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اسم الطالبالرقم االمتحاني
ازّذ راتة ِسّذ ِأِْٛ اٌعماد0920003

ازّذ فارٚق ٘س٠ّح0920004

ازّذ ِسّذ اٌع١ٍص0920005

ازّذ ِسّذ اٌف١ٍح0920006

اضاِٗ اضّاع١ً اٌّخٍف0920007

اضراء ِسّذ االخرش اٌدٕاد0920008ٞ

ا٠اد ادَ لث0920009ٍٟ١

ا٠از اد٠ة عثاش0920010

أزّذ آ٠اخ اٌذ٠ر0920011ٞ

أزّذ عا٠ذ اٌعثذ0920012

أزّذ ِسّذ خاٌذ لذر0920013ٞ

أزّذ ِسّذ ١ٌٚذ ض١ذ أزّذ0920014

أر٠ح فارش عرت0920015ٟ

أضّاء ٠ٛضف اٌثص١ص0920016

أالء غطاْ ِسّذ0920017

أًِ ِسّذ ِسفٛظ إٌخاي0920018

أ١ِّح عثذاٌّد١ذ اٌدّعح0920019

ئضراء ٔاصر أتٛ عرات0920020ٟ

ئضالَ عثذ اٌعس٠س اتٛ زط0920021ٓ

ئ٠ّاْ أ٠ّٓ ِرع0920022ٟ

ئ٠ّاْ ضٍطاْ غا0920023ُٔ

تارعح ت١ُّ در٠ٚع0920024

تػر ِسّذ اٌسّذ0920025

تػر ِسّذ ٔص١ر عذ0920026ٞ

تٍطُ ٔث١ً اٌصفذ0920027ٞ

تٙاء اٌذ٠ٓ خ١ًٍ غسادج0920028

ت١اْ خالي عرب ز0920029ّٛ

ت١اْ ٔع١ُ اٌغسا0920030ٞٚ

تثارن ِسّذ آي ٠س١ٝ اٌخ0920031ً١ٍ

خّعٗ ِسّذ ز١ا0920032ٟٔ

خ١ًّ عثذ اٌٙادٞ دت0920033ً

خٛز٠ف ٍِه ص0920034ِٟٛ
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زٕا خٛز٠ف ٠ٛضف0920035

ز١ذر زطاَ اٌػعار0920036

خاٌذ أزّذ ١ِٕف ٘ثطح0920037

دا١ٌا فا٠س دٔذي0920038

دأا ِسّٛد زّاد0920039ٖ

دأح ئزطاْ اٌطٍط0920040ٟ

دأٗ خٙاد عذ0920041ٞ

دعاء ِسّذ عثاش0920042

د٠أا ضاِر عثاش0920043

د٠أا ٔا٠ف اٌسد0920044ٍٟ

د٠ّا خاٌذ ٌى0920045ٗ

د٠ٕا ِإ٠ذ اٌعثذاٌرز0920046ّٓ

رؤٜ غطاْ اٌصٛع0920047ٗ

رؤٜ ِسّذ تػار اٌمصار0920048

راِا ِٛفك فرذ0920049

راِس عارف اترا0920050ُ١٘

رزاْ ِإ٠ذ ِطرٚد0920051

رغا تطاَ أتٛ عاص0920052ٟ

رغذ ِسّذ ٔث١ً اٌرفاع0920053ٟ

رٔا اضّاع١ً دا0920054ٌٟ

ر٘ف أزّذ ع١ط0920055ٝ

ر٘ف عذٔاْ دت١اخ0920056

ر٘ف ِسّٛد ض١ٍّا0920057ْ

ر٘ف ١ٌٚذ اٌترن0920058

رٚاْ أزّذ زّٛد0920059

رٚاْ ِػرف عثذاٌرزاق0920060

رٚعح دزاَ اٌفٕذ0920061ٞ

ر٠ا زّٛد ر٠ا0920062

ر٠ُ خ١ًّ زّذا0920063ْ

ز٠ٕة ٠ٚص خٍٛد اترا0920064ُ١٘

ضاٌٟ ازّذ ِػٍر0920065

ضاٌٟ عذٔاْ ض١ٍّا0920066ْ

ضاِر ضٛرٞ اٌسّذ0920067

ضرٜ أزّذ أتٛ ٔع0920068ُ١

ضالفح عثذاٌّد١ذ اٌدّعح0920069

ضّاذ ِسّذ ف١ٍطا0920070ٟٔ

ضٙٝ عثذاٌرزاق اٌتال0920071ٞٚ

ض١فُ طارق عفاظ0920072

غادٞ ِسّذ ١٘ثُ عرٚدو0920073ٟ

صاف١ٕاز خطاب عّر0920074

صثرٞ عطاهلل اٌساج عد0920075ً١



2013أسماء الطالب المتقدمين المتحان الصيدلة الموحد لدورة أيلول 

المكان جامعة دمشق- طالب جامعة السورية الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

ضسٝ عثذاٌىر٠ُ اٌسط0920076ٓ١

ضسٝ ِمذاد ِسط0920077ٓ

عثذ اٌرزّٓ ِسّذ ٠س١ٝ ت١ذق0920078

عثذاٌرزّٓ تطاَ ِٙا0920079ٟٕ٠

عسخ ازّذ عراتٟ تعاج0920080

عال ِسّذ ِصطف0920081ٝ

ع١ٍاء طالي اٌػا١ِح0920082

عّار ِسّٛد ل١رٚز0920083

ع١طٝ عادي ضع١ذ0920084

غٕٛج ٘ػاَ اٌّطر اٌدراد0920085

فارش عّر ع٠ٛدح0920086

فاطّح ازّذ غ١ٕر0920087

فاطّح عثذ اٌّد١ذ غع١ة0920088

فرذ عثذ هللا اٌث0920089ٟٕ

فر٘اد ِسّذ ضع١ذ زط0920090ٓ

واتر٠ٓ ِدذٞ ِطٍٛب0920091

وارٚي عثذ اٌٙادٞ زٕا0920092

وٕذٖ عسٚ رخة0920093

ٌّا رضٛاْ زاج لذٚر وٛضح0920094

١ٌسا غازٞ دٚغٛظ0920095

١ٌالش زاتُ وٛوع0920096

١ٌٕذا ضٍّاْ غر٠ة0920097

١ٌٕٗ ازّذ تر٠ال0920098ٟ

ِار٠ا عثذ اٌرزّٓ خضٛر0920099

ِازْ اورَ اتٛعطاف0920100

ِا٠ا خٛدخ اٌسط١ٓ اٌع١طٝ اٌخراتح0920101

ِدذ ١٘ثُ عطىر0920102ٞ

ِدذ ٠ٛضف غٙاب0920103

ِسطٓ عّر اٌّصطف0920104ٝ

ِسّذ أتٟ عثذ اٌسى١ُ اٌث0920105ٟٕ

ِسّذ أٔص ِسّذ ز٠اد أتٛ غاِح0920106

ِسّذ تذر أزّذ ع١ٍى0920107ٛ

ِسّذ غادٞ صافٟ تطع0920108

ِسّذ غف١ك زّذٞ اٌطّا0920109ْ

ِسّذ صادق فارٚق دٚغٛظ0920110

ِسّذ صاٌر أتٛ راش0920111

ِسّذ عثذهللا ّٔٛش0920112

ِسّذ عذٔاْ اٌذاٚد0920113

ِسّذ عذٔاْ ِٛفك اٌعص0920114

ِسّذ عّاد فالزح0920115

ِراَ ِازْ اٌعى0920116ٍٟ١
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ِرذ ِسّذ ١ٌٚذ خ0920117ً١ٍ

ِرٚاْ لاضُ اٌمٛا0920118ِٟ

ِرٚج ِسّذ اٌطالِح0920119

ِرٚج ِسّذ ورخ0920120ٗ١

ِصْٛ ٔٛرٞ ضٛاش0920121

ِعار عٍٟ طثاش0920122

ِعٓ عثذاٌٛ٘اب اٌسط0920123ٓ١

ِٕار ِرعٟ اٌّػع0920124ً

ِٕٛر أزّذ خ١ًّ زم0920125ٟ

ِٕٝ أزّذ رغٛا0920126ٟٔ

١ِٕرج ضع١ذ وػى0920127ٗ

ِٕٙذ ٔدُ اٌطعاد0920128ٞ

١ِٙار راتة غٙاب0920129

ِٛفك اضّاع١ً ع٠ٛض0920130ٗ

١ِػ١ً الٚٞ ِػٛ عٍثح0920131

ٔاد٠ٗ اد٠ة غ0920132ٕٓ

ٔدّٟ ِسّذ فائس ضىر0920133ٞ

ٔذاء ِاٌه اٌفتس0920134ٟ

ٔذٜ عّر اٌطٛاد0920135ٞ

ٔٙاد ِصطفٝ غ١ت0920136ٟ

ٔٛر عثذ اٌرزّٓ ع0920137ٍٛ

ٔٛر عمً ضا0920138ٌُ

ٔٛر عٍٟ ص١ٍث0920139ٟ

ٔٛراْ ِسّذ ٠اض١ٓ خذ٠ثا0920140

٘أٟ زطٓ اٌع١طٝ ع0920141ٍُ

٘ثا غطاْ ِٛض0920142ٝ

٘ثح ِسّذ اٌطعذ0920143ٞ

٘ثح ِسّذ عّر ِسّذ ِط0920144ٍُ

٘ذ٠ً عثذ اٌٙادٞ زٛاضر0920145ٞ

٘ذ٠ً ِسّذ ٔظ١ر ِسٟ اٌذ0920146ٓ٠

٘ال فارٚق ا١ٌٛضف0920147

٘ال ِسّذعٍٟ اٌعثار0920148

ٕ٘ذ عثذ هللا لرلٛر0920149

١٘ف١ٓ تػار تػار0920150

١٘ف١ٓ ِعٓ اتٛ عطاف0920151

ٚئاَ زطٓ اٌػعار0920152

ٚئاَ ٠ٛضف اٌساط0920153َٛ

ٚضاَ اضاِح ِٕصٛر0920154

ٚالء أزّذ ٠ٛضف0920155

ٚالء ِسّذ ٔسار ِصطف0920156ٝ

٠اض١ّٓ ِسّذ ٠اضر ٠س0920157ٝ١
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٠سْ ِصطفٝ ٠ٛ٘ذ0920158ٞ

٠طراْ ِسّذ تػار اٌمصار0920159

                                                                        مدير عام مركز القياس والتقويم    

                                                                 الدكتورة ميسون دشاش


