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20201: النهائي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  تحليل و تصميم النظم 3: اسم المقرر  : الفترة 

1 محمد فراس هشام  أبو سمرة1201110046

2 عمر ماجد  ابو عساف2201820006

3 عصام عدنان  الداالتي3201720053

4 مروان اياد  القوادري4201810772

5 ايه محمد رضوان  الموصللي5201810853

6 جالل خالد  النابلسي6201810697

7 رغد سراج الدين  الهنداوي7201810254

8 عاصم جهاد  حاج عيسى8201610918

9 جورج ريمون  ديردريان9201810455

10 محمد أحمد  حسن10201820050

11 سعدو احمد  نصر11201810777

12 محمدياسر محمد عامر  الخربوطلي12201711036

13 وليد محمد  السيبراني13201510123

14 نذير محمد رفعت  القهوه جي14201820023

15 ليلى محمد  المارديني15201820125

16 محمد يزن محمد اياد  المرستاني16201610598

17 ورد حسام  الحموي الشهير بالفرواتي17201820057

18 لين محمود  بوز الجدي18201810603

19 رغد جهاد  عرب19201820129

20 بشرى خالد  عجم20201820093

21 اويس محمد عادل  سعيد نسلي21201711078

22 بشار منير  شيخو بيري22201710234

23 موفق عمار  ترك23201610554

24 محمد أمين محمد فؤاد  العوا24201810719

25 تاله رأفت  ببيلي25201810746

26 عبد الرحمن خلدون  ابو النعاج26201810294

27 رهام احمد  غازي27201810694

28 باسل فؤاد  الزغبي28201610573

29 بالل محمد عماد  الطباع29201810685

30 وليد زياد  القداح30201810651

31 رضا نادر  الصوص31201910111

32 محمد مازن  الجلد32201810428

33 محمد قاسم  البطي33201710108



34 كنان خالد  شحرور34201810793

35 محمد محمد سالم  دعبول35201610639

36 االء بسام  الخليل36201810671

37 محمد تيسير محمد حسام  المالح37201820060

38 تللو- محمد معاذ محمد سامح 38201810833

39 رغد عامر  الزين39201810843
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1 رنيم احسان  الطبيش40201820126

2 راما محمد غسان  شيخاني41201810729

3 وسام اياد  حامد42201810703

4 ممدوح اياد  حباب43201810776

5 عابد محمد فايز  عثمان44201810687

6 هيا أحمد رجب  الطواشي45201810716

7 مجدي نبيل  البني46201810626

8 هبه رضوان  تقي الصغير47201820094

9 مالذ ثائر  لطفي48201810704

10 أنس هيثم  النوري49201810654

11 ايه فجر  الرحبي50201820117

12 اسراء محمد فائز  جمال الدين51201810732

13 محمد كمال  جمال الدين52201810859

14 العلبي- يزن عبد الفتاح 53201810894

15 انعام خالد  انجو54201810771

16 بشار خالد  قاضي55201810411

17 احمد درويش  خشان جازيه56201810841

18 مصطفى عاصم  خشان جازيه57201810797

19 مايا محمد خير  اباظه58201620132

20 محمود محمد  الجزيري59201810648

21 وائل محمود  الحناوي60201810615

22 بتول عبد المجيد  الشبالق61201820172

23 غيد وليد  الشراره62201810781

24 محمد مجد محمد  الشليان63201810935

25 محمد عمار عدنان  عبيد64201410478

26 عماد ضياء الدين  البني65201820024

27 محمد رجحان عالء الدين  كنعان66201810331

28 يوسف سمير  شمس الدين الصغير67201810674

29 يزن همام  لديه الحموي68201810307

30 محمد يزن محمد نادر  الرفاعي69201810489

31 رهام نصير  الصعيدي70201810730

32 مصطفى رائد  انيس71201810624

33 يمان رضوان  شتو72201810276



34 حمدي عارف  النصار73201810788

35 لؤي زياد  تقوى74201810733

36 عبد الرحيم سامر  سمكه75201711035

37 محمد ابراهيم محمد سامر  سوار76201810875

38 أحمد محمد أسامه  عبيد77201810280

39 هيا اسامه  عوكر78201810629
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1 فرح يوسف  الخطيب79201810484

2 محمد بشير محمد ياسين  رفاعي80201810174

3 عباده عماد الدين  ياسين الصباغ81201910246

4 ساره محمد هشام  اآلغا82201810621

5 محمد هيثم محمد صفوح  عبار83201810176

6 ايمن عاصم  الزعبي84201810916

7 محمد همام يوسف  عبد الباقي85201810774

8 محمد محمد عبد العزيز  موسى86201810670

9 قاسم محمد علي  سعودي87201810250

10 محمد صفوح صفوان  غزال88201810619

11 محمد فوزي  يزبك89201810256

12 بشار مصطفى  الفندي90201810920

13 محمد عدنان محمد شفيق  شربجي91201810852

14 مهند موفق  القادري92201820115

15 رنيم احمد  زركلي الكردي93201910781

16 انطون نبيل  السالمه94201810924

17 محمد نبيل  قباقيبي95201910049

18 يسرى صالح  الموسى96201810837

19 محمد نور الدين  عقاد97201710499

20 عبد الرحمن محمد صالح الدين  نزهه98201810409

21 ضياء محي الدين  يزبك99201610634

22 محمد غيث محمد سالم  الصواف100201810595

23 شوربه- عمار مسلم 101201910218

24 محمد حسان خليل قطرميز102201810451

25 ميار رمزي  السليم الذياب103201510315

26 عبيده ادهم  البالني104201820069

27 محمد همام  الزركلي105201810773

28 أبي عمار  ببيلي106201820073

29 محمد عمر ماهر  شموط107201710590

30 عبد الكريم محمد محسن  خليل108201810828

31 علي محمد  مرهج109201820139

32 محمد حمزه أحمد  السمان110201810770

33 معاذ أحمد  الهندي111201820036



34 عبد هللا عمر  الغاوي112201810627

35 غيث محمد ايمن  المالح113201710612

36 روان اسامه  اللحام114201820110

37 راما ياسين  الداودي115201810842

37 راما ياسين  الداودي116201810842

38 جودي عماد الدين  الطواشي117201810696

38 جودي عماد الدين  الطواشي118201810696

39 احمد انس  العجمي119201810863

39 احمد انس  العجمي120201810863
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20201: النهائي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  تحليل و تصميم النظم 3: اسم المقرر  : الفترة 

1 راما هاني  البزره121201710850

2 محمد اسامه  الرفاعي122201810666

3 آيه زياد  طه123201810646

4 آيه ايهاب  كرباج124201710578

5 محمد فراس ماهر  شمندور125201710273

6 رامي نواف  رضوان126201810848

7 جودي محمود  العاصي127201810851

8 أمجد حمود  المرعي128201710818

9 أسعد جورج  شاهين129201810468

10 بيان موفق  هواري130201810742

11 جون ادمون  النعمه131201810693

12 طارق غازي  الحريري132201610687

13 توفيق حمدي  الغميان133201810664

14 عمار محمد  المكي الجزائري134201820001

15 عمار ياسر  شماع135201510479

16 عمرو يحيى  بوظو136201810431

17 محمد يزن محمد خير  الطحان137201810622

18 إسراء سمير  مرزوقه138201810255

19 عمر فرانشيسكو  مادي139201810332

20 ممدوح محمد نبيل  الحموي140201810862

21 علي نبيل  الشعبي141201620037

22 عمر حسام الدين  اللحام142201810175

23 نوال يوسف  قدره143201810473


