
 

 

بمعھد الشھید  -مواعید اختبار تحدید مستوى اللغة االنكلیزیة للطالب المتخلفین عن االختبار 
 شارع بغداد .  -باسل األسد 

 اسم الطالب الرقم الجامعي  

 ۲٦/۹/۲۰۱۸األربعاء 
 

 - ۲٫۰۰الفترة األولى 
۳٫۰۰ 

 
 ۱مخبر 

 قصي  مصطفى اورفھ لي 2180118 1
 علي ھیثم السمیر 2180119 2
 محمد نور محمد الدوس 2180121 3
 تمام تمام القنطار 2180122 4
 كاترین احمد ابو اسماعیل 2180123 5
 شادي احسان العباس 2180125 6
 حمزة أسد علي حسین 2180126 7
 رغد أحمد خضیر 2180127 8
 ھازم محمود حسین 5180005 9

 الكسندر میلكون نیوقیان 5180006 10
 ولید خالد عفات عبد هللا 5180007 11
 غدیر أكرم شاھین 5180014 12
 معتز شاكر دباس 5180016 13
 حمزه ایمن عباس 5180017 14
 محمد شریف اكرم حسن 5180018 15

 اسم الطالب الرقم الجامعي      

 ۲٦/۹/۲۰۱۸األربعاء 
 

 - ۲٫۰۰الفترة األولى 
۳٫۰۰ 

 
 ۳مخبر 

 ابو ارشید میسم محمود 3180002 1
 فرح كامل قاموعة 3180016 2
 بشرى محمد عثمان مكسور 3180020 3
 رنیم بشار الملك 3180021 4
 نورا علي المحمد 3180024 5
 رفاه اسماعیل الكیالني 3180027 6
 اماني احمد الحدید 3180032 7
 مالك سلطان الجوابره 3180033 8
 رامي عماد دویعر 3180034 9



 نوره اسامھ عبد الملك 3180039 10
 آیة عبد الرحمن عبد هللا 3180040 11
 غروب عیدو شاھر 3180045 12
 یارا أیسر فخر الدین الشعراني 3180049 13

مریم خلیل ابراھیم المصطفى  3180050 14
 الحطیطھ

 علي حسن عنز 5180026 15

 اسم الطالب الرقم الجامعي      

 ۲٦/۹/۲۰۱۸األربعاء 
 

 - ۳٫۳۰الفترة الثانیة 
٤٫۳۰ 

 
 ۱مخبر 

 جیسیكا جان ماتوسیان 3180056 1
 مؤید محمد العكاري 3180058 2
 صفا مصطفى القدور 2180038 3
 رنیم خالد مصطفى 3180062 4
 ربا  عمار الضاحي 3180065 5
 دالیا مازن الذھبي 3180070 6
 دعاء مناع مشیمش 3180074 7
 رغد احمد عكاشھ 3180075 8
 محمد خیر قاسم عرار 3180077 9

 كوثر ابراھیم الحجي 3180079 10
 دانیال فایز حمدان 3180080 11
 شریف أیمن القادري 3180083 12
 سارة یوسف عز الدین 3180089 13
 حنان امیل ابو شدید 3180093 14

 فترة االختبار اسم الطالب الرقم الجامعي *    
 علي محمد العبود 3180099 1

 ۲٦/۹/۲۰۱۸األربعاء 
 

 - ۳٫۳۰الفترة الثانیة 
٤٫۳۰ 

 
 ۳مخبر 

 رؤى محمد عارف مال عارف 3180101 2
 لیالس محمد بشیر بارود 3180104 3
 آالزر عبد الوھاب عمر 3180106 4
 مریم حسان النوري 3180110 5
 عبد الحكیم عمر المنیع 3180113 6
 میس یاسر إسماعیل 3180115 7
 جواد ھیثم الجمال 4180002 8



 احمد حسن شكري 1180004 9
 لؤي مالك إبراھیم 1180006 10
 حسن احمد سعید علي 1180007 11
 رنیم عبد المجید مھیني 1180008 12
 عبد هللا احمد الحلبي 1180017 13
 رانیا محمد عدنان البسطاطي 1180018 14
 مایا زیاد الدرة 1180024 15

 فترة االختبار اسم الطالب الرقم الجامعي *    
 آیة یاسر زخور 1180026 1

 ۲٦/۹/۲۰۱۸األربعاء 
 

 - ٥٫۰۰الفترة الثالثة 
٦٫۰۰ 

 
 ۱مخبر 

 سعاد أسامة مھدي 1180029 2
 محمد ماھر باسل بكري 1180112 3
 قتیبة محمد الزھیري الشھیر بعمرو 1180116 4
 شفان فرھات حسن 4180075 5
 رنا ثائر عمر 1180119 6
 عبد الرزاق رشید المطني 6180004 7
 محمد عصام الربداوي 6180006 8
 محمد زیاد الملحم 6180009 9

 محمد خیر خطاب ماھر 6180010 10
 أنجي داود أبو زین العابدین عزام 2180001 11
 بتول محمد الشعابین 2180004 12
 احمد ایھم الحمصي 2180008 13
 حوریة إبراھیم الخطیب 2180009 14
 لیندا فراس توتونجي  2180010 15

 فترة االختبار اسم الطالب الرقم الجامعي *    
 جورج طوني طعمة 2180017 1

 ۲٦/۹/۲۰۱۸األربعاء 
 

 - ٥٫۰۰الفترة الثالثة 
٦٫۰۰ 

 
 ۳مخبر 

 نادر ایمن محبوب الحارة 2180020 2
 فاطمة مصطفى الخطیب 2180021 3
 سمر نصر الخطیب 2180030 4
 آمل ریاض عبد الغني 2180032 5
 معاذ محمد صالح كامل   4180016 6
 محمد محمود عویص 4180024 7
 عمار إسماعیل الخطیب 4180079 8



 مصطفى خلیل الناصر 4180035 9
 محمد رضوان محمد سامر الحمامي 4180038 10
 محمد احمد الفندي 4180043 11
 یاسین مصطفى االبراھیم 4180046 12
 خلدون ریاض عبد الفتاح 4180048 13
 تالھ حبیب مسلم 4180050 14
 عبد الستار عبد الرزاق القدة  4180051 15

 فترة االختبار اسم الطالب الرقم الجامعي *    
 صبا إبراھیم عوض 4180054 1

 ۲۷/۹/۲۰۱۸الخمیس 
 

 - ۲٫۰۰الفترة األولى 
۳٫۰۰ 

 
 ۱مخبر 

 فیان فرحان فرحان 4180055 2
 یوسف حمزة جدید 4180056 3
 احمد محمد المصطفى المشھور 1180034 4
 محمد أسامة مھدي 1180038 5
 عبد المجید أسامة مھدي 1180039 6
 احمد محمد یاسر بركات 1180041 7
 تالة إبراھیم علي 1180042 8
 لینا خالد المحمد 1180045 9

 رفاه محمود سلیمان 1180048 10
 نجاح محمد أبو ربیعة 1180049 11

لیان عصام علي حسن الشھیر  1180067 12
 بشرعب

 دانا لؤي النقاوة 1180068 13
 رشید فراس رشیدي 1180071 14
 مریم جان ماتوسیان 1180079 15

 فترة االختبار اسم الطالب الرقم الجامعي *    
 حسام كمال النقري 1180081 1

 ۲۷/۹/۲۰۱۸الخمیس 
 

 - ۲٫۰۰الفترة األولى 
۳٫۰۰ 

 
 ۳مخبر 

 جولي ھیثم عریج 2180044 2
 اسراء عبد الغني سلیمان 1180090 3
 فادي احمد الصالح 1180093 4
 محمد مصطفى عنبرجي 1180097 5
 جواد محمد ایاد علوش 2180053 6
 جاد ھیثم الشعشاع 2180054 7



 مالك وفیق القنعباني 2180056 8
 جودي محمد فاتح البغجاتي 2180058 9

 سارة إبراھیم صالح 2180059 10
 عمر محمد حسن الشطي 1180126 11
 فارس احمد السحار 1180127 12
 ریما بسام السھو 1180130 13
 جودي محمد رامز الخطیب 1180131 14
 سارة ماھر الصالحاني 1180132 15

 فترة االختبار اسم الطالب الرقم الجامعي *    
 كنان احمد صقر 1180133 1

 ۲۷/۹/۲۰۱۸الخمیس 
 

 - ۳٫۳۰الفترة الثانیة 
٤٫۳۰ 

 
 ۱مخبر 

 شام سمیر محیسن 1180132 2
 لینة احمد بریغش 3180121 3
 علي منصور حسن 3180122 4
 شریفحال محمد نزار ال 3180123 5
 رنیم عبد الحمید صافي 3180125 6
 یارا بشار األطرش 3180126 7
 روز أسامة العلي 3180127 8
 ھیا غزوان سرور 3180128 9

 مجد ایمن زینیة 4180082 10
 أسامة رضوان نمور 4180087 11
 محمد بشار موفق عبد الھادي 4180088 12
 ھانيمحمد عالء عبد الناصر فاك 4180089 13
 شھد عبد الباسط عبد الباسط 2180134 14
 یونس غسان زیتون 2180137 15

 فترة االختبار اسم الطالب الرقم الجامعي *    
 عبد الوھاب محمد دوالیبي 5180028 1

 ۲۷/۹/۲۰۱۸الخمیس 
 

 - ۳٫۳۰الفترة الثانیة 
٤٫۳۰ 

 
 ۳مخبر 

 فراس مازن علي الغریب 2180143 2
 د جالل محمد ولید آقبیقمحم 2180144 3
 طوني عمار لویس 2180145 4
 غیث آصف الدكر 2180146 5
 ھیا محمد سموح صفیھ 2180147 6
 كرم هللا یاسر عكنان 4180069 7



 نائل دانیال خیر بیك 4180071 8
 محمد عبد الرزاق الحریري 4180072 9

 نوران محمد القالش 4180073 10
 جورج طوقاتليسعید  4180090 11
 علي جابر یوسف 5180020 12
 مالك مازن الواكد 5180022 13
 موفق احمد صقر 5180024 14
 یاسر عماد رزق 5180025 15
 أنس عبدو الرفاعي 5180029 16
 محمد عدنان المحمود 6180020 17

 

 فترة االختبار اسم الطالب الرقم الجامعي #
 محمد لیث یحیى بسیكي  1180136 1

 ۲۷/۹/۲۰۱۸الخمیس 
 

 - ٥٫۰۰الفترة الثالثة 
٦٫۰۰ 

 
 ۱مخبر 

 علي زین العابدین ریاض عباس  1180137 2
 امل محمد ایمن عبد الباقي الشربجي  1180138 3
 نور بشار رباح  1180139 4
 محمد ماجد زھیر السھم  1180140 5
 محمد كمیت غسان دیوب  1180141 6
 انیس ایھاب حماد  1180142 7
 اسامھ ھاشم الزوكاني  2180149 8
 جولي انطوان العصفور  3180129 9

 ساره ماھر یوسف  3180130 10
 محمد توفیق السلوم االبراھیم  3180131 11
 آنا ماریا انطون الجال  3180132 12
 عال أشرف صفر  3180133 13
 محمد ھیثم محمد الفضل حسنین  3180134 14
 میریام یعقوب حنو  3180135 15
 ساره جمال عبید  3180136 16
 تسنیم بسام رفاعیة  3180137 17

 فترة االختبار اسم الطالب الرقم الجامعي #    



 خالد واصف ابو عاصي  3180138 1

 ۲۷/۹/۲۰۱۸الخمیس 
 

 - ٥٫۰۰الفترة الثالثة 
٦٫۰۰ 

 
 ۳مخبر 

 كرم رائد ابو شاش  4180092 2
 انس محمد عماد طعمھ  4180093 3
 كنان مطاع كوسا  4180094 4
 مالك فادي ابو السل  4180095 5
 عبد االلھ موسى خلیف  4180096 6
 أغید لؤي احمد شربا  4180097 7
 عاطف المظلوم لجین   4180098 8
 أنس عامر العمري  4180099 9

 أغید محمد خلدون دعبول  4180100 10
 انوار احمد الغانم  5180030 11
 محمد ناصر مرھف الحیدر  5180031 12
 وائل عبد الرحمن الحسن  5180032 13
 وسیم حسان المحمد  5180033 14
 سمیر باسم حوا  6180029 15
 احمد خالد الدبس  6180030 16
 فادي نایف خلوف  6180031 17
 مرام محمد المطر  6180032 18

 


