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:تاريخ االمتحان  مدخل إلى الذكاء الصنعي 1: اسم المقرر  : الفترة 

1 طارق محمد عدنان  أبو قوره1201710528

2 نقوال ظافر  ابو جراب2201610027

3 حيان رياض  الدراوشه3201720131

4 المثنى كمال  الشوفاني4201610715

5 محمد وسيم اويس  العجالني5201510385

6 مروان اياد  القوادري6201810772

7 ايه محمد رضوان  الموصللي7201810853

8 ياسين محمد عمادالدين  الميداني8201710785

9 جالل خالد  النابلسي9201810697

10 عبد هللا خالد  النصيرات10201710506

11 رغد سراج الدين  الهنداوي11201810254

12 عاصم جهاد  حاج عيسى12201610918

13 سعدو احمد  نصر13201810777

14 طارق معتز  البيرقدار14201710912

15 محمد يزن محمد اياد  المرستاني15201610598

16 ورد حسام  الحموي الشهير بالفرواتي16201820057

17 فيصل بسام  شما17201610530

18 لين محمود  بوز الجدي18201810603

19 اسامة نشات   حامد ناجي19201810286

20 محمد غازي  حمد20201610209

21 عمران عدنان  محي الدين21201710631

22 بيان نشأت  السهلي22201710561

23 عبد الرحمن احمد  حموش23201720083

24 هناء كارولينا عماد  االعور24201810596

25 بالل محمد عماد  الطباع25201810685

26 روجينا عماد  القاسم26201720139

27 سالي نادر  شعبان27201711052

28 يحيى محمد عمار  الحفار28201510375
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1 مجد نواف  المرود29201810834

2 محمد نضال  الحاج حسين30201710777

3 كنان خالد  شحرور31201810793

4 يامن هشام  الكيال32201710674

5 هديل محمد سامر  فاعور33201710386

6 بدر الدين محمد اسامه  برنبو34201710025

7 سعيد هاني  مخلوف35201710576

8 لبانه ابراهيم  حسنا36201710056

9 محمد باسل بشير  بشير37201710366

10 محمد شاهر محمد نبيل  شرشار38201710831

11 ياسين راتب  الدالي39201610682

12 أنس هيثم  النوري40201810654

13 محمد فؤاد محمد حسام  صباغ41201711092

14 شفاء احمد  شحاده42201610147

15 محمد محمد  منصور43201610867

16 محمد صالح محمد  الرفاعي44201710688

17 محمد مجد محمد  الشليان45201810935

18 محمد سعيد  قهوه جي46201720080

19 خالد فريد  مارديني47201710753

20 نور الدين محمود  مارديني48201710865

21 كنان محمدعماد  شرف49201710959

22 ايه نور الدين  شبيكه50201711047

23 محمد رجحان عالء الدين  كنعان51201810331

24 يوسف سمير  شمس الدين الصغير52201810674

25 يزن همام  لديه الحموي53201810307

26 محمد يزن محمد نادر  الرفاعي54201810489

27 رشاد محمد عامر  الزبيبي55201610544

28 محمد أكرم محمد خيري  دوالتي56201410293
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1 محمد فادي زهير  حبوب57201710605

2 عائدة عزو  البيات58201810724

3 طارق محمد زياد  ايبو59201720134

4 أحمد محمد حسام  رفاعي60201711043

5 محمد سامر  عبده61201620229

6 نور الدين ياسر  الزعبي62201710276

7 مهند سند  العلي63201610718

8 تيماء وسيم  هدايا64201810404

9 عباده عماد الدين  ياسين الصباغ65201910246

10 رغد هشام  كعدان66201710525

11 علي رياض  البيطار67201810799

12 محمد همام يوسف  عبد الباقي68201810774

13 عمران محمد  عبد الرحيم69201610018

14 محمد عبد العظيم  اسعد70201910568

15 أمين محمد عماد  خليل71201710365

16 أنس محمد عيد  الكجك72201720067

17 هال فواز  عقاد73201710519

18 سليم ميخائيل  طاتدروس74201710986

19 رامي خليل  قرطباوي75201710209

20 محمود محمد فيصل  مارديني76201610934

21 محمدفراس عالء  بركات77201710767

22 رنا صالح  العوم78201711049

23 أمين جالل  سعديه79201710089

24 مصطفى بالل  غزاوي80201710334

25 هشام محمد صالح  اللحام81201710358

26 فؤاد خالد  الجندي82201710557

27 يوسف محمد خلدون  بالو83201710906

28 عبد الرحمن محمد صالح الدين  نزهه84201810409

29 عمار علي  تركمان85201710665

30 محمد همام  الزركلي86201810773

31 أحمد محمد ماهر  بزره87201710376

32 يارا محمد  احمد88201520007

33 عمر محمد  بوظو89201710863



34 براء محمد  خطيب90201710257

35 نور محمد  دنون91201510044

36 حسين محمد  ديوب92201711044

37 عبد الرحمن محمد  صالح93201710293

38 أشرف  محمد  المحمد الحسن94201310627

39 محمد ياسين أحمد  الحايك95201510547

40 ساريه مصعب  حسين96201720009
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1 ضياء مكين  مراد97201610761

2 غيث محمد ايمن  المالح98201710612

3 محمد ليث مازن  البرغلي99201510075

4 ليث خلدون  الحليبي100201420052

5 محمد عدنان محمد حسان  الخرفان101201810923

6 راما ياسين  الداودي102201810842

7 خالد مازن  الدمشقي103201710724

8 شادي مازن  العربيد104201610730

9 دانه غسان  الغميان105201610742

10 محمد ناظم حسام الدين  المسوتي106201810655

11 فراس حسان  المظلوم107201710641

12 نور الدين عبد الناصر  عودة108201610257

13 رهام نزار  حنون109201810293

14 ماجد محمد  الكيالني القادري110201810430

15 غاليه ماهر  الصباغ111201810032

16 جود طاهر  مامللي112201810860

17 رامي نواف  رضوان113201810848

18 عامر محمود  البزره114201810388

19 أمجد حمود  المرعي115201710818

20 محمد سامر موفق  النصر116201710351

21 وسيم وليد  قصقص117201810668

22 طارق غازي  الحريري118201610687

23 توفيق حمدي  الغميان119201810664

24 سنا محمد علي  شبعانيه120201610939

25 محمد حسام عبد الغني  مارديني121201810613

26 عباده سميح  الحجاج122201310699

27 عمرو يحيى  بوظو123201810431

28 محمدياسين محمد يحيى  شبيب124201610543

29 محمد حسام سعيد  الحارس125201510367

30 رنيم وليد  الفتال126201710541

31 مجد يزن  الشطي127201710696

32 عمر فرانشيسكو  مادي128201810332

33 عزت اسماعيل  المعلم129201710252



34 أمجد عامر  خليل الرداوي130201610735

35 محمد معاذ ايمن  شربجي131201710460

36 محمد محي الدين  اللحام132201710041


