
(40)الدرجة من 

رقمًا

8هيثم نبيه عبدالسالم11410096

19احمد عبدالرحيم الحسن21510155

8رنيم غسان الشعار31510158

28احمد محمد خالد السكري41510168

ن51510182 15فرح محمد الحسي 

ن الموىس61610196 27فهد حسي 

18عمر عامر الجالب71610224

15أحمد ابراهيم بالل81610241

23صفاء اكرم سعد الدين91610268

18راما معاذ العداي101610289

ي عبدالوهاب سكر111610310
ن
35امان

32محمدنورالدين محمدمنذر الفتال121710329

ي131710333
20كريم محمد سلمان الدمشق 

26معاذ حسن الحمصي141710337

Wعبد الموىل محمد الحريري151710348

26عمر حسام زغلول161710356

25احمد عزيز الجازية171710361

23راما درويش شياح181710375

Wغيث الدين حسام الدين الرحيم191710390

30ناديا احمد دياب201710394

21اسامه مفيد عامر211710398

28محمد عيد محمد زاهر حربه221710400

25سعيد احمد خمم231710405
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24غزل نضال فروج241710408

26راما عامر الهبل251710412

28ايناس برهان شبيب261710415

25مصطقن محمد نذير شعار271710417

30اسماعيل عبدالستار عطايا281710420

20دانيال نجيب خوري291710422

ي301710425 ان 
32حال رامز الشر

33محمدانور غسان مجركش311710428

29امينه احمد الفالح321710429

8رايه احمد حافظ331710432

ن محمد سمي  رسور مالح341710437 مي  Wني 

25محمد عمار يارس السمور351710452

24نورالدين بشار بهلوان361710454

31براءة عمار بردان371810457

غل381810461 17قتيبة مروان ابو الي 

ي391810467 ن خلدون عني  23تولي 

Wمحمد مسلم محمد حسان شموط401810469

24راما وائل سكر411810471

19لينا محمد غياث الحميمي421810475

23محمدحازم محمود بدران431810479

26فادي مسعد زغيب441810481

25هزار طريف عبيد451810486

25جودي محمد ماهر طلس461810487
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ي471810488
28هبه محمد عماد الجباصينن

21رامه مهند جنيدي481810489

24عمر حسن سالم491810490

28يزن رياض الكش501810491

Wمني  منذر عجاج511810492

وج مهران قازاريان521810499 Wسي 

Wكوفان محمد علي علي531810500

ي541810501 22محمد رامي ماهر صي 

20احمد عبدالكريم مال يحن 551810502

ي561810504 20مجد بشار المحملج 

Wمحمد محمد عماد قويدر571810505

ادة581810507 ن 29جودي محمد هائل خين

Wهديل محمدزياد البقاعي591810508

ن كحله601810509 25محمديزن حسي 

28محمد صالح باو611810516

8لوليا أحمد حافظ621810524

28النا منذر فتال631810526

Wالسمؤل ابراهيم الخلف641810528

28احمد هشام عبدالحميد651810531

24محمد حسان نخله661810533

31ميالد محمد مخلوف671810538

681810539
جمال عبد النارص عبد النارص 

المنجد
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29دعاء نضال احمد691810541

8محمد بديع رجب701810543

26آالء محمد عصام الموصللي711810547

34يزن زكريا الشماىلي721810548

37نور صالح صالح731810550

36حسناء صالح صالح741810551

ن عبد الرحمن زكريا751810557 18ياسمي 

22نور محمد سليم مبيض761810560

35حمزه بشار سعود771810574

30مجد نواف ديب781810575

ر791810580
Wآيه مأمون مني 

20محمود محمد طارق ابو رسور801810581

ي811810582
ن
ف االيتون 20محمد عمر محمد ارسر

17بشار نجدت حميدوش821810584

22عبد هللا أيمن النعال831810587

8سيما وسام بالن841810590

34رنيم احمد شيخ نجيب851810592

17عدنان محمد عامر الحسكي861810598

ي871810611
 
22ليسا نزار جليالن

ي881810614
ن
8دينا نزار المرستان

21محمد عماد همار891810617

ن مصطقن صواف901810620 23لي 

ي911810626 21ربيع رافع عرن 



(40)الدرجة من 

رقمًا

كلية العلوم اإلدارية 
مقرر القانون التجاري

2020/2019العام الدراسي - الفصل االول - نتائج احملصلة 

اسم الطالبIDم

ك921810627 17محمد امي  محمد ماهر الشهي  بالي 

23محمد فايز الكفري931910785


