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2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاديثائر زريفه196

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاروقثريا الحاج علي197

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإبراهيمثواب الجباوي198

قديمثمان عشرة درجة فقط18بشارجاك اكوبجيان199اعادة

مستجدست عشرة درجة فقط16اغوبجاكلين نرسيسيان200

قديمتسع درجات فقط9عصامجبران رزق201

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنزارجبران شرف الدين ابو فخر202

قديمثمان عشرة درجة فقط18عبد الكريمجعفر عبد الحميد203اعادة

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد المحسنجعفر كسحوت204

مستجدثالث عشرة درجة فقط13خليلجعفر مثلج205

مستجدخمس درجات فقط5محمدجلنار صقر206

مستجدعشرون درجة فقط20بشارجلنار عيسى207

مستجدأربع عشرة درجة فقط14اسماعيلجمال شيخ صالح208

مستجدخمس عشرة درجة فقط15رئيفجواد الخليل209

قديمثالثون درجة فقط30نبيلجواد جمول210اعادة

مستجدإحدى عشرة درجة فقط11عمرجواد حمود211

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمدجود الحمود212

مستجدعشر درجات فقط10مروانجود بركه213

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24حسانجودي الدمشقي214

مستجدتسع درجات فقط9مازنجودي الرفاعي215

مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21عثمانجودي سودان216

مستجدست عشرة درجة فقط16حسانجودي عيون217

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25فرمزجودي محمد218

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22حسانجودي معروف219

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعطاهللاجورج عبي220

مستجداثنتا عشرة درجة فقط12عيسىجوزيف الحداد221

مستجدسبع وعشرون درجة فقط27سميرجويل العساف222

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالياسجويل العنيني223

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجورججويل قنيزح224

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرهادجيان معو225

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاللجيهان الخراط226

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالدحازم ابراهيم227

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22ركانحازم البربور228

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29بشارحازم الصلخدي229

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29سلطانحازم الكدع230

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدحافظ عبد الحسن231

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيادحبيب غنام232

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28عمادحبيبه الخوامي233

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسماعيلحجازي المصري234

د.طالب عمران   ،   د. اسماعيل حمدان صفحة 6 من 31 م. أبو ضاهر   ، عطائي ،   المصري



الفصل االول 

وضع الطالب كتابةنظرالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةلرقم االمتحانيت

2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدحذيفه الصياد235

قديمصفر درجة فقط0محمودحسام غنوم236اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمامونحسان الزين الرفاعي237

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدحسان حمدون238

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24اديبحسن السيد239

مستجدتسع عشرة درجة فقط19وحيدحسن موسى240

قديماثنتان وعشرون درجة فقط22محمدحسين الشيخ241

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحمدحسين باكير242

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22بسامحسين زهيره243

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبدالخالقحسين شحادة244

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامرحال الطباع245

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25شفيقحال بحصاص246

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدحال حبيب247

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25ياسرحمزة اإلسماعيل248

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمدحمزه القاسم249

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22هايلحمزه النهار250

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسنحمزه زرزور251

قديمثمان وعشرون درجة فقط28خالدحمزه شوربه252اعادة

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحيىحمزة طراب253

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الكريمحمزه كنعان254

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23عادلحمزة محمد255

قديمتسع وعشرون درجة فقط29أيمنحمزه ملندي256اعادة

مستجدسبع وعشرون درجة فقط27فرزتحنا ابو عيطه257

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24بسامحنان غيالن258

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22صفوانحنين ابو السل259

قديمتسع وعشرون درجة فقط29خلدونحنين المصري260اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفايزحنين دحال261

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22فؤادحنين عوض262

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصعبحيان البلخي263

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكميلحيان مرشد264

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليحيدر احمد265

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23وفيقحيدر احمد266

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالبحيدر العوض267

مستجدعشر درجات فقط10احمدحيدر القاضي268

قديمخمس وعشرون درجة فقط25نزارحيدر خضيره269

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28اسامهحيدر مخلوف270

قديماثنتا عشرة درجة فقط12نبراسحيدره حمود271اعادة

قديمسبع عشرة درجة فقط17محمدخالد احمد272اعادة

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28جمالخالد المطلق273

د.طالب عمران   ،   د. اسماعيل حمدان صفحة 7 من 31 م. أبو ضاهر   ، عطائي ،   المصري



الفصل االول 

وضع الطالب كتابةنظرالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةلرقم االمتحانيت

2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد اللطيفخالد صايمه274

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الرحمنخالد عرفه275

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعطيهخالد عصفور276

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمامخضر حسن277

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجهادخليل الخضري278

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محسنخليل فزع279

مستجدعشرون درجة فقط20ايمندانا حديفه280

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29ماهردانه الحمامي281

مستجدعشرون درجة فقط20عمادداني قبيطع282

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوسفدانيا السيبراني283

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمردانيا بالن284

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاللدانيال عمار285

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24مازندانيه الحريري286

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد رضواندانيه الخطيب287

مستجدتسع عشرة درجة فقط19محمد غساندعاء قالجو288

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمددالل دقو289

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحموددالل شرف290

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليدالل موسى291

مستجدست عشرة درجة فقط16باسمدلع السمين292

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمد سامردلع برنيه293

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحمدديار جاجان294

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوافدياال الطويل295

قديمعشر درجات فقط10مقدادديانا سلطون296اعادة

قديمست عشرة درجة فقط16عبد هللاديما منذر297اعادة

مستجدتسع عشرة درجة فقط19رفعتذو الفقار رحال298

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسانرائد عبيد299

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24جمالرأفت غنيم300

مستجدسبع عشرة درجة فقط17مصطفىرافع شيخ مصطفى301

قديمسبع عشرة درجة فقط17محمدراما أبو اللبن302اعادة

قديمواحدة وعشرون درجة فقط21نذيرراما احمد303اعادة

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23منذرراما الشاملي304

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوادراما الطويج305

قديمسبع عشرة درجة فقط17بشارراما جمعه306اعادة

قديمصفر درجة فقط0عصمتراما حرون307اعادة

مستجدسبع عشرة درجة فقط17زاهرراما حيدر308

مستجدعشرون درجة فقط20مقبلراما خطاب309

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23احمدراما ظاظا310

مستجدعشرون درجة فقط20محمودراما عبد العال311

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22عليراما عمر312
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مستجدعشر درجات فقط10نجم الدينراما غزال313

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدنانراما قنبس314

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبدالكريمراما موسى باشا315

مستجدتسع عشرة درجة فقط19طارقراما نشاوي316

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعصامراماز محمد جاووش317

مستجدعشرون درجة فقط20جورجرامي حنا318

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23شاملرامي زهر319

مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمدرامي شعبان320

مستجدأربع عشرة درجة فقط14فكرترامي عاقل321

مستجدسبع عشرة درجة فقط17نزاررانيا الزعبي322

مستجدأربع عشرة درجة فقط14رامزرؤى خولي323

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمد راتبرؤى دريد324

مستجدعشر درجات فقط10مزهررؤى سعد325

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22احمدرؤى غانم326

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوليدرؤى ميا327

مستجدعشرون درجة فقط20نجدوربا العلي328

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25باسلربيع حمود329

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمرانرحمه الخلف330

مستجدثمان عشرة درجة فقط18محمدرياضردين جاكوش331

مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21وسيمرزان سعيد332

مستجدتسع عشرة درجة فقط19ابراهيمرزان عبيدان333

مستجدعشرون درجة فقط20سامررشا عبيد334

مستجدتسع عشرة درجة فقط19محمد زهيررشيد طرفه335

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحمد رضارضوان الخطيب336

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25طارقرضوان حبشيه337

قديمخمس عشرة درجة فقط15صهيبرضوان حسكي338اعادة

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24هيثمرغد ابو الذهب المصري339

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24ايادرغد الرطل340

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24سامررغد المصري341

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد عمادرغد عرب342

مستجدتسع عشرة درجة فقط19حامدرغد عليوي343

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجاهدرغد عودة344

قديمواحدة وعشرون درجة فقط21احمدرفيق دلي احمد345اعادة

مستجدعشرون درجة فقط20ابراهيمرقيه العموري346

مستجدعشرون درجة فقط20غازيرنا خداج347

مستجدخمس عشرة درجة فقط15محمودرند بكر348

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمودرند قدور349

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد عيدرنيم الزعبي350

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسنرنيم الزكريا351
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مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغازيرنيم الناصيف352

مستجدست عشرة درجة فقط16باسلرنيم النجم353

مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21مصطفىرنيم الهندي354

قديمخمس وعشرون درجة فقط25نجيبرنيم بويضاني355

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمدرنيم شلهوم356

مستجدثمان عشرة درجة فقط18رياضرنيم عرمان357

مستجدخمس عشرة درجة فقط15محي الدينرهف االبراهيم358

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22موفقرهف الجوهري359

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمروانرهف الحسين360

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25احمدرهف الحنش361

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغنامرهف القزح362

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهدرهف دويعر363

مستجدعشر درجات فقط10عيسىرهف زحالن364

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسينرهف علي365

مستجدست عشرة درجة فقط16مروانروان الصباغ366

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24أسامهروان المرعي367

مستجدعشر درجات فقط10باسمروان برهوم368

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28احمد رائدروان حديد369

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدروان حموش370

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدبشارروبانا طيلوني371

مستجدثالثون درجة فقط30نبيلروجيه جروج372

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبشررياض يازجي373

مستجدست عشرة درجة فقط16محمدنزارريان أكتع374

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22أسدريبال صقر375

قديمثالث وعشرون درجة فقط23محمد مأمونريم افليس376اعادة

مستجدعشر درجات فقط10حسينريم الخضر377

مستجدعشر درجات فقط10رسميريم محمد378

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسنريم مرعي379

مستجدأربع عشرة درجة فقط14جهادريناد الجهماني380

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25حسينزاهره الغولي381

مستجدثالث عشرة درجة فقط13عليزبيده طه382

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاسمزعل شباط383

قديمثمان وعشرون درجة فقط28عليزهر البان صفا384اعادة

مستجدعشر درجات فقط10يوسفزيد ابازيد385

مستجدعشر درجات فقط10امينزيد العبد الرحيم الصبيخان386

مستجدثالث عشرة درجة فقط13فاديزين محمد387

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغربيزينب احمد388

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23خضرزينب العبدو389

مستجدعشر درجات فقط10احمدزينب بالل390
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مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمازنزينب زينه391

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28سامرزينب سريه392

مستجدخمس عشرة درجة فقط15نجيبزينة ناصر الدين393

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسانساره الحوراني394

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد سعيدساره الشطيحي395

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاسمساره جاسم396

مستجدست وعشرون درجة فقط26احسانساره خويص397

مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21تيسيرساره سعده398

مستجدست عشرة درجة فقط16أمجدساره سلوم399

مستجدثالثون درجة فقط30نهادسارة عال400

مستجدسبع عشرة درجة فقط17عمرسارة عرابي401

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25زيادساره غرزالدين402

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22خليلساره يوسف403

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيسيرسالي االسمر404

مستجدعشر درجات فقط10رمضانسالي الشيخ علي405

قديمأربع وعشرون درجة فقط24هيثمسالي خرما406اعادة

قديمسبع عشرة درجة فقط17يوسفسالي منصور407اعادة

قديمتسع وعشرون درجة فقط29أنورسامح خويص408اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخليلسامر ابو ديب409

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24ربيعسامر الريس410

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصيحسامر العيسى411

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعتزساندرا شقير412

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمدحكيمسحر حميدان413

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22عبد المنعمسدره البندقجي414

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28وائلسدره المحاميد415

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد هيثمسدرة المعراوي416

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشفيقسدره عبد الغني417

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد ايادسدرة غازي418

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسامسدره ناعوره419

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعسافسعد سالم420

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسامهسالف الياسين421

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24كفاحسالفه بريك هنيدي422

مستجدسبع وعشرون درجة فقط27عبدهللاسالفه ديرقانوني423

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسلمسالم شحاده424

مستجدعشرون درجة فقط20حسينسلوى الخطيب425

مستجدتسع عشرة درجة فقط19فاديسليم ميدع426

مستجدعشرون درجة فقط20مازنسليمان ابراهيم427

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبدهللاسليمان قيسيه428

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمادسمر أبوحسين429

د.طالب عمران   ،   د. اسماعيل حمدان صفحة 11 من 31 م. أبو ضاهر   ، عطائي ،   المصري



الفصل االول 

وضع الطالب كتابةنظرالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةلرقم االمتحانيت

2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

مستجدثمان عشرة درجة فقط18بركاتسمعان البركات430

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22عليسميحه فخر الدين431

مستجدثمان عشرة درجة فقط18خالدسميره ابوراس432

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدسميره حبيجان433

قديمواحدة وعشرون درجة فقط21رزقسناء نهار434اعادة

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24فراسسندس الصليبي435

قديمتسع وعشرون درجة فقط29أدهمسهر الباروكي436اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليسهر زين الدين437

مستجدثمان عشرة درجة فقط18طارقسوزان سليم438

قديمثالثون درجة فقط30عدنانسيدرا شعالن439اعادة

قديمعشر درجات فقط10أنورسيدرا فارس440اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمادسيدره اللو441

مستجدثمان عشرة درجة فقط18محمد جمالسيدره المسالتي442

مستجدتسع عشرة درجة فقط19فوازسيلين حمد مفضي443

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمد امينسيماف خلف444

مستجدثمان عشرة درجة فقط18محمدسعيدسيماف شيخ موس445

قديمسبع عشرة درجة فقط17مجتبىشادن حسن446اعادة

مستجدست عشرة درجة فقط16صالحشادي سعده447

مستجدعشرون درجة فقط20حسام الدينشام الحموي448

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25موفقشام حمدوني449

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدعبد الكريمشام ريحاوي450

قديمصفر درجة فقط0يوسفشام عيسى451اعادة

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24خلدونشبلي ضاهر452

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22كارمشذى الربداوي453

قديمتسع عشرة درجة فقط19بسامشروق عامود454اعادة

قديمأربع وعشرون درجة فقط24عليشروق عرموش455اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدشريف العساف456

قديمثمان عشرة درجة فقط18حامدشريفه القاسم457اعادة

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29منيرشفيق الطويل458

قديمثمان عشرة درجة فقط18عبدالرزاقشفين حني459اعادة

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22عمادشهد تقوى460

مستجدست وعشرون درجة فقط26نايفشهد حسين461

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائلشهد فارس462

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدشهد مجبل463

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمودشيماء الميداني464

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29محمدصالح مفلح465

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24فؤادصبا جركس466

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محمد نبيلصفاء الخطيب467

مستجدثمان عشرة درجة فقط18محمد ناصرصفاء العبد468
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الفصل االول 

وضع الطالب كتابةنظرالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةلرقم االمتحانيت

2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29مروانصالح اليعقوب469

مستجدخمس عشرة درجة فقط15اكرمضحى القدور470

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصالحضياء الدين العلي471

مستجدست وعشرون درجة فقط26عمرضياء الدين حافظ472

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد زيادطارق الجندي473

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24عامرطارق موصللي474

قديماثنتا عشرة درجة فقط12مزيدطارق نعيم475اعادة

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22عبدالناصرطالب المحمد476

قديمثمان عشرة درجة فقط18رزق هللاطوني سمعان477اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالدعائشه صوفان478

مستجدثمان عشرة درجة فقط18ابراهيمعائشه هيشان479

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمودعباده بركات480

مستجدست عشرة درجة فقط16ياسرعباده حاج علي481

مستجدعشر درجات فقط10عبد الرؤوفعبد الجليل شربط482

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحمدعبد الجواد المجاهد483

مستجدثمان عشرة درجة فقط18عبد الرحمنعبد الحكيم اللحام484

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25مازنعبد الرحمن ادريس485

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25اسماعيلعبد الرحمن الشافعي486

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفيدعبد الرحمن الغزالي487

مستجدثمان عشرة درجة فقط18ايمنعبدالرحمن بركات488

قديمثالث وعشرون درجة فقط23محمدعبد الرحمن صابر489اعادة

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمد نضالعبد الرحمن علوان الشهير بالعراط490

مستجدعشر درجات فقط10محمدعبد الرحمن قاسم491

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25نذيرعبد الرحمن كشور492

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليعبد الرحمن مارديني493

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24نايلعبد الرحمن محمد الحسين494

مستجدتسع عشرة درجة فقط19اكرمعبد الرحيم ابو حوران495

مستجدأربع عشرة درجة فقط14منافعبد السالم خالف496

قديمخمس عشرة درجة فقط15أدهمعبدالقادر حالجو497اعادة

مستجدست عشرة درجة فقط16احمدعبدالقهار االحمد498

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايسرعبد هللا الزرقان499

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدعبد هللا العزيزي500

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحيىعبد هللا المفعالني501

قديمعشر درجات فقط10مروانعبد هللا النحاس502اعادة

مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21ممدوحعبد هللا بدر الدين503

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد المجيدعبدهللا حسين504

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدنانعبد هللا سريول505

مستجدتسع عشرة درجة فقط19رفيقعبد هللا صالحاني506

مستجدست عشرة درجة فقط16شمس الدينعبدهللا عبيد507
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الفصل االول 

وضع الطالب كتابةنظرالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةلرقم االمتحانيت

2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

مستجدتسع عشرة درجة فقط19محمدعبد هللا فياض508

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصطفىعبد هللا قابل509

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محمد هيثمعبد هللا منصور510

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24بهاء الدينعبد المجيد الصالحاني511

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29محمد سليمعبد الهادي جاموس512
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قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالياسفادي هالله604

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28فراسفادي يازجي605

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدربيعفاروق نايف606

مستجدأربع عشرة درجة فقط14يحيىفاضل النعسان607

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدفاطمه ابو جعص608

مستجدخمس عشرة درجة فقط15صالحفاطمه الناصر609

مستجدثالث عشرة درجة فقط13خالدفاطمه بركات610

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمادفاطمة رحيمه611

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محمودفاطمه قادريه612

مستجدسبع عشرة درجة فقط17ثائرفاطمه منصور613

قديمصفر درجة فقط0محمدفاطمه الزهراء العر614اعادة

مستجدثمان عشرة درجة فقط18نبيلفجر النبواني615

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمروانفرات المحمود616

مستجدثمان عشرة درجة فقط18مازنفراس الشهاب617

مستجدعشر درجات فقط10عمادفراس الكردي618

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدفراس حسن619

قديمخمس وعشرون درجة فقط25عدنانفراس طه620اعادة

مستجدثالثون درجة فقط30مازنفرح ادلبي621

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسالمفرح البطاح الحصني622

مستجددرجتان اثنتان فقط2طاللفرح الجباعي623

مستجدثمان درجات فقط8عمادالدينفرح بيازيد624
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قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنذرفرح حليمه625

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاديفضل ابوحامد626

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالدفهد المرحوم627

مستجدخمس عشرة درجة فقط15غانديفيفيان اقوب628

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالدقاسم الحمصي629

مستجدثالث عشرة درجة فقط13محمدقاسم العبود630

مستجدسبع عشرة درجة فقط17عبد الحميدقاسم طه631

مستجدعشرون درجة فقط20أسامهقتيبه خداج632

مستجدست عشرة درجة فقط16كمالقصي ادريس633

مستجدأربع عشرة درجة فقط14صفوانقصي العشعوش634

مستجدثالث عشرة درجة فقط13خالدقصي غنيم635

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاسمقمر الجراد636

قديمصفر درجة فقط0عبد المجيدقمر الشريف637اعادة

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليقيس محمد638

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديبقيصر صالحه639

مستجدثمان عشرة درجة فقط18الياسكاترين الجط640

مستجدعشر درجات فقط10حسانكاتيا وقاص641

مستجدخمس درجات فقط5عبدهكارال سعدو642

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدنانكرم ابو راس643

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدكرم سيد644

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناصركريستين عيد645

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرغيدكريم النجار646

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدكلوديا ونوس647

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشيدكنان حناوي648

مستجدخمس درجات فقط5اسماعيلكوثر الحوري649

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحميدالرا كامل650

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسامالنا دواره651

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياسينالنا ياسين652

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابراهيملؤي الظاهر653

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدلؤي العوده هللا654

قديمست عشرة درجة فقط16محمودلبنى المحمد655اعادة

مستجدثالثون درجة فقط30حابسلجين ابو حسن656

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأديبلجين ادريس657

مستجدعشرون درجة فقط20فاديلجين حديفة658

مستجدتسع درجات فقط9محمدلجين حسن659

مستجدتسع درجات فقط9احمدلجين خاوندي660

مستجداثنتا عشرة درجة فقط12حسانلجين دحبور661

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليلجين قاسم662

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24ياسرلجين كباش663
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مستجدأربع وعشرون درجة فقط24ادهملمى الطرابلسي664

مستجدإحدى عشرة درجة فقط11عبد الرحمنلميس جحا665

مستجدست عشرة درجة فقط16اسعدلودي المعلوف666

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الغنيلورين داوود667

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسامهلوليا الحسيني668

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24سامرلوليا النجار669

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغياثلونا الترجمان670

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبشارليال كنعان671

مستجدثمان درجات فقط8توفيقليالي احمد672

مستجدست عشرة درجة فقط16عبد الحميدليث القتالن673

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفارسليث خزعل674

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمارليث رسالن675

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمدانليث عيسى676

مستجدست وعشرون درجة فقط26نوافليث محمود677

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالء الدينليث هالل678

مستجدسبع عشرة درجة فقط17نور الدينليالف علي679

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدليلى المارديني680

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنور الدينليلى عزي681

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابراهيملين الباشا682

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبشارلين الحسن683

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبيللين القاسم العرب684

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيابلين النور685

قديمواحدة وعشرون درجة فقط21محمد رضوانلين بعاج686اعادة

مستجدأربع عشرة درجة فقط14منيرلين شرف الدين687

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25رياضلين صالح688

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23ابراهيملين عباس689

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالدلينا الزوباني690

مستجداثنتا عشرة درجة فقط12خليلماجد الشحاده691

مستجدثمان عشرة درجة فقط18هانيمارتينا الميمساني692

مستجدعشرون درجة فقط20خالدماريا االشقر693

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23هشامماريا الترك694

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25عبد هللاماريا العتقي695

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدماريا العوير696

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماهرماريا شناتي697

مستجدأربع درجات فقط4محمد عماد الدينماريا قطريه698

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدماريان غيبور699

قديمسبع عشرة درجة فقط17بهيجماريمار قنص700اعادة

مستجدست وعشرون درجة فقط26محمد خيرماسه ابو رشيد701

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمودماسه طالل702

د.طالب عمران   ،   د. اسماعيل حمدان صفحة 18 من 31 م. أبو ضاهر   ، عطائي ،   المصري



الفصل االول 

وضع الطالب كتابةنظرالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةلرقم االمتحانيت

2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

مستجدعشر درجات فقط10سميرماسه قطان703

مستجدخمس عشرة درجة فقط15عامرماسيا داود راجحه704

مستجدإحدى عشرة درجة فقط11فايزمالك مهيب جحه705

مستجدخمس عشرة درجة فقط15وفيقمؤمن تقلس706

مستجدعشر درجات فقط10حسامماهر اكريم707

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسميرماهر الخياط708

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجزاعماهر الرحال709

مستجدخمس عشرة درجة فقط15جرجسماهر جرجس710

مستجدست عشرة درجة فقط16نجوانماهر شباني711

مستجدخمس عشرة درجة فقط15خالدماهر كريم712

مستجددرجة واحدة فقط1هيسممايا البحري713

مستجداثنتا عشرة درجة فقط12حسنمايا السليمان714

مستجداثنتا عشرة درجة فقط12فراسمايا حسين715

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوسفمايا شاهين716

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محمد مهندمايا صبري717

مستجدثمان عشرة درجة فقط18نوافمايا علوش718

مستجدسبع وعشرون درجة فقط27رامزمايا مدلج719

مستجدثمان عشرة درجة فقط18حسانمايا مضاوي720

مستجدست عشرة درجة فقط16ثائرمايا ملحم721

مستجدتسع درجات فقط9عليمايا منصور722

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23عامرمؤيد الخطيب723

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميالدمؤيد الصمل724

مستجدتسع عشرة درجة فقط19عبدهمؤيد العلدوني725

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصالحمؤيد العلي726

مستجدثالثون درجة فقط30عبد الرحمنمؤيد برغله727

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23مروانمؤيد سكر728

مستجدثالثون درجة فقط30ياسرمؤيد شقير729

مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21عبد الرحيممؤيد محمد730

مستجدست عشرة درجة فقط16ابراهيممجد الحمد731

مستجدإحدى عشرة درجة فقط11عادلمجد الرشيد732

مستجدثمان درجات فقط8صالحمجد السيد احمد733

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعنمجد حسن734

مستجدعشر درجات فقط10عبد المجيدمجد حيدر735

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكمالمجد شمو736

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفايزمجد شيخ البساتنه737

مستجدثالث عشرة درجة فقط13عالءالدينمجد مهنا738

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوادمجدي العوض739

قديمثمان وعشرون درجة فقط28مثنىمجدي زكار740اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصيمحفوظ األسعد الخازم741

د.طالب عمران   ،   د. اسماعيل حمدان صفحة 19 من 31 م. أبو ضاهر   ، عطائي ،   المصري



الفصل االول 

وضع الطالب كتابةنظرالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةلرقم االمتحانيت

2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

قديمخمس عشرة درجة فقط15مازنمحمد ابو النصر742

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24نبيلمحمد ابو حسن743

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمالمحمد اصفهاني الشهيرباالصبهاني744

مستجددرجة واحدة فقط1عفاتمحمد البالل745

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسينمحمد الجراد746

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محمدبشارمحمد الحاج سعيد747

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23حسينمحمد الحسن748

مستجدثالث عشرة درجة فقط13محمد جمالمحمد الحمصي الشهير باألزرق749

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنيرمحمد الحوامده750

قديمأربع وعشرون درجة فقط24سليممحمد الخطيب751اعادة

مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21عليمحمد الخطيب752

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحمدمحمد الذابل753

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسليمانمحمد الرجا754

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحمدمحمد السخني755

قديمدرجة واحدة فقط1هيثممحمد السليمان756

مستجدثالثون درجة فقط30مازنمحمد السمان757

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمينمحمد الشمالي758

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياسرمحمد الصالح759

مستجداثنتا عشرة درجة فقط12منيرمحمد الضاهر760

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25عمرانمحمد الطبيشي761

مستجدثمان عشرة درجة فقط18عليمحمد العسراوي762

مستجدست عشرة درجة فقط16باسلمحمد العالن763

مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21احمد ‐االم نجود محمد العلي764

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمد ‐ االم صالحةمحمد العلي765

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29شيحانمحمد المحمدالعبدهللا766

قديمعشر درجات فقط10نعيممحمد بعله767اعادة

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24حسينمحمد بالن768

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعيدمحمد جابرابوسعيد769

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25عنادمحمد حسين770

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29باللمحمد خمم771

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29تيسيرمحمد درويش772

مستجدثمان عشرة درجة فقط18عمرمحمد دقو773

مستجدتسع عشرة درجة فقط19عبد هللامحمد رضا774

مستجدثالث عشرة درجة فقط13مازنمحمد سليمان775

قديمتسع عشرة درجة فقط19احمدمحمد صالح776اعادة

مستجدثمان عشرة درجة فقط18صالحمحمد صالح777

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25يحيىمحمد صالح778

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايمنمحمد ضامن779

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25بساممحمد عثمان780

د.طالب عمران   ،   د. اسماعيل حمدان صفحة 20 من 31 م. أبو ضاهر   ، عطائي ،   المصري



الفصل االول 

وضع الطالب كتابةنظرالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةلرقم االمتحانيت

2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

قديمعشر درجات فقط10عبد الغنيمحمد عثمان781اعادة

مستجدخمس عشرة درجة فقط15محمودمحمد عثمان782

مستجدسبع عشرة درجة فقط17اسماعيلمحمد قرطومه783

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24خالدمحمد محسن784

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحمدمحمد موسى785

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22احمدمحمد نصور786

قديمعشرون درجة فقط20محمد زيادمحمدأنس الشربجي787اعادة

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدمحمداياد الكردي788

قديمصفر درجة فقط0ماجدمحمدأيهم طه789اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالدمحمدباسل حمصي790

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد منذرمحمد تاج الدين الرجال791

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22مرعيمحمد حسن المجاريش792

قديمعشر درجات فقط10محمد ماجدمحمد حسن عابدين793

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوفيقمحمد حيدر الشيخ794

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محمدماهرمحمدخالد األيوبي795

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25ابراهيممحمد رضا عيسى796

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمالمحمد رمضان حسن797

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمداسامهمحمدزيد االخرس798

مستجدست وعشرون درجة فقط26بساممحمد سعيد نده799

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد فايزمحمد شفيق فرا800

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملحممحمد صادق اليونس801

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمروانمحمد صالح عبد القادر802

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالدمحمد صبحي الرضوان803

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29فهدمحمد ضياء ابو هايله804

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29عبد الرحيممحمد طارق البيطار805

مستجدعشرون درجة فقط20فراسمحمد طالل ادلبي806

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماهرمحمدعبدهللا حموده العطار807

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعامرمحمد عمار عبد هللا العلي808

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيانمحمدعيد المفعالني809

قديمصفر درجة فقط0ابراهيممحمدغياث الدوماني810اعادة

مستجدست عشرة درجة فقط16محمد وجيهمحمد غياث هارون811

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحمدمحمدغيث الشامي812

مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21محمدزيادمحمدغيث عياره813

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24بساممحمدفراس الموالدي814

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29محمد فؤادمحمد فراس شيخ الصباغين815

مستجدست وعشرون درجة فقط26فؤادمحمدقصي الزبداني816

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الكريممحمد قصي زياده817

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمامونمحمدلؤي السعدي818

مستجدتسع عشرة درجة فقط19محمد حساممحمد لؤي المجاهد819
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الفصل االول 

وضع الطالب كتابةنظرالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةلرقم االمتحانيت

2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

مستجدسبع عشرة درجة فقط17محمد مصعبمحمد لقمان عبد المولى820

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساممحمد ماهر بدر821

قديمتسع وعشرون درجة فقط29محمد غسانمحمد مجد عرفه السيد822اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكرمحمد مكي شربجي823

قديمسبع عشرة درجة فقط17سليممحمد مالذ الدين شبعانيه824اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالدمحمدنور ابويوسف825

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغياثمحمد نور العلوان826

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيسيرمحمد نور نعمان827

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد الفضلمحمد هيثم حسنين828

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمدصبحيمحمديحيى قرعوني829

قديمأربع وعشرون درجة فقط24حسنمحمد يزن صوفان830اعادة

قديمثالث وعشرون درجة فقط23احمدمحمد يزن فالح831اعادة

مستجدعشرون درجة فقط20محمدمحمود الحمادة832

قديمصفر درجة فقط0عبدهللامحمود الداالتي833اعادة

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمدمحمود الدعاس834

قديمعشر درجات فقط10محمدمحمود القاسم835اعادة

مستجدست وعشرون درجة فقط26تحسينمحمود اللحام836

قديمثالث وعشرون درجة فقط23عمرمحمود الهندي837اعادة

قديمثمان عشرة درجة فقط18مصطفىمحمود بطحه838اعادة

قديمخمس عشرة درجة فقط15موسىمحمود غريب839اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضامدين خير840

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنيرمرام دكدك841

قديمعشر درجات فقط10رضامرام طاهر842اعادة

مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمد نبيلمرح الترك843

مستجدعشرون درجة فقط20يوسفمرهف الطوخي844

مستجدثمان عشرة درجة فقط18عيسىمروه االحمد845

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28حسينمروه حجازي846

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمودمروه زغلول847

مستجدإحدى عشرة درجة فقط11حسانمروة طيبه848

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23احمدمريم الراجح849

مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21فيصلمريم القاري850

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22عمرمريم القاضي851

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمدمريم حسن852

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24حمزهمريم علي853

مستجداثنتا عشرة درجة فقط12باسممريم عيسى854

مستجدست وعشرون درجة فقط26اسماعيلمريم يوسف855

مستجدثمان عشرة درجة فقط18محمد بشيرمصطفى البشير856

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثائرمصطفى الجبوري857

مستجدأربع عشرة درجة فقط14صالحمصعب خلوف858
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2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبشارمضر ابوفخر859

مستجدعشر درجات فقط10نضالمضر ونوس860

مستجدثالثون درجة فقط30خلدونمعاذ ابو هايله861

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد معتزمعاذ المهايني862

قديماثنتا عشرة درجة فقط12محمد ياسرمعاذ سالمه بطحيش863اعادة

قديمست وعشرون درجة فقط26بشارمعاذ صباهي864اعادة

مستجداثنتا عشرة درجة فقط12محمدمعاذ عبدهللا865

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22فريدمعتز ابو صلوع866

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماجدمعن الريابي867

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطارقمغني قطيش868

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25خالدمفيده حمود869

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28منيرمقداد حاويه870

مستجدثالثون درجة فقط30موسىمالك حسين871

مستجدثمان عشرة درجة فقط18محمودممتاز السبيناتي872

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24ايمنمنار خشفه873

قديمست عشرة درجة فقط16حسينمناف جمول874اعادة

مستجدسبع وعشرون درجة فقط27ابراهيممناف فرحه875

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناصرمنوليا فرح876

قديمخمس وعشرون درجة فقط25منذرمنى جزاع877اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمأمونمنيره كاتبه878

قديمعشر درجات فقط10محمدمها خليفه غبور879اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدمهاب حوريه880

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29ايمنمهند الشامي881

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدخيرمهند بالوني882

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحسانمهند عقل883

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامزمهيب الحسن884

قديمسبع وعشرون درجة فقط27احمدمي اسماعيل885اعادة

قديمخمس وعشرون درجة فقط25مولودمي رزق886اعادة

مستجدثالثون درجة فقط30مطانسميار فرهود887

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمد خيرمياس دوماني888

مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21وليدمياس صالح889

مستجدثالثون درجة فقط30نزارميرنا علبه890

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهارميس الشبالق891

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحمدميس الهوارنه892

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29يوسفميساء الحمد893

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24أحمدميساء اليوسف894

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمودميسان العبود895

مستجدعشر درجات فقط10نصرميسر الوادي896

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيادميسم ظاهر897
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وضع الطالب كتابةنظرالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةلرقم االمتحانيت

2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيسىميشيل الياس898

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشافعميالد مكارم899

مستجدسبع درجات فقط7فيصلناتالي فضول900

قديمعشر درجات فقط10اكرمنادر العساف901اعادة

مستجدثالثون درجة فقط30محمدناصر الخطيب902

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23ايادناصر دحدل903

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسالمنانسي الترك904

مستجدثالثون درجة فقط30سلماننايا خضور905

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنزارنايا شديد906

قديمعشر درجات فقط10فاتحنايا معماري907اعادة

مستجدتسع عشرة درجة فقط19يوسفنبال يوسف908

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالدنجيب رملي909

مستجدثالثون درجة فقط30جهادندى األديب910

قديمثمان وعشرون درجة فقط28راتبندى بالل911اعادة

مستجدسبع وعشرون درجة فقط27حسانندى فائق912

مستجدعشر درجات فقط10غساننذير غياض913

مستجدثالث عشرة درجة فقط13محمدنسرين الدكاك914

قديماثنتان وعشرون درجة فقط22كاظمنسرين موسى915اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفريزنصار الشبلي916

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاللنضال نساج917

قديمخمس وعشرون درجة فقط25حسامنعمان مسلمانيه918اعادة

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالءنغم ابو حويه919

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصالحنغم الجندي920

مستجدعشر درجات فقط10احمدنغم الهالل921

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29عمادنغم بخو922

مستجدثالثون درجة فقط30زاهرنغم جمعه923

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمدنغم حسون924

مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21هانينغم سلوم925

مستجدأربع عشرة درجة فقط14ماهرنقوال طربوش926

مستجدسبع وعشرون درجة فقط27أيمننهاد منصور927

قديمسبع وعشرون درجة فقط27نذارنهروان سلمان928اعادة

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهيتنور اسعد929

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد فايزنور البصير930

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22فؤادنور الجرماني931

مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمد يحيىنور الحنش932

مستجدتسع عشرة درجة فقط19علينور المصري933

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محمدنور المظلوم934

مستجدثالثون درجة فقط30ايمننور شرباتي935

مستجدأربع عشرة درجة فقط14علينور شهاب الدين936
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قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلينور عمران937

مستجدثمان عشرة درجة فقط18رضواننور قديمي938

مستجدست عشرة درجة فقط16محمدنور محمد البعاج939

مستجدأربع عشرة درجة فقط14زيادنور الدين الحسن940

مستجدثمان عشرة درجة فقط18رامزنورالهدى البوش941

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاصمنور الهدى رشيد942

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحساننيبال رجب943

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22حمادههاجر الطالع944

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28حسانهادي فخرالدين الشعراني945

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسينهاشم كمال946

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29كمالهاني صوان947

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليهاني نوفل948

مستجدعشر درجات فقط10محمد فارسهانيه برغوث949

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد زهيرهبا سالمه950

مستجدسبع عشرة درجة فقط17رضوانهبه القباني951

مستجدخمس عشرة درجة فقط15محمد سميرهبه المدني952

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد سميرهبه راضي953

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعادلهبة عبد هللا954

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29محمودهدى اليونس955

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيادهدى رمان956

مستجدعشر درجات فقط10انورهديل كيوان957

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيسىهزار البحري958

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائلهشام أبو شنب959

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28حسانهشام اسعيد960

مستجدثمان عشرة درجة فقط18محمودهمام السيد961

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبركاتهمام حيدر962

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايمنهمام سعيد963

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعديهمام صقر964

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعنهمسه بوعساف965

مستجدثالثون درجة فقط30خالدهناء مختار966

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاشمهند الفشتكي967

مستجداثنتا عشرة درجة فقط12سامرهيا ابو زيد968

مستجدست وعشرون درجة فقط26شوقيهيا ابو عسلي969

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28عبد الكريمهيا الحايك970

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخليلهيا جدعاوي971

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاديهيثم العسه972

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموفقوائل الحلبي973

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدوائل الرفاعي974

مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21احمدوائل شحرور975
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مستجدثالثون درجة فقط30مشهوروئام ابو خير976

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوليدوئام الدوس977

مستجدسبع وعشرون درجة فقط27اسماعيلوئام حجله978

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29اسامهوئام عبيد979

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيثموجد درويش980

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبدهللاوجد ديرقانوني981

مستجدثالث عشرة درجة فقط13محمدوجد سعيد982

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيسىوسام الجخيدم983

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموفقوسام ضاهر984

مستجدثالثون درجة فقط30ياسينوسيم الواوي985

مستجدعشر درجات فقط10بساموعد الصالح986

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدنانوعد ملحم987

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسينوفاء الحسين988

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22حسنوالء الباشا989

مستجدعشرون درجة فقط20نبيليارا ابو كرم990

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25اسامهيارا السهلي991

مستجدسبع عشرة درجة فقط17باسليارا خير992

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكفاحيارا طليعه993

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسنيارا مرعي994

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمارياسر الهفل995

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدياسمين الحسيان996

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29محمودياسمين الخطيب997

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25عدنانياسين صفصف998

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحمدياسين كسر999

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنايفيامن الطويل1000

مستجدست عشرة درجة فقط16محمد قصييامن اللحام1001

مستجدست عشرة درجة فقط16عبد الرؤوفيحيى غازي1002

قديمعشر درجات فقط10محمديزن ابو حويه1003اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمدييزن الحسين1004

قديمثمان عشرة درجة فقط18نادريزن الداهوك1005

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالديزن العالم1006

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظافريزن بركات1007

قديمست عشرة درجة فقط16كميليزن درويش1008اعادة

قديمأربع وعشرون درجة فقط24مازنيزن دوغوظ1009اعادة

مستجدخمس وعشرون درجة فقط25أحمديزن ناصر1010

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد حسنيسرى الحاج علي1011

مستجدتسع عشرة درجة فقط19محمديمان الحنفي1012

مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21محمد قصييمان اللحام1013

قديماثنتان وعشرون درجة فقط22برهان الدينيمان المعلم1014اعادة

د.طالب عمران   ،   د. اسماعيل حمدان صفحة 26 من 31 م. أبو ضاهر   ، عطائي ،   المصري



الفصل االول 

وضع الطالب كتابةنظرالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةلرقم االمتحانيت

2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسانيمان عياش1015

مستجدعشر درجات فقط10نوافيمنى الصمادي1016

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22حسنيمنى المصطفى1017

مستجدعشر درجات فقط10رضوانيوسف االسعد1018

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعياضيوسف القواريط1019

مستجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموفقيوسف المحسن1020

مستجدتسع وعشرون درجة فقط29عادليوسف المحمد1021اعادة

قديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسنيوسف حجار1022

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محي الدينيوسف قلعة جي1023

صفر درجة فقط0شاكراحمد طيجوناعادة

أربع درجات فقط4خالدالمعتصم باهلل كسراعادة

عشر درجات فقط10وهيباماني عماداعادة

ست عشرة درجة فقط16بهاءايهم الحسيناعادة

تسع عشرة درجة فقط19فراسثائر هناوياعادة

صفر درجة فقط0مصطفىحسام العلياعادة

اثنتان وعشرون درجة فقط22عبد الكريمحنين جباوياعادة

صفر درجة فقط0عصامحنين المشرفاعادة

عشر درجات فقط10محمودرهف عباساعادة

صفر درجة فقط0صياحروان القرصةاعادة

صفر درجة فقط0مرزوقريم النجالتاعادة

صفر درجة فقط0عليسهر العلياعادة

صفر درجة فقط0هايلعمران قصيرياعادة

خمس عشرة درجة فقط15محمدعمران ياغياعادة

صفر درجة فقط0خالدقمر العبد هللاعادة

درجة واحدة فقط1حافظلمى انيساعادة

تسع عشرة درجة فقط19احسانمجد البرتاوياعادة

ثالث درجات فقط3محمودمحمد الحناوياعادة

ثمان عشرة درجة فقط18حسنمحمود دحدوحاعادة

عشر درجات فقط10شعبانمرح محمد اعادة

عشر درجات فقط10محمد قاسممصطفى خمم اعادة

عشرون درجة فقط20اهابهمام العربيد س2اعادة

أربع عشرة درجة فقط14فهدرئبال الحلبيس3اعادة

خمس عشرة درجة فقط15عليحسام حسين

خمس وعشرون درجة فقط25حسانحال لقطينة

عشر درجات فقط10سلمانخلدون حمشو

سبع عشرة درجة فقط17محمدسهاد الحيجي

اثنتان وعشرون درجة فقط22عوضشاهر الطحان

تسع وعشرون درجة فقط29حسنمحمد نذير الحوري

اضافة

د.طالب عمران   ،   د. اسماعيل حمدان صفحة 27 من 31 م. أبو ضاهر   ، عطائي ،   المصري



الفصل االول 

وضع الطالب كتابةنظرالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةلرقم االمتحانيت

2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

ست عشرة درجة فقط16انوريارا شقير

أربع وعشرون درجة فقط24عبد الوهابيوسف عبد هللا

خمس عشرة درجة فقط15قسييوسف محمد 

ثمان عشرة درجة فقط18محمد باسلبشار شهبندرس2

ثالث وعشرون درجة فقط23محمد نزارالنا الشعارس2

عشر درجات فقط10فراسأحمد حويلة

أربع درجات فقط4محمد بشارأديس شيخه

ثالث عشرة درجة فقط13عامرإيالف األحمد

ثمان عشرة درجة فقط18خالدآية ابراهيم

عشر درجات فقط10هيثمآيه رمضان

اثنتان وعشرون درجة فقط22عماربالل المؤذن

سبع درجات فقط7ثائرليلى عباس

ست درجات فقط6هاشممحمود الباشا

اثنتا عشرة درجة فقط12محي الدينروال زليطة

ثمان وعشرون درجة فقط28رياضعبد الوهاب عباس

إحدى عشرة درجة فقط11خضرعلي حماد

ثمان عشرة درجة فقط18حيدرمحمود اسماعيل

ثالث وعشرون درجة فقط23عبد الكريممحمود بركات

عشر درجات فقط10عليابراهيم خلوف3005اعادة

ثالث عشرة درجة فقط13عبد الناصراحمد الزعبي3019اعادة

عشرون درجة فقط20مصطفىأحمد الفضلي3028اعادة

عشرون درجة فقط20محمدأحمد بربر3036اعادة

عشر درجات فقط10نوافأحمد دحبور3042اعادة

تسع عشرة درجة فقط19حمزهاحمد سلو3048اعادة

ثالث وعشرون درجة فقط23عوضادم البصيري3062اعادة

ثمان عشرة درجة فقط18هيثمادهم بوحمدان3063اعادة

ثمان وعشرون درجة فقط28سليماسامه األوس3073اعادة

خمس عشرة درجة فقط15فؤادأشرف عيسى3095اعادة

ثالث وعشرون درجة فقط23مهنااليسار حسن3119اعادة

تسع عشرة درجة فقط19شوقيامجد اشتي3124اعادة

أربع وعشرون درجة فقط24جاسمالشيماء زكريا3162اعادة

خمس عشرة درجة فقط15كمالآيه شعار3177اعادة

ثالث وعشرون درجة فقط23عالء الدينبتول القصيف3202اعادة

عشرون درجة فقط20خالدبسام عيسى3213اعادة

صفر درجة فقط0محمدبشار شداد3217اعادة

عشرون درجة فقط20محمد رضوانبشر درويش3222اعادة

عشر درجات فقط10محمدبلقيس الشيخ علي3235اعادة

عشرون درجة فقط20عبد الرحمنبيان درزي3241اعادة

السنة الثانية

د.طالب عمران   ،   د. اسماعيل حمدان صفحة 28 من 31 م. أبو ضاهر   ، عطائي ،   المصري



الفصل االول 

وضع الطالب كتابةنظرالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةلرقم االمتحانيت

2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

عشر درجات فقط10غازيتمام السعيفان3259اعادة

عشر درجات فقط10حسينثائر خضر3271اعادة

ست عشرة درجة فقط16عاطفجعفر درويش3275اعادة

سبع عشرة درجة فقط17بسامجودي نده3292اعادة

أربع عشرة درجة فقط14محي الدينحسن جنيد3311اعادة

ثالث وعشرون درجة فقط23معروفحسن قسام3315اعادة

خمس وعشرون درجة فقط25عبد الحميدخالد الظاهر3347اعادة

ثمان عشرة درجة فقط18منيردانه الشحف3364اعادة

خمس وعشرون درجة فقط25محمد حسنرغد زهر الدين3439اعادة

أربع عشرة درجة فقط14عليرهام نقرش فهده3454اعادة

تسع عشرة درجة فقط19رفيقروال مصطفى3464اعادة

إحدى عشرة درجة فقط11احمدزكي عز الرجال3483اعادة

سبع عشرة درجة فقط17ايمنزينب ديب3496اعادة

اثنتان وعشرون درجة فقط22عمرزينه عيطه3502اعادة

واحدة وعشرون درجة فقط21عليساره فرهود3511اعادة

ثالث وعشرون درجة فقط23يوسفساره نصر3515اعادة

سبع عشرة درجة فقط17مجديسعد عبدالغني3534اعادة

ثالث وعشرون درجة فقط23زايدسفيان المحمد3536اعادة

أربع وعشرون درجة فقط24جمالسليمان كشكه3545اعادة

اثنتان وعشرون درجة فقط22كنانسنا الحلبي3549اعادة

خمس عشرة درجة فقط15عدنانسهام المقداد3552اعادة

خمس وعشرون درجة فقط25بيانشام ابو حمدان3563اعادة

ثالث وعشرون درجة فقط23ركانصالح زيتون3583اعادة

ثمان عشرة درجة فقط18حسنعبد العزيز موسى3627اعادة

سبع عشرة درجة فقط17احمد راتبعبد هللا الشمص3632اعادة

ثالثون درجة فقط30محمدعدنان القصار3659اعادة

ثالث عشرة درجة فقط13الياسعدي خلوف3667اعادة

صفر درجة فقط0فارسعلي الشريف3684اعادة

عشرون درجة فقط20حسينعلي دبور3695اعادة

عشر درجات فقط10عاصعمر العاص3717اعادة

صفر درجة فقط0محمدعمر سالت3724اعادة

عشر درجات فقط10محمدعمر نجيب3731اعادة

ثالث وعشرون درجة فقط23غسانعمران المحيثاوي3735اعادة

صفر درجة فقط0ياسرعمرو الزرعوني3738اعادة

ثالث وعشرون درجة فقط23امجدغرام العوض3750اعادة

سبع عشرة درجة فقط17احمدغفران خبصه3759اعادة

ثالث وعشرون درجة فقط23مازنفراس شعيب3803اعادة

ثمان وعشرون درجة فقط28اسامهكرم ورور3834اعادة

تسع عشرة درجة فقط19اسامةكريم مكارم3839اعادة

د.طالب عمران   ،   د. اسماعيل حمدان صفحة 29 من 31 م. أبو ضاهر   ، عطائي ،   المصري



الفصل االول 

وضع الطالب كتابةنظرالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةلرقم االمتحانيت

2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

ثالث وعشرون درجة فقط23زريفلبانه دليله3855اعادة

صفر درجة فقط0محمودماهر الحمصي3899اعادة

عشرون درجة فقط20محمد رشادماهر داود3903اعادة

سبع عشرة درجة فقط17محمد اميرمايا االشقر3906اعادة

ثالث وعشرون درجة فقط23عاصفمجد المنصور3922اعادة

ست عشرة درجة فقط16عامرمحمد الطباع3951اعادة

ثالث وعشرون درجة فقط23شاهينمحمد أله رشي3969اعادة

ست وعشرون درجة فقط26محمدمحمد تقي الدين3972اعادة

عشر درجات فقط10عبدهللامحمد مياله4012اعادة

خمس وعشرون درجة فقط25احمدمحمد هيكل4014اعادة

واحدة وعشرون درجة فقط21وائلمحمدغيث نصار4071اعادة

ثمان درجات فقط8عمادمحمد فارس كنعان4074اعادة

اثنتا عشرة درجة فقط12حسام الدينمحمدمأمون العلمي4082اعادة

ثالثون درجة فقط30مازنمرح عثمان4124اعادة

واحدة وعشرون درجة فقط21عبد السالممروة حاجين4131اعادة

سبع عشرة درجة فقط17فريدمصطفى شرف4140اعادة

عشر درجات فقط10حسانمعاذ القاري4145اعادة

سبع عشرة درجة فقط17صالحمعتز صالح4150اعادة

عشرون درجة فقط20اسدمناف الشاعر4158اعادة

ثالث عشرة درجة فقط13يونسمهند صوفي4169اعادة

ست وعشرون درجة فقط26اسماعيلمهيمن السامرائي4173اعادة

إحدى عشرة درجة فقط11نضالهاني جنبكلي4239اعادة

تسع عشرة درجة فقط19انورهيثم الشيخ قويدر4274اعادة

صفر درجة فقط0أكرميزن نوفل4330اعادة

عشر درجات فقط10احمديمان الطيلوني4336اعادة

صفر درجة فقط0شعيبابراهيم السليمان6003اعادة

واحدة وعشرون درجة فقط21معناصيل ابواسماعيل6071اعادة

اثنتان وعشرون درجة فقط22اسعدجريس برهوم6201اعادة

ثمان عشرة درجة فقط18نزيهراما الغزالي6296اعادة

اثنتا عشرة درجة فقط12هايلعباس حسون6481اعادة

أربع وعشرون درجة فقط24موفقعمر العقلة6547اعادة

تسع عشرة درجة فقط19بشيرقصي ابو حمدان6584اعادة

ثمان عشرة درجة فقط18نزيرلؤي عثمان6609اعادة

ثالث وعشرون درجة فقط23فراسميري أبو خير6865اعادة

ثمان عشرة درجة فقط18غازيوسام جابر6957اعادة

خمس وعشرون درجة فقط25مخائيلبشار صليبا9116اعادة

عشر درجات فقط10محمد صالحخالد باشوري9200اعادة

السنة الرابعة 

السنة الثالثة

د.طالب عمران   ،   د. اسماعيل حمدان صفحة 30 من 31 م. أبو ضاهر   ، عطائي ،   المصري



الفصل االول 

وضع الطالب كتابةنظرالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةلرقم االمتحانيت

2021‐2020رياضيات (1) المقرر :

اثنتان وعشرون درجة فقط22كمالساندي دخل هللا9319اعادة

صفر درجة فقط0مصطفىغيث النداف9482اعادة

خمس عشرة درجة فقط15محمدقاسم النصار9506اعادة

ست عشرة درجة فقط16هشاممحمد السعدي9588اعادة

ست عشرة درجة فقط16بساممحمداياد خليفة9629اعادة

عشر درجات فقط10سعيدمحمدعلي علوش9652اعادة

تسع عشرة درجة فقط19احمدهبة هللا الحجار9773اعادة

عشرون درجة فقط20محمدعلي هاشم12498اعادة

ثالث وعشرون درجة فقط23ابراهيممحمد طعمه12650اعادة

السنة الخامسة

د.طالب عمران   ،   د. اسماعيل حمدان صفحة 31 من 31 م. أبو ضاهر   ، عطائي ،   المصري



رقم الطالب ت
2000
2001
2002
2003
2004
2005 اعادة
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 اعادة

2021 اعادة

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2031 ـــــــــــــــــ عمر سعد العمر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ فیصل ساره العكلھ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ قاسم سرور سعیداالبراھیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عبدالھادي ریما العبوش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ رمضان زفین المصطفى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ محمد ایمن رھف الفیاض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ یوسف روال الخضرالمحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ مھیار رسول الحجي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ثامر رھام الجابر

عشر درجات فقط 10 جمال ربا الحسین العلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ مجحم رحمھ الصایل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ فوزي خلیل الغضبان
عشر درجات فقط 10 سمیر رؤى الفرج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عدنان حلم الخلیل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عمر خطاب الحلو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ سفیان جود قنبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ھیثم حاتم العبدهللا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ جمیل تقي المنفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ خالد جود سیدعلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ محمدطھ ایھ السلیمان الحسن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ رعد ایھم المحمدالشھاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ قدور امل العلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ محمد ایالف البطران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ محمد سعید البتول الشبلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ رامي امتثال الفرج العنكاوي

ثالث عشرة درجة فقط 13 محمد اریج رمضان المحسن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ معین اسماء الذنون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عواد احمد الحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ باسل احمد محمود

احمد البدري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ احمد احمد الثامر المحمدالعنزي

رياضيات (1)المقرر :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ محمد أنس الشباط

الفرات عامجامعة دمشق االختصاص: األولى قوائم طالب السنة كلیة الھندسة المدنیة

النظري العملي اسم األب اسم الطالب

العام الدراسي :

الفصل :

مالحظات

االول

2020-2021

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ سمیر

د. طالب عمران   ، د. اسماعيل حمدان فرات - صفحة 1 من 4 م. أبو ضاهر   ، أ. عطائي   ،  م المصري



رياضيات (1)المقرر :

الفرات عامجامعة دمشق االختصاص: األولى قوائم طالب السنة كلیة الھندسة المدنیة
العام الدراسي :

االولالفصل :

2020-2021

2032 اعادة

2033
2034
2035 اعادة

2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042 اعادة

2043 اعادة

2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051 اعادة

2052
2053
2054
2055 اعادة

2056
2057 اعادة

2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ اسعد محمدالمشرف المحیمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ احمد محمدتركي النجرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عماد محمد الغزاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ابراھیم محمد عبدهللا السلیمان

عشر درجات فقط 10 نوري محمد العكلھ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ فیصل محمد العكلھ

أربع عشرة درجة فقط 14 مازن مجد الشوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ابراھیم محمد العبدهللا

عشر درجات فقط 10 عبدالمطلب مایا الخلیف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ضرار مایا العید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ احمد كوثر الملحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ مرعي مؤمن الحمود

صفر درجة فقط 0 محمدشفیق فیان االبراھیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عادل قبس المحیمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ محمود فادي الخلیل الكنغو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ احمد فرح الدخیل

عشر درجات فقط 10 دحام عمر العبدهللا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ غطفان عمر المصطفى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ سمیر عقیل الخلف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ رشید عمر التایھ

صفر درجة فقط 0 عبدالعزیز عبدالنور اللطیف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ سلیمان عدي البداح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ صالح عبدهللا الحنظل
واحدة وعشرون درجة فقط 21 عامر عبدهللا السالمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ منیر عبدالرزاق موصللي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ شریف عبدالقادر الدیرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ممدوح صفا فھد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ دحام عبدالرحمن ظافر

صفر درجة فقط 0 محمد صبا حماد الكاطع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عامر صبحي االشرم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ احمد سیماف علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عبدالرزاق صبا المرعي الحسن

عشر درجات فقط 10 محمد سعید سلیمان عبد هللا

د. طالب عمران   ، د. اسماعيل حمدان فرات - صفحة 2 من 4 م. أبو ضاهر   ، أ. عطائي   ،  م المصري



رياضيات (1)المقرر :

الفرات عامجامعة دمشق االختصاص: األولى قوائم طالب السنة كلیة الھندسة المدنیة
العام الدراسي :

االولالفصل :

2020-2021

2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077 اعادة

2078
2079 اعادة

2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087

اعادة

اعادة

اعادة

اعادة

اعادة

اعادة

اعادة

اعادة

اعادة

شام مشھور

الیاسمینة الجاسم

عشر درجات فقط 10 جمال

سیبان ناصر

صفر درجة فقط 0 غیاث عبود الطھ

صفر درجة فقط 0 ابراھیم

دانة محمد صادق العبد هللا

عشر درجات فقط 10 سلیمان بیان رزج

اثنتان وعشرون درجة فقط 22 سیراج

عامر

اثنتان وعشرون درجة فقط 22 محمد اشرف رمضان المحسن

اثنتان وعشرون درجة فقط 22 واصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عفتان یوسف المصطفى

خمس عشرة درجة فقط 15 بدران ازاد منصور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ محمد یوسف عوض الشكیمي

احمد ابراھیم
اضافة

خمس عشرة درجة فقط 15

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عواد یوسف العلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ علي یزن الخلیف المحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ماجد یزن علي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ فرحان والء احمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عیسى یزن ابراھیم

صفر درجة فقط 0 نبیل ھبھ الحاج دریعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ طالل ھیا خضور

عشر درجات فقط 10 محمد نور الغفره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ خلیل نور جدعاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ خلیل نور الداموك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ فواز نور السلیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ یوسف نانسي الخلیفھ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عبدالرزاق نور الخلف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ فایز مھند العلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ علي موسى العمر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ماھر مالك العلیش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عادل منذر الحویش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ حیدر محمود الشیخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عدنان محموداحمد الخلف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ احمد محمدتقي بعاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ فائز محمدحكمت ابوعراج

د. طالب عمران   ، د. اسماعيل حمدان فرات - صفحة 3 من 4 م. أبو ضاهر   ، أ. عطائي   ،  م المصري



رياضيات (1)المقرر :

الفرات عامجامعة دمشق االختصاص: األولى قوائم طالب السنة كلیة الھندسة المدنیة
العام الدراسي :

االولالفصل :

2020-2021

اعادة

اعادة

اعادة

اعادة

اعادة

س2 اعادة

س2 اعادة

اعادة

اعادة

اعادة

اعادة

اعادة

أمجد الجاسم

محمد العلي النجرس

10 محمود عشر درجات فقطھیالف خلف

عشر درجات فقط 10 حسن

تاال خاطر

عشر درجات فقط 10 فیصل نواف اإلبراھیم

سبع عشرة درجة فقط 17 زیدان

أسامة عبد الشاھین

خمس عشرة درجة فقط 15 أحمد محمود فرحان

درجتان اثنتان فقط 2 محمد

صفر درجة فقط 0 خالد قمر الحمیدي

ثمان وعشرون درجة فقط 28 حمد ماھر سعود

مبین حاج عبو

عشر درجات فقط 10 خضر إسالم السعید

سبع درجات فقط 7 عبد هللا

حسین البدران

أربع وعشرون درجة فقط 24 صالح ھولیر عمر

ثالث وعشرون درجة فقط 23 محمد صبحي

احمد الھزاع

عشر درجات فقط 10 علي محمد حمود

عشر درجات فقط 10 خلف

معاذ العفات

أربع وعشرون درجة فقط 24 ناصر مایا العبد هللا

اثنتان وعشرون درجة فقط 22 سمیر

لوران علي

سبع عشرة درجة فقط 17 فنر تیریش االوسي

خمس عشرة درجة فقط 15 خلف
عشر درجات فقط 10 عبود مالك االحمد الحسن

خمس عشرة درجة فقط 15 عبد الرحمن
درجة واحدة فقط 1 ریاض محمود العتیبي

عشر درجات فقط 10 حسین ھبھ الدخیل

واحدة وعشرون درجة فقط 21 عبد الحمید یمامھ القراس
تسع عشرة درجة فقط 19 ابراھیم دیار حسین

ثمان عشرة درجة فقط 18 اسامة یمامھ العلیوي السفان

د. طالب عمران   ، د. اسماعيل حمدان فرات - صفحة 4 من 4 م. أبو ضاهر   ، أ. عطائي   ،  م المصري
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