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للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما
عبد الناصر اباء موسى10000
ابراھيمابتسام العثمان10001
رزقابتسام بلول10002
محمدابتسام حسين ابو شقير10003
سليمابتسام علي10004
محي الدينابتھاج الداغستاني10005
محمدابتھال الذياب10006
خالدابراھيم ابو خالد10007
تيسيرابراھيم االبراھيم10008
عوادابراھيم االبراھيم10009
احمدابراھيم البكار10010
عصامابراھيم الجبرابوفخر10011
نبيلابراھيم الحداد10012
حاتمابراھيم الخليل10013
خالدابراھيم الطحان10014
احمدابراھيم العبد هللا10015
محمدابراھيم العلي10016
محمد خليلابراھيم الكوى10017
محمودابراھيم المحسن10018
سھيلابراھيم الھزيم 10019
نعسانابراھيم حوالني10020
خالدابراھيم خليل10021
فؤادابراھيم رستم10022
محمدابراھيم زينو10023
عبدالكريمابراھيم شكره10024
حميديابراھيم شالش10025
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تف
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السنة الرابعة
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جرجسابراھيم عاصي10026
عبدالرحمنابراھيم عبدالنبي10027
نصرابراھيم غضبان 10028
عوضابراھيم قريان10029
ھيثمابراھيم مارينا10030
احمدابراھيم مصطفى10031
عليابراھيم ناصر10032
موفقابراھيم نفيس10033
المثنىابي السرحاني10034
معروفاثار شقير10035
احمداحالم الجوجو10036
ذياباحالم الوني10037
بساماحمد ابو روميه10038
عبد الرحمناحمد احمد10039
علياحمد احمد10040
محمداحمد احمد10041
محموداحمد احمد10042
طالباحمد احمد العطيه10043
علياحمد احمد عزيز10044
عبد الواحداحمد ادريس10045
رياضاحمد اسعد10046
علياحمد اسعد10047
ياسيناحمد اسماعيل10048
جمعهاحمد االحمد10049
صاطياحمد االحمد10050
راتباحمد االمام10051
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محمد توفيقاحمد االمين10052
يوسفاحمد األبلوج10053
سامراحمد األرغا الصمادي10054
صالحاحمد البري10055
أيمناحمد البقاعي10056
محمد خيراحمد البقاعي10057
محمداحمد التل10058
حسناحمد الجاسم10059
محمداحمد الجناني10060
عدناناحمد الحبش10061
عبد السالماحمد الحبوس10062
ظاھراحمد الحزومي10063
حيدراحمد الحلبي10064
دياباحمد الحمد10065
يحيىاحمد الحناوي10066
عبدالسالماحمد الخضر10067
عبدالمجيداحمد الخطيب10068
فھداحمد الخطيب10069
محمداحمد الخطيب10070
محموداحمد الخطيب10071
عذاباحمد الخليف10072
محمداحمد الخليفة10073
فھيماحمد الدروبي10074
ابراھيماحمد الرفاعي10075
علياحمد السراج10076
عبد الحميداحمد السطوف10077
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خالداحمد السعدي10078
علياحمد السعدي10079
يحيىاحمد السعدي10080
حسناحمد الشاويش10081
سعيد احمد الشريحي10082
حكمتاحمد الشريدة10083
عبد الكريماحمد الشريف10084
جھاداحمد الشنيور10085
عبدالكريماحمد الشھاب10086
عبدالباسطاحمد الشيخ محمد10087
ابراھيماحمد الصالح10088
خالداحمد الضاھر10089
اميناحمد الطرابلسي10090
جاسماحمد العبد10091
عمراحمد العقله10092
وليداحمد العلوش10093
سليماناحمد العلي10094
حسيناحمد العمر10095
حسيناحمد العنيزان10096
عبد السالماحمد العوض10097
مرواناحمد العيد10098
حسيناحمد العيسى10099
علياحمد الفازع10100
خليفةاحمد الفرج10101
فارساحمد الفندي10102
محمداحمد الفياض10103
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محمدخيراحمد الكجك10104
محموداحمد الكريم10105
محموداحمد الكوساني10106
محمداحمد المحمد10107
محمداحمد المرزوقي10108
محمد ياسراحمد بارودي10109
محمداحمد باير10110
ناظماحمد بديوي10111
منذراحمد بركات10112
نضالاحمد بنوت10113
احمداحمد تبيان10114
محموداحمد ثلجي10115
شھاباحمد جحا10116
يوسفاحمد جمل10117
حسيناحمد حاحاي10118
جميلاحمد حسين10119
علياحمد حماده10120
شھاباحمد حمامه10121
ذياباحمد حميدي10122
بھجتاحمد حميرة10123
ابراھيماحمد حوران10124
حسناحمد حيدر10125
جمالاحمد خليل10126
نعيماحمد خليل10127
ابراھيماحمد خميس10128
محمداحمد خير طه10129
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كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة
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جميلاحمد دياب10130
حسام الدين احمد دياب10131
عثماناحمد رامي سالم10132
عصاماحمد رباح10133
منيراحمد رمضان10134
محموداحمد رويم10135
نبيلاحمد زغيبي10136
عدناناحمد ساميز10137
محمداحمد سرور10138
عيسىاحمد سعادات10139
عبد المجيداحمد سعد الدين10140
سلوماحمد سلوم10141
حساناحمد سليمان10142
علياحمد سيفو10143
محمد خير الديناحمد شبلي10144
ھيثماحمد شحادة10145
محمداحمد شحاده10146
محمد احمد شيخ الشباب10147
محمداحمد صارم10148
ممدوحاحمد صالح10149
مؤيداحمد صالح العبود10150
محي الديناحمد صالحاني10151
عبد الرحمناحمد صفوان النبھان10152
محموداحمد صوفان10153
ابراھيماحمد عباس10154
محمداحمد عباس10155
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محموداحمد عبد هللا10156
نذيراحمد عبدالباقي10157
علياحمد عتمة10158
سعيداحمد علوش10159
نايفاحمد عليا10160
اميناحمد عمران10161
فوزياحمد عموري10162
علياحمد عموش10163
مرعياحمد عوض10164
جمال الديناحمد فخرو10165
مصطفىاحمد فرزات10166
محمداحمد قاسم الحمود10167
عصاماحمد قاضي10168
حسن احمد قباط الشھابي10169
صالحاحمد قصار10170
محمد خالداحمد قضماني10171
محمد فھراحمد كاشور10172
بنكيناحمد محمد10173
حسناحمد محمود10174
محمداحمد محمود10175
محمد صالحاحمد مراد10176
أسامةاحمد مصطفى10177
مصطفىاحمد مصطفى10178
بساماحمد مظلوم10179
عبد الرحمناحمد ملال10180
أيوباحمد ميھوب10181
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اسامهاحمد نادر عواد10182
عفيفاحمد ناقوح10183
سعيداحمد نخله10184
محمد زياداحمد نظير10185
محموداحمد ھالل10186
نايفاحمد وھبه10187
نوافاحمد يزن االحمد10188
أسامهاحمدنادر عواد10189
اكرمادمون االزرعي10190
فاعورادھم البيضه10191
محمدرضوانادھم العبيد10192
حاتمادھم بركات10193
سميرادھم فاھمه10194
يوسفادونيس العيد10195
محمد سعيدارام نصر10196
محمدارھف الزعبي10197
اكرماروى كلثوم10198
عيسىاريج ابراھيم10199
محمد سليماريج الكناني10200
حيدراريج خلف10201
عبدالسالماريج رمضاوي10202
أحمداريج زين10203
فادياريج علم الدين10204
محمداسامه االسود10205
محمداسامه البقادله10206
محموداسامه الخلف10207
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محمد ياسراسامه الدقاق10208
موريساسامه السعد10209
رائداسامه السعدي10210
محمداسامه الشيخ علي10211
بساماسامه الصباغ10212
صياداسامه الصياد10213
شكرياسامه العزيزي10214
محي الديناسامه عالء الدين10215
مصطفىاسامه مصطفى10216
احمداسامه ناصيف10217
ميشيلاستيفان الخوري10218
حسيناسراء العلي10219
سميراسراء المحروس10220
حسيناسراء حمد10221
عماداسراء عالء الدين10222
سليماناسراء عليان دعاس10223
عماداسراء عنجوكه10224
حساناسراء قصار10225
حسيناسراء نمر10226
محمداسراء ھرموش10227
عبدالكريماسعد األطرش10228
رعداسعد الجميلي10229
عبوداسعد الندوان10230
عادلاسالم شعيب10231
أيمناسماء االسدي10232
محمد زياداسماء الخجا10233



10
للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة
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مازناسماء خادم االربعين10234
محمد فوزياسماء سادات10235
خالداسماء شعبان10236
محمد ابراھيماسماء صالحه10237
عبدالباسطاسماء عصفور10238
قاسماسماعيل العايدي10239
مصلحاسماعيل العلوش10240
محي الديناسماعيل بازهللا10241
أحمداسماعيل حاج حسن10242
عيسىاسماعيل حاجه10243
محمداسماعيل عيده10244
وليداشرف القباني10245
صابراشرف رزق10246
محمداصباح عمر10247
ابراھيماصف سليمان10248
محمد ماموناصيل قزعون10249
حسناغيد دردر10250
عدناناغيد عز الدين10251
أحمداكرم الخليل10252
يوسفاكرم سويد10253
خالداالء اسماعيل10254
عبدالرحمناالء التونسي10255
حيدراالء الحاج أحمد10256
فؤاداالء الحماصنه10257
محمد سعيداالء الحوراني10258
وھيباالء الذبيان10259
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عباساالء الراس10260
عويداالء العويد10261
حميداالء اللحام10262
رضواناالء المصري10263
نزاراالء بركات10264
عبد هللاالء بلو10265
محمداالء حوش10266
أيمناالء سعود10267
مازناالء سويلم10268
غساناالء صالح10269
عمراالء طعمينا10270
علياالء عباس10271
تحسيناالء عباسي10272
أحمد نور الديناالء عرقيه10273

مرواناالء غنام10274
عبد االلهاالء غنوم شويش10275
غساناالء فرج10276
محمد مازناالء فيصل10277
محمداالء محسن 10278
عمراالء يحيى10279
رفيقاالء يوسف10280
محمداالء يوسف10281
عادلالبتول واضي10282
يوسفالبير العجي10283
حسينالحارث يوسف10284
ھشامالحسن حسن10285
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محمدالحسين الحسن10286
فريدالشفيع القره10287
ھشامالق عبد االمير10288
محمدالمؤيد با شھابي10289
جاسم المثنى المحيمد الھويدي10290
عالنالمعتز با عالن10291
محمدالمنذر سليم10292
رشيدالھادي المحمد10293
محمدعرفانالھام حلواني10294
عمرالھام ناصر10295
محمدالي سار العبد هللا10296
نعيمالياس خوري10297
موسىالياس روميه10298
غسانالياس شابو10299
مطانسالياس عروق10300
ديباليسار الزغبي10301
فايزامال الحصري10302
محمدياسينامال شعبان10303
حسينامال عبد المحسن10304
فياضاماني احمد الحماده10305
رياضاماني الحسين10306
محمد بساماماني الحوراني10307
اسامهاماني الزحيلي10308
محمد فيصلاماني القطان10309
عبد الرزاقاماني تقوى10310
عبدالرزاقاماني جمعة داود10311
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موفقاماني خياطه10312
احمداماني طحله10313
سھيلاماني عبد الغني10314
حسناماني يزبك10315
محمدامجد الرفاعي10316
محمد خيرامجد الصالح10317
طعمهامجد القطيش10318
مالكامجد خضر10319
مقتصدامجد ستيتي10320
بديعامجد عبدالنبي10321
عطيهامجد علي الزعوري10322
ناصرامجد عوده10323
ساميامجد يوسف10324
محمد امل الحرك10325
طرادامل الحسو10326
جبرامل المصري10327
عمرامل حربجي10328
محمد خيرامل خليفه10329
محمدامن ابو خشريف10330
فاضلامنه المجاريش10331
محمد سعيدامير أبوجيش10332
ابراھيماميرة بالل10333
غساناميره سلوم10334
ايمناميره قلعه جي10335
عباساميه خليل10336
سعيدانانا قاموع 10337
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أحمدانتصار أحمد10338
سميراندريه عبد هللا10339
ابراھيماندريه نخله10340
سميرانس ابو خشريف10341
سامرانس االحمد10342
خالدانس الخميس10343
عبدالرؤوفانس الصمادي10344
سليمانس العرنوس10345
حافظانس العلي10346
عيدانس العيادات10347
عبدالرحيمانس المصري10348
ھيثمانس بيطار10349
ھيثمانس حداد10350
نجيبانس حسون10351
فيصلانس سلوم10352
سلمانانس شرف10353
احمدانس ضميريه10354
نبيلانطوانيت اجمان10355
عليانعام العلي10356
عليانوار عبد النبي10357
احمدانور السطام10358
ھديلانور الشامي10359
كابرئيلاني طناشيان10360
يوسفاھاب العوض10361
ابراھيمايات ابراھيم10362
معمرايات الحنش10363
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عيسىاياد العطا هللا10364
محمد خيراياد النادر 10365
شكيباياد رمضان10366
يوسفاياد ھواره10367
سعد الديناياس قوشحه10368
اياداية المشايخي10369
محمدايالف تيناوي10370
جمالايمان الرمضان10371
كاملايمان اللحام10372
محمد عليايمان باكير10373
محمدأيمنايمان خطاب10374
نزارايمان دعبول10375
بركاتايمان زينب10376
عبدالرحيمايمان سليمان10377
محمدايمان شومان10378
نزارايمان صالح10379
بشارايمان عجاج10380
ابراھيمايمان كايد10381
ضاھرايمن األسعد10382
سلمانايمن الخطيب10383
شكريايمن تحقاخه10384
مروانايمن جعفر10385
محمدايمن حمد10386
محمودايمن شاكر10387
فوازايمن شنو10388
حسنايمن مھنا10389
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سليمايناس الدج10390
عمرايناس المصري10391
غازيايناس النادر10392
محمد حسانايه الزين10393
احمدايه السليمان10394
انورايه العطيه10395
محمد عمادايه العظمه10396
عرفانايه المنقل10397
رضاايه بيطار10398
ھمامايه حسن10399
محمد ھشامايه صرصر10400
نبيلايه كركوتي10401
محمد فايزايه ملص10402
خالدايھاب سكافي10403
خالدايھاب عبد الرحمن10404
طهايھم الحجي االدريس10405
زيادايھم الحسن10406
عبد الجبارايھم الحسن10407
باسلايھم الرفاعي10408
أحمدايھم الموسى10409
ايادايھم حرب10410
يوسفايھم حمد10411
جميلايھم حنون10412
محسنايھم دريوسي10413
سلمانايھم سبع10414
عطاهللايھم نصيف10415
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خالدايوب فرح10416
محمد اميربارعة الھامش10417
خليفباسل الجاسم10418
أحمدباسل الجردي10419
احمدباسل الحناوي10420
عدنانباسل الشريده10421
محمدباسل الفا10422
احمدباسل الفراج10423
وجيهباسل بدر10424
عدنانباسل بو صبح10425
محمودباسل جاويش10426
عبد الكريمباسل حسن10427
عليباسل حسن عمار10428
مرسلباسل حسون10429
نايفباسل دقو10430
فارسباسل دويعر10431
خالدباسل رحيم10432
فايزباسل رسالن10433
مظھرباسل سليمان10434
فضل هللاباسل عاصي10435
عبد الكريمباسل يونس10436
موفقباسم الشديدة10437
اديبباسم شعبو10438
فائزباسمة النوري10439
حسنبتول األرناؤط10440
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موفقبتول الضيا10441
محمدبتول العذبه10442
سميربتول بلوط10443
ھيثمبتول حبيب الخولي10444
محمدبثينه العر10445
حسينبثينه محمد10446
بسامبدور الطباع10447
عليبدور المشرف10448
خالدبدور حوكان10449
محمد عليبدور مبارك10450
احمدبديع عليوي10451
موسىبراء السعدي10452
عنادبراء دايخ10453
مازنبراءة الطرن10454
محمدبراءة حمدان10455
منيربراءه الصالح10456
عبد الباقيبرزان عبد الكريم10457
رفعتبريفان رشو10458
حسينبريھان فندي10459
موسىبسام ابو رشدان10460
محمد سعيدبسام السعد10461
احمدبسام الموسى10462
احمدبسام درويش10463
ھيثمبسام شاھين10464
عليبسمة الجاسم10465
محمد مطاعبسمة حللي10466
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طاللبسمة عمارة10467
انطوانبسمه ارديش10468
أمينبشار ابو السل10469
صالحبشار الجمعات10470
سمعوبشار الھارون10471
محمدبشار حبقة10472
عمادبشار سالم10473
فاضلبشار صالح10474
صالحبشار عبد الباقي10475
ناجيبشار عبود10476
يوسفبشار علي10477
محمدبشار كزاره10478
راتببشار كنعان10479
مصطفىبشار لبش10480
محمد سامربشر بكري10481
نادربشرى الحماده10482
ايھمبشرى الحوراني10483
خضربشرى الدللي10484
غسانبشرى القيم10485
فياضبشرى اليونس10486
جھادبشرى خضر10487
غسانبشرى ديب10488
زھيربشرى رزق10489
مصطفىبشرى رمضان10490
احمدبشرى سعود10491
محمودبشرى قرقورا10492
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حميدبشرى لصلص10493
جمالبشرى مسطوليلو10494
أحمد وائلبشير جبري10495
خالدبشير خالد10496
يحيىبشير شاكر10497
محمدبشير ھالل10498
حسينبالل البيضه10499
محمد سالمبالل الخطاب10500
ابراھيمبالل الذياب10501
احمدبالل الصبح10502
محمودبالل العلي10503
عبد العليمبالل القسوم10504
نادربالل المذيب10505
عبد الرحمنبالل دعبول10506
محمودبالل سالمه10507
محمدبالل شنان10508
ياسربالل غبشة10509
ماجدبالل معضماني10510
جدعانبنيان النجم10511
راتببھاء الحسين المستو10512
نبيلبھاء الدين الحموي 10513
عبد هللابھاء النوح10514
محمد ظافربھاء صالحاني10515
عليبھاء عيسى10516
عدنانبھجت العوض10517
مصعببيان الخطيب10518
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خالدبيان الشاوي10519
رضوانبيان الملط10520
محي الدينبيان بوشناق10521
عبد الناصربيان سنان10522
محمدصبحيبيان سواح10523
نصر الدينبيان علي 10524
عبدالرؤوفبيان نحالوي10525
نادرتامر القطان10526
ممدوحتامر ياسمينه10527
عبد الغنيتبارك الزغلول10528
احمدتسنيم الكيالني10529
موفقتسنيم المبيض10530
محمدتسنيم الناشف10531
صديقتسنيم ھارون10532
نصرتغريد الصقر10533
غازيتغريد الفريج10534
ناصرتماره قبالن10535
سامرتمارى الصغير10536
مفيدتمام حمود 10537
واصفتمام سمندر10538
سھيلتمره فاضل10539
عبد الرحمنتميم ابو فخر10540
أحمدفاضلتھامة الحناوي10541
بشيرتيسير الزعبي10542
احمد راتبتيسير جابر10543
خالدتيسير حيدر10544
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محمدتيسير خميس10545
جمالثائر القاضي10546
موسىثابت الحماد10547
ضامنثامر البصار10548
جادالكريمثراء مالك10549
محمد جمالثروة المسالتي10550
شريفثريا االشقر10551
يحيىثريا نجم الدين10552
شحادهجابر العبد هللا10553
حمدجازيه الناصر10554
شكريجاسر عامر10555
احمدجاسم جاسم10556
عوادجاك الفرحان10557
احمدجانده خليل10558
حسنجعفر احمد10559
وائلجعفر اسماعيل10560
محمد صادقجعفر الساعاتي10561
غسانجعفر الطويل10562
محمدجعفر المبارك10563
ياسينجعفر المحفوظ10564
عليجعفر تاج10565
حسامجعفر خليل10566
محمودجعفر ضاھر10567
فيصلجعفر طالب10568
محمدجعفر عباس10569
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رضوانجعفر علي10570
عليجعفر علي10571
قيصرجعفر منى10572
رمضانجكر سيفو10573
يوسفجالل ادريس10574
ابراھيمجالل القزحلي10575
صالحجالل شعيب10576
حسينجمال سيف الدين10577
ردادجماالت الحجي10578
محمدجمعه الناصر10579
فيصلجميل عامر10580
عليجميله الرفاعي10581
جميلجميله القاضي10582
رجوان جھاد  ابو نبوت10583
ايمنجھاد ابو ركبه10584
عوضجھاد السالم10585
يوسنجھاد ضوا10586
عليجھان الشراري10587
فاروقجھينه لحم العجنجي10588
نزارجورج ابو عقل10589
عليجوريه رزق10590
جورججوزيف فرحات10591
محمدجولي بلول10592
وليدجوليان االشقر10593
مرھفجويل شالح10594
سليمانجيان عمر10595
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ساميجيسي يعقوب10596
عمادجيسيكا حداد10597
يوسفجين العشي10598
ميالدجيني يوسف10599
أحمد عيدجيھان كمال10600
معينحاتم اسعد 10601
معنحاتم سلمان10602
احسانحازم الحسين10603
احمدحازم الحمد10604
نبيلحازم العاقل10605
يوسفحازم حسن10606
نوافحازم شنان10607
محمدحبيب الحميدي10608
صالححذيفه النصار10609
نبيهحسام الجباعي10610
احمدحسام الحجلي10611
جاسمحسام الحمد10612
جمعهحسام الخالد10613
عليحسام الدين العلي10614
محمد مازنحسام الدين خانكان10615
فوزيحسام الطويل10616
عبد الخالقحسام العلي10617
ابراھيمحسام أحمد علي10618
منيرحسام حموده10619
يوسفحسام سرور10620
تركيحسام عزام10621
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مھندحسام مرھج10622
فوازحسام نعنوس10623
داوودحسام يوسف10624
عليحسان الزرير10625
احمدحسان النيصافي10626
ياسينحسان ركاب10627
محمد حسان رمانه 10628
بديعحسان عبيد10629
أحمدحسان قاسم10630
ناصرحسن اصطليه10631
محمدحسن الحسن10632
مرعيحسن الحموره10633
عليحسن الخطيب10634
محمد خيرحسن الخطيب10635
يوسفحسن السعدي10636
ھيثمحسن السالمه10637
منيرحسن الصوطري10638
سليمانحسن العزيز10639
مفلححسن العقله10640
عليحسن العلي10641
منديلحسن العلي10642
صالححسن المحيمد10643
محمدحسن اليتيم10644
عدنانحسن حاكوره10645
موسىحسن خضره10646
عليحسن سمارة10647
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سرحانحسن سمير10648
كمالحسن صھيوني10649
احمدحسن طفور10650
ديبحسن علي باشا10651
نايلحسن عيسى10652
محمدحسن فندي10653
مامونحسن كنعان10654
ابراھيمحسن نمر10655
احمدحسين احمد10656
محمدحسين احمد10657
خالدحسين التقي الحسين10658
محي الدينحسين الجاسم10659
عبدالكريمحسين الحسين10660
عليحسين الرحال10661
فوازحسين الرمضان10662
احمدحسين الشرع10663
فوازحسين الغافل10664
محمدحسين الكردي10665
عليحسين المھاوش10666
محمد راتبحسين بوالد10667
عبدالملكحسين حسن10668
جميلحسين ضاحي10669
خضيرحسين عباس10670
عليحسين علي 10671
خالدحسين عنتر10672
أحمدحسين فرحو10673
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محمدحسين محرز10674
محمدحسين محمداألحمد10675
عليحسين محمود10676
محسنحسين محمود10677
محمودحسين نجم10678
اسماعيلحسين ھرموش10679
عليحسين يونس10680
موفقحكم زين الدين10681
سھيلحال اسعد10682
عيدحال الشيخ 10683
تيسيرحال ديب10684
عليحمد محمد10685
محمدحمدو الحصيه10686
سليمانحمدوش العلي10687
مصطفىحمدي حسان 10688
سليمانحمزة غانم10689
أحمدحمزه الجباصيني10690
غازيحمزه الحمود10691
سعيدحمزه الشامي10692
درغامحمزه جندي10693
عيسىحمزه حصويه10694
سميرحمزه مخلوف10695
موفقحمزه منصور10696
قاسمحمود نصر10697
احمدحنان البرھو10698
خالدحنان العكام10699
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خالدحنان أبوطاره10700
بھاء الدينحنان جمل10701
عبد الھاديحنان شيخ ابراھيم10702
حسامحنان صقر10703
بسامحنان طالب10704
عليحنان طھماز10705
محمدحنان عبد الحليم10706
عبدالستارحنان عثمان10707
كمالحنان محمود10708
نزيهحنان مداح10709
عصامحنان مولود10710
محمدحنان نخله10711
أحمدحنين أبو شمله10712
حازمحنين جبالي10713
منيرحنين ديب10714
عليحنين محمود10715
عدنانحوريه قريش10716
بسامحياه السحل10717
حسانحياه سيراجي10718
صالححيدر السالمو10719
اكرمحيدر العباس10720
مالكحيدر حبيب10721
عليحيدر حماده10722
جھادحيدر حمودي10723
عليحيدر ونوس10724
نضالحيدره بدر10725
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ياسرحيدره بدور10726
أحمدحيدره معال10727
جاسمخالد االحمد10728
محمودخالد الجدوع10729
وليدخالد الخطيب10730
محمدامينخالد السامية10731
محمودخالد السماره10732
محمدخالد العالن10733
ھاللخالد العويد10734
محمدناصرخالد القصار10735
زيدانخالد المجاري الدللو10736
رسالنخالد المصطفى10737
حسنخالد المطر10738
معنخالد بركات10739
احمدخالد جاسم10740
شاھرخالد جاسم10741
حسينخالد جمعه10742
ناصرخالد جمعه10743
عبدالرحمنخالد خلوف10744
وليدخالد دويعر10745
جمالخالد سيفو10746
جمعهخالد فارس10747
فرحانخالد فرج10748
محمدخالد مرعي10749
زھيرخالد موعد10750
محمودخبيب الحجازي10751
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فياضختام السعيد10752
حسنخديجة المثقال10753
نضالخديجه البقدليه10754
عليخديجه سماره10755
عودةخديجه طحيمر10756
عبد هللاخديجه يحيى10757
عبد العزيزخضر الحسن10758
احمدخضر الدقاق10759
جمالخضر علي10760
وليدخلدون الطالع10761
عليخلف العلي الموسى10762
محمدخلود الجاسم10763
محمد جمعهخلود الخضر10764
توفيقخلود خليل10765
محمودخلود كمحة10766
ھاللخليل المحمد الفرج10767
شيخموسخليل حرسان10768
سليمخليل داود10769
ابراھيمخليل دياب10770
حسانخليل سعد الدين10771
محمدخليل مرعي10772
ايمنخليل منزالوي10773
خالدخولة ابراھيم10774
حسنخوله المصلح10775
غساندارين الشحادة10776
عليدارين الشيخ10777
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السنة الرابعة

احمدداعيه جمعه10778
عصام داليا مسعود10779
محمد حسانداليه المارديني10780
مھندداليه النشواتي10781
ايمندانا شربتجي10782
ندرهدانا نادر10783
محمد اسامهدانة صباغ10784
عليدانة قويدر10785
شاديداني اللحام10786
محمد ناصردانيا شربجي10787
غساندانيال الحسن10788
اديبدانيال ركاب10789
عدناندانيال شاھين10790
احمددانيال عطية10791
زياددانيه الحرش10792
محمددانيه مھره10793
احمددجله نعسان10794
أحمددريد العجمي10795
بسامدعاء االغواني10796
مرعيدعاء الحسن10797
احمد راتبدعاء الريان10798
ايمندعاء السماره10799
حامددعاء الشيبه10800
غساندعاء العكيلي10801
محمد فارسدعاء المجركش10802
ابراھيمدعاء المحمود10803
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باللدعاء المشعل10804
حمداندعاء الھيمد10805
عماد الديندعاء اليوسف10806
محمددعاء توھان10807
بسامدعاء جديداني10808
راتبدعاء جلبوط10809
اميندعاء حمدان10810
منيردعاء حمدوني10811
عبد الحسيبدعاء سراج باشي10812
أحمددعاء شعيريه10813
سامردعاء غانم10814
زياددالل ابوھايله10815
محمد سعيددالل بارودي10816
موسىدالل موسى10817
عليدالل ياغي10818
سليماندلسوز العبدو10819
محمددنيا الشھابي10820
ابراھيمدنيا المحمود10821
معندنيا ورد10822
ابراھيمدياال كساب10823
عبد الحميدديانا الجرد10824
بسامديانا الرفاعي10825
أيمنديانا جبان10826
تركيديانا حاج قاسم10827
ايمنديانا مطاوع10828
احمد اسعدديما جزار10829
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محمد سميرديما طربين10830
خالدديما عاصي10831
جاللديما قويدر10832
غسانديمة شريف10833
صالح الدينديمه شريف 10834
محمد وھيبديمه شريفه10835
عبد الفتاحدينيس زين10836
سليمانذكرى منصور 10837
ابراھيمذكريا محفوض10838
رياضذو الفقار عباس10839
عادلرؤام الحوراني10840
نضالرؤى احمد10841
رضوانرؤى السھلي10842
خالدرؤى الشيخ10843
عبدالكريمرؤى جمعه10844
عبدهرؤى حسين10845
حمديرؤى حمصي10846
ماجدرؤى سالم10847
فيصلرؤى سليمان10848
وجيهرؤى قرعوني10849
حسينرؤى قويدر10850
نافذرئام الشمالي 10851
جميلرائد احمد10852
محمودرائد البشار10853
رمزيرائد سعد10854
غسانرائد عبدالحي ابوفخر10855
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أحمدرائدة الخنيفس10856
فوزيرابعه قاضي10857
عيسىراتب عيسى10858
بھاء الدينراجي حمزه10859
داودراشيا العثمان10860
عيسىراضي لطفي10861
احمدرافت رفقي10862
محمدرافت شقير10863
محمدرافت صالح الدين10864
خالدرافع شاھين10865
رياضرافيه الفرج10866
احمدراكان نصره10867
محمد حسانراما الجدا10868
غديرراما الزياك10869
نجمراما السلوم االبراھيم10870
سامرراما السمان10871
زكرياراما الطه الحسيني10872
غازيراما العيد10873
مؤيدراما القدسي10874
مھندراما بوظو10875
طاللراما حميدو10876
احمدراما شكو10877
سليمانراما عيسى10878
عليراما عيسى10879
محمد زيادراما محملجي10880
عونيراما نده10881
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احمدراما وطفه10882
مصطفىرامز الجمعه10883
عامررامي ابو باال10884
عبدهللارامي العبد العزيز10885
احمدرامي العرايشي10886
مروانرامي القاعد10887
محمدرامي برناوي10888
أكرمرامي بيضون10889
توفيقرامي خنسه10890
محمد منيررامي درويشة10891
اسماعيلرامي علي10892
رياضرامي عيسى10893
محمد بشيررامي غنيه10894
مروانراني دحبور10895
مرعيرانيا القليح10896
صالح الدينرانيا الميداني10897
عليرانيه عايش10898
ركانراويه العبدهللا10899
محمدرأفت عثمان10900
مروانربا احمد10901
محمدربا الصباغ10902
عبد العزيزربا أبو حرب10903
محمدرباح االحمد10904
احسانربى الخوام10905
اكرمربى الدرويش10906
عليربى حجازي10907
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محمد مازنربيحه ناعوره10908
موفقربيع الجمال10909
عبد الوھابربيع قاروط10910
نديمربيع مبارك10911
أيوبرجاء الفرحان10912
صالحرجب شاھين10913
محمدرحاب عاشور10914
ھانيرحيم عدره10915
يعقوبرزان احمد10916
خليلرزان بالل10917
عبد الكريمرزان صالح10918
محمد بھاءرزان عرار10919
محمد بسامرزان قطنا10920
زيادرزان كحل10921
محمدرزان ھالل10922
معنرزق هللا القبق10923
اسماعيلرسميه ابو ثلجه10924
خليلرشا العباس10925
سعيدرشا العبدهللا10926
محمودرشا اللطميني10927
ميشيلرشا ديب 10928
سامررشا سنان10929
عبد الرحمنرشا عبد الرحمن10930
عبد الغنيرشا غويش10931
صياحرشا كريدي10932
يوسفرشا نخله10933
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عدنانرشيد البوابيجي10934
محمدرضا احمد10935
مازنرضوان الدرع10936
محمدرضوان رجب10937
محمدرضوان مراد10938
خالدرعد السليمان10939
واثقرعد عزام10940
حسانرغد االيوبي10941
محمد منيررغد الحسين10942
احمدرغد الرحيه10943
مفيدرغد حمايل10944
محمودرغد خليل10945
عبد الكريمرغد دھمان10946
مرسلرغد زيدان10947
وجدرغد شاھين10948
احمدرغد فشفش10949
محمد عليرغد كبتول10950
أيمنرغد كشلو10951
خالدرغد مقصود10952
محمدرفا سعيد10953
ضياء الدينرفاه الخطيب10954
حسنرفيده العبد هللا10955
كنعانركانه شحادة10956
عبد الحميدرال جعبان10957
زيادرمزي البزم10958
زعلرمضان مزعل10959
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عبد الكريمرنا ابو فخر10960
احمدرنا االبرص10961
اكرمرنا البدعيش10962
مأمونرنا القمحة10963
زھيررنا بدوية10964
محمدرنا رمضان10965
عمررنا شرف10966
اغيدرنا شموط10967
ممدوحرنا نجيب10968
عبد الناصررند اسعد10969
عطا هللارنيم البطرس10970
محمد عيدرنيم الخطيب10971
محمد عرفانرنيم الشطي10972
عبدالحميدرنيم العاقل10973
محمدرنيم القاضي10974
محمدرنيم جزائرلي10975
احمدرنيم حسن10976
محمد خيررنيم خليف10977
منصوررنيم رزق10978
محمد عمادرنيم سليق10979
محمدرنيم سواح10980
محمدرنيم شحاده10981
أحمدرنيم طرابلسي10982
فواز رنيم عبد هللا10983
احمدرنيم عطايا10984
وفيقرنيم ملحم10985



39
للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

زاھررنيم وانلي10986
فھميرنين اليونس10987
محمودرنين دياب10988
بسامرنين زيدان10989
محمد عاصمرھام ابو سنينه10990
فھدرھام الحكيم10991
محمد عليرھام الدالي10992
محمد بدرالدينرھام الرفاعي10993

محمد فارضرھام الزھاوي10994
مأمونرھام السكاف10995
سليمانرھام العباس10996
سميررھام العيد10997
عبد الجليلرھام حمود10998
عبد الھاديرھام ديب10999
يوسفرھام سوسق11000
فايزرھام عريضه11001
محمدرھام مارديني11002
نزاررھام منال11003
عبد الحكيمرھف ابو سعيد11004
حامدرھف الحمصي11005
سليمانرھف الخطيب11006
نورالدينرھف السمان11007
عمادرھف القزحلي11008
غسانرھف المبارك11009
محمد يوسفرھف المحمود11010
زيادرھف بايزيد11011
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وليدرھف تميم11012
محمد عصامرھف خضري11013
عاصمرھف دخل هللا11014
زاھيرھف ركنه11015
محمدرھف طبيخ11016
حكماترھف طراف11017
غسانرھف عيسى11018
بشيررھف قطان11019
محمودرھف قموحي11020
عدنانرھف مروة11021
زيادروابي صفا11022
ھايلرواد حيدر11023
مروانروان ابو شعر11024
يوسفروان البدوي11025
توفيقروان البزرة11026
محمد ساميروان الحمصي11027
درويشروان الدرويش11028
محمودروان الزامل11029
عصامروان الزيبق11030
محمد فتحيروان الشحري11031
كمالروان الصباغ11032
محمد بديعروان القاسم11033
موفقروان اللداع11034
عصامروان تيم11035
سعيدروان رشيد الشعراني11036
محمد ماھرروان سلوم11037
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ادھمروان سليقه11038
محمدروان شعبان11039
صالح الدينروان ناعوره11040
محمد بشيرروان نفاخ11041
كمالرودين اله رشي11042
محمدروزه خلوف11043
جمالروزينا شاكبازوف11044
محمودروعه اطليبي11045
محمدرائدروعه السكري11046
عدنانروعه النجاد11047
محمودروكسان عبدالرحمن11048
محمد زھيرروال سالمه11049
ميالدروال فارس11050
مصطفىروال منصور11051
اميرروال نشواتي11052
محمدرونق سنوبر11053
حسام الدينروى الصياد11054
غسانروى عطا هللا11055
بشارروى وھاب11056
محمدرويدا محمد 11057
مريعرياض الغالب11058
احمدرياض زينيه11059
حسينرياض يونس11060
محمد امينريبر محمد11061
عليريتا خضر11062
يحيىريم اسعد11063
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عليريم التيناوي11064
ابراھيمريم الجراقي11065
عمرريم الحلبوني11066
احمدريم العزاوي11067
مفلحريم العقله11068
حسينريم القادري11069
كفاحريم المتني11070
مازنريم المرعي11071
ايمنريم الملحم11072
كفاحريم حاج محمد11073
رفيقريم حالوه11074
ميشيلريم خياط11075
عليريم داود11076
احمدريم ديبه11077
سلمانريم راشد11078
محمدريم شعبان11079
بسامريم صالحه11080
محمودريم عباس11081
محمدريم عثمان11082
احمدريم محمد11083
محمدريم محمد11084
سھيلريما اسعد11085
عليريما جديد11086
محمدريما حسين11087
محمدريما سنوبر11088
غالبريمي كنعان11089
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خير الدينريھان الشحرور11090
عبد الكافيزاھر الموسى المكسور11091
منيرزاھر صقر11092
ياسرزاھر كعدى11093
عليزايد البريدي11094
فيصلزبيده ابوساعه11095
احمدزبيده رجب11096
غازيزكريا العزام11097
عبد العزيززكريا المسعود11098
ابراھيمزكيه الموسى11099
محمد اكرمزھراء الحايك11100
حمديزھراء المارد11101
طلبزھير الجبر11102
وجيهزھير فھد11103
طارقزياد الحسين11104
عمرزياد الذھب11105
احمدزياد السعدي11106
عاطفزيد الطحان11107
لؤيزيد العبد الرحمن11108
غسانزيد العيسى11109
موسىزيد مالك11110
حشمتزين العابدين الحسين11111
عليزين العابدين عيسى11112
أحمدزينب خضور11113
حسنزينب خضور11114
عمرزينب راشو11115
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يحيىزينب عيسى11116
محمد عليزينب كركورة11117
عبد الكريمزينب مظلوم11118
نبيلزينة حميدان11119
محمدمنيرزينه البيطار11120
ياسرزينه رضوان11121
عمادالدينسائر الصواف11122
رغيدسارة السمان11123
محمدسارة شحادة11124
نبيلساره الجنان11125
محمودساره الدبه11126
كمالساره الشمالي11127
أديبساره حبوس11128
محمد رضوانساره حمور11129

حسام الدينساره حميشه11130
عليساره درويش11131
مفيدساره زين الدين11132
عمرساره عبد الوھاب11133
عبدااللهساره عزيز11134
عارفساره محرز11135
محمدساره محمد االحمد11136
قاسمساري باشا11137
سميحساريا شاھين11138
محمد سليمساريه شبيب11139
خلفسالم المحمود11140
معنسالي طراف11141
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محمد بشارسالي منكش11142
عيسىسام سلطان11143
عويدسامر الجزار11144
محمدسامر الحسن11145
يوسفسامر السالك11146
جميلسامر السعد11147
جميل سامر السعد11148
حبيبسامر تجور11149
محمد خيرسامر حميدو11150
معنسامر خضور11151
عاصمسامر خلف11152
عزوسامر عبدهللا11153
عبدوسامر عليان11154
موفقسامي حيدر11155
خضرسجى الدلول11156
طارقسجى العرسان11157
نايفسحر العبد هللا11158
احمدسحر وھاب 11159
مسلمسدره صوان11160
عيسىسعاد الدخيل11161
ابراھيمسعاد الزيبق11162
محمدسعاد الطايع11163
احمدسعد كمال الدين11164
فرحانسعيد بدريه11165
سميرسعيد عودة11166
شوقيسفيان جعفر11167
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غسانسالم ابو راس11168
عمادالدينسالم الحموي11169
محمد سعيدسالم السمان11170
ايمنسالم بركات11171
محمد ممتازسالم برنبو11172
محمد خيرسالم حمدون11173
سلمانسالم قرعوني11174
مطيعسلطان البربور11175
كمال الدينسلما شبلي11176
عبدوسلمى نكد11177
محمد مامونسلوى العلبي11178
فؤادسليم داود11179
بشارسليمان الحلبوني11180
ابراھيمسليمان الدرغام11181
عدنانسليمان السكاف11182
محمدسليمان صياغه11183
يوسفسليمان علي11184
محمودسليمان عميش11185
محمودسليمان محمد11186
عبد السالمسماح عبد هللا11187
محمد نعيمسماح غبور11188
غياثسماح غريبه11189
سليمسماح مرعي11190
ھاشمسمر ادنوف11191
محمد راشدسمر اللبني11192
محمدسمر المحمدالجرابعة11193
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زاھرسمر تكتوك11194
محمدسمر خليل11195
صالحسمر شدود11196
مصطفىسمية درويش11197
نعيمسمير االقرع11198
يوسفسمير أحمد11199
انطونسمير عربش11200
نزيرسميرة عبد المعطي11201
صالحسميره الداھوك11202
حسينسميره السيد احمد11203
شامانسميره المليحان11204
عمروسنا غزال11205
ابوبكرسناء القزاز11206
عبد الفتاحسناء عيسانا11207
عبد اللطيفسندس داود11208
عزامسندس موسى11209
محمدسھا حمود11210
محمد فاتحسھاد االسماعيل11211
ابراھيمسھام الطحان 11212
عبد الكريمسھير علي11213
عبد الكريمسھيلة منصور11214
محمد نبيلسوار السوادي11215
احمدسوزان برمبو11216
لطيفسوزان طعمه11217
خلدونسوزي كنعان11218
لورنسسوسن البكار11219
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اسامهسوسن المقداد11220
برجسسوسن خشيفي11221
نسيبسوسن طربوش11222
عليسوسن عسل11223
احمدسوسن غنيم11224
سليمان سومر اسعد11225
حسينسومر التالوي11226
منيرسومر زريق11227
نزيهسومر ضومط11228
كمال سومر ھيفا11229
حسانسومر يوسف11230
حسن سيف الدين عمر11231
شحادهسيمون ابراھيم11232
حمودشادي العلي11233
سرحانشادي سمير11234
احمدشادي سيفو11235
ركانشادي صعب11236
غازيشادي فياض11237
ايليشادي قدسي11238
غسانشادي محرزي11239
محمدشادي مظلوم11240
نزارشادي ملحم11241
محمد ماھرشادية طھراني11242
حكمتشاديه قدوره11243
موشيلشافير توما11244
عامرشام الشيخ خليل الجابي11245
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جھادشام دويري11246
شمس الدينشاھناز استامبولي11247
ايھمشاھين الشاھين11248
اسماعيلشاھين العبدهللا11249
محمد ربحيشذى األحمر11250
محمد جھادشذى التل11251
محمدشذى العمار11252
محمودشذى خليل11253
احمد مامونشذى فاعورة11254
ابراھيمشذى فرفور11255
محمد عمادشذى يوزباشي11256
توفيقشروق بدري11257
زريفشروق سالمه11258
ابراھيمشريف المھاوش11259
عليشفاء شعيري11260
مجديشفيق المحمد11261
طهشھد ناجي11262
محمودشوقي بلول11263
طالبشيرين ابو قاسم11264
عمرشيرين اوشرلي11265
سھيلشيرين جبيل 11266
اسامةشيماء خلوف11267
مفيدصادق عماشه11268
ماھرصالح الرفاعي11269
محمدصالح السيد11270
احمدصالح العلي11271
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السنة الرابعة

سالمصالح صوان11272
عبد الناصرصبا الجنيدي11273
عادلصبا زين11274
حسينصبا ضوا11275
ابراھيمصبا ميھوب11276
ممدوحصباح ادريس11277
حسينصباح دخيل11278
اكرمصبحي االبيض11279
محمدصبحي الرفاعي11280
عزتصخر الشلي11281
ادريسصفا الصالح11282
مصطفىصفا العيسى11283
منھلصفاء الشحاده11284
محمدصفاء الفريج11285
يحيىصفاء القطيش11286
احمدصفاء الملحان11287
محمد عصامصفاء شاكر11288
محمدصفاء محفوظ11289
صبحيصفاء يبرودي11290
محمدصقر الداھوك11291
سليمانصالح جوھرة11292
محمدصالح دعاس11293
محمد امينضاھر اللباد11294
أحمدضحى حميشه11295
عوادضحى خطاب11296
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عقلضحى خليفه11297
تيسيرضحى عيد11298
ايمنضياء الحناوي11299
عبد العزيزضياء الدين ابو عائشه11300
بولصضياء باره11301
نزارضياء رزق11302
حسنضياء رشيد الشعراني11303
محمدمأمونضياء ياغي11304
أحمدضياءالدين حربا11305
صالحطارق احمد11306
عبد الرحمنطارق الخطيب11307
محمدطارق الخوالده11308
زيادطارق الزغير11309
محمودطارق السماحي11310
احمدطارق العمر11311
زيادطارق بكور11312
احمدطارق ديبة11313
رزق هللاطارق سطمه11314
عبد هللاطارق محمود11315
رياضطارق مريشة11316
حسينطاھر عيد11317
حسنطلعت الحسين11318
محمدطه الجھماني11319
جھادطوني البحري11320
موسىعائده قره11321
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عارفعائشة ابو زيد11322
محمد وليدعائشه جركس11323
محمدعائشه ناصر الدين11324
عبد الباسطعادل الحسين11325
يوسفعادل دواليبي11326
حكمتعادل شحادة11327
عليعادل محمد11328
محمدعارف الحريري11329
محمد فخريعارف النقشبندي11330
قدروعاصم السالم11331
فوزاتعاصم الشريطي11332
صافيعاصم سليمان11333
ايمنعامر العلي11334
محمد نزارعامر برنيه11335
سالميعامر شلغين11336
مروانعامر فاعور11337
حسنعامر ھزاع11338
قاسم عامر ياغي11339
عبد الكريمعايده قرحيلي 11340
ابراھيمعبادة البني11341
ضياءعبادة حمزة11342
سليمانعباده المحمد11343
سيف الدينعباس نوفل 11344
محمدعبد اإلله صبحه11345
محمدعبد الباري عطايا11346
خلفعبد الجواد العلي الحميد11347



53
للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة
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عبدهللاعبد الحكيم الصالح 11348
احمدعبد الحميد االحمد11349
عليعبد الحميد الجواد11350
حيانعبد الرؤوف العلوش11351
محمدعبد الرحمن احمد11352
مروانعبد الرحمن الحجو11353
محمدعبد الرحمن الرفاعي11354
عليعبد الرحمن السلوم11355
خالدعبد الرحمن العائدي11356
سميرعبد الرحمن المرجي11357
وليدعبد الرحمن المصري الرفاعي11358
مھديعبد الرحمن النواصرة11359
محمد منذرعبد الرحمن حلبوني11360
محمد خيرعبد الرحمن خليفة11361
محمدعبد الرحمن فرھود11362
ياسينعبد الرحمن ھالل11363
محمودعبد الرزاق الحميدي11364
محمد نبيلعبد الرزاق صالحي االصبحي11365
محمدعبد السالم الرشيد11366
محمد عبد السالم حالوة11367
جدوععبد العزيز السوعان11368
يوسفعبد العزيز الطحان11369
رشيدعبد العزيز سمحه11370
حسن عبد العظيم العسراوي11371
عمرعبد العظيم النجم11372
عليعبد القادر العساف11373
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صبحيعبد الكريم البوشي11374
جدوععبد الكريم المنيھل11375
جندلعبد الكريم الھزاع11376
سعيدعبد الكريم بدير11377
محمدعبد الكريم جمعه11378
محمدعبد الكريم رحمه11379
احمدعبد اللطيف سليمان11380
محمد سميرعبد هللا البغدادي11381
تيسيرعبد هللا الجمعه11382
محمد عيدعبد هللا الحزمندي11383
عيسىعبد هللا الحسن11384
صالح الدينعبد هللا الحمود11385
رضوانعبد هللا الخباز11386
قدورعبد هللا الدوجان11387
محمد عزتعبد هللا الطحان11388
محمد بسامعبد هللا الطوطو11389
حسنعبد هللا المطر11390
محمد بشارعبد هللا الملي11391
زھيرعبد هللا اليساوي11392
رضوانعبد هللا رجا11393
انورعبد هللا فارس11394
رياضعبد هللا مرعي11395
عمرعبد المجيد بطل11396
مصطفىعبد المجيد عبد النبي11397
يوسفعبد المجيد محمد11398



55
للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

محمدعبد المعين كنعان11399
محمدعبد المنعم الخالد11400
مخلفعبد الھادي الخضر11401
مخلفعبد الھادي الخضر11402
محمدعبد الوھاب شمس11403
راكانعبدالحفيظ عاصي11404
تمرعبدالحميد الجمعان11405
سعيدعبدالرحمن السبعة11406
عليعبدالرحمن العلي11407
محمدوليدعبدالرحمن خليفه11408
محمد سھيلعبدالرحمن مناديلي11409
فوازعبدالرحيم أعسر11410
محمودعبدالرحيم صالح11411
محمد خيريعبدالرحيم مقصوصه11412
عبدهعبدالرزاق الشھاب11413
محمدعبدالرزاق الياسين11414
محمدعبدالسالم البراقي11415
عزيزعبدالقادر الجاسم11416
محمودعبدالقادر المعراوي11417
خلفعبدهللا الظاھر11418
محمودعبدهللا النعيمي11419
عبدالرزاقعبدهللا جيروديه11420
أحمدعبدهللا عز الدين11421
محمدعبدالناصر عوض11422
عبد المحسنعبدالھادي الغبرا11423
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سميرعبدو الشبعاني11424
محمدعبدو خطيب11425
غسانعبيد الحاج علي11426
محمد امينعبيدهللا اعبيد المحمد11427
احسانعبيده سعدهللا11428
مروانعبيده قاسم11429
مصطفىعبير التقي11430
محمد عبد الباقيعبير الدركزنلي11431
ساميعبير الزيتون11432
سعيدعبير الشمالي11433
بسامعبير حسن11434
مأمونعبير حوار11435
مصطفىعبير حيدر11436
عليعبير عجيب11437
ھايلعبير منذر11438
اسامهعبيرعصفور11439
حسينعثمان المصطفى11440
محمدعدنان الكردي11441
عبد القادرعدنان حالق11442
عبد الرزاقعدنان داود الصغير11443
عيسىعدنان زغبور11444
نصر هللاعدنان غنام11445
عليعدي ابراھيم11446
ثائرعدي النشار صالحه11447
عمادعدي زھر الدين11448
أحمدعدي علي11449



57
للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
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السنة الرابعة

عبد الناصرعدي قويدر11450
نور الدينعدي موسى11451
محمدعروه حسين11452
طهعروه عواد11453
غسانعروه قوالغاسي11454
محمد عيدعزالدين العقاد11455
عزيزعزالدين مھنا11456
احمدعزام عبد الھادي11457
ھاشمعزام عيسى11458
فوازعزة النعماني11459
عبد الكريمعزيز شاھين11460
ھيثمعزيز علي11461
ادنويناعشتار كنه11462
احمدعصام العمر11463
محمدعصام حسن11464
جمالعصام عرنوق11465
حسينعصام غازي11466
حبيبعصام محمد11467
نقوالعصام نصر11468
عماد الدينعفاف الحافظ11469
ماھرعفاف الزيات11470
احمدعفاف خيرهللا11471
فوازعفراء الشيخ حسن عواد11472
احمدعفراء بلله11473
سميرعفراء مكارم11474
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السنة الرابعة

احمدعفراء يوسف11475
غنامعقبه الصبيخان11476
بشيرعكيد بركات11477
رياضعال ادلبي11478
زھيرعال الحموي11479
عدنانعال السيد احمد11480
ياسرعال الشليان11481
احمدعال الشيخه11482
احمدعال الطحان11483
ابراھيمعال الھالل11484
محمدعال بنيان11485
ممدوحعال جراح11486
موسىعال حسين11487
بعثعال خلوف11488
زھيرعال صندوق11489
عليعال عثمان11490
زكيعال كوكب11491
مروانعال وحود11492
زين الدينعال يوسف11493
محمد اديبعالء الحسيني11494
عماد الدينعالء الدين ابو ارشيد11495
عبد القادرعالء الدين الحسين11496
محمودعالء الدين الحمصي11497
موفقعالء الدين بدران11498
عبد السالمعالء الدين دعاس 11499
احمدعالء الدين علي11500
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السنة الرابعة

محمد خيرعالء الدين مھره11501
محمد بشيرعالء السالمه11502
بسامعالء الشدايده11503
عليعالء العثمان11504
ھاللعالء العلي11505
سميحعالء العوض11506
ثانيعالء العيد11507
عثمانعالء القليح11508
اكرمعالء النھار11509
حسنعالء حيدر11510
سعدعالء خلوف11511
ناصرعالء دبوره11512
انورعالء شحاده11513
حسنعالء صقور11514
خضرعالء طه11515
سجيععالء علي11516
محمد بسامعالء فينو11517
احمدعالء قاسم11518
فوازعالء محمد11519
تركيعالء وھاب11520
عمرعالءالدين الريشان11521
عبد الرزاقعالءالدين العش11522
احمدعالءالدين الناجي11523
عدنانعالءالدين النقشي11524
محمد مازنعالءالدين بكداش11525
محمدعلي ابراھيم11526
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احمدعلي ابو بكر11527
حسينعلي احمد11528
نزارعلي احمد11529
نوافعلي اسماعيل11530
حسنعلي األحمد11531
جھادعلي األسعد الخازم11532
حميدعلي البخيتان11533
محمدعلي البقاعي11534
عبد الرحمنعلي البلبوص11535
رضوانعلي الجاجه11536
احمدعلي الحاج حسن11537
حسنعلي الحسن11538
       عباسعلي الحسوني11539
حمادهعلي الحسين11540
راتبعلي الحصوه11541
حسينعلي الرحيه11542
غسانعلي الزوقاني11543
محمد سعيدعلي السوادي11544
رمضانعلي الشيخ علي11545
رياضعلي العسود11546
مصطفىعلي العلو 11547
محمدعلي العلي11548
يوسفعلي المحمود 11549
موسىعلي المطرود11550
احمدعلي الموسى11551
خليلعلي انيس11552
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السنة الرابعة

ماجدعلي جوھرة11553
احمدعلي جوھره11554
كنجوعلي حسن11555
كريمعلي حسينو11556
حكمتعلي حلوم 11557
محمدعلي حمود11558
حسينعلي خليفه11559
دحامعلي ديب11560
ھانيعلي ديب11561
عدنانعلي زينه11562
احمدعلي شبيب11563
ھانيعلي شحادة11564
شاھينعلي شعير11565
محمد خيرعلي شما11566
مالكعلي صارم11567
عارفعلي صقر11568
بسامعلي صقور11569
قاسمعلي عاشور11570
احمدعلي عباس11571
محمدعلي عبد العزيز11572
محمدعلي عبد النبي11573
مازنعلي عدره11574
حسينعلي عروده11575
سعيدعلي علقم11576
كاملعلي علي11577
مصطفىعلي علي11578
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السنة الرابعة

سليمانعلي عمران11579
نورسعلي فاتي11580
ديبعلي محمود11581
عزيزعلي مخلوف11582
مرعيعلي مرعي11583
أحمدعلي مرھج11584
مصعبعلي معروف11585
محمدعلي موسى11586
ياسرعلي ناصر11587
احمدعلي ناصر الدين11588
عبدالرحيمعلي نعمان11589
محمد علي ھندية11590
محمدعلي ھنديه11591
ممدوحعلي ياسين11592
ايمنعلي يحيى11593
أيوبعلي يوسف11594
سامرعلياء العلواني11595
فيصلعلياء قھوه جي11596
زيادعماد ابراھيم11597
نوافعماد العيسى11598
عمرعماد القسطالني11599
فرزتعماد حمد11600
نوافعماد رباح11601
عليعماد طاھر11602
عباسعماد غزال11603
منيرعماد كشيك11604



63
للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
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السنة الرابعة

نورالدينعمادالدين عبدو11605
وحيدعمار ابراھيم11606
حسينعمار ابو ركبه11607
محمدعمار الحكيم11608
ياسرعمار الحلقي11609
سيف الدينعمار الديري11610
عدنانعمار السيداحمد11611
كريمعمار القصير11612
ياسرعمار المحرز11613
دحامعمار حسين11614
ياسرعمار خضير11615
محمدعمار ذياب11616
عوضعمار سعيد11617
بسامعمار سيد أحمد11618
رفعتعمار شدود11619
حسنعمار شعبان11620
عيسىعمار عسكر11621
نصر هللاعمار قطيني11622
خليلعمار محمد11623
مالكعمار محمد11624
مصطفىعمر ابو سمره11625
ابراھيمعمر ابو شنب11626
امجدعمر االبراھيم11627
درويشعمر البني11628
احمدعمر الحريري11629
محمد محي الدينعمر الحمصي11630
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السنة الرابعة

عبد االلهعمر الطعمه11631
فوزاتعمر العيد11632
سليمانعمر القيق11633
ھايلعمر النصرهللا11634
مأمونعمر بركه11635
ابراھيمعمر حجي11636
محمدعمر حيدر11637
مروانعمر خباز11638
محمدعمر خليفه11639
انورعمر ركاب11640
محمدغياث الدينعمر شخاشيرو11641

بسامعمر صالحي11642
سميرعمر عثمان11643
سامرعمر عنقيرة11644
بسامعمر قرقوط11645
مروانعمران االعوج11646
ياسينعمران عنقيرة11647
وليدعمران نايفه11648
يوسفعمرو الصالح الشوفي11649
عبد النافععمرو حاميش11650
ھشامعمرو عرار11651
ادھمعمرو فلحوط11652
خالدعميد التركاوي11653
عبدهللاعنده السليمان11654
بشيرعنود عوده11655
محمودعھد البودي11656
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ثلجيعھد التايه الموسى11657
محمدعھد الديري11658
ھاشمعھد صالحة11659
محمدعيسى الديب11660
عزةعيسى المحمد11661
ھواشعيسى حسن11662
ساميعيسى عيسى11663
احمدعيسى موسى11664
حسنغاده صقر11665
عبدااللهغالب العاني11666
جولغاليا طعمه11667
محمدحسنغالية دردر11668
محمد بشارغاليه الحموي الخغصي11669
منيرغاليه باللي11670
محمدغاندي ابو ترابي11671
فؤادغدي سمعان11672
رمزيغدير تميم11673
جمالغدير عباس11674
حسنغدير كوكجه11675
سميرغزاله ابراھيم دادو11676
بشارغزل التخين11677
خالدغزل ديب11678
مروانغزل شرقطلي 11679
مازنغزل عرابي11680
عرفانغزل مجذوب11681
عدنانغسان جنبالط11682
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كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة
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محمد حسامغسان خطيب11683
بيانغفار العريضي11684
عبد الناصرغفران االبراھيم11685
عبد الھاديغفران حمو ليال11686
موفقغفران سويد11687
عليغفران علي11688
مازنغفران عيد11689
احمدغفران معاون11690
خالدغنام غنيم11691
مروانغنى ادريس11692
بشارغنى المدني11693
فوازغنى نظام11694
رشيدغياث جزر11695
احمدغياث زينيه11696
عبد هللاغياث شھاب11697
فايزغياث عبدالرزاق11698
أحمدغياث مراد11699
نضالغيث ابو عيد11700
سميرغيث البيات11701
عبد الناصرغيث الدباس11702
احمدغيث صيدناوي11703
عاطفغيث عربي11704
عيسىغيث مظلوم11705
احمد رضاغيداء الحداد11706
عمرغيداء الصيدناوي11707
محمودغيالن خضره11708
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احمدفؤاد ابو حويه11709
محمدفؤاد الجباوي11710
فارسفؤاد أحمد11711
حويليفاتن ابوحويلي11712
احمدفاتن الحاتي11713
عليفاتن رھبان11714
عمرفاتن عيناوي11715
مزيدفاتن لباد11716
البيرتوفاتن ليغاديوتي11717
جمالفاتنه الكرمه11718
كميلفادي البيطار11719
عليفادي الحناوي11720
وھبيفادي الزحيلي11721
شريففادي جبر11722
جميلفادي جبران11723
رفعتفادي سويد11724
جھادفادي فاھمه11725
فوزيفادي قرقوط11726
أسعدفادي محمدالخليل11727
محمودفاديه السيد احمد11728
محمد بسامفارس الحريري11729
حميدفارس الخلف11730
حسنفارس العبدهللا11731
اسامهفارس العقاد11732
احمدفارس العلي11733
احمدفاضل السعادي11734
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محمدفاطر محمود11735
مظھرفاطمة التل11736
عليفاطمة حسن11737
محمد رضافاطمة سرجاوي11738
عادل فاطمه احمد11739
نور الدينفاطمه الحمصي11740
حسينفاطمه الخالد11741
حمودفاطمه العبد11742
محمودفاطمه العسراوي11743
بليخفاطمه الھجر11744
أحمدفاطمه حسنين11745
زيادفاطمه حسون11746
علي فاطمه حمود11747
ھيثمفاطمه شبلي كرمانشاھي11748
سميرفاطمه شعار11749
موفقفاطمه طقطق11750
خليلفاطمه عبد الوھاب11751
مصطفىفاطمه منصور11752
قاسمفاطمه نموره11753
أحمدفايز االغواني11754
خليلفايز فصيحه11755
ديابفايزه الزيبق11756
عليفتون سلمان11757
أدھمفخري القنواتي11758
رفعتفداء مرتكوش11759
ابراھيمفراس ابو طراب 11760
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نورسفراس ابو نبوت11761
فؤادفراس ابو نصر11762
سفيانفراس الحاج محمد اليونس11763
احمدفراس الحمد11764
محمدفراس الصالح11765
احمدفراس العوده11766
نصرفراس بليله11767
صالحفراس صالح الحمود11768
فاضلفراس عماد11769
عليويفراس كنعان11770
فيصلفراس مطر11771
يحيىفرح الحبال11772
محمد معتزفرح الحفار11773
عبد الناصرفرح الرفاعي11774
عليفرح الطاھر11775
مامونفرح العارف11776
بشيرفرح بقجه جي11777
شريففرح شاكر11778
عادلفرح ياسين11779
جمعةفرحان الحسون الخلف11780
ضيف هللافلایر العيسى11781
شبيبفلایر شبيب11782
محمودفلك عساكر11783
ايادفھد الشحاده11784
يحيىفھد القرطه11785
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مشھورفھد حسن11786
احمدفواز الحاج منال 11787
احمدفواز العبوسي11788
خضرفواز العلي 11789
نزيهفيروز الصحناوي11790
بنيمينفيصل العراوي11791
أحمدفيصل الماللي11792
وجيهفينوس العربيد11793
زيادفينوس النجم11794
محمدقاسم الحاج11795
محمدقاسم الخطاب11796
محمد عيدقاسم السحار11797
جمالقاسم السليمان11798
كفاحقاسم العباس11799
محمدقاسم العقله11800
محمدقاسم الفرحان11801
عليقاسم جابر11802
محفوظقاسم صمادي11803
رئيفقاسم غزال11804
حامدقاسم كبول11805
حسينقاسم مرعي11806
عبد الحيقتاده الحسن11807
تيسيرقتيبة حرب11808
عليقتيبه الغزال11809
عليقتيبه عرابي11810
اسامهقتيبه مسلمانيه حريره11811
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للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

فريدقصي الطويرش11812
يحيىقصي القطريب11813
عمادقصي خلف حمود11814
سھيلقمر األمير11815
محمد ديبقمر الشيخ القصير11816
مازنقمر سمسمية11817
نافذقمر شحيده11818
محمد ديبقمر شيخ القصير11819
ھيثمقمر صالح11820
عزالدينقمر طير11821
حسامقمر محسن11822
صالح الدينقمر يحيى11823
محمدقنان خضور11824
وحيدقيس شاھين11825
عصامكاتيا العجوري11826
خليلكاجه جانكو11827
الياسكارولين حجير11828
رامزكارولين طربين11829
جميلكارين صبيح11830
فرزتكرم األبرش11831
عبدهللاكرم زينيه11832
نعيمكريستين سليمان11833
سميركريستين يوسف11834
بسامكريم الدين المرادني11835
أحمدكريمه حمد11836
صالحكفا شعبان11837
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للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

يوسفكفاح علي11838
ھيثمكمال ابو حامد11839
محمد سعيدكمال جحه11840
مصطفىكمال زوبع11841
وليدكمال صقر11842
ملكيكميل سھدو11843
صالحكميليا األزروني11844
ھيسمكنان ابوفخر11845
غسانكنان الحلبي11846
مروانكنانه نجم11847
عبد الحكيمكوثر رحيم الكبيسي11848
حسنلؤا عثمان11849
يوسفلؤي ديوب11850
عطيهلؤي عسكر11851
عدنانالرا جمعه11852
نوافالرا جوالن11853
راتبالرا عيوش11854
فاروقالرا مارديني11855
ايلياالرا نقول11856
بسامالنا الحسين11857
مروانالنا الخوري11858
عليالنا بدوان11859
بسامالنا بن خضراء11860
محمودالنا حمودة11861
مرشدالنا زيتوني11862
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للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

رياضالنا طبيخ11863
سعديالنا عثمان11864
نزيهالنا قطيش11865
محمد كامللبانه الغريواتي11866
عبد الرحمنلبانه عبد الحميد11867
موفقلبنى االوس11868
معتز بالبنى الدباس11869
راضيلبنى أبو عمر11870
نبيللبنى خازم11871
عليلبيب اسكيف11872
باسللجين البيطار11873
فراسلجين المسلماني11874
رياضلطيفه ابو كف11875
فطينلما الجيرودي11876
سامرلما الداالتي باصيل11877
محمد سعيدلما الشماع11878
محمدلما صبيح11879
حمزهلما عبد النبي11880
لطفيلما فاعور11881
محمد معتزلمى البدوي11882
ذياب لمى الخوري11883
نعيملمى السعدي11884
رياضلمى أبو آذان11885
ابراھيملمى جريس11886
سميرلمى صبح11887
عبد الكريملمى قطيش11888
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للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

وھيبلمى يزبك11889
كرملميس ابو اسماعيل11890
خليللميس الشريف11891
كماللميس حرب11892
خالدلميس كرمه11893
عبد الغنيلميس نموره11894
ايليالودي الخوري11895
ميشيللوسيا حلواني11896
محمد خيرلوسيان االدلبي11897
محمد عفيفلوليا النطفجي11898
زيادلونا البحري11899
احمدلويزا مھنا11900
معينليال بدره11901
جمالليال رزق11902
زيادليال محاسن11903
عليليث الطويل11904
غياثليث ميا11905
عليليدا كنعان11906
حسنليدا يونس11907
عطيهليديا جبيل11908
محمد عمادالدينليال كفتارو11909

غزوانليالس السيد علي11910
رسالنليالس عيران11911
عليليلى الحسن 11912
مصطفىليلى اللبن11913
مھناليلى زين الدين11914
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للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

محمد حسنليلى عوده11915
حسنليلى مارعي11916
محمد عصامليليان اخرس11917
ماھرليليان غرز الدين11918
شحادهليم عساف11919
زاھرليما البرشه11920
نزارلين ابراھيم11921
منارلين الجودي الحسني11922
مروانلين الحريري11923
باسللين الغزي11924
خالدلين المطرود11925
فاروقلين بصبوص11926
محمد صياحلين راضي11927
شوكتلين رعديه11928
امينلينا الرحيل11929
أبو بكرلينا أبو بكر11930
احمدلينا زعبوطي11931
محمدلينا شاميه11932
عبدولينا عطايا11933
مالكلينا علي11934
راشدلينا مظلوم11935
محمد مروانلينا ھيكل11936
عبد المالكلينه الالز11937
احمدلينه دردار11938
حسنمؤمن البرجق11939
حسينمؤمن عساف11940
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للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

غازيمؤمنه ھويدي11941
موفقمؤنس مصطفى11942
طالبمؤيد العبيد11943
منارمؤيد الكسم11944
سلمانمؤيد مكارم11945
محمدمؤيد نمر11946
محمد تيسيرماجد ابو روميه11947
عبد المنعمماجد عبد الرحمن11948
مصطفى وصفيماجده الشربجي11949

نصر الدينماجده اليوسف11950
محمدمادلين البابا11951
ناصرمادلين حسين11952
مروانمادلين موسى11953
عابدماري زغيب11954
محمد ديبماريا ايبو11955
ديابماريو البالوع11956
نادرمازن الحلواني11957
محمدمازن بركات11958
انورماسه المعد11959
عز الدينمالك الخباز11960
عبد الرزاقمالك تقوى11961
حسنمالك حسين11962
طهمالك شرف11963
عبد العزيزمامون العلي11964
حمدمامون الناصر11965
محمودماھر الحسين ابراھيم11966



77
للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

طارقماھر السعدي11967
سليمماھر الصدي11968
عبد هللاماھر جدوع11969
محمد سعيدماھر زليطة11970
احمدماھر زيتون11971
نذيرماھر ضبيان11972
عدنانماھر كفا11973
عماد الدينماھر واويه11974
محمد رفيقمايا التخين11975
عيسىمايا الخوري11976
ياسرمايا السماره11977
ناصرمايا النجار11978
ھشاممايا حمدون11979
مازنمايا شيخه11980
جابرمايا علي11981
محمد مازنمايا مارديني11982
سمعانمجد ابراھيم11983
كاملمجد ابراھيم11984
عالء الدينمجد الخطيب11985
فيصلمجد الدين األحمد11986
أحمد طارقمجد الدين قلعه جي11987
منيرمجد السوسي11988
سالممجد الشاھين11989
بساممجد العبدي11990
مصطفىمجد المصطفى11991
فرحمجد النعمه11992
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 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

محمدمجد أبو ركبه11993
غالبمجد جازية11994
حساممجد دبوس11995
حسنمجد درويش11996
طاللمجد سالمه11997
أنورمجد طراف11998
جھادمجد عامر11999
وساممجد عباسي12000
ماھرمجد عربش12001
ابراھيممجد غزاله12002
صالحمجد محمد12003
احمدمجد ميا12004
فھدمجد نجم12005
عبدالحميدمجد واضوح12006
محي الدينمجدولين سنوبر12007
فارسمجدي حمزه12008
نور الدينمحسن ابراھيم12009
سليمانمحسن اليوسف12010
احمدمحسن عوده12011
عليمحمد ابراھيم12012
محمد عدنانمحمد ابراھيم تباع12013
احمدمحمد ابرش12014
حويليمحمد ابو حويلي12015
عليمحمد ابو خالد12016
ابراھيممحمد ابو مر12017
غالبمحمد اجود العقله12018
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 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

لؤيمحمد احمد12019
وليدمحمد احمد12020
محمودمحمد اديب اللحام12021
ھيثممحمد اسعد عبد الوھاب12022
حسنمحمد االحمد12023
عليمحمد االحمد12024
حسنمحمد الباخوخ12025
احمدمحمد الببيلي12026
أحمدمحمد البشير شبيب12027
محمد جمالمحمد البغدادي12028
شاكرمحمد البقاعي12029
باسممحمد الجاجه12030
مشھورمحمد الجديع12031
فوازمحمد الجعفر12032
مھيديمحمد الجماله12033
احمدمحمد الحسن12034
نادرمحمد الحسن12035
رضوانمحمد الحسين12036
اسعدمحمد الحمد12037
فوازمحمد الحمد الدرويش12038
حسينمحمد الحمود12039
محمد ديبمحمد الحموي12040
سليممحمد الخطيب12041
عالءالدينمحمد الخطيب12042
وليدمحمد الخطيب12043
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 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

خليلمحمد الخليفه12044
يحيىمحمد الداھوك12045
عبد الكريممحمد الدرواشه12046
محمودمحمد الدمراني12047
فوازمحمد الرزاق12048
حسينمحمد الرفاعي12049
ھيثممحمد الزالق12050
اسماعيلمحمد الزعبي12051
يحيىمحمد الزين12052
حمدومحمد السرماني12053
قاسممحمد السالمة12054
احمدمحمد السلمان12055
فؤادمحمد السوقي12056
اسامةمحمد السيد12057
ابراھيممحمد الشتار12058
احمدمحمد الشحاده12059
عمرمحمد الشمالي12060
ايمنمحمد الشوا12061
يوسفمحمد الشوا12062
قاسممحمد الشيخ12063
بساممحمد الصبيح12064
فايزمحمد الطحان12065
بشرمحمد العباس12066
حمدانمحمد العبد12067
محمدمحمد العبود12068
جوداتمحمد العسكري12069
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 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

فياضمحمد العلي12070
عليمحمد العلي الوردي12071
ابراھيممحمد العمار12072
عبد المنعممحمد العمر12073
عبدهمحمد الغزي12074
عاطفمحمد الفاعوري12075
نصرمحمد الفزع12076
عليمحمد القادري12077
عبد الرحمنمحمد القاضي12078
محمد نبيلمحمد القزاز12079
موفقمحمد القطشا12080
مطرمحمد القويعان12081
سعيدمحمد الكلش12082
ياسينمحمد اللحام12083
حسنمحمد المحمد12084
عليمحمد المحمد12085
ناصرمحمد المحمد12086
أحمدمحمد المربط12087
سعيفانمحمد المشيعل12088
خالدمحمد المصري12089
رزقمحمد المصري12090
مصطفىمحمد المصري12091
ھيثممحمد المليح12092
طاللمحمد الموسى12093
عبد هللامحمد المولى12094
فايزمحمد النزال12095
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 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

خالدمحمد الھواش12096
سميرمحمد اليوزباشي12097
رياضمحمد امين الجاسم12098
محمد فؤادمحمد امين الشوا12099
حسنمحمد انس الحبالتي12100
مروانمحمد ايمن ورده12101
احمدمحمد ايھاب ابراھيم12102
محمدمحمد ايھم تيناوي12103
أحمدمحمد أسامة اآلرغا12104
خالدمحمد أمير حمد12105
محمد ھانيمحمد أنس أبو جيب12106
مظھرمحمد أنس شموط12107
أحمد حسانمحمد بارودي12108
عبد الرحمنمحمد براء العلبي12109
ھيثممحمد براء المحمد12110
مأمونمحمد براك12111
جمالمحمد برھان12112
عادلمحمد بسام جعفو 12113
زيادمحمد بكور 12114
عالءالدينمحمد بالل العسلي12115
عبد هللامحمد بالل الغصين12116
محمد ناصرمحمد بالل قصار12117
مصطفىمحمد بالل مراد12118
اكرممحمد بالل موسى12119
عدنانمحمد بيطار12120
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 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

حسينمحمد جاسم12121
خليلمحمد جبري12122
سعيدمحمد جبولي12123
احمدمحمد جمال كربوج12124
يحيىمحمد جمعه مانجي12125
احمدمحمد جميل التونسي12126
عبد الحيمحمد حاج عيسى12127
عبد القدوسمحمد حاج قدور12128
محمد عدنانمحمد حازم النجار12129
محمد حسينمحمد حازم النحالوي12130
أحمدمحمد حجازي12131
حساممحمد حريدين12132
ناصرمحمد حسام الشقيري12133
عليمحمد حسن12134
محمودمحمد حسن12135
فياضمحمد حصرم12136
نضالمحمد حالوة12137
ماھرمحمد حلبيه 12138
صالحمحمد حماده12139
محمد غالبمحمد حماده12140
عليمحمد حمدان12141
احسانمحمد حمزه12142
محمد اشرفمحمد حمزه االيتوني12143
عمادمحمد حمود12144
عوضمحمد حمود12145
خالدمحمد حيدر12146
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سلمانمحمد حيدر12147
محمودمحمد حيدر12148
محمد مظھرمحمد خالد القاضي12149
موسىمحمد خضر12150
سامرمحمد خلدون مفلح12151
ابراھيممحمد خليل نضال12152
اسماعيلمحمد خير العتمه12153
بساممحمد خير العقاد12154
ساميمحمد خير حسين12155
خالدمحمد خير سعد الدين12156
عمادمحمد خير صابر12157
عدنانمحمد خير عويص12158
طارقمحمد خيراالنام12159
محمد ضياءمحمد خيرالدين12160
محي الدينمحمد درخباني12161
عدنانمحمد درموش12162
عبد الھاديمحمد درنوح12163
نبيلمحمد دوبه 12164
عليمحمد دياب12165
عليمحمد ديب12166
جوداتمحمد ديب العسلي12167
محمدمحمد ديب سلوم12168
سميرمحمد ديركي12169
سليممحمد راتب ابوالبرغل12170
ابراھيممحمد راضي12171
نبيلمحمد رامي العباس12172
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خالدمحمد رباح12173
عليمحمد رباح12174
موفقمحمد ربيع الشعار12175
محمد صالحمحمد ربيع شكر12176
احمد زيادمحمد رحمة12177
عايدمحمد رسالن12178
فھيممحمد رسالن12179
معاذمحمد رشدي الرھونجي12180
فيصلمحمد رضا القصيباوي12181
سلمانمحمد رضوان الحسن12182
محمد جمالمحمد رعدون12183
محمد رشيدمحمد رواد جاجة12184
محمد باسلمحمد رياض البحره12185
ايمنمحمد زاھر الشوا12186
منيرمحمد زريق12187
محمودمحمد زھير الحاج12188
مروانمحمد زھير عوده12189
محمد عادلمحمد زياد خراط12190
قاسممحمد زيادة12191
مصطفىمحمد سامر االعسر12192
سميرمحمد سامر سفاف12193
احمدمحمد سامي الحمد12194
محمد حسانمحمد سامي الداموني12195
جھادمحمد سعد الدين12196
حسينمحمد سعد الدين12197
ايمنمحمد سعيد المانع الخليفه12198



86
للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة
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احمدمحمد سعيد سراقبي12199
ناصرمحمد سلمان12200
باللمحمد سنجاب12201
محمد اسامهمحمد شادي الشاغوري12202
محمدمحمد شاكر سرور12203
محسنمحمد شحاده12204
ساميمحمد شعبان12205
أحمدمحمد شفيق زغلولة12206
عزميمحمد شلھوم12207
احمد ماھرمحمد شمسي سلطان12208
عبد القادرمحمد شموط12209
راتبمحمد شھاب12210
محمد بشارمحمد شيخاني12211
سعيدمحمد صالح 12212
محمودمحمد صباح العاقل12213
خالدمحمد صعب الشولي12214
موفقمحمد صياح وھبه12215
صبحيمحمد ضحى12216
رضوانمحمد ضرار عكيل12217
عدنانمحمد ضياء السعد12218
عبد هللامحمد طارق جوھر12219
احمد زيادمحمد طارق رحمة12220
بساممحمد طالب12221
نعيممحمد طالب حكوم12222
عبد الكافيمحمد طلبه خراطه12223
زكريامحمد طه12224
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خالدمحمد طھماز12225
محمد باسممحمد عامر السمان12226
محمد نزارمحمد عباده عجاج12227
شجاعمحمد عبار12228
بساممحمد عباس12229
تميممحمد عبد الحي12230
وليدمحمد عبد الغفور12231
احمدمحمد عبد القادر12232
جمالمحمد عثمان12233
عبد هللامحمد عثمان12234
كامل محمد عدبا12235
محمدمحمد عدنان سالمانه12236
محمد خيرمحمد عزت شمس الدين12237
رياضمحمد عساف12238
خالدمحمد عقله12239
بساممحمد عقيل12240
حسانمحمد عالء الحاج12241
سميرمحمد عالوي12242
حسانمحمد علي التجار12243
محمد سميرمحمد علي الشيخ محمد12244
زھيرمحمد علي عبدو12245
محمد ايمنمحمد علي عرمان12246
توفيقمحمد علي عيطه12247
عبد الرحمنمحمد عماد الدين الخياط12248
محمد عيدمحمد عمار العصيري12249
عصمتمحمد عمار حاج حسين12250
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عبد الحميدمحمد عمار قنواتي12251
سليمانمحمد عمر الشيخ حسن12252
اسماعيلمحمد عوض12253
عليمحمد عيد عبيد12254
احمدمحمد عيسى12255
فيصلمحمد غازي المحاميد12256
محمد اسامهمحمد غصين مھره12257
عبد الرحمنمحمد غليون12258
ياسرمحمد غياث الفحل12259
سليممحمد غياث سريول12260
محمد ظافرمحمد فادي باكير12261
خالدمحمد فادي صالح12262
رياضمحمد فاضل خوالني12263
عبد هللامحمد فاعوري 12264
يوسفمحمد فراس الخن12265
حمزةمحمد فراس كلله12266
مصطفى جاللمحمد فراس منافيخي12267
احمد باسلمحمد فيصل الدباس12268
عبد الوھابمحمد قاروط12269
محمودمحمد قاسم العمري12270
غسانمحمد قده12271
اديبمحمد قدور12272
حسينمحمد قدور12273
عوضمحمد قريان12274
قاسممحمد كريزان12275
عمرمحمد كريمه 12276
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عليمحمد كنعان12277
محمد ايمنمحمد لؤي الخرده جي12278
عمرمحمد لؤي حيدر12279
محمد اويسمحمد مارديني12280
محمد رفيقمحمد مارديني12281
مروانمحمد مال12282
فوازمحمد ماھر كيكي12283
عماد الدينمحمد مأمون ناجي12284
عدنانمحمد محمد حمزات12285
اسماعيلمحمد مرعي برازي12286
ابراھيممحمد مسھوج12287
ھيثممحمد مصري12288
سميحمحمد ممتاز القباني12289
صالحمحمد منصور الطحيمر12290
احمدمحمد منير عبد الرزاق12291
أديبمحمد مواس12292
فھدمحمد موسى12293
محمد رضامحمد ميار ديروان12294
خالدمحمد ناصر الدين12295
حسينمحمد ناصيف12296
احمد جمالمحمد ناظم شھاب الدين12297
ھاشممحمد نبيل العوض12298
صالحمحمد نديم الحجي12299
نور الدينمحمد نذير غنام12300
عبد اللطيفمحمد نصر هللا12301
موفقمحمد نعيم البارودي12302
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خالدمحمد نور الدين خدام12303
عبد هللامحمد نور علي12304
أحمدمحمد نور عليا12305
عوادمحمد نور عيد12306
عبد المولىمحمد نور ھاشم12307
خالدمحمد ھنداوي12308
أحمدمحمد ھنديه12309
غسانمحمد وئام عمايري12310
عمادمحمد وائل المعمولي12311
طهمحمد وسام طحش12312
رفيقمحمد وسام فالحه12313
خالدمحمد وفا الزيات12314
عبدهمحمد وھاب12315
احمدمحمد وھبه12316
عدنانمحمد ياسر المعلم12317
سامرمحمد ياسر جباصيني12318
محمدمحمد يامن حيدر12319
ركانمحمد يزن عرابي12320
سامرمحمد يسر حورانيه12321
اكرممحمد يوسف12322
اميرمحمد يوسف12323
عدنانمحمد يوسف12324
منيرمحمد يوسف12325
سميرمحمد يوسف البصال12326
عيسلىمحمد يونس12327
محمد قيسمحمد يونس البيطار12328
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محمودمحمد يونس حامده12329
عمادمحمدعامر محمد12330
محمد مظھرمحمدعباس جمعه12331
حسنمحمدعثمان ظاظا12332
حسنمحمدعالءالدين االرفلي12333
حسينمحمدعلي العودة12334
احمدمحمدعماد فيتوري12335
محمد زھيرمحمدعھد القاضي12336
عصاممحمدغيث عثمان12337
خالدمحمود ابو شرار12338
فيصلمحمود الحسين12339
مروانمحمود الحسين الزعبي12340
أحمدمحمود الحالق12341
ھويديمحمود الخلف12342
عبدالكريممحمود الخولي12343
حسينمحمود الديك12344
احمدمحمود الرحمون12345
احمدمحمود الرفاعي12346
كاسممحمود الساعور12347
محمد سعيدمحمود السبع 12348
عبد الحميدمحمود السعيد12349
محمدمحمود الصليبي12350
محمد خيرمحمود العميان12351
فيصلمحمود المحمد12352
حسنمحمود المحمد المبارك12353
احمدمحمود المطرود12354
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غسانمحمود الناطر12355
احمدمحمود النجرس12356
محمدمحمود اليوسف12357
عبد السالممحمود أبو حوى12358
بشيرمحمود بشير12359
احمدمحمود حامد12360
سليمانمحمود حسين12361
كمالمحمود خالد12362
محمدمحمود خالد12363
احمدمحمود خلوف12364
حسينمحمود رملي12365
وليدمحمود زاھده12366
محمدمحمود سيف12367
محمدمحمود شبعاني12368
محي الدينمحمود عبد الغني12369
محمدمحمود غانم12370
غسانمحمود فرج12371
انورمحمود مرعي12372
شريفمحي الدين بن خضراء12373
ديب مختار علي 12374
خالدمخلص الحسون12375
محمدمدحت مظلوم12376
كاملمديحة قزازو12377
فوزيمراد الخطيب12378
حسنمرام االبو حمد12379
انيسمرام العيسمي12380
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راتبمرام القاسم12381
يحيىمرام اللحام12382
محمد سليمانمرام ناصيف12383
نايفمرام نايف12384
محمد معتزمرح البرقاوي12385
محمد سامرمرح الحفار12386
باسلمرح الخضر12387
محمدمرح السودان12388
عبد المعينمرح الشراره12389
خالدمرح الضاھر12390
ذباحمرح العلي12391
فھدمرح الغزال12392
فريدمرح الغوطاني12393
ابراھيممرح المسلخ12394
سعيدمرح حليمه12395
عبد الرحمنمرح خطاب12396
عليمرح كبول12397
فراسمرح ھاشم12398
غسانمرھف حرب12399
نايفمرھف عزام12400
اديبمروان ابراھيم12401
عليمروان بكور12402
خالدمروة شنوان12403
يوسفمروة كرو12404
احمد مروه ادريس12405
محمد محفوظمروه االغواني12406
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فؤادمروه الدرويش12407
محمد عصاممروه الصالحاني12408
محمدمروه العيسى12409
محمد سميرمروه الغوراني12410
محمدمروه القليح12411
محمدمروه اورفه لي12412
منھلمروه بدران12413
محمدمروه جغيمان12414
عليمروه خرسة12415
خالد مروى قزاز12416
سھيلمروى كوكش12417
عبدهللامريم الرفاعي12418
بشارمريم جديد12419
أيمنمريم درويش12420
عدنانمريم شحاده12421
عدنانمريم عباس12422
جورجمريم عربش12423
مدهللامريم علي الحسين12424
موسىمريم مصطفى12425
محمدمصطفى االحمد12426
محمدمصطفى السلوم12427
محمدمصطفى الكوسا12428
اسماعيلمصطفى المحمد12429
محمدمصطفى المحمد12430
درويشمصطفى طه12431
احمدمصطفى عبدهللا12432
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محمد عمادالدينمصطفى كريكر12433
زكيمصطفى كليب12434
حسينمصطفى مجر12435
حسينمصعب القدور12436
مطردمصعب المحارب12437
عصاممصعب علي12438
محمودمطاع برھان12439
محمدمطيع فرح12440
اكرممظفر ابو فخر12441
موسىمعاذ اسعد12442
عيسىمعاذ النصرهللا السعدي12443
احمدمعاذ حمدان12444
زھيرمعاذ زنجي12445
محمدمعاذ صمادي12446
احمدمعاذ علم الدين12447
رضوانمعاز المصري12448
عليمعتز الدخيل 12449
مصطفىمعتصم المصري الشھير بالحرستاني12450
درويش معتصم با  درويش 12451
محمودمعتصم طه12452
احمدمعتصم يوسف12453
منيرمعمر نعيم12454
موسىمعن الرجيب12455
سليممعن دكاك12456
نور الدينمعين زين الدين12457
ميمونمالك ابريق12458
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حساممالك البلخي12459
حسنمالك موسى12460
مطيعملحم الحلبوني12461
اديبملحم مواس12462
عبد الجوادملك الديب 12463
فاضلملك بركه12464
الياسملك نجمة12465
اسعدملھم اسعد12466
احمدملھم تميم12467
خالدممدوح الموسى المكسور12468
عبدومنار الحو12469
احمدمنار المصري12470
خالدمنار جوخدار12471
أحمدمنار زيتون12472
احمدمنار قريش12473
محمد خيرمنارجبري12474
اكرممناره مراد12475
عليمناف العموري12476
ساميرمنال البغدادي12477
ابراھيممنال التويني12478
عالءمنال عباس خاطر علي 12479

عليانمنال فياض12480
رفعاتمنتجب زيود12481
احمدمنتصر حماده12482
عمرمنتھى الشريف12483
محمودمنذر قاسم 12484
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للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

محمودمنذر مراد12485
عبد الحسيبمنور طقيقة12486
محمدمنى الصباغ 12487
محمد سعيدمنى طالب12488
محمدمنير الغريب12489
محمدمنير سركه 12490
محمدمنير مطلق 12491
عامرمنيه هللا المغربي12492
مھديمھا حسون12493
عادلمھا عبدالخالق12494
نوافمھا منذر 12495
فرحانمھاب حداد 12496
صالحمھدي كرو12497
عبودمھدي محمد12498
منذرمھند االحمد12499
ياسرمھند االسعد12500
حسنمھند الحمد12501
خلفمھند الحمدو12502
احمدمھند الخليل12503
يوسفمھند اللواح12504
محمد ھشاممھند توتونجي12505
خالدمھند جبه12506
محمدمھند حسن12507
محمدمھند ديوب12508
وفيقمھند شعرواي12509
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للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

ھيثممھند غنام12510
حسنمھند قباط الشھابي12511
يونسمھند محمد12512
صقرمھند مصطفى12513
احسان مھند مالح 12514
فاضلمھند نجار12515
محمد خالدمھى كباريتي12516
احمد بشارمھيب السيوفي12517
عبد الحافظمھيمن الحاجي12518
محمودموسى اسعد12519
خالدموسى االحمد12520
محمدموسى الجديع12521
محمدموسى العمار12522
ياسرموفق السيد12523
حسينموفق الناصيف12524
احمدمي علي 12525
اكرممي عويتي12526
عادلمي فرج12527
يونسميادة االشقر12528
فوازميار الصفدي12529
فؤادميار قاھريه12530
بشارمياس ابو شامه12531
محمد سعيدميان برازي 12532
عبد الھاديميثم سعيد12533
عصامميرال عكه12534
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للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

عبد هللاميرنا الحلبي12535
احمدميرنا الخابور12536
نضالميرنا حمايل12537
اسدميرنا سالم12538
محمودميرنا منصور12539
بطرسميري عربجي12540
محمودميريه ميري12541
محمد بشيرميس الخضري12542
عليميس سويدان12543
يوسفميساء سعيد12544
عبد الرحمنميساء محمد12545
محمد سميرميسم الحلبي12546
الياسميسون ديب 12547
عبد اللطيفميسون غزيل12548
فوازميشلين ابراھيم12549
وسيمميشلين القائد12550
زكيميشيل اندراوس12551
سعدهللاميالد دنھش12552
عدنانميالد شعبان12553
جھادميمون السبع12554
أيمنميناس دياب12555
سميرنائل خيربك12556
محمدنائلة قبيطري12557
مصطفىنائله الشيخ علي 12558
فؤادنائله حمود12559
جورجناتالي ملكيه 12560
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للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

غساننادر شلھوب12561
عدنان ناديا ابو السل 12562
محمودناديا الظيه12563
فريدناديا العقله12564
مروانناديا أحمد12565
محمودناديا محمد12566
محمد سامرناديه الدرويش12567
رضواننارام الصبح12568
رسالننارمين الطويل12569
عبد الحميدناريمان حسن12570
خالدناريمان عبد الرحمن12571
وليدناريمان محمد12572
خليلناصر ضوى12573
حمادةناصر ناصر12574
محمدناعسه ثلجه12575
عصمتنانسي الجفتلي12576
فريدنايف الصباغ12577
نضالنبال اشريفه12578
قاسمنبال الدوماني12579
ابراھيمنبال عيسى12580
ياسرنبراس أبوغاوي12581
جريسنبيل حيدر12582
خليلنبيل عساف12583
أحمدنجاة الرفاعي12584
علينجاح قدموسي12585
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للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

سعيدنجاه الشيخ عمر12586
حسيننجالء المصري12587
حسيننجالء غازي12588
محمدنجود حسام الدين 12589
محمودنجوى السعدي12590
محمودنجوى حسن 12591
محمدنجوى مطر12592
ياسرنداء النقيب 12593
محمودندى اسعد12594
خليلندى الخولي12595
موفقندى الزلمة12596
يحيىندى الصحناوي12597
عليندى المعصراني12598
حسنندى المقطرن12599
اسعدندى تكروني12600
عبد الرحمنندى قربان 12601
علي ندى يوسف12602
مالكنديم ملحم12603
علينرمين الخولي12604
سليماننزار الخطيب12605
محمدنزار الشماط12606
علي نزار حسن 12607
علينسرين الخلف12608
حسننسرين العمر12609
فوازنسرين المغربي12610
خالدنسرين اليوسف12611
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للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

أحمد جمالنسيم شھاب الدين12612
حسننضال بكار12613
محمودنضال سلوم12614
علينضال منصور12615
خليلنعمه السحار12616
مزعلنعيم سالم 12617
بسامنعيمه تقوى12618
يوسفنغم ابو قاقا12619
حنانغم الفزاع12620
محمدنغم اليتيم12621
بسامنغم دانيال12622
احمد اميننغم زمام12623
ھيثمنغم سلوم12624
ماجدنغم علي12625
خليلنھاد العبد12626
مصطفىنھاد بالل12627
عبد الرزاقنھاد عقيل12628
محمد عادلنھى الحلبي12629
عادلنھى القدور12630
احمدنھى عبدالرزاق12631
يحيىنوار بسما12632
ميكائيلنوار بلقيس12633
حسننوار حسن12634
عزيزنوار سليمان12635
محمد توفيقنوال الجمان اللوجي12636
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للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

ھانينور ابو اذان12637
سميرنور ابوكالم12638
عالء الديننور احمد12639
محمدنور األسدي12640
عبدهنور البريدي12641
محمد تميمنور الخطيب12642
غازينور الداوود الحمد12643
حسيننور الديك12644
محمد فتحينور الدين الھندي12645
احمدنور الدين عسكر12646
توفيقنور السعدي12647
وجيهنور الشلبي12648
محمدنور الضماد12649
ناصرنور الطحان12650
محمود ھاشمنور الكحيل 12651
رضانور الھدى البيضا12652
طارقنور الھدى كيالي12653
برھاننور الھندي12654
رياضنور ايوب12655
يوسفنور أبو حامد12656
ممدوحنور بسيكي12657
احمدنور بلله12658
ھشامنور تيناوي12659
نبيلنور رنكوسي12660
زيادنور سركنھا12661
احمدنور شلح12662
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للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

محمد صالحنور عبد الحليم12663
شعباننور قاسم12664
ثائرنور قرعوني12665
علينور كنعان12666
فيصلنور محمد12667
حسننور مسعود12668
محمدنور نجار12669
أحمدنورا الحمصي12670
محمدنورا الراضي12671
عبدهللانورا السالم12672
عبدونورا العبدو12673
صالحنورا النقري12674
محمدنورالدين الغفير12675
جمالنورالمقداد12676
ياسرنورالھدى أبوركبه12677
قاسمنورالھدى عمران12678
محمد رمضانورالھدى قشاطه الشھيربالرباطه12679
ناصرحسننورالھدى مصرية12680
محمدنوران برمو12681
وفيقنورس الرومي12682
خالدنورس العواد12683
نوافنورس جريره12684
عمادنورس قصيده12685
بسامنورس محمد12686
غطفاننورمان مرعي12687
ھانينورھان الصافتلي12688
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 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

مصطفىنورھان بلو12689
أيمننورھان حمدان12690
محمد بشيرنورھان زيتون12691
محمودنورھان فاعور12692
قيصرنورھان منى12693
مازننورھان يعقوب12694
مصطفىنوري العيسى12695
محمدنيرمين العطا هللا 12696
نجيبنيرمين غيبه12697
محمودنيفين الزعبي12698
عبد الكريمنيفين الشلي12699
جرجينيكول بحري12700
محمدھائل العلي12701
سليمانھاجر علي12702
مختارھادي عبيدو12703
مصطفىھازار جعنينه12704
محمد زكرياھاله المصري12705
ابراھيمھاني الجراقي12706
حسنھاني الحاج علي12707
زيادھاني السليم12708
بركاتھاني الشمالي12709
حسانھاني العتيق12710
عليھاني الغزالي12711
اكرمھاني قاووق12712
محمدھاني محمد12713
موفقھاني ھوله 12714
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 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

محمدھايل الحبيب12715
ھولوھايل حوريه12716
ھيسم ھايل عباس12717
حسام الدينھبا الحسين12718
محمد خالدھبا الشلبي12719
عمادھبا اللحام12720
محمد ديبھبا زرزر12721
جميلھبا ورد12722
محمدھبة الشبيب12723
ناصرھبة عزالدين12724
وليدھبه االسود12725
يوسفھبه االلزم12726
ابراھيمھبه الجركس12727
محمد وليدھبه الحاصباني12728
محمدھبه الخطيب12729
محمد محيسنھبه هللا ابو شعر12730
عامرھبه هللا الخيال12731
محمد رياضھبه هللا دعدوش12732
موفقھبه هللا ضاھر12733
محمد رياضھبه جارور12734
سليمھبه سيروان12735
محمدھبه قدور12736
رشيدھبه نجم12737
قاسمھبه ھواش12738
سميرھبه ونوس12739
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 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

أحمدھبه يحيى12740
غسانھبه يوزباشه12741
فالحھجرس ابراھيم12742
محمد حسام الدينھدون عوده12743

حمدھدى ابو حسن 12744
احمدھدى ابو ضاھر12745
فوزيھدى اسماعيل12746
محمد عادلھدى اصفھاني12747
محمدھدى البشير12748
محمد ھيثمھدى السمان12749
محمودھدى المصري12750
محمدھديل الحمود12751
ممتازھديل جنود12752
عليھديل سيد حسين12753
أحمدھديل شاكر12754
سھيلھديل عزو12755
عبد الناصرھديل مقلد12756
حسنھديل يوسف12757
محمد باسمھزار مملوك12758
نايفھشام اسعيد12759
عوضھشام البرھوم12760
نزار ھشام دعبول 12761
موفقھال الحناوي 12762
أحمدھال النحالوي12763
خالدھال سيف12764
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 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

خالدھال عيد12765
يوسفھالل الغدار12766
منيرھالل شميس12767
عبدهللاھمسة الحلبي12768
وحيدھمسه المقداد12769
ابراھيمھمسه علوان12770
صائبھناء خلوف12771
محمد فاضلھناء عبود12772
محمد صباحھناء محبة هللا مسالتي12773
كمالھناء محميد12774
محمد سميرھناده العجالني12775
محمدھنادي البدوي12776
امينھنادي علي12777
بشارھند عمار12778
زياتھندرين ديركي12779
مرادھوار يوسف12780
احمد رضاھويدا العلوش12781
عليھيا ابراھيم12782
ماھرھيا ابو قمر 12783
زھيرھيا األسدي12784
عليھيا الجمال12785
بسامھيا السعدي12786
ضياء الدينھيا تكريتي12787
عليھيا سلھب12788
سالمهھيا عطا هللا12789
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 ً كتابةرقما قد
تف
ال

اسم األباالسم والنسبةالرقم

جامعــة دمـشـق
كليــــــة الحقـــــوق

الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

فؤادھيا عمران12790
عليھيا محمود12791
احمد رمضانھيثم القدور12792
محمد عابدينھيفاء حماده12793
عصامھيفاء دعبول12794
عمرھيفين حاجيكو12795
جھيدھيلدا الحائك12796
حنينھيلدا شلھوب12797
مرھجھيلين صبح12798
حسنوئام الخطيب12799
محمدوئام محمد12800
حسان وليدوائل المليح12801
حسنوائل جابر12802
عبد الكريموائل خازم12803
احمدوائل رمضان12804
نجيبواثق ابوعاصي12805
طرادوجدي عرو12806
طاللوجيھه الحجار12807
سميحوحيد الشوفي12808
عبد الرحمنوداد االخضر12809
منيروديع العفيف12810
محمدورد سلمان12811
اسعدوسام اسعد12812
عبد اللطيفوسام الخليل12813
احسانوسام الرشيدات12814
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 ً كتابةرقما قد
تف
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الدرجـــــــــــة

السنة الرابعة

محمودوسام ايوب12815
احمدوسام دره12816
جورجوسام دھام12817
مصطفىوسام زاده12818
محمودوسام زيتون12819
سجيعوسام عربي12820
داوودوسام كحل12821
اسكندروسام مراش12822
رياضوسن العرسان12823
عبد المجيدوسيم القطبي12824
حسانوسيم الكاتب12825
جاسموسيم جلول12826
احمدوسيم جنيد12827
محمدوسيم حامد12828
عدنانوسيم غزال12829
نديموسيم فاروق12830
حسينوسيم نصرهللا12831
مروانوعد الحلبي12832
فاضلوعد الصالح12833
عبدهوعد حسن امين12834
محمد ياسروعد ضاھر12835
كاملوفاء الجندي12836
خضيراسماعيلوفاء المشھداني12837

موسىوفاء المفلح12838
محمدخيروفاء المقداد12839
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عدنانوفاء بكري12840
سليمانوفاء سليمان12841
احمد عالءوفاء عبيدو12842
محمدوفاء لباده12843
حمودوالء الحمود12844
وليدوالء الداموني12845
سلمانوالء السمره12846
محمد اديبوالء الشيخ محمد12847
عليوالء الصليبي12848
زھيروالء العبدهللا12849
محمدوالء الغرا12850
احمدوالء القزاز12851
صالحوالء النجار12852
عماد الدين والء حداد12853
عيسىوالء صوان12854
يوسفوالء صوان12855
محمدوالء عرفات12856
عليوالء مدينه12857
محمد فرغليوليد الحالق12858
يوسفوليد الصالح12859
حسينوليد كناني12860
كاملوليد مسعود12861
عبد الستاروليد يوسف12862
كمالوليم شرف12863
احمدوھيب خضر12864
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عربييارا اسعيد12865
علييارا الشحاده12866
باسليارا الشماط12867
ماھريارا جاديبه12868
غسانيارا زھر الدين12869
محمد علييارا سليمان12870
بساميارا غانم12871
غسانيارا قيصر12872
محمد ياسريارا نصري12873
محي الدينيارا نمر12874
ھيثميارا يوسف12875
محمد غسانياره ياسمينه12876
حمدياسر الحمد12877
محمد ياسينياسر الحموي12878
صطامياسر الدندح12879
محمدياسر العقله12880
رشديياسر حسين12881
وجيهياسر حيدر12882
عليياسر خضور12883
ممدوحياسر سفاف12884
يحيىياسر فرحان12885
عمرياسمين االحمد12886
طاھرياسمين حمزه12887
منيرياسمين عز الدين12888
خلفياسين رخيص12889
ايمنيامن البربور12890
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صفوانيامن شباني12891
رضوانيامن صبره12892
محمديامن قاسم12893
رزقيحيى الخطيب12894
موفقيحيى الخطيب12895
محمد امينيحيى العجوز12896
ابراھيميحيى العيناوي12897
أحمديحيى الموسى12898
عادليحيى سالمي12899
عالء الدينيحيى وائلي12900
محمديزن الجراش12901
محمد بساميزن الشريف12902
منيريزن المحيثاوي12903
انوريزن النصار12904
محمديزن برناوي12905
محمديزن بيطار12906
فوزييزن حماده12907
حسنيزن حمدان12908
رضوانيزن رجا12909
زياديزن شلش12910
يحيىيزن طه12911
نبيليزن عبيد12912
رسالنيزن عرابي12913
مازنيزن فھد12914
محمديزن مظلوم12915
خالديزن نصرهللا12916
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محمد يسرى الھمج12917
محمد سميريسرى عبد الدايم12918
غياثيعرب ديب12919
سلمانيعقوب المحمود12920
عدنانيمان الخطيب12921
طلعتينال داروقه12922
حسينيوسف احمد12923
خالديوسف الدباغ12924
ناصريوسف العيد12925
ماھريوسف الغزي12926
نور الدينيوسف الونوس الصليبي12927
حسنيوسف اليوسف12928
خليليوسف اليونس12929
محمديوسف ايوب12930
محمد عمادالدينيوسف بازرباشي12931
احمديوسف حبيب12932
احمديوسف حشيش12933
مروانيوسف زيتون12934
ھايليوسف سكر12935
صالحيوسف صابوني12936
محمد زاھديوسف علي12937
الياسيوسف قدسي12938
عمريوسف محفوظ12939
احمديوسف مصطفى12940
12941

12942

12943


