
اسم االباالسم والنسبةالرقم االمتحاني
حبٌبابراهٌم احمد706750

ولٌداحمد ابو العٌنٌن706751

محمداحمد الحج706752ً

حٌدراحمد الحلب706753ً

عٌسىاحمد الخلٌفه706754

عبد المالك احمد السلوم706755

ٌوسفاحمد الفضل706756ً

صالحاحمد القضمان706757ً

مأموناحمد النابلس706758ً

فاٌزاحمد دردس706759

نزاراحمد سلطان706760

صالح الدٌناحمد سلطان706761

محمداحمد شٌخ706762

علًاحمد فارس706763

عبد هللااحمد مراد706764

علًاحمد نخله706765

ذٌابارٌج الداهوك706766

مجلًاسامة سالم706767

محموداسامة سلماوي706768

احمداسامه خضور706769

اسماعٌلاسراء دٌب706770

تحسٌناسراء زٌتون706771

هزاعاسكندر الٌاسٌن706772

خلٌفاسماء الوادي706773

سلٌماناسماء رشدان706774

زهٌراسماء قنبر706775

حسٌناسماعٌل الحلو706776

احمداسماعٌل ونوس706777

قاسماصاله زهر الدٌن706778

بهاء الدٌناالء ابو الذهب706779

اسماعٌلالمثنى المحمد706780

زٌادامال اللحام706781

فاٌزامانً صوى706782

األرقام االمتحانية للطالب المستجدين المسجلين في 
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الجمهورٌة العربٌة السورٌة

جامعة دمشق ـ  كلٌة العلوم السٌاسٌة

1صفحة 



اسم االباالسم والنسبةالرقم االمتحاني
عدنانامجد الجرابعه706783

عدنانامٌره حمود706784

محمد فرحاتانس ابو رٌاح المخلالت706785ً

امٌلانس المهر706786

مروانانس سرحان706787

جمالاٌة برهان706788

علًاٌسر زهر الدٌن706789

عادلاٌفلٌن ضو706790

عدناناٌمان ابو قوٌدر706791

احمداٌمان الشاالت706792

احمداٌمان مصطفى706793

أحمداٌمن القدور706794

محمد مأموناٌناس ابو شعر706795

خالداٌه التل706796

ٌاسرباسل الشوف706797ً

محمد سعٌدباسم الحلباوي706798

علًباسمه العلً السرحان706799

عثمانباسمه بركات706800

رأفتبتول صقر706801

محمد عربًبثٌنه الشلب706802ً

صدٌقبراءه غانم706803

محمدبشار الحلق706804ً

عٌسىبشرى بشٌر706805

ماجدبشرى دٌاب706806

محمدبشرى ٌوسف706807

ابراهٌمبلقٌس المرشد706808

عبد هللاتغرٌد الحجله706809

منٌبتغرٌد الشربج706810ً

حسنتغرٌد غانم706811

حسٌنتغرٌد مفلح706812

محمد اسعدتماضر معدل706813

سالمهجدعه الخطٌب ابو فخر706814

علًجعفر الحاف706815ً

جمٌلجعفر ساتٌك706816

هٌثمجعفر طه706817

نبٌلجمٌله رسالن706818

علًجولٌا حسن706819

مٌخائٌلجٌنا نصره706820

مرٌرحازم احمد706821

عبد هللاحرمون عبد الح706822ً

امٌنحسام ابراهٌم706823

2صفحة 



اسم االباالسم والنسبةالرقم االمتحاني
محمدحسان عراج706824

مرزوقحسن العبٌد706825

محمودحسٌن الحاج فارس706826

علًحسٌن الحسٌن706827

جهادحسٌن صالح706828

جودتحسٌن همام706829

عماد الدٌنحال كلزٌه706830

عبد الستارحمزه جمعه706831

عبد المجٌدحنان الشول706832ً

شحادةحنان مفلح706833

فؤادحٌدر حٌدر706834

سمٌرحٌدر سلوم706835

حمادخاشعه عل706836ً

شحادةخالد حسن706837

عٌدخالد شحادة706838

خالدخالده عبد الرحمن706839

احمدخزنه شٌخ نب706840ً

حسٌنخلٌل العل706841ً

سمٌرخلٌل خلٌل706842

محمد محً الدٌندانٌه دادا706843

عبد اللطٌفدعاء قدح706844

سمٌردٌاال صارم706845

مرعًدٌنا الحسٌن706846ً

نزاررامً الٌاسٌن706847

ندٌمرامً مسلوب706848

علًرانٌا سلٌمان706849

محمدرانٌه الهندي706850

سلمانرائد الخلٌف706851

مصطفىرأفت الخلٌل706852

تٌسٌررباب كاسوحه706853

فهدربٌع رسالن706854

محمد بشاررجاء الخجه706855

محمدرحاب الكٌب706856ً

عمررحمه العبد الشاوى706857

زٌدرحمه القاسم706858

ٌوسفردٌنه عالمه706859

احمدرزان الرفاع706860ً

طاللرشا المحمود706861

سمعان رشا عسكر 706862

وهبرشا مصطفى706863

محمدرغد الدخل هللا706864

3صفحة 



اسم االباالسم والنسبةالرقم االمتحاني
ماجدرفا سلٌمان706865

محمودرفاه ٌوسف706866

عمررفعه الطحان706867

سمٌررقٌة الشبل706868ً

جوداترنا الٌونس706869

عبد الجلٌلرنا بن العرب706870ً

فائزرنا سالم706871ً

شعبانرنى دٌوب706872

محمدرنٌم الططري706873

مٌسرروان الحراك706874ً

طالبروان النابلس706875ً

عدنانروان هٌا الخطٌب706876

شحٌدهروز تقال706877

احمدروز مٌا706878

فارسروزانا الباسط706879

رٌاضروضه السعٌدي706880

وفٌقروال بٌشان706881ً

عالء الدٌنرؤى شٌخو بٌري706882

محمدرٌا الحمٌدي706883

خلوفرٌاض االحمد706884

عٌسىرٌم الجابر706885

جمٌلرٌم الحسن706886

ماهررٌم زخور706887

عادلرٌم صقر706888

ناظمرٌم طراف706889

محمدرٌمان جفص706890ً

انورزهٌر السرحان706891

ابراهٌمزٌاد سكمان706892ً

غصوبزٌاد محمدٌة706893

سلمانزٌد عواد706894

فواززٌد قزاز706895

محمدزٌن محمد706896

ٌوسفزٌنب دٌب706897

محمدزٌنب شحاده706898

بهاءزٌنب علً جبري706899

سمٌرزٌنه زكره706900

احمدسابور العٌطه706901

مصطفىساره العل706902ً

محمد باسلساره شموط706903

عبد الرحمنساره ناظر706904

جهادساره ٌزبك706905

4صفحة 



اسم االباالسم والنسبةالرقم االمتحاني
عبد الكرٌمسامر الدال706906ً

ٌحٌىسحر سكون706907

عفٌفسفانا ابو شدٌد706908

ذٌابسالم المحمد706909

عٌسىسلٌم شما706910

سلٌمسلٌمان حسون706911

محمد ملهمسلٌمى القطان706912

محمودسماح حسن706913

محمودسمٌر الحسن706914

عادلسمٌه اسعد706915

عٌسىسمٌه عٌسى706916

محمدسناء الحمود706917

عبد الكرٌمسناء خطاب706918

عٌسىسندرٌال جبٌل706919

خالدسندس السحل706920ً

عمرانسهى بكر706921

عدنانسهٌب العسكر706922

شاٌشسوزان الخلٌف706923

عبد الرزاقسوسن جعفر706924

سامًسوسن صقر706925

فٌصلسونٌا المحٌثاوي706926

موسىشادٌه حمٌد706927

علًشاكر ابو عمشه706928

ولٌدشام السبسب706929ً

حسنشٌرٌن جنٌد706930

سلٌمانشٌرٌن منصور706931

عبد الرحمنصابرٌن كحٌص706932

عادلصفاء ابو اسماعٌل706933

محمد عٌدصفاء المفش706934ً

علًصفاء ٌوسف706935

عمرصفٌه الحماده706936

علًطارق اسمندر706937

عبد الكرٌمطارق عبد هللا706938

عماشطالل عالو706939

هاشمعادل العل706940ً

محسنعاصم الطوٌل706941

محمد صالحعامر عبٌد706942

ٌوسفعاٌده الصوص706943

اسماعٌلعائشه الخاٌر706944

عبد الحمٌدعبد القادر الحكٌم706945

عوضعبد الكرٌم ساري706946

5صفحة 



اسم االباالسم والنسبةالرقم االمتحاني
محمدعبد هللا مرع706947ً

محمدعبد المعٌن حمٌدي706948

نور الدٌنعدنان الخضري706949

محمدعال الحاج خلٌفه706950

ٌونسعلً ابراهٌم706951

احمدعلً السعدي706952

احمدعلً العز الدٌن706953

ٌوسفعلً حموده706954

محمدعلً سلٌمان706955

رضىعلً صبوح706956

سلٌمانعلً عباس706957

فراسعلً محمد706958

منهلعلٌاء حسن706959

بسامعماد الحسٌناوي706960

محمدعماد شهبندر706961

محمدعمار اسماعٌل706962

سعٌدعمار الناصر706963

عدوانعمار درموش706964

عمادعمار زٌدان706965

علًعمار شراره706966

محمد زٌن الدٌنعمار عرموش706967

ٌوسفعمر صٌصان706968

زٌن الدٌنعمره سٌف الدٌن706969

عبد الناصرعمرو االفندي706970

بشارعمرو السٌد اللحام706971

سالمعنود الشمام706972

محمد زهٌرعهد الحناوي706973

عبدوعٌسى السعود706974

منذرغاده مشنات706975ً

فائزغدٌر اسماعٌل706976

منٌرغدٌر غنوم706977

محمدغرام داهوك706978

مرعًغفران الخلٌف706979

فوازفادٌه الحداد706980

نضالفاضل بري706981

حسنفاطمة محو706982

حسنفاطمه الحلب706983ً

رضوانفاطمه الخالد706984

ولٌدفاطمه دحدوح706985

محمودفاطمه غطروف706986

ادهمفداء عالء الدٌن706987

6صفحة 



اسم االباالسم والنسبةالرقم االمتحاني
حسٌنفدوى سلٌمان706988

محمد عمادفراس الخباز706989

خالدفرح نتوف706990

حسنفرسان االسماعٌل706991

علًفلاير ابو اسماعٌل706992

ابراهٌمفضٌه السلمان706993

فرحانفهد اشت706994ً

خلدونفٌنوس الحجل706995ً

ثابتكاتٌا القوزي706996

نصاركندا نصر706997

عبد الغفارلبنى جنح706998

سهٌللبنى سلمان706999

فٌصللبنى ٌاسمٌنة707000

محمدلمً دٌب707001

فرٌدلمٌاء عثمان707002

مهواشلمٌس العثمان707003

ابراهٌملورٌس معروف707004

اسامهلونا مخٌبر707005

علًلؤي الٌوسف707006

رمضانلٌنا الشعبان707007

خٌرلٌنا المٌسر707008

مروانلٌندا غزال707009

ٌوسفمادلٌن الدعبل707010

علًمادلٌن العل707011ً

رامزمارٌٌت صلٌب707012ً

محمدماال الجركس707013

علًماهر حسن707014

احمدماهر شعبان707015

عبد الرحمنماهر وسوف707016

خضرمجد الٌوسف707017

احمدمجدولٌن العٌدة707018

خلٌلمحمد ابراهٌم الكولك707019ً

حسنمحمد البدوي707020

صالحمحمد الرسالن707021

خالدمحمد الصادق707022

حمادهمحمد الطالع707023

عمرمحمد العٌسى707024

محمودمحمد المفلح707025

امٌنمحمد اناي707026

علًمحمد جمال707027

محمد علًمحمد حسام فرحات الجزائري707028

7صفحة 



اسم االباالسم والنسبةالرقم االمتحاني
احمدمحمد حسن707029

انسمحمد حمزه البحره707030

علًمحمد خطٌب707031

ٌوسفمحمد دٌوب707032

سالممحمد ذٌب707033

امٌنمحمد سلٌم707034

تٌسٌرمحمد سمٌر الغزال707035ً

محمدمحمد عدنان المنٌر707036

نعمانمحمد عنتبل707037ً

مالكمحمد عٌسى707038

مأمونمحمد لؤي شمس707039

احمدمحمد مرندي707040

عاطفمحمد ملحم707041

عبد هللامحمد منار حمٌجو707042

لورانسمحمود الراض707043ً

موسىمحمود الشحاده707044

كمالمحمود شٌخ عراب707045ً

حسنمدٌنه مالك707046

سلٌمانمرح حمد عزام707047

احمدحلمًمروة القاض707048ً

محمد جمالمروه الشفٌع707049

ذٌابمروه المحمد707050

بسالنمرٌان طاووش707051

مطرمرٌم المحارب707052

دٌبمرٌم شاهٌن707053

نبٌلمرٌم صافٌه707054

فتح هللامرٌم غزال فتح هللا707055

عبد اللطٌفمرٌم محمد707056

منصورمرٌم منصور707057

خٌر هللامصطفى المقداد707058

مرٌدمصطفى مثلج707059

علًمضر دٌوب707060

عبد الهاديمعاوٌه الحلب707061ً

ناٌفمعتصم ناصر707062

ممدوحمعن الربداوي707063

وفٌقمقداد محمد707064

فاٌزملهم اسماعٌل707065

انورمنار النمٌر707066

خالدمنارة جٌجان707067

ابراهٌممنال التق707068ً

عبد المنعممنال بٌضون707069

8صفحة 



اسم االباالسم والنسبةالرقم االمتحاني
محمد فرزاتمنال دغمش707070

سلٌمانمنى الزٌدان707071

محمودمها خوالن707072ً

غازيمها شعبان707073

عٌسىمهران الزعب707074ً

محمودمهران كرمو707075

احمدمهند الخلٌف707076

مازنموفق عثمان707077

محمد صبحًمؤمنة عل707078ً

احمدمؤمنه عنبره707079

حامدمٌس رٌا707080

علًمٌساء دعبول707081

عفٌفمٌسم العل707082ً

عباسمٌشال شوباص707083ً

خالدنادٌا صواف707084

محمدنادٌن الحرام707085ً

علًنارٌمان جعفر707086

محمد خلٌلنبٌله البقاع707087ً

محمد خٌرنبٌله منٌنه707088

جمالنجالء خلٌل707089

محمودنجود حصوٌه707090

عبد الفتاحنداء شقٌره707091

محمدندٌم عٌسى707092

عبد الرحمننرجس الحمود707093

ربٌعنرمٌن العباس707094

علًنسرٌن السالمه707095

عبد السالمنسٌبه الدٌري707096

محمدنور الحٌاوي707097

محمد اٌمننور الرفاع707098ً

عبد الرحمننور السهل707099ً

منٌرنور الهدى منصورالجزاٌرل707100ً

حكمتنور بكرو707101

سمٌرنور شنانه707102

جمشٌدنٌكار ٌوسف707103

مٌشٌلنٌكول بلوظٌه707104

احمدهاجر الحاج جنٌد707105

رمزيهبه السالم707106

رضوانهبه همار707107

أحمدهدى الحمٌد707108

فوازهدٌل العل707109ً

محمدهدٌل القصاص707110

9صفحة 



اسم االباالسم والنسبةالرقم االمتحاني
محمدهدٌه قدور707111

برهانهزار الحلب707112ً

منجدهال ابراهٌم707113

أكرمهال ملحم707114

ٌاسرهناء االحمد707115

محمدهناء السمان707116

محمودهنادى احمد707117

جمٌلهند جربوع707118

هتٌمًهود المهنه707119

فوازهٌا ابراهٌم الخلٌل707120

محمد خٌرهٌام اسعٌد707121

حسٌنهٌام الجاسم707122

نسٌبهٌام خلٌل707123

محمد سلٌمانهٌثم الطحان الزعٌم707124

عبد الجبارهٌفاء العل707125ً

محمودهٌماء عل707126ً

خالدوافً المفلح707127

منذروجٌه نحالوي707128

فاٌزوداد شٌخ االرض707129

انطونودٌع فرح707130

جرٌسوسام ابراهٌم707131

احمدوسام تقال707132

علًوفاء زاهر707133

عقلهولٌد عقله707134

وحٌدوئام حمدان707135

حٌدرٌارا المنصور707136

فٌصلٌارا الٌونس707137

فوازٌاسر خانكان707138

محمدٌزن الحلب707139ً

عثمانٌزن سالم707140

رضوانٌعرب المنصور707141

عصامٌعرب زهر الدٌن707142

بسامٌمنى الحناوي707143

نشمًٌوسف الدخٌل707144

احمدٌوسف كتٌلة707145

شؤون الطالب

عمٌد الكلٌة

رئٌس الدائرة

 صابر بلول0د 

10صفحة 


