاھر136
عارفبیان وفا137
اسامةبیان وھیبة138
حمیدتبارك محمد139
عادلتبارك محمد140
عبدهللاتبارك وزه141
أحمدتسنیم النابلسي142
محمدتسنیم محمد143
محمودتمارى تركمان144
رامزتیریزا الشناعھ145
عبد الوھابثراء العید146
عبدهللاثراء المعضماني147
عبدثریا الیاسین148
شكري جفین حسین 149
عبد الناصرجمانھ الحلقي150
عبد الخالقجنان العواصي151
زعلجواھر صالح152
عمادجولیا الخطیب153
طھجیھان شنوان154
محمدحسام ابراھیم155
عبد الرحیمحسام العتیق156
محمودحسام برھو157
محمدحسبان محمد158
عليحسین السمیر 159
عليحسین الھویش160
محمدحسین شامیة161
فایزحال المحمد162
مالكحال میكائیل163
محمدحلى سعد164
الكرم حمزة المطلب 165
عبدالرؤوفحمیدة الحمدو166
حسینحنان جاسم167
عبد الرحمنحنان عرابي168
فھميحنان نورالدین169

ا 130992420654 م سم أ. ر

أ. ثناء عاشور 170957688621

كر140937383627 ا  أ. 

أ. محمود الفارس 150988421216

ب 160994097241 أ. را د



عدنانحنین الخوالده170
فوزيحنین حسن171
محمدفایزحیاه البكري172
حسینخدیجة العمر173
أحمدخدیجھ درویش174
ولیدخدیجھ شحاده175
حیدر خطاب شلھوب 176
باسمخلود الفروان 177
خالدخلود شھاب الدین178
مروانخولھ شعبان179
دیاب دالیدا دیاب 180
قاسمدعاء الحاج یوسف181
یوسفدعاء الزعبي182
غساندعاء رجب183
عبد الحمید دیاال الناصر184
محمددیاال بركات185
عصامدیاال عبد الرحمن186
احمددیاال عبد هللا187
كمالدیاال كنعان188
محمددیالھ بركات 189
محمددیانا حیروقة190
محموددینا عبد هللا191
تیسیرراما األبطح192
أسعدراما التل193
ثانيراما القبالن194
ممدوحراما المصري195
موفقراما شریفھ196
محمدراما عمر197
خلیلرامیھ اسماعیل198
عبد هللارانیا السمور199
ساميرانیا منصور200
مجدرانیھ العلي201
محمد ساريرائد جبل202
قاسمرأفات الطرشان203
حامدربا الدیري204
یوسفربا الرحیل205
موسىربا النوفل206
یوسفربا رباح207
احمدربا سلوم208
عليرباب عساف209
توفیقرجاء عز الدین210
رئیفرحاب العكة211
ایوبرحاب الفرحان212
خالدرحاب كحلھ213

طار 180944919995 د. عالء الدين الب

أ. أمل الرحال 190947217916

د. أحمد المحمد 200988701763

أ. نجاة المناع 210933090671



شكريرحمھ نمر214
محمدرزان جمعھ215
جھادرسالة الشعبان216
احمدرشا القدرو217
218

موفقرشا دحوس219
حسنرشا شیخ عمر220
احمدرغد ابوالسل221
محمد عليرغد الخاوندي222
فؤادرغد السعدي223
حسینرغد جمعھ224
عبد الكریمرقیة حسن225
خالدرنا الدرویش226
ماھررنا المزعل227
احمدرنا المشرقاني228
محمودرنیم المحمد229
بسامرنیم المحمد الحمید230
عليرنیم أبو شعر231
تمیمرنیم أسد 232
سلیمانرنیم خلیل233
مصطفىرنیم دكة 234
محمودرھام السماحي235
خضررھام الغزي236
عليرھام شحاده237
توفیقرھام فطوم238
احمدرھف ابوالسل239
جاسمرھف احمد240
محمودرھف الحوري241
ماھررھف الخضور242
حسینرھف العباس243
عیسىرھف العلي244
245
بركاترھف النجم246
عصامرھف خریبھ247
محمد خیررھف عبد السالم248
محمدرھف عكاشھ249
زھیررھف كوكش250
محمد دیبروان الحافظ251
نایفروان الدج252
أصفروان المجول المحمد253
عبد الباسطروان المرشد254
ایادروان النصاري255
غسانروان خطاب256
فھدروان دراس257
محمدروان صالح 258

أ. خلدون المصط 230953506395

أ. معتصم عبود 240958757283

مت 250938772138 أ. ض حاج 

د األحمد 220948820833 د المج أ. ع

الل 260991662134 م  أ. م



حسینروان قره جولي259
عایدروز زبیدي260
حسنروزین صقر261
خلفروعة خلیل262
محمدروعة شعبان263
مروانروى الحاج علي264
احمدرؤى سلیمان265
محمد خیررؤى عبود266
حسنریتا حمدان267
محمودریم اسعد268
احمدریم الزعبي269
عاطفریم السكاف270
خلبلریم العبد الرحمن271
محمدریم القواریط272
خلفریم المرزوق273
محمدریم جبل274
عمرریم حمدان275
محمودریم سبعاوي276
سلطانریم علي277
محمودریم عیروطھ278
محمدریم غانم279
حسینریم نقرش280
محمدریمین عبد الرحمن281
محمدخیرریھام الدبش282
محمدزاھیھ عبدهللا283
محمدزكیھ الخلیف284
عليزھراء غانم285
خضرزھرة مصطفى عمر286
اسماعیلزھره الھیمي287
خلیلزینب الخلیل288
مھندزینب الصیاد289
مرزوقزینب العلي290
حمدزینب حسین291
منذرزینب قداحة292
محمودزینب قشمر293
محمد دیبزینب مبارك294
بھجتزینب محمد296
زیادزینھ الرحیل297
زیادزینھ المحمود298
صالح الدینساجدة شحادة299
حسینساره  علیوي 300
احمدعاصمساره الحاج حسن301
فارسساره محمد302
خضرساریھ الفیحان303
یوسفساندي السالم304

د 290991281732 أ. حال ع

اس 300999200147 ا  أ. ر

ش 270938534715 ف درو أ. ر

أ. عال الحالق 280934529239



عليسجود الزعبي305
مصطفىسراء الحسین306
محمدسریھ الرجا307
غیاثسعاد الحمیدي 308
محمودسعاد عبد هللا309
محمدسالف خضور310
محمدسالم الشتیوي311
احمدسالم الشیخ312
محمدسالم الفروح313
ممدوحسالم القاعد314
محمدسالم الكردي315
احمدسالم الموال316
بسامسالم ایوبي317
سلیمانسالم خطاب318
ذیبسالم شباط319
صالحسالم صالح320
فؤادسالم غریب321
عبدالرحیمسالم غزال322
حسنسلیمان حمدان 323
شعبانسماح حصوي324
خالدسماح شباط 325
برھانسماح محمود326
محمد نسیبسمر كنعان327
قاسمسند الحسن328
محمودسندس نسب329
مجدالدینسھا بكر330
مروانسھام السعدي331
شوكتسوزان ادریس332
أحمدسوزان عبود333
جمال سوزان موسى 334
جمیلسوسن الحراكي335
ساطعسوسن جرجور336
نصر الدین شام الرجلة337
خالدشام زیتون338
ابراھیمشذى المصري339
محمدشروق االسعد 340
ابراھیمشروق أبوزرقھ341
رسالنشفاء حسین342
محمد معتصمشمسھ خیاره343
ریاضشھرزان األشقر344
مصطفىشھناز الخطیب345

ابراھیمشیریفان المال346

راتبشیماء عبد السالم347

أ. طارق حلوة 310992487663

ي 350930559327 دى الم أ. 

ر السالم 320956456425 د. ما

ة أحمد 330988254781 د. خ

و 340991609400 أ. طارق در



الیاسشیماء عبدهللا العوین348
احمد صبا الحاج349
خالدصبا الحلبي350
عبدهللاصباح علوش351
عبدهللاصبحة الخالد352
محمدصفا حجازي353
محمدصفاء الخلف354
موسىصفاء السعید355
ادیب صفاء العثماني 356
احمدصفاء عبید357
محمدصفیة الرفة358
عبدالعزیزصلوح یسین359
قاسمضحى الرمیلھ360
محمدضحى بدیر361
احمدضحى خلف362
محمدضیاءالدین فرحات363
عليطاھر اسكیف364
فؤادعائشة الحریري365
خالدعائشھ عبید366
احمدعائشھ فارس367
عبد الرزاقعبد العزیز االحمد368
اكرمعبد هللا الحسین369
عدنانعبدالرحمن الصالح370
محمدعبدالھادي النبھان371
رائدعبیر بركات372
عبد الرؤوفعبیر تركمان373
فایزعبیر زنجي374
رمضانعبیر عمران375
خضر عدنان الحسین 376
عبدهللاعدي الرمیلھ377
رفعتعذره الربیع378
عبدالعزیزعروب عطوه379
عوضعصماء عوض380
منھلعصمت دیاب381
عبد الرحمن عفراء اسعد382
فوازعفراء العلي383
محمدعفراء زیدان384
اسامھعفراء منون385
رضوانعال الجاعور386
حجازيعال المصري387
شحادةعال حسن388
جاد الكریمعال عوده389
أحمدعال فارس390
احمدعالء الواكد391

ام حسام الدين 360934320638 أ. ر

ينة الشل 370947271165 أ. ب

أ. اناس مقصود 380932834348

أ. أما قطاش 390966393097



محمدعالء سمیر 392
عبیدعلي ھنداوي393
عبدهللاعلیا الصالح394
منیرعماد ابودقة395
عایدعنود السبتي396
فایزعوال یحیى397
منیرغاده الناصر398
محمدغدیر الجباوي399
حسنغدیر الحوریة400
خالدغدیر عبدالعزیز401
جمالغدیر غانم402
عیسىغرام ابوخروب403
اسماعیلغفران الشریف404
خالدغفران الصوان405
مكرمغفران خطاب406
ولیدغفران محمد407
محمد ذیبغناء غنام408
محمدغنوه سعد409
عليغنوى عبود410
عالء الدین غیداء الحمورة411
عبد الكریمغیداء عبود412
راتبفاتن الھالل413
احمدفاتن خطاب414
محمدفاتن نھار415
ابراھیمفاطم الحمد416
فارس فاطمة الحصبة417
محمدفاطمة الدخیل418
احمدفاطمة الصالح العتمھ419
اسماعیل فاطمة الفھد420
ممدوحفاطمة المصري421
ریاض فاطمة المعارك422
حسنفاطمة النجم423
حسنفاطمة بوشي 424
مصطفىفاطمة قدورة 425
خضرفاطمة مصطفى عمر426
عبدوفاطمة ھندیة عطش427
رفیقفاطمھ اسماعیل428
ھایلفاطمھ الزھراء الزقیمي429
عليفاطمھ الزھراء حماده430
محمدفاطمھ الزید431
حسینفاطمھ حمدلس432
محمدفاطمھ شحاده433
ادیبفرح اعنیزان434
عدنانفرح حجازي435
حسینفریال نایفة436

أ. ل الحالق 410953520356

ال المل 420944742533 أ. ن

ف 430988238789 د. آصف أبو لط

ا 400947065159 ح قص أ. ف

أ. أما نجمة 440966980973



محمودفطوم برھوم437
ذیابفلك السلیمان438
محمدقاسم العواد439
بشارقمر ابوشاش440
محمد زاھرقمر الدیري441
عدنانقمر خلیفھ442
زكيقمر ملش443
ابراھیمكریستین بطرس444
فتح هللاكنانھ الصمادي445
غازيكنانھ شلیحھ446
جمالكنده المنصور447
عبدهكوثر موسى448
محسنالرا العلي449
محمدالرا الیوسف450
منھللبابھ كوسى451
امینلبنى حسین452
عبدالرحمنلبنى یوسف453
نجم الدینلجین المسعود454
محمدلما حمد456
حساملما حمیدان457
محمدلمى ابراھیم458
ھجرلمیس حسن459
محمدلمیس شاھین460
محمدلؤى افرنجیھ461
محمودلیال الحمود462
حسنلیال یوسف463
حسنلیلى الفاعور464
ھیثملیلى معال465
سمیرلیلیان القبالن466
ایمنلین خمیس467
ھیثملینا سلوم468
جمیللینھ قدورة469
عبدهللاماجده السرحان470
ابراھیمماجده علو471
حیدرمادلین الحلبي472
احمدمادلین غیاض473
ایادمارسیل الدھیم474
محمدماري دحدل475
جورجماریا قوس476
عليماویھ الصباغ477
محمدمایا عباس478
حسنمجد العبدهللا479
محمدمجد جمعھ480
احمدمحمد ابو حمدة481
خالدمحمد ابوداھش482
حسنمحمد الحسن483
احمدمحمد الخلیف484

أ. صفا أحمد 470962288362

أ. خ الع 480956084146

د. آالء مراد 450933138014

ف العمر 460954171049 أ. نا



قاسممحمد الرحیل485
ناصر محمد السبسبي486
عیدمحمد المصري487
برھانمحمد حسن488
حسنمحمد حسین489
عبد اللطیفمحمد سیجر490
اسعدمحمد عتمھ491
حسینمحمد مصلح492
عبدهللامحمد یزن رمضان493
غازيمرام المطرود494
توفیقمرح ابراھیم495
مروانمرح الحمد496
خالدمرح الخلیفھ العسكر497
محمدمرح الرفاعي498
حیدرمرح تركمان499
مصعبمرح حیدر500
عليمرح سعد الدین501
عبد المالكمرح شحاده502
نبیلمرح عبد الحي503
ریاضمرح قرقوط504
أحمدمرح مرعي505
حسنمرفت یوسف506
بشارمروة المرعي507
نذیرمروة معینھ508
محمدمروه الجباوي509
طاھر مروه القرصة510
محمدمروه عبد العال511
محمدمریم البیضھ512
جودتمریم الصیاح513
زیادمریم بشناق514
مروانمریم خضور515
فارسمریم سعید516
جمالمریم شباط517
اكرممریم عیسى518
احمدمریم كوكجة519
یحیىاخالص عویج520
عبدالعزیزمالك العلوه521
مصطفىملك الخنوس522
عدنانملك جمعھ523
محمدملك علي524
احمدمنار الكریان525
لؤيمنار الكیالني526
أحمدمنار شحاده527
خلیلمنار ھادي528
عیسىمنال عزیتي529
محمودمنتھى الشقیر530
اسماعیلمنتھى عتمھ531

ل مرجان 490943689902 أ. جا

د 530996528495 ان محام أ. نور

د السلوم 500943683180 أ. ع

أ. نور عفور 510981326125

أ. أحمد العش 520934518520



امینمنھل مرعي532
محمدمنى الدلول533
اكرممنى الشایب534
احمدمنى القاسم الملحم535
محمد ولیدمنى حبقة 536
نایف مھا عدیره537
مصطفىمھند الحسون538
كمالمؤمنھ الحموري539
محمدمیاده جعمور540
یوسف میرنا العلي 541
عاطفمیرنا عباس542
مطانیوسمیري الیاس543
محمد منتصرمیس الریم الحریري544
موسىمیس العلي545
عمارمیس یوسف546
صیاحمیساء العبار547
محمدمیساء جوھر548
عبدومیساء حالل549
عدنانمیساء صالح550
عاطفمیسون القزحلي551
محمدمیسون خراطھ552
حسننادین ابو عساف553
احمدنداء االبراھیم554
بدريندى الغازي555
مھديندى راشد556
حسینندى علیقھ557
راجينزیھا الذیب558
احمدنسرین الفالح559
حسیننسرین خطاب560
عدناننسیبة نصار561
منیرنسیبھ كریزان562
عبد الرحیم نعمت الخوري 563
ھائلنغم العساف564
قاسمنھوند الغالي565
مأموننھى الطوطو566
جمالنھى عوض567
ولیدنور اسماعیل568
یوسفنور األشقر569
رستمنور البوشي570
مرعينور الحسن المحمد الجاسم571
عبدالرزاقنور الخطیب572
فیاضنور الخلف573
عبد الكریم نور الضاھر 574
فیصل نور العوض 575
محمد خیرنور الفرخ576
احمدنور القبالوي577

لة 540932279613 أ. مصعب رم

د 550932115604 أ. محمود الع

أ. عب مجذوب 560934529142

ي 570930691357 أ. عال الم

ان 580934848781 أ. حس ق



فتحينور المقداد578
منذرنور الھدى الجاموس579
نضالنور الھدى الحلقي580
حسننور الھدى الخمیس581
كمالنور الھدى المصطفى582
محمدنور الھدى أیوب583
ذیبنور الھدى جوریھ584
احمدنور الھدى حموده585
ابراھیمنور الھدى محمد586
محمودنور الھدى مرتضى587
راضينور حالحیل588
مالكنور حمدان589
مصطفىنور حمدو العبدهللا590
حسننور حمشو591
نبیلنور دسوقي592
قدورنور رشید593
عبدالھادينور شرم594
مصطفىنور طیاره595
منذرنور فیاض596
خالدنور مضیھا597
صالحنورا قبالن598
رضواننوران الشراره599
سمیحنورمان سمیر600
عصامنوره الحمد601
تیسیرنیرمان ابراھیم602
نضالنیرمین الغصین603
یوسفنیرمین عوده604
خالدھاجر الشاوي605
محمدھاجر الناطور606
بسامھاال عمیر607
سلطانھبا الدیري608
خالدھبا العبید609
قاسمھبا الكیالني610
مصطفىھبھ االبراھیم611
محمدھبھ التاز612
   رفعات ھبھ الخوالده613
عالءھبھ الدكاك614
عیسىھبھ الرحیل615
عليھبھ الشیخ616
فیصلھبھ الصوص617
عبد الجلیلھبھ العمر618
كمالھبھ طریش619
محمد دیبھبھ عبیسي620
فؤادھدى األحمد البطي621

دان 590935077213 عة ز أ. مط

ل 600988929429 أ. عب خل

د 610944947985 أ. خالد الم

دالرزاق 0997009918  أ. محمد ع



احمدھدى الطویل622
عطیھھدى الموسى623
مصطفىھدى حسین624
جمالھدى طعمة 625
یاسر ھدیان الخبي626
عبد الرؤوفھدیان النصار627
احمدھدیل عبد السالم628
یوسفھدیل قادري629
عليھدیل محمد الھادي630
خالدھدیل وادي631
عمادھزار الطیر 632
خالدھزار نخلھ633
یحیىھال الجھماني634
عبد الكریمھال الشمالي635
عليھال العتمھ636
جمیلھال أحمد637
نبیلھال دیوب638
محمدھناء االحمد639
حسینھناء حسین640
خلفھنادي النادر641
ربیعھنادي قدیح642
محمودھند بعلھ643
وھبھھنیھ مسعود644
محمد زیادھیا البرادعي 645
احمدھیا الحمود646
رفعتھیا الغازي647
احمدھیفاء العمار648
جمالھیلین الشحاف649
جمالوسام ابو خازم650
أحمدوسام القاضي651
غدیروطفھ غدیر652
محمودوعد العتمھ653
جھادوعد خطاب654
محمدوفاء العساودة655
احمدوفاء بخیتان656
ریاضوالء البللول657
نورسوالء عبد الجلیل658
ثائریارا ابو دقھ659
محمد جودتیارا ابو شالھ660
یوسفیارا العلي661
یوسف یارا العلي 662
یعقوبیارا العید663
باسلیارا بسما664

ان650934715111 اسمة شع أ. 

أ. ل الذقا 660988799427

أ. مهدي العوض 630988057338

د الع 640941414410 أ. ع



ابراھیمیارا شعبان 665
سلیمیارا قندلفت666
ممدوحیاسمین الریم667
احمدیاسمین كوكي668

أحمدیاسمین وھیبة669
زھیریاسین محمد الحمیدي670
محمدیحیى الحسان671
محمد عالء الدینیسر المیداني672
محمدیسرى الرمیلھ673
زھیریمامھ رجب674
محمدتوفیقیمان الحلبي675
سمیریمان الخطیب676
نبأ نزار677
أحمدبشرى  األحمد678

خالدسالم العید
محمدبشرى بزكادي
محمدزینب العزي 
سمیرسمر حیدر

ثائرایة الخطیب 
حسینشذى الرجبفرات
مة الحرا فرات فوازحل

جماللطیفة حامدي
قیصرخضر سلمان

احمدبراءة الخلف ادلب
عبدهللاشیماء حسینفرات

احمداسماء فارس
ساميایمان عمران

خالدلینا عالويفرات
محمودرھام اغریر ادلب
ابراھیماالء قدورادلب

حسینایات حلیم 
محمد فھميھیا فجر

ولیدقمر زمان االحمدتوطین
مصطفىجھیدة كنانادلب

عثماننویلھ الصوص
عبدوعبیر الجبر
صایلفتون طلیعھ
عليبتول دیوب
سلیمانعبیر أسعد

احمدمحمد الصالح
محمد كمالوئام عید

عبدهمحمد سعید
غسانسماح نمره

احمدمحسنة برھوم
ولیدھدیل قمره

ناظمشامیرام محمد

أ. عمر عسكر 670993678664

أ. شهد جاسم 710993516673

أ. طارق الضامن 680950011817

فاطمة صوان 690950011043

أ. دعاء حالق 700967759684



ابراھیمھدى خواجھ
عبدالرزاقوالء مصطفى المشھور

عدنانندى العثمانفرات
كمالفرید ناصیفادلب

فایزرھف الغریب
باسمفارس قرنفلادلب

تامرمرام المحرز
جمالبتول الطویل
سعودفیصل نعمات
یحیىاخالص عویج

شجاعنور عبار
یوسفدعاءعلي
ناصر نورا الدج

بسامفاطمة الخطیبادلب
محمدزینب الزین
لؤيمحمد بدور
سمیرالنا محمود

رشیدأریج المحمود
حسینسجى حمادینادلب

عليرشا حاج صالح
عبد الحنانھبھ المحمدفرات

10/20/2019

م شاغوري 720999553195 أ. ر

أ. غ مو 730932061596

ة د للشؤون العلم نائب العم
د أ.د. فواز الع

ة ة ال ل د  عم
ود ب ز أ.د. ز

ــــج حسن 740936019109 أ. أر

ة ة العمل س مكتب ال سرئ ج وطرائق التدر س قسم المنا رئ
الوي ر الح أ.د. سوزان المقطرند. ما
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