
القاعة : ICE 11الفترة االمتحانیة الثانیة
رقم الجلوساسم الطالبرقم الطالب

1اس سامر  طعمه202011161
شار  القصار ب المرجه202011162 د الرحمن محمد  2ع
3ام نور الدين  صعب202011170
ش  السايق202011195 4سالم 
شار  الدغ 202011196 5محمد نادر محمد 
م  شحرور202011197 6سالم سل
د202011222 7إسالم محمد  الع
8نهله محمد خ  عماشه202011377
س محمد ع  السعودي202011380 9ا
اغ202011386 د  الص د الهادي محمد ع 10ع
ا محمد فائز  محروس202011392 11لول
طار202011398 12رام مازن  الب
سم202011405 13بركسام عمار  ال
14عمار محمد ز  جعفو202011406
اس  اإلمام202011422 م  15ابرا

CS  مهارات الحاسوب م

كلیة الھندسة المعلوماتیة واالتصاالت
Faculty of Informatics and 

Communications Engineering



القاعة : ICE 10الفترة االمتحانیة الثانیة
رقم الجلوساسم الطالبرقم الطالب

مان202011435 1محمد جواد قاسم  سل
س202011438 2ام مصط  لق
3حسن محمد نضال  عبود201810839
د تمام  صادق201910352 4رغ
ب202010013 5عدي مصط  د
اشا202010135 6روان مع  ال
7محمد عمار يوسف  اللو202010169
د الغ  معتوق202010170 8صالحه ع
د202010297 ه حسام  ع ح 9ص
يثم  السمكري202010405 الل محمد  10محمد 
11عمر خلدون  مهاي 202010408
12أحمد رضوان  كبتول202010415
13يزن كرم  مقصود202010419
د الهادي  اوسقان202010439 14جالل ع
دي202010440 م  الصع ث محمد ابرا 15محمد غ
اشم  بو 202010442 16مان 
وان202010482 اسم  س 17أحمد محمد 
ر الناعم202010491 ب  زا م حب د ال 18ع
ف  علم الدين202010494 ف مر 19س
من  حامد202010499 20محمد حس ا
د202010501 د المج 21وسام خالد  ع
وض202010503 م زاد  ع 22محمد نع
ر202010508 23نور اسامة  شا
ان202010510 24ى محمود  الج
25راما طارق  قناص202010511
طار202010519 د  محمد ام  الب 26ع
27أنور علوان  األطرش202010520
د202010529 28زد عزت  الشا
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القاعة : ICE 09الفترة االمتحانیة الثانیة
رقم الجلوساسم الطالبرقم الطالب

د202010277 س  عب 1مالك ا
2عمر محمود - غوطا 202010282
3احمد لؤي  الرفا 202010284
4مان أسامة  الخ 202010285
سب202010301 5محمد حس  المح
6نور الهدى محمد سامر  قطان202010305
7ماسه محمد  قصار202010308
ب202010311 8اسامه محمد سامر  ع د
د  كوسه202010320 د ع 9ع
10حاتم شوكت  سلوم202010322
ش202010340 ف  قط د اللط 11محمد ع
ور مالح202010342 ح   12نور محمد 
ة202010350 ا معاذ  الت 13مار
ا حسان  خدام202010358 14لول
م202010361 د  الحك 15سل ع
16رم محمد ممتاز  تللو202010367
سام  الحجار202010370 17معاذ 
18دلع محمد  عمر202010371
اس 202010372 س   19حمزة أ
ما 202010374 20مالك محمود  الم
21غ محمد عادل  القص 202010377
22محمد خالد  الحلوا 202010378
ي202010379 23محمد جالل  منصور الم
24أسامه عمر  الحم 202010382
ك202010384 د الهادي طارق  الحا 25ع
ش202011157 اغ ال 26مروان عمران  الص
27سل محمود  س 202011158
رە202011223 ز محمود  سن د الع 28ع
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القاعة : ICE 08الفترة االمتحانیة الثانیة
رقم الجلوساسم الطالبرقم الطالب

يثم  شهاب202010464 1محمد مازن 
ا 202010467 ر صالح الدين  ال 2شا
س محمد مهند  دعبول202010471 3محمد أ
له202010476 ق د   د الحم د   نا ع 4ع
ش202010480 م وديع  ايوب ع 5ول
ارە202010483 س سامر  ج 6ادون
ر  كبتول202010487 7نور الدين ما
شه202010492 اث  ال ف الدين محمد غ 8محمد س
9رغد شادي  ابو فخر202010495
10حمزة صالح  العائدي202010504
س  عوض202010507 11أحمد محمد أ
12صالح فؤاد  دلول202010509
م رضوان  راح202010530 13رن
شار  النعال202010818 14ا 
س طه  الشيخ محمد202011145 15محمد أ
داوي202011169 16عمر غزوان  ال
خاري202011439 د أحمد خلدون  ال 17ول
دير201710475 18شادي سم  ابو 
زو202010084 ە غالب  م 19م
ب202010092 د الهادي  الخط 20محمد محمد ع
ا202010114 دا ا   21اسامه 
ج202010121 22محمدزن حس  الخ
اس  محمد202010139 23عمر 
م صفوان  الحل 202010142 24تم
ب202010148 د  الخط 25محمد أسامه سع
الط202010259 ه  جن 26  وج
جك202010262 ز محمد خ  ال د الع 27محمد ع
د الرزاق  عجلو 202010270 28عمر ع
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القاعة : ICE 07الفترة االمتحانیة الثانیة
رقم الجلوساسم الطالبرقم الطالب

1زد مهند  الرواس202011199
اض202011200 ان يوسف  ف 2ل
دا 202010638 الم 3عامر عدنان  حبنكة الشه 
4مخلف محمد  مخلف202010639
داوي202010005 5محمد غزوان - ال
ا خالد - المهاي 202010006 6دال
ا 202010018 7محمد نذير محمد عدنان  ال
طار202010020 8محمد جمعه  الب
سطا 202010027 م محمد ظافر   9ك
د السالم  رمضان202010035 10رزان ع
11فاطمه احمد  خلوف202010040
ث لؤي  الحموي202010045 12محمد غ
13محمد معاذ  اآلغا202010050
14الحس حسن  سلمان202010053
ي202010057 سام  الخ 15أ 
ا  زنو202010060 16سارة 
درا محمد راض  زرزور202010171 17س
18رزان نزار  شق 202010172
اث  قن 202010174 در غ 19ح
درة محمد مع  ظاظا202010256 20س
شار  مخول202010289 21نور 
ش 202010295 يثم   22احمد 
ا  الجا 202010441 23محمد فراس 
من  المغر 202010446 24محمد را ا
25براء محمد خ  الج 202010450
26يزن محمد  المهدي202010454
ي202010458 27محمد مع  الم
28نغم فواز  رشدان202010461
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القاعة : ICE 04الفترة االمتحانیة الثانیة
رقم الجلوساسم الطالبرقم الطالب

د  الفتال201710541 م ول 1رن
2أسماء اوراس  المغر 201910050
اغ201910246 اس الص ادە عماد الدين   3ع
ا  الطه الحسي 202010024 4سا زك
ش202010055 5ل احسان  الطب
6عال محمد حاتم  دش 202010272
س  الجزائري202010280 7سام ا
سام  عمران202010292 8سام 
ري202010303 9ع عمار  ال
ال ع  رسالن202010317 10ر
11محمد عمر محمد مازن  القد 202010351
سام فراس  ابو غزالة202010365 12محمد 
13محمد خلدون  المهدي202010369
ا 202010404 مال  الق 14يزن 
ا 202010411 د الرزاق  المرا 15 ع
ر  معروف202010412 اب ما د الو 16ع
دون202010416 17يثم مهدي  ع
18مجد عدنان - أبو عا 202010435
ارودي202010437 ا  ال 19ا معتصم 
د الهادي رضوان  جانو202010438 20ع
21شذا راض  الدقر202010448
د النا202010469 22النا را  عب
ح202010470 مال  ف 23فؤاد 
من  الحس 202010474 24مصط ا
اسم  طنطاوي202010489 25عمر 
26احمد محمد  الحم 202010505
27دانه احمد  الخوالدە202010506
طرس202010512 28كرست من  
29محمد من  مامو202010513
ة202010515 30نور محمد معتصم  
31أحمد عرفان  الدقاق202010524
32فاطمه مجد  محمد202010526
ل  العظمة202010527 33مان سه
اشه202010528 34سارة عماد الدين  ع
ي202010534 امن فوزي  الم 35محمد 
اسمينه202010536 سام   36رند 
ا  حداد202010537 37ل 
38دلع وديع  شق 202010539
39محمد نور نورث  المؤذن202010540

د النا اسامة  حافظ202010543 40ع
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القاعة : ICE 05الفترة االمتحانیة الثانیة
رقم الجلوساسم الطالبرقم الطالب

مال  الشوفا 201610715 1المث 
د عمر  مسلم202010099 2محمد وح
ف202010376 3م تمام  الناص
قاوي202010381 4ا محمد سامر  ال
ب  كوز 202010388 ث محمد أد 5محمد غ
6طارق محمد خ  الجلم202010398
7ل عمار  دقماق202010402
م202010407 8احمد محمد  تم
9سارە ممتاز  االرنؤط202010409
طرس202010410 10فادي سم  
م  أبو عس 202010418 11النا وس
12محمد األم محمد حسام  النجار202010420
ه202010421 ر  ح 13محمد ما
ان  احمد202010425 ف شع 14محمد ا
15األم محمد صائب أحمد - سلمان202010426
ة202010427 ات 16ع را  
17كرم صا  كنعان202010430
18مع مروان  حسن202010433
19عمر رضوان  الحل 202010434
ب202010447 20محمد احمد  ا ال
حان202010453 ا   21فاطمه محمد 
نا202010455 اس فراس  شكن 22ا
د أحمد فراس  حافظ202010459 23سع
د الرحمن محمد مع  ابو حي 202010466 24ع
25الل محمود  كوكش202010472
26محمد زد محمد خالد  برات202010475
27محمد زن محمد ز  الحر 202010478
ري202010479 ح سا  الشو الح 28ف
ز202010481 ان ع  ع 29ب
سام  عازر202010484 30شار 
اد  االيو 202010485 31فراس محمد ا
ي202010488 32معاذ خالد  ن
اسل  القضما 202010490 33راما محمد 
ه202010493 ل 34عال محمد خ  طف
ا  الشاال 202010496 د المنعم محمد  35ع
36محمد زد  الصمادي202010498
د ال 202010500 ا  ع 37اسل 
م نزار  اللحام202010521 د ال 38ع
39عمر حسان  النص202010541

ان202010542 40خالد نزار  الط
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القاعة : ICE 06الفترة االمتحانیة الثانیة
رقم الجلوساسم الطالبرقم الطالب

1رزان نا  الشعار201910528
2اسماء طارق  حاج محمد202010101
ە202010108 3غ موفق  خ
4رغد مروان  حواص 202010275
5أ محمد مازن  رطلة202010400
ب202010401 6أحمد عمار  الخط
الس202010403 7محمد فؤاد محمد  ال
8محمد سمو سم  الفحل202010406
يثم  المت 202010413 9ديع 
10امن فادي  برات202010414
شام  المالح202010417 11اشم 
د  دقماق202010422 12سما محمد ول
13راما محمد سم  محفوظ202010428
14سارە مهند  المرادي202010429
15تاال محمد جهاد  و 202010431
16محمد من  الموالدي202010432
لشه202010436 17محمد كنان سامر  
د العال202010443 ب  ع س محمد اد 18او
19رؤى محمد رضوان  جدي 202010444
20مصط محمد  سالمة202010451
21حسام اسامه  الدقاق202010457
د  االشقر202010460 ادە مف 22ع
23فايز سم  دلول202010463
24فاطمه محمود  الشيخ صالح202010477
25احمد خالد  عفا202010486
ف  الح 202010497 د اللط 26عادل ع
27شهد حسام  السو 202010502
28طارق أحمد  الحموي202010514
29كرم غسان  الن202010516
س  عا 202010518 30محمد عدنان محمد ت
ر - المراد 202010522 31براء محمد ما
ادە سم  اورفه  202010523 32ع
33احمد محمد منذر  الخجا202010525
د202010531 34مروان محمد مع  عب
دين سامر  ع 202010532 35زن العا
36سنا مع  اورشو202010533
دە202010535 ب  ع 37محمد ام اد
ار202010538 38محمد جاسم  ال
الل  يوسف خ 202010707 ات  39آ

دو  رعد202011198 40جوي ع
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