
وضع كتابةلنظريالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةالرقم االت
قديمثمان وعشرون درجة فقط28محمدابراهيم الخميس3000اعادة

قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐منيرابراهيم الدعاس3001
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مصطفىابراهيم الشعبي3002
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐احمدابراهيم حماد3003
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29حسينابراهيم حوريه3004

قديمخمس وعشرون درجة فقط25عليابراهيم خلوف3005اعادة
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29عليابراهيم عبود3006

قديمأربع وعشرون درجة فقط24منذرابراهيم عبيدو3007اعادة
مستجدست وعشرون درجة فقط26مصطفىابراهيم مصطفى3008
مستجدعشرون درجة فقط20احساناحسان مارديني3009
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21عبد المولىاحالم التركماني3010
مستجدعشرون درجة فقط20عبد الكريمأحمد احمد عبدو3011
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمودأحمد اسكاف3012
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28عماداحمد التون3013
مستجدست وعشرون درجة فقط26حاتماحمد الحاج علي3014
مستجدعشرون درجة فقط20محمداحمد الحجي3015
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمد عصاماحمد الحسن الشيخ التركاوي3016
مستجدعشرون درجة فقط20عبد العزيزاحمد الدرساني3017
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23سامراحمد الرزج3018
مستجدأربع عشرة درجة فقط14عبد الناصراحمد الزعبي3019

قديمعشرون درجة فقط20بساماحمد الشالش3020اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐باسماحمد العابد3021
مستجدست عشرة درجة فقط16محمدجمالأحمد العدس3022
مستجدإحدى عشرة درجة فقط11حسيناحمد العزيز3023
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمداحمد العقال3024
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمداحمد العقايله3025
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبدالباسطأحمد العلي الحجي3026
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28ياسراحمد الفروح3027

قديمثالث وعشرون درجة فقط23مصطفىأحمد الفضلي3028اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐كمالاحمد القباني3029
مستجدثالثون درجة فقط30اسامةأحمد القطشة3030
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐غساناحمد المصطفى الحميد3031
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐غياثاحمد المعيدي3032
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدأحمد المفتاح3033
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐سامراحمد الهالك3034
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عدناناحمد الوادي3035

قديمواحدة وعشرون درجة فقط21محمدأحمد بربر3036اعادة

ميكانيك الموائعالمقرر :
2020‐2021
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2020‐2021
الفصل األول 

مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21غساناحمد بركات3037
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25سعيداحمد جمال الدين3038
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمودأحمد حجازي3039
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محموداحمد خشفه3040

قديمخمس وعشرون درجة فقط25عز الديناحمد خلوف3041اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐نوافأحمد دحبور3042
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22حسناحمد درويش3043
مستجدعشرون درجة فقط20محمداحمد دلي3044
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22زياداحمد زين الدين3045
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ناصراحمد سبع الدير3046
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐خليلأحمد سطاس3047
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22حمزهاحمد سلو3048
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25موفقأحمد شبلي3049
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمدأحمد شيت3050
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمداحمد صباغ3051
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27فؤاداحمد علوش3052

قديمست وعشرون درجة فقط26نجماحمد علي3053اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبد المنعماحمد فضل هللا3054
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمداحمد قطليش3055
مستجدعشرون درجة فقط20رشيداحمد محمد3056
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22عبدواحمد مصري3057
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمد خيرأحمد مصري3058
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مازناحمد نصري3059
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدأحمد سالم  العيطه3060
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبدالحميداحمد علي قرام3061
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عوضادم البصيري3062
مستجدست وعشرون درجة فقط26هيثمادهم بوحمدان3063

قديمأربع وعشرون درجة فقط24احمداذاد بيران3064اعادة
مستجدثمان عشرة درجة فقط18انورارجان المطلق3065
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مصطفىاروى بطحه3066
مستجدعشرون درجة فقط20اسماعيلاريج الدخيل3067
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐معاويهاريج شاميه3068
مستجدثالثون درجة فقط30علياريج غانم3069
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبد الوهاباريج مرعي3070
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23احمدأريج ملقط3071
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22فريزازهار عربينيه3072

قديمخمس وعشرون درجة فقط25سليماسامه األوس3073اعادة
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مستجدست عشرة درجة فقط16خالداسامه الخطيب3074
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28رضواناسامه العكش3075
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29بشيراسامه القالش3076
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محموداسامه بالل3077
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21احمداسامه شرف3078
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28نضالأسامه عبيد3079
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28سميرأسامه غبره3080
مستجدست وعشرون درجة فقط26غانمأسامه قنبر3081
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐أميرأسامه محفوض3082
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مرواناسامه نصر3083
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمداسراء التيناوي3084
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29سامرإسراء الجندي3085
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐تيسيراسراء الشيخ احمد الياسين3086
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐علياسراء رواشدة3087
مستجدثمان درجات فقط8ابراهيماسماعيل الصعيدي3088

قديمخمس وعشرون درجة فقط25حاتماسماعيل بدر الدين3089اعادة
مستجدعشرون درجة فقط20فياضاسماعيل دبوس3090
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمداسيد السميطي3091
مستجدتسع عشرة درجة فقط19محمد سامراشراق لصلص3092
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29عماداشرف البوشي3093
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25رعوداشرف رعد3094

قديمعشرون درجة فقط20فؤادأشرف عيسى3095اعادة
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21عليأصاله الحرفوش3096

قديمخمس وعشرون درجة فقط25عزاماكثم الحلبي3097اعادة
مستجدتسع عشرة درجة فقط19جمالأكثم العداي الخليل3098
مستجدثمان عشرة درجة فقط18محمد ماجداكرم نقشبندي3099

قديمخمس عشرة درجة فقط15متروكاالء ابو زيدان3100اعادة
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25بسامأالء الجداوي3101
مستجداثنتا عشرة درجة فقط12عامرآالء الحريب3102
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مغيرأالء الحمودالمغير3103
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23احمداالء الحناوي3104
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21ايادآالء حرب3105
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐زكرياآالء درغام3106
مستجدعشرون درجة فقط20محمدآالء دعبوس3107
مستجدعشرون درجة فقط20احمداالء سالمه3108
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29احمدآالء عثمان3109
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28أحمدآالء قرقوط3110
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مستجدخمس وعشرون درجة فقط25خليلاالء محمود3111
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبدالرحمنالبتول العبدهللا3112
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمدالبراء ابو الريش3113
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبد الناصرالعنقاء سعد الدين3114
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدالقاسم خلوف3115
مستجدعشر درجات فقط10فيصلالليث سربوخ3116
مستجدثمان عشرة درجة فقط18محمدصالحالمرتضى المحمد الناصر3117
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمدناجيإلياس مكي3118
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23مهنااليسار حسن3119
مستجدثالثون درجة فقط30خالداليمان حمزه3120
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حسيناماني الشمالن3121
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27سالماماني زين الدين3122
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28خالدامجد ابو الهيجاء3123
مستجدتسع عشرة درجة فقط19شوقيامجد اشتي3124
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عليامجد الدخيل3125
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محمد يمانأمجد الشعار3126
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24حسام الدينامجد ساسة3127
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21زاهرامجد شله3128
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محمد زكوانامجد طيلوني3129
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27هشامأمجد مدرك3130
مستجدست وعشرون درجة فقط26عمادأمل الدواليبي3131
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐جمالآمنه دياب3132
مستجدتسع عشرة درجة فقط19عادلأمير الحمود3133
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ريكانأمير حاطوم3134

قديمعشرون درجة فقط20ساميامير عزام3135اعادة
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29سامرأميره ابو شديد3136
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28عبدهللاميره الفصيح3137
مستجدثالثون درجة فقط30نبيلآميره قلعه جي3138
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27علياميمه عبد النبي3139
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28عبد المنعمامين االحدب3140
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28عبد الفتاحامينه ابراهيم3141

قديمأربع وعشرون درجة فقط24لؤيانارا الحموي3142اعادة
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28وائلانجيل مقدسي3143
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22طاهرانجيال خضور3144

قديمخمس وعشرون درجة فقط25ميالدانجيال عاصي3145اعادة
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐شوقيانس البصار3146
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدأنس النجار3147
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مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمد طارقأنس حماد3148
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐نبيلانس خضير3149
مستجدتسع عشرة درجة فقط19ياسينأنس صالحاني3150
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐زهيرأنس مالعب3151
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22عليانشراح الدكاك3152
مستجدست وعشرون درجة فقط26ميالدانطونيو خوري3153
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمد عليأنغام الحمد3154
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مهيبانوار الياسين3155
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐رياضأوس اسبر3156
مستجدثمان عشرة درجة فقط18ضياء الدينايات الحبش3157
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29أحمدآيات الخلوف3158
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29يحيىايات الشولي3159
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23ناصرآيات العبود3160
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمداياد االيوبي3161
مستجدعشرون درجة فقط20جاسمالشيماء زكريا3162
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27فؤادايلين الحناوي3163
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐امينايمان الصالح3164
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27بسامايمان العبد3165
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مأمونايمان خليل3166
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمد امينايمن اللباد3167
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24طارقايناس الزعبي3168
مستجدست وعشرون درجة فقط26بركاتآية ابراهيم3169
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24حسنآيه الحسن3170
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمد علياية السيد حسين3171
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24احمداية العمري3172
مستجدتسع عشرة درجة فقط19سامرآيه بيطار3173
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمد نبيلآيه دللول3174
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29خضرايه سليمان3175
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22وليدايه شحود3176
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23كمالآيه شعار3177
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدآية شقيرة3178
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمد ديبايه فصيح3179
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27خالدآيه نويالتي3180
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمدآية هاجر3181
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29ياسرآيه هالل3182
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24معتزايهاب علوزي3183
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23وائلايهاب كيوان3184
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الفصل األول 

مستجدسبع وعشرون درجة فقط27بسامايهم الترك3185
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24مزيدايهم الحداد3186
مستجدسبع عشرة درجة فقط17منيبايهم السعدي3187
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدأيهم سليمان3188
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبد الحليمايوب الشلبي3189
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29عمرانايوب الفريح3190
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29يوسفبارعة حاطوم3191
مستجدست وعشرون درجة فقط26هنديباسل السكر3192
مستجدعشرون درجة فقط20اياد الدينباسل الشمعه3193
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبد السالمباسل العويدات3194

قديمصفر درجة فقط0نجاحباسل بيطار3195اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ساميباسل حجير3196
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23عبد العظيمباسل عبد الكريم3197
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27قاسمباسمه السعدي3198
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22بشارباوال حمصي3199
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمودبتول العسراوي3200
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عليبتول العلي3201
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21عالء الدينبتول القصيف3202
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمد ديببتول حالوه3203
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28صالحبتول صالح3204
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27موفقبتول عبد الرؤوف3205
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمد بسامبتول عرقسوسي3206
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐هيثمبتول ميهوب3207
مستجدعشرون درجة فقط20جرجسبديع رزوق3208
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حامدبراء سقا3209
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28عماربراءة السيداحمد محمود الشبيب3210
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐احمدبراءه شامان3211

قديمسبع وعشرون درجة فقط27محمدبسام عرسالي3212اعادة
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24خالدبسام عيسى3213
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مصطفىبشائر الموح3214
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24جمالبشار األحمر3215
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐جمالبشار القاسم3216
مستجدثالث عشرة درجة فقط13محمدبشار شداد3217
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21محمد باسلبشار شهبندر3218
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐غسانبشار عامر3219
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27حسانبشار مقدسي3220
مستجدعشرون درجة فقط20ابراهيمبشار نصر3221
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2020‐2021
الفصل األول 

مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محمد رضوانبشر درويش3222
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28حسينبشرى اصالن3223
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐فوازبشرى العساف3224
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ابراهيمبشرى القداح3225
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمودبشرى جريده3226
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27حسانبشرى عيون3227
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ايهاببكر الحريري3228
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25احمدبالل ابو ضاهر3229
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مرعيبالل الكنعان3230
مستجدأربع عشرة درجة فقط14عماربالل المؤذن3231
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمدبشاربالل منصور3232
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24عبد اللطيفبلسم دقه3233
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28عبد اللطيفبلقيس الحريري3234

قديمثالث وعشرون درجة فقط23محمدبلقيس الشيخ علي3235اعادة
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمد شريفبلنك سليمان3236
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22ممدوحبهاء الجغامي3237
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27سعدالدينبيان المرعشلي3238
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمدبيان النجار3239
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐كمالبيان حاج ابراهيم3240
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبد الرحمنبيان درزي3241
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27مفيدبيان عبده3242
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24انطوانبيرال غربي3243
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23عليبيسان أبو عبدهللا3244
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عمربيسان الحاج احمد3245
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمد جمالبيسان سليم3246
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عمادتاال الخوري3247
مستجدست وعشرون درجة فقط26عفيفتاال صقر3248
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27مأمونتاال عبد الرحمن3249
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21سالمتاله عيسى3250
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29فارستسنيم الرفاعي3251
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمدتسنيم دللول3252
مستجدعشرون درجة فقط20عمادتسنيم قادري3253
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمدياسرتسنيم كحلوس3254
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27وليدتسنيم مطر3255
مستجدعشرون درجة فقط20عبدالسالمتغريد القادري3256
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22نبيلتقى جليالتي3257
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22خليلتقى سميطة3258
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مستجدثمان عشرة درجة فقط18غازيتمام السعيفان3259
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐فوازتمام حسن3260
مستجدعشرون درجة فقط20عالءتمام عالء الدين3261
مستجدعشرون درجة فقط20فوزيتمام مدلل3262
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐وليدتميم العلي3263
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمدتوماس نوران البيك3264
مستجدثمان عشرة درجة فقط18سامر تيسيرتيسير الرمال3265
مستجدست وعشرون درجة فقط26موسىتيماء ابو حوران3266

قديمسبع وعشرون درجة فقط27ناصرتيماء ابوعاصي3267اعادة
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28عليتيماء الجاهوش3268
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27خالدتيماء ميا3269
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐شاديتيمور العربيد3270

قديمخمس وعشرون درجة فقط25حسينثائر خضر3271اعادة
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23عمادجاد العيسمي3272
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29تامرجاكلين جرجس3273

قديمأربع وعشرون درجة فقط24جندبجعفر خضر3274اعادة
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23عاطفجعفر درويش3275
مستجدعشرون درجة فقط20ايمنجعفر ديب3276
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐طالبجالء طالب3277
مستجدتسع عشرة درجة فقط19شاهينجلنار رستم3278
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27عبد المنعمجمانة وحش3279
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدجمعه بالوش3280
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25جمالجميل عثمان3281
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمدجميل قره جولي3282
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عدنانجنا الشيخ علي3283
مستجدتسع عشرة درجة فقط19مصطفى كمالجنان العمري3284
مستجداثنتا عشرة درجة فقط12مروانجنى الغضبان3285
مستجدست وعشرون درجة فقط26لؤيجنى طرابيه3286
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐نزارجواد ابوفخر3287
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐جنارجواد حسن3288
مستجدست وعشرون درجة فقط26أيادجواد سليقه3289
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمودجودي ظاظا3290
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27حاتمجودي كماشه3291
مستجدسبع عشرة درجة فقط17بسامجودي نده3292
مستجدثالثون درجة فقط30ناصرجورج الالبد3293
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21زيادجورج نخله3294
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐قيصرجوزيف سمعان3295
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مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21غيثجوليا اسد3296
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25سهيلجوليا شمسين3297
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمدجوليانا الجندي3298
مستجدست وعشرون درجة فقط26بسامجوليانا حاتم3299
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28نبيلجيداء رزق3300
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27تامرحازم الصوصو3301
مستجدعشرون درجة فقط20احسانحبيبه الهندي3302
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23خالدحسام الخطيب3303
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمودحسام غرز الدين3304
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27رائدحسان االشهب3305
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ثابتحسان القطيفان3306
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21عليحسن ابو لوحة3307

قديمخمس وعشرون درجة فقط25محمدحسن الخطيب3308اعادة
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28أسامهحسن الطرشان3309
مستجدثالثون درجة فقط30يحيىحسن بحصاص3310
مستجدتسع عشرة درجة فقط19محي الدينحسن جنيد3311
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐هشامحسن حسن3312
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبد المجيدحسن خيطو3313

قديمثمان وعشرون درجة فقط28سميرحسن صيموعه3314اعادة
قديمصفر درجة فقط0معروفحسن قسام3315اعادة

قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عليحسن محمد3316
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐رضوانحسين خيطو3317
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عليحسين غازي3318
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ابراهيمحكم حكيم3319
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حسام الدينحكمت االفغاني3320
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبدهللاحكيم قيسيه3321
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عصامحال زكار3322
مستجدخمس عشرة درجة فقط15سميرحال سويدان3323
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمد زينحال علي نور3324
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محي الدينحمزة ابراهيم3325

قديمصفر درجة فقط0احمدحمزه الحمدان3326اعادة
مستجدتسع عشرة درجة فقط19قحطانحمزة الشاهر3327

قديمخمس وعشرون درجة فقط25خالدحمزه العبدهللا3328اعادة
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمدحمزه المصري3329
مستجدست وعشرون درجة فقط26احمد صالححمزه راعي البلها3330
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23هفالحمزة قاووق3331
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23منيرحمزه كشيك3332
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قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐هايلحمزه كيوان3333
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐سالمحمزه محضر3334
مستجدإحدى عشرة درجة فقط11سامرحمزه وهبه3335

قديمأربع وعشرون درجة فقط24نعمانحنا النصر3336اعادة
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐رياضحنان بلبل3337
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25مصطفىحنين برعيش3338
مستجدتسع عشرة درجة فقط19تيسيرحنين خزعل3339
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمدحنين كريم3340
مستجدأربع عشرة درجة فقط14انورحنين نعيم3341

قديمثمان عشرة درجة فقط18حامدحيدر حبيب3342اعادة
قديمثالث وعشرون درجة فقط23حسانحيدرة حداد3343اعادة

مستجدثالثون درجة فقط30رامزحيدره شهيره3344
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22بسامخالد ابوحبله3345
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمد خيرخالد الجلدة3346
مستجدخمس عشرة درجة فقط15عبد الحميدخالد الظاهر3347
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23احمدخالد المرجي3348
مستجدثمان عشرة درجة فقط18جمالخالد المصري3349
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24وليدخالد المغربي3350
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28تمامخالد علوش3351
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21عبديخالد عليان3352
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐جمالخالد مريري3353
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمدخديجه العائدي3354
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28مباركخديجة المبارك3355
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28بسامخزامى الطويل3356
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمودخشمان عيسى3357
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐رضاخضر احمد3358
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمودخليل المكبتل3359
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐كمالخليل فلحوط3360
مستجدتسع عشرة درجة فقط19معتزخوله الصحناوي3361
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عقابخوله حمد3362

قديمثمان وعشرون درجة فقط28غازيدارين حمداش3363اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐منيردانه الشحف3364
مستجدعشرون درجة فقط20ابراهيمدانه بزازه3365
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21بدردانيال كردي3366
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25صالحدانيه الحميدي3367
مستجدثالثون درجة فقط30محمد أيمندانية الشيخ سعيد3368
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27فاروقدانيه شرف الدين ابوفخر3369
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مستجدتسع وعشرون درجة فقط29وليددانيه مرعي3370
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27احمددعاء االحمد3371
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐نبيلدعاء الحموي3372
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐خالددعاء تميم3373
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28عجاجدعاء سالم3374
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25حسندعاء شقيره3375
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21طاللدالل بعيتي3376
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عناددموع الشحادة3377
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24كمال الديندياب جمال الدين3378
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27سلماندياال عباس3379
مستجدعشرون درجة فقط20غسانديانا ابو خير3380
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25عليديمه البوشي3381
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27عليديمه الزير3382
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22وليدديمه تباب3383
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمددينا يوسف3384
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21يوسفرائد احمد3385
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25جاللرائد البسيط3386
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐فهدرئبال الحلبي3387
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22عبدهرابي عبود3388
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمدراتب خبيه3389

قديمثمان وعشرون درجة فقط28سالميراما الجبر3390اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ابراهيمراما الحاج علي3391
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27فايزراما الحناوي3392
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23ديابراما جليل3393
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21ابراهيمراما حمدان3394
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22مأمونراما حواج3395
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمدراما علوان3396
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27جهادراما غوري3397
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28اسامهراما فرح3398
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24شاهرراما منذر3399
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28احمدراما منيني3400

قديمثالث وعشرون درجة فقط23امينراما موسى3401اعادة
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23يسارراما يونس3402
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28أحمدرامة الحموي3403
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25احمدرامه الشحاده3404
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23ماهررامي الحفار3405

قديمأربع وعشرون درجة فقط24عبد العزيزرامي قدح3406اعادة
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مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمد عبد الخرانيا عوض3407
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24عليرانيا محمد3408
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمدحسامراويه طعمه3409
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐شاديرؤى ابراهيم3410
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27غازيرؤى الجنادي3411
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدرؤى حمو3412
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27امينرؤى خلف الناصر3413
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐جمالرؤى خليفه3414

قديمخمس وعشرون درجة فقط25محمدرؤى ريمه3415اعادة
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22قيسرؤى كلش3416
مستجدست وعشرون درجة فقط26عمارربى قره علي3417
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24عليرجاء عقيل3418
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐أحمدرحاب ناصر3419
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ساميرحمه عصفور3420
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24ماهرردين سعد3421
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐جانرزان جنبكلي3422
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22منصوررزان حسن3423
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22ياسينرزان ياسين3424
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23رزقرزق الشوفي3425
مستجدتسع عشرة درجة فقط19شهابرسالن االبازه3426
مستجدثالثون درجة فقط30احمدرشا ابوهاشم3427
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مالكرشا غصه3428
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28لؤيرشا محجوب3429
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐بيانرشا نصر3430
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28نبيلرضا شلغين3431

قديمثالث وعشرون درجة فقط23نضالرغد الحجلي3432اعادة
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24احمدرغد الحموي3433
مستجدثمان عشرة درجة فقط18سعيدرغد العبدهللا3434
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عمررغد العبود3435
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمدرغد جمعه3436
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27ابراهيمرغد خلوف3437

قديمثمان وعشرون درجة فقط28حمزهرغد دعبول3438اعادة
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محمد حسنرغد زهر الدين3439

قديمأربع وعشرون درجة فقط24زكوانرغد كاتبه3440اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐موفقرفعت كناكري3441
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29باسمرقيه الشيخ علي3442
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27عبد الفتاحرنا السعدي3443

د.م. بسام فركوح               12 / 39 م. الحبال              م. علي          م. البسيوني 



وضع كتابةلنظريالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةالرقم االت
ميكانيك الموائعالمقرر :

2020‐2021
الفصل األول 

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28سامررنا حمروني3444
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23خالدرند الصفدي3445

قديمثالث وعشرون درجة فقط23عدنانرنيم العسلي3446اعادة
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمودرنيم الفرحان3447
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمدرنيم مصطفى3448
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمد مروانرهام البرشة3449
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐يحيىرهام المفعالني3450
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐تركيرهام النصار3451
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28سليمانرهام محمد3452
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28احمدرهام مضهور3453
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22عليرهام نقرش فهده3454
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28عليرهف سليمان3455
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عاطفرهف مزهر3456
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبد القادررواء ادريس3457
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدروان ابو الشاالت3458
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمد رياضروان البهنسي3459
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24عبد الجبارروان الرواس3460
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28بسامروان حمدان3461
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐فضل هللاروعة سليم3462
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28هيسمروال الوادي3463
مستجدتسع عشرة درجة فقط19رفيقروال مصطفى3464
مستجدسبع عشرة درجة فقط17موفقروى عبد الخالق3465
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐سامرروى قطيط3466
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐سليمانرويده الحمصي3467

قديمخمس وعشرون درجة فقط25بيانرياض الحريري3468اعادة
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27اكثمريان عزام3469
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21الياسريبال زينيه3470

قديمعشرون درجة فقط20محمدريبر بركل3471اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐سهيلريتا خميسة3472
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28مزيدريم أبومنذر3473
مستجدثمان عشرة درجة فقط18فاديريم اسماعيل3474
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐يوسفريم التكله3475

قديمثالثون درجة فقط30زيدريم التمكي3476اعادة
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27فاديريم الحلبي3477
مستجدخمس عشرة درجة فقط15محمدريم عبدالسالم3478
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمودريم كوكجه3479
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27احمدريم محمد3480
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قديمثمان وعشرون درجة فقط28علم الدينريما الخطيب3481اعادة
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24عمرزاهر غيه3482
مستجدعشرون درجة فقط20احمدزكي عز الرجال3483

قديمأربع وعشرون درجة فقط24قبالنزكي منصور3484اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدزهراء شيخ3485
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حامدزهور عرابي3486
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23خالدزهير المرحوم3487
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22حسنزهير طفور3488
مستجدعشرون درجة فقط20طارقزياد الفاعوري3489
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21وليدزيالن محمد3490
مستجدعشرون درجة فقط20ناصرزين حمد3491
مستجدست وعشرون درجة فقط26عليزين الدين العلي3492
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐غصابزينب الحجي3493
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27عبدزينب الحسن3494
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27حسينزينب الحموي3495
مستجدست وعشرون درجة فقط26ايمنزينب ديب3496
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمدزينب سليم داؤد3497
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25حسينزينب شاهين3498

قديمتسع وعشرون درجة فقط29فيصلزينب ميا3499اعادة
مستجدست وعشرون درجة فقط26طارقزينه جلوف3500
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28احمدزينه زهوه3501
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21عمرزينه عيطه3502
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21ايمنسارا الغنيم3503
مستجدثالثون درجة فقط30محمدساره الشعير3504
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28ايمنسارة الشوا3505
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عمادسارة اللو3506

قديمثالث وعشرون درجة فقط23عبد اللطيفساره زكري3507اعادة
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25سماحساره زين الدين3508
مستجدتسع عشرة درجة فقط19سفيانساره عبدهللا بغدادي3509
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27عدنانسارة عماد3510
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27عليساره فرهود3511
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28إيادساره مسعود3512
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23حسنساره مفلح3513
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐رافتساره نصر3514
مستجدعشرون درجة فقط20يوسفساره نصر3515
مستجدست وعشرون درجة فقط26امجدسالي العريضي3516
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21حسينسالي راشد3517
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مستجدثالث وعشرون درجة فقط23يوسفسالي محمد3518
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدسامر ابراهيم حماش3519
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27نصرسامر ابوعساف3520
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28بهاء الدينسامر البراوي3521
مستجدعشرون درجة فقط20عليسامر سليمان3522
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐سعدسامر شاليش3523
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐نبيلسامر كناكري3524
مستجدثالثون درجة فقط30منيرسامي البحري3525
مستجدست وعشرون درجة فقط26سامرسامي بركات3526
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ميشيلساندرا فرانسيس3527
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28مجيدساهر مرداس3528
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حسينسدرة المنتهى عباره3529
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22عمارسدرة ابو سمرة3530
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمودسدرة الشعيتاني3531
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27مصطفىسدره نجيبه3532
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐احمدسدره المنتهى ذياب3533
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22مجديسعد عبدالغني3534

قديمست وعشرون درجة فقط26خالدسـعد االحمدالعبد هللا3535اعادة
مستجدخمس عشرة درجة فقط15زايدسفيان المحمد3536
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبد الحميدسالم الظاهر3537
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عمرسلمة الدرويش3538
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25سامرسلمى بوز3539
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28خالدسلوى االسد3540

قديمصفر درجة فقط0هيثمسليم الخطيب3541اعادة
مستجدعشرون درجة فقط20عليسليمان اسماعيل3542
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29أنسسليمان الرعاد3543
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐نبيلسليمان جوالق3544

قديمسبع وعشرون درجة فقط27جمالسليمان كشكه3545اعادة
قديماثنتان وعشرون درجة فقط22حمديسليمه افغاني3546اعادة

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23عماد الدينسماح برهان3547
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حسامسمر الشعيبي3548

قديمخمس وعشرون درجة فقط25كنانسنا الحلبي3549اعادة
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27خالدسندس المصري3550
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21حكمت عبد العسندس حبوش3551
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23عدنانسهام المقداد3552
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐هايلسهى المسالمه3553
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24رامزسوار الصفدي3554
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قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐موفقسوار خيرالدين3555
مستجدعشرون درجة فقط20ايمنسوزانا ابومغضب3556
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدسوسن مهاوش3557
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمودسيدرا عبو3558
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمد نذيرسيرينا حقون3559
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐فريزسيزار الخوري3560
مستجدعشرون درجة فقط20فاضلسيمون القنطار3561
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24لطفيشادن برجاس3562
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25بيانشام ابو حمدان3563
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29شحاذهشام ابو صفا3564
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24موفقشام ابو فاعور3565
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22اسماعيلشام الخطيب3566
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمد عيدشام القده3567
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27اسامهشام خميس3568
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28زيادشام شاالتي مصري3569
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐شوكتشام شمس الدين3570
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22كفاحشام كشور3571
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدشاهر منصور3572
مستجدعشرون درجة فقط20منيرشحاده كشيك3573
مستجدعشرون درجة فقط20بيانشذى االوس3574
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22طارقشكيب عبيد دبوس3575
مستجدعشرون درجة فقط20محمد ياسرشهد الخباز3576
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27فياضشهد ضحى3577
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24ياسرشيماء داوود3578
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عليصالح الرفاعي3579
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21سعودصبا ابوعمار3580
مستجدست وعشرون درجة فقط26ناصرصبا الميمساني3581
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23اسماعيلصفا نصر3582
مستجدست عشرة درجة فقط16ركانصالح زيتون3583
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22جاد الكريمضحى الجهماني3584
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25بسامضياء فروه3585
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24درويشضياء الدين الخلف3586
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐سالمطارق التركي3587

قديماثنتان وعشرون درجة فقط22دريدطارق الحريري3588اعادة
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21محمدطارق الصلخدي3589
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐زيادطارق شاشو3590
مستجدست وعشرون درجة فقط26نايفطارق عامر3591
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مستجدست وعشرون درجة فقط26زيادطارق عرابي3592
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22نزارطوني ابو سكه3593
مستجدسبع عشرة درجة فقط17مروانطيف فرج3594
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمد توفيقعاصم انجيله3595
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐خالدعامر عابورة3596

قديمخمس عشرة درجة فقط15محمد خيرعباده الدنيفات3597اعادة
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24عدنانعباده جبل3598
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21ادهمعبادة حرب3599
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمد سالمعباده مبروكه الشهير بعسليه3600
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبدالكريمعباس محرز3601
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28احمدعبد الباسط ابو السل3602
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمد عاطفعبد الجليل غنام3603
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمد منيرعبدالحسيب القلفه3604
مستجدثالث عشرة درجة فقط13مصطفىعبد الحميد بزي3605
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمد رياضعبدالحميد ظعاويط3606
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محي الدينعبد الخالق عبد الرحيم3607
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐رياضعبدالرحمن ابووطفه3608
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24غالبعبد الرحمن ادريس3609
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمد خالدعبد الرحمن االرغى3610
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25مصطفىعبد الرحمن الحالق3611
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23عادلعبد الرحمن الحمد3612
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24حسنعبد الرحمن الخضر3613
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمد امينعبد الرحمن الشربجي3614
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمدعبد الرحمن زينو3615
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدعبدالرحمن شحاده3616
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21خالدعبد الرحمن عبد الرحمن3617
مستجدعشرون درجة فقط20عماد الدينعبد الرحمن عرمان3618
مستجدثالث عشرة درجة فقط13احسانعبدالرحمن عطايا3619
مستجدعشرون درجة فقط20حسامعبد الرحمن غزال3620

قديمخمس وعشرون درجة فقط25محمدعبدالرحمن نتوف3621اعادة
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21مأمونعبد الرزاق اكريم3622
مستجدثالث عشرة درجة فقط13عليعبدالعزيز ابوعائشه3623
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حسنعبدالعزيز حمد3624
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21محمد عصامعبد العزيز خوالني3625
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28مأمونعبدالعزيز عارف3626

قديمتسع عشرة درجة فقط19حسنعبد العزيز موسى3627اعادة
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28حسينعبد القادر السليمان3628
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قديمخمس وعشرون درجة فقط25محمد عليعبدالكريم النجار3629اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عاصمعبدهللا السعدي3630
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ابراهيمعبدهللا الشمري3631
مستجدإحدى عشرة درجة فقط11احمد راتبعبد هللا الشمص3632
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐فاديعبدهللا الصالح الحريري3633
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمدعبدهللا المحمد3634
مستجدخمس عشرة درجة فقط15سميرعبد هللا المنا3635
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمد روحيعبد هللا النفاخ3636
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مصطفىعبدهللا الهندي3637
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمد بشيرعبد هللا حسين3638
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عليعبد هللا خميس3639
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21احمدعبد هللا شيخاني3640
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمدعبدهللا هزيم3641
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمد أيمنعبد المجيد بيطار3642
مستجدست عشرة درجة فقط16محمدعبد الناصر الفراج3643
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمدعبد الهادي الحلبي3644
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدعبد الهادي العفيش3645

قديمثالث وعشرون درجة فقط23جهاد الدينعبدالهادي حافظ3646اعادة
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24عبدالسالمعبدالهادي قدور3647
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐هشامعبد الوهاب مومنه3648
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28حسنعبدو مغالج3649
مستجدعشرون درجة فقط20محمدعبير الزين3650

قديمثمان وعشرون درجة فقط28نضالعبير الياسين3651اعادة
قديمثمان وعشرون درجة فقط28محمد زيادعبير زرزر3652اعادة

مستجدسبع وعشرون درجة فقط27راكانعبير زيتون3653
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عليعبير سالمه3654
مستجدست وعشرون درجة فقط26نبيلعبير سالمي3655
مستجدست وعشرون درجة فقط26جهادعبير كالس3656
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐كمالعثمان الحايك3657
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐رحالعثمان العكاشه3658
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمدعدنان القصار3659
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محمد انورعدنان المصري3660
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐هايلعدنان المقداد3661
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐غسانعدي البردان3662

قديمثالثون درجة فقط30حسنعدي الخميس3663اعادة
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22نزالعدي العيسى3664
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23أكرمعدي جانبيه3665

د.م. بسام فركوح               18 / 39 م. الحبال              م. علي          م. البسيوني 



وضع كتابةلنظريالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةالرقم االت
ميكانيك الموائعالمقرر :

2020‐2021
الفصل األول 

قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐بشيرعدي حرب3666
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22الياسعدي خلوف3667
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21لؤيعدي عزام3668
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مفيدعدي نوفل3669
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22طارقعز الدين العقباني3670
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مزهرعزيزه سعد3671
مستجدست وعشرون درجة فقط26كمالعصام السعيد3672
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمد ربيععصام دركل3673
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23احمد خيرعصمت تمراز3674
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28مازنعفاف السمان3675

قديمخمس وعشرون درجة فقط25عبدهللاعفراء حمدون3676اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐منصورعفراء محمد3677
مستجدسبع عشرة درجة فقط17ماهرعال مسرابي3678
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐فايزعالء طربوش3679
مستجدتسع عشرة درجة فقط19ايادعالء نرش3680
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24احمدعالء الدين األوتاني3681
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25عصامعالء الدين القطيش3682
مستجدتسع عشرة درجة فقط19محمدعالء الدين غدي3683
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐فارسعلي الشريف3684
مستجدثمان عشرة درجة فقط18محمدعلي الشوا3685
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21ورنسعلي الطحان النعيمي3686
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27عمرعلي برتاوي3687
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمد سامرعلي بريغش3688
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمدعلي بلبان3689
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28مالكعلي بوفرود3690

قديمثمان وعشرون درجة فقط28محمدعلي جحجاح3691اعادة
قديمصفر درجة فقط0وحيدعلي حسن3692اعادة

مستجدثمان وعشرون درجة فقط28حسينعلي حيدر3693
مستجدتسع عشرة درجة فقط19مظهرعلي خشيني3694
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24حسينعلي دبور3695
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27شوكتعلي سليمان3696

قديمأربع وعشرون درجة فقط24كمالعلي شدود3697اعادة
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27سعيدعلي عبدي3698

قديمسبع وعشرون درجة فقط27قاسمعلي عمر3699اعادة
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمدعلي عيسى3700
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐احمدعلي كناني3701
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمدعلي ناصر الدين3702
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قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐احمدعلي ناصيف3703
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمد خيرعلي ورده3704
مستجدست وعشرون درجة فقط26عليعماد الداالتي3705
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐نورسعماد زرقه3706
مستجدست وعشرون درجة فقط26احمدعماد الدين النصار3707

قديماثنتان وعشرون درجة فقط22حسنيعمار الشاطر3708اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐هيثمعمار بوحمدان3709
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حسنعمار صالح3710

قديمست وعشرون درجة فقط26غطاسعمار طبيقي3711اعادة
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29ياسينعمار عنقيره3712
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27سهيلعمر ابوفخر3713
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدعمر السيداحمد3714
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐تيسيرعمر الصحناوي3715
مستجدعشرون درجة فقط20تيسيرعمر الطرودي3716
مستجدسبع عشرة درجة فقط17عاصعمر العاص3717
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21كمال الدينعمر العلي3718
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27اكرمعمر القصير3719

قديمست وعشرون درجة فقط26قاسمعمر بركات3720اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐اسماعيلعمر جدعان3721
مستجدست عشرة درجة فقط16محمدعمر حسن3722
مستجدثمان عشرة درجة فقط18محمدعمر راجح3723

قديمثالث وعشرون درجة فقط23محمدعمر سالت3724اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عدنانعمر شرف3725
مستجدأربع عشرة درجة فقط14عبد القادرعمر طيبه3726
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مأمونعمر عرب أوغلي3727
مستجداثنتا عشرة درجة فقط12اسعدعمر قاسم3728

قديمأربع عشرة درجة فقط14بشيرعمر منذر3729اعادة
مستجدعشرون درجة فقط20محي الدينعمر منصور3730

قديماثنتان وعشرون درجة فقط22محمدعمر نجيب3731اعادة
قديماثنتان وعشرون درجة فقط22اكرمعمران ابو شهدا3732اعادة

قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐كمالعمران الحلبي3733
مستجدست وعشرون درجة فقط26خيريعمران الحمد3734
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐غسانعمران المحيثاوي3735
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25فوازعمران حمزه3736

قديمخمس وعشرون درجة فقط25فتحيعمران شرف الدين3737اعادة
قديمسبع وعشرون درجة فقط27ياسرعمرو الزرعوني3738اعادة

مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمد طيبعمرو السوادي3739
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مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمد بسامعمرو السيد3740
مستجدثمان عشرة درجة فقط18فارسعنان راضي3741
مستجدثمان عشرة درجة فقط18أيمنعهد هوشر3742
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمد ديبغاليه احدب3743
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21هشامغالية بري3744
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24مأمونغاليه فيومي3745
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حسنغدير اسبر3746
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22مازنغدير رباح3747
مستجداثنتا عشرة درجة فقط12عليغدير غانم3748
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24رعدغدير فرهود3749
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22امجدغرام العوض3750

قديمسبع وعشرون درجة فقط27شاهينغرام المغوش3751اعادة
مستجدثالثون درجة فقط30فاتحغزل النديوي3752
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28قفطانغزل حاطوم3753

قديماثنتان وعشرون درجة فقط22مأمونغسان الشلبي3754اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مروانغسان العوابدة3755
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24حامدغفار القاضي3756
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدغفران الحبش3757
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24احمدغفران الرباعي3758
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24احمدغفران خبصه3759
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24ربيعغنوه ابوعاصي3760
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مطيعغنوه محسن3761
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23كمالغنى االزهري3762
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24موفقغنى السبيناتي3763
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمدعليغنى النصرهللا3764
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23عبد الرحمنغنى طالب3765
مستجدثمان عشرة درجة فقط18جمالغيث الحجار3766
مستجدعشرون درجة فقط20سميرغيث الحسن3767
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ماهرغيث الشاطر3768
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28حمدغيث العاكول3769
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22نضالغيث سنجاب3770
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24حسينغيث عباس3771
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29محمد حسامغيث نضر3772
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمودغيد خسوك3773
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28رياضفؤاد السكر3774
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23هشامفؤاد الفرخ3775
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐الياسفابيوال المصري3776
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مستجدتسع وعشرون درجة فقط29حسانفاتن االكتع3777
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29محمد عليفادي الزراد3778

قديماثنتان وعشرون درجة فقط22عادلفادي العواد3779اعادة
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28عيسىفادي جبيل3780

قديمتسع وعشرون درجة فقط29خالدفادي صليبي3781اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐صبرهفادي هالل3782
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عصامفارس حنا3783
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23تيسيرفارس دويعر3784
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23سعيدفارس عزي3785
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمدفاروق الحايك3786
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25حافظفاطر مصطفى3787
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عاطففاطمة اسماعيل3788
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27هانيفاطمه الخلف3789
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24اسماعيلفاطمه الصالح النابلسي3790

قديمثالث وعشرون درجة فقط23احمدفاطمه الطويل3791اعادة
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدفاطمه المحمد3792
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28سليمفاطمه المش3793
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23عدنانفاطمه حبابة3794
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28احمد حسامفاطمه عرموش3795
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27اميرفاطمه يعقوب3796
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدفالنتينا بلول3797
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عيسىفايز نكد3798
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ياسرفتون شعبان3799
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29سهيلفجر خضر3800
مستجدعشرون درجة فقط20عدنانفراس المقداد3801
مستجدتسع عشرة درجة فقط19دانيالفراس بكور3802
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27مازنفراس شعيب3803
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐يوسففرح دحله3804
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25كيانفرح صعب3805
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدفرح صقور3806
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمد هشامفرح طبليه3807

قديمسبع وعشرون درجة فقط27ماجدفرح فياض3808اعادة
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21محمد وليدفرح كركوره3809
مستجدعشرون درجة فقط20حنينفكتوريا دره3810
مستجدعشرون درجة فقط20راغبفهمية اغا3811
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدقاسم الحسن3812
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمدقاسم الصالح3813
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مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عليقاسم رماح3814
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25أحمدقاسم عبدهللا3815
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمدقاسم عون3816
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐تيسيرقبس العمرالعبود3817
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐احسانقتيبه ابوحال3818
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22خالدقصي ابو خير3819
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمد ديابقصي البابا3820
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐هشامقصي الجراد3821
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23عبدالحميدقصي الجهماني3822
مستجدسبع عشرة درجة فقط17ممدوحقصي الرفاعي3823
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21منصورقصي السماره3824
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27منصورقصي الغانم3825
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐معنقصي حديفه3826
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21خالدقمر الحايك3827
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عطاهللاقيس الشمندي3828
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27رجىكاترين الطويل3829
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21كمالكاترين صقر3830

قديمست عشرة درجة فقط16عمادكارمن حريز3831اعادة
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22مازنكارمن زين الدين3832
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐نبيلكرم نعيم3833

قديمسبع وعشرون درجة فقط27اسامهكرم ورور3834اعادة
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23عمادكريم السلمان هنيدي3835
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22نبيلكريم زحالوي3836
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐منصوركريم شمس الدين3837
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حسامكريم عيسى3838
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24اسامةكريم مكارم3839
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمد بشيركناز القزاز3840
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عمادكنان المصري3841
مستجدثمان عشرة درجة فقط18زيدكنان عامر3842
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدكنان كحيل3843
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25شوقيكندا النداف3844
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐صياحكنده ناصر3845
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22زهيرالرا فاطره3846
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27عدنانالرا نكد3847
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمد نزارالنا الشعار3848
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24وسيمالنا الشمندي3849
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23بسامالنا العلي3850

د.م. بسام فركوح               23 / 39 م. الحبال              م. علي          م. البسيوني 



وضع كتابةلنظريالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةالرقم االت
ميكانيك الموائعالمقرر :

2020‐2021
الفصل األول 

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمودالنا سراقبي3851
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27نبيللؤي بدليسي3852
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عثمانلؤي شاهين3853
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22سالملؤي محضر3854
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐زريفلبانه دليله3855
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27أسعدلبانة سابق3856
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28راتبلبانه سليم3857

قديمواحدة وعشرون درجة فقط21مفيدلبنا حديفه3858اعادة
مستجدثمان عشرة درجة فقط18مروانلبيبه احمد3859
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمد نزارلجين الشعار3860
مستجداثنتا عشرة درجة فقط12غازيلجين المقداد3861
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐طاهرلجين الهمس3862
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐جماللطفية سعود3863
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐فوازلميس شيا3864
مستجدعشرون درجة فقط20أحمدلنا الشريف3865
مستجدعشرون درجة فقط20نضاللوسيا جربنده3866
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐زيادلونه السقا3867

قديمثمان وعشرون درجة فقط28عمادليانا النداف3868اعادة
مستجدتسع عشرة درجة فقط19حسنليث الحمد3869
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محسنليث خليل3870
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23برهانليث دقو3871
مستجدعشرون درجة فقط20نعيمليث دورو3872
مستجدسبع عشرة درجة فقط17مفيدليث عتيق3873
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24مروانليث ناصر3874
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28سليمانليليان سليمان3875
مستجدتسع عشرة درجة فقط19محمودليليان عباس3876
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21محمد توفيقليمار عرقسوسي3877
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐أيهملين الشبل3878
مستجدعشرون درجة فقط20فراسلين العظمه3879
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24جاسملين جمعه الرفاعي3880
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمد أنسلين لبابيدي3881
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐شحادةلينا االحمد3882
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐انورماجد الشعار3883
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐أديبماجدة كيطون3884
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐انطونمارسيل الخوري3885
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐انطونمارك مرقص3886
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمد حاتمماريا عيسى3887
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قديماثنتان وعشرون درجة فقط22مباركمازن الشيخ احمد3888اعادة
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21زاهرمازن ظاظا3889
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محمدمحمودماسه الراعي3890
مستجدست وعشرون درجة فقط26ابراهيمماسه العاقل3891
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24خالدماسة عيسى3892
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24حسنمالك الفارس3893
مستجدثمان عشرة درجة فقط18زهيرمالك قطان3894
مستجدست وعشرون درجة فقط26فوازمؤمن الفاعوري3895
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐سليممؤمن سكر3896
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25أحمدمؤمنه البيضه3897
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23راتبمؤمنه شهاب3898
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمودماهر الحمصي3899
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22سعيدماهر الرفاعي3900
مستجدتسع عشرة درجة فقط19خالدماهر المقت3901
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐نسيبماهر حمشو3902
مستجدخمس عشرة درجة فقط15محمد رشادماهر داود3903

قديمثالث وعشرون درجة فقط23ابراهيمماهر رجب3904اعادة
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24نزارماهر عزام3905
مستجدثمان عشرة درجة فقط18محمد اميرمايا االشقر3906
مستجدعشرون درجة فقط20مرهفمايا السليمان3907
مستجدثمان عشرة درجة فقط18عدنانمايا جلول3908
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28ربيعمايا دبوس3909
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐رائدمايا سعيد3910
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29عليمايا شعير3911
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24هشاممايا فصيح3912
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمدمايا معطي3913
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمد ياسينمؤيد الويش3914
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21عبد الناصرمؤيد بحبوح3915
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25جورجمجد الحداد3916
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمدمجد الخطيب3917
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25أيسرمجد الخطيب ابو فخر3918
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐موسىمجد الديوب3919
مستجدست وعشرون درجة فقط26فهيممجد السلمان هنيدي3920
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27سامرمجد الشوفي3921

قديمخمس وعشرون درجة فقط25عاصفمجد المنصور3922اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐صالح الدينمجد رشواني3923

قديمخمس وعشرون درجة فقط25هايلمجد شهيب3924اعادة
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قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عطامجد صالح3925
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐شفيقمجد طنوس3926
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مروانمجد طنوس3927
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21رائدمحمد ابواللبن3928
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمودمحمد أبوروميه السعدي3929
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23ابراهيممحمد ادريس3930
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐غالبمحمد ادريس3931
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25عطيهمحمد االحمد3932
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐سامرمحمد الببيلي3933
مستجدست وعشرون درجة فقط26بهاء الدينمحمد البشير3934
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐سهيلمحمد البشير3935
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25حسينمحمد البليخ3936
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29احمدمحمد الحاج3937
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐خالدمحمد الحسين3938
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28معاويهمحمد الحسين3939

قديمصفر درجة فقط0مطيعمحمد الحلبوني3940اعادة
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23دحاممحمد الحميد3941

قديمثمان عشرة درجة فقط18خالدمحمد الخطيب3942اعادة
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24حسينمحمد الدخيل3943
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ابراهيممحمد الرفاعي3944
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عمارمحمد الزنجليجي3945
مستجدست عشرة درجة فقط16عدنانمحمد السيدحسن3946
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمد شفيقمحمد الشاعر3947
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27صالحمحمد الشعبي3948
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27فايزمحمد الشيخ3949
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28خالدمحمد الضميري3950
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22عامرمحمد الطباع3951
مستجدأربع عشرة درجة فقط14خالدمحمد العالول3952
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐بشيرمحمد العبدهللا3953
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27شافيمحمد العبدهللا3954
مستجدست وعشرون درجة فقط26عبدهللامحمد العبدالمحسن3955
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐موسىمحمد العبود3956
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21مروانمحمد العلي3957
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25فايزمحمد العمور3958
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23سميرمحمد الغزولي3959
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27اسماعيلمحمد الفالح3960
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مامونمحمد القداح3961
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قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐طالبمحمد المحيمد3962
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐خالدمحمد المسلماني3963
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22عدنانمحمد المشعلي3964
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مصطفىمحمد المصري3965
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐احمد سعيدمحمد المقداد3966

قديمواحدة وعشرون درجة فقط21هيثممحمد النصار3967اعادة
قديمأربع وعشرون درجة فقط24خالدمحمد النقشي3968اعادة
قديمسبع وعشرون درجة فقط27شاهينمحمد أله رشي3969اعادة

مستجدست عشرة درجة فقط16عبد الناصرمحمد بدريه3970
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عمادمحمد بدوي3971
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمدمحمد تقي الدين3972
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24أحمدمحمد جاويش3973
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبد الكريممحمد حسن3974
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐احمدمحمد حطيني3975
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22عبد الرحمنمحمد حمد3976
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حساممحمد خضير3977
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21احمدمحمد خطاب3978
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27شيخموسمحمد خليل3979
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمدعليمحمد دباس3980
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عزاممحمد درويش3981
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حسينمحمد رضوان3982
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐سميرمحمد ريان3983
مستجدتسع عشرة درجة فقط19بشارمحمد ريحاوي3984
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمد سميرمحمد زرزور3985
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐منهلمحمد زعير3986
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22فراسمحمد سلمان3987

قديمخمس وعشرون درجة فقط25عبد الكريممحمد شحادة3988اعادة
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25موسىمحمد ضيا3989
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27هيثممحمد طبانه3990
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28انورمحمد طير3991
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28احمدمحمد عبد الجليل3992
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐يوسفمحمد عثمان3993
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28مرعيمحمد عزو3994
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐يوسفمحمد عساف3995
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24يوسفمحمد عللوه3996
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عمادمحمد علوش3997
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عيدمحمد عليا3998
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قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عدنانمحمد غويش3999
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐زكريامحمد غيبه4000
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22يوسفمحمد غيالن4001
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23احمدمحمد فالح4002
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐نزارمحمد فياض4003
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25خالدمحمد قاروط4004
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ابراهيممحمد قطيفاني4005
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐أيمنمحمد قيمر4006
مستجدست وعشرون درجة فقط26أحمد ايادمحمد لحام4007
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21وائلمحمد محسن4008

قديمثمان وعشرون درجة فقط28محمودمحمد محمد4009اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐احمدمحمد مفلح4010

قديمأربع عشرة درجة فقط14عيسىمحمد مياسه4011اعادة
مستجدست عشرة درجة فقط16عبدهللامحمد مياله4012
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24عمرمحمد نعسان4013
مستجدست وعشرون درجة فقط26احمدمحمد هيكل4014
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عادلمحمد ياسين4015
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27ابراهيممحمد يوسف4016
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24عبد هللامحمد يونس4017
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدنزارمحمدابراهيم المنجدالشهيرباللح4018
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمدطريفمحمدأديب النابلسي4019
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28خالدمحمد اسامه ادهم4020
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23عبد هللامحمد الفاتح السقا4021
مستجدثالثون درجة فقط30فايزمحمدأمير خاوندي4022

قديمخمس وعشرون درجة فقط25محمد رضوانمحمد أنس جبر4023اعادة
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27عبد الحميدمحمد انس عميش4024
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مالكمحمدأنور النصار4025
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27احمدمحمد اياد بلو4026
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمودمحمد اياد كاتبه4027
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ماهرمحمد ايهم الريحاوي4028
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27احمدمحمد ايهم شيخ عثمان4029

قديمسبع وعشرون درجة فقط27محمدمحمد باسل كربوج4030اعادة
مستجدست وعشرون درجة فقط26عبد الجليلمحمد بشار عباس4031
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمد رضوانمحمد بشر خونده4032
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29ماهرمحمد جمال نعمان4033
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمد جودةمحمد جود خرسي4034
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمد جمالمحمد خالد حمصي4035
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مستجدسبع وعشرون درجة فقط27فرحانمحمد خير الديب4036
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐احمدمحمد خير العمر4037
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمد شاكرمحمد خير القاوقجي4038

قديمتسع وعشرون درجة فقط29عمرمحمد درويش أمين4039اعادة
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25عبد الكريممحمد رضا االسعد4040
مستجدثالثون درجة فقط30رياضمحمد رضا شعبان4041
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24سميرمحمد رضا معتوق4042
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28غزوانمحمد رياض المدني4043

قديمثمان وعشرون درجة فقط28مجدمحمد زاهر عرفه4044اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمد حساممحمد زاهر عيون4045
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21غسانمحمد زين دركل4046
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐سلمانمحمدزين محمود4047
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمد خيرمحمد سامي الحداد4048
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمد توفيقمحمد سامي السقا اميني4049
مستجدتسع عشرة درجة فقط19سامرمحمدسرمد جميل4050
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمد فراسمحمد سمير القربي4051
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24أحمدمحمد صالح جمعه4052
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمدمحمد طارق الحالق4053
مستجدسبع عشرة درجة فقط17محمدهيثممحمدطارق الملقي4054
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ممدوحمحمد عادل جبالق4055

قديمواحدة وعشرون درجة فقط21فهميمحمدعامر اسعيد4056اعادة
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمد عرفانمحمد عامر العوا4057
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25واصلمحمد عباده أبو دمعه4058
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمد عماد الدمحمد عدنان الحموي4059
مستجدثالثون درجة فقط30عامرمحمد عفيف الزين4060
مستجدست وعشرون درجة فقط26حسنمحمد علي االحدب4061
مستجدست وعشرون درجة فقط26حسينمحمد علي الحاج حمود4062
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27نزارمحمد علي الحلبي4063
مستجدست وعشرون درجة فقط26فائزمحمد علي الغضبان4064
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23رسالنمحمد علي قديس4065
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27خالدمحمد عمران الرتا4066
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمد ايمنمحمد عيد الفوال4067
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمدمحمدغازي حماميه4068
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدمحمدغياث برو4069

قديمتسع عشرة درجة فقط19عبد النبيمحمدغيث بشير4070اعادة
مستجدسبع عشرة درجة فقط17وائلمحمدغيث نصار4071
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28هشاممحمد فارس زبيدي4072
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مستجدسبع وعشرون درجة فقط27سامرمحمد فارس عابدون4073
مستجدسبع عشرة درجة فقط17عمادمحمد فارس كنعان4074
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐سهيلمحمد فراس الحرش4075

قديمتسع وعشرون درجة فقط29نزارمحمد فراس الحموي4076اعادة
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29بساممحمدفرج تركماني4077
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محي الدينمحمدكرامه الحسن4078
مستجدخمس عشرة درجة فقط15محمد ناصرمحمد كريم طانه4079
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐فياضمحمدلقمان الدرع4080
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28عبد الستارمحمد مالك الخولي4081
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21حسام الدينمحمدمأمون العلمي4082
مستجدسبع عشرة درجة فقط17وليد عبد الرزمحمد محي الدين شموط4083
مستجدتسع عشرة درجة فقط19غسانمحمد مضر زيتون4084
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐غياث الدينمحمدمالك قباني4085
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27أحمد ماهرمحمد منار بركات4086
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24عمرمحمد ناجي مطر4087
مستجدعشرون درجة فقط20ماهرمحمد نادر بوظو4088
مستجدعشرون درجة فقط20ياسينمحمدنصوح بطش4089
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21غسانمحمد نور التركماني4090

قديمثالث وعشرون درجة فقط23ياسينمحمدنور اليونس4091اعادة
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28احمدمحمد نور غزال4092
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27زكيمحمد نور يوسف4093
مستجدست عشرة درجة فقط16محمد جهادمحمدهشام المعراوي4094
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27عبدومحمدهمام فضل هللا4095
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمد هيثممحمد وائل الصباغ4096

قديمعشرون درجة فقط20نبيلمحمدوسام تكريتي4097اعادة
مستجدثالث عشرة درجة فقط13محمد سامرمحمد وسيم مراد4098
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمد عمارمحمدياسر السيد4099
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمد سعيدمحمد ياسر حمدان4100
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24حسانمحمد ياسين حربي4101
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23ياسرمحمد يامن عبد الرحمن4102
مستجدعشرون درجة فقط20مأمونمحمد يزن الشامي4103

قديمواحدة وعشرون درجة فقط21زهيرمحمديمان الخياط4104اعادة
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27زاهرمحمود ابو عيد4105
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدمحمود االحمد4106
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24حسينمحمود الجفال4107
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمد احمدمحمود العجوز4108
مستجدست عشرة درجة فقط16سعيدمحمود العمر4109
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قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ماجدمحمود الفرج4110
مستجدست وعشرون درجة فقط26نعيممحمود جاروف4111

قديمست وعشرون درجة فقط26سميرمحمود جاويش المصري4112اعادة
قديمثمان وعشرون درجة فقط28اصفمحمود علي4113اعادة
قديمصفر درجة فقط0عبد االلهمحمود كنعان4114اعادة

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23عبدالخالقمحمود نابلسي4115
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐رياضمحمود ورده4116
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23ناجيمرام السمال4117
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمدبساممرام القادري4118
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29جهادمرام المبارك4119
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23فريزمرام حمزه4120
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22معنمرام دويعر4121
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21عليمرتضى أسعد4122
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23يحيىمرح الجوهري4123
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27مازنمرح عثمان4124
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25حسنمرعي محمد4125
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25خالدمرهف عامر4126
مستجدست وعشرون درجة فقط26باسلمروان صادق4127
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23حسانمروه الحتاوي4128
مستجدست وعشرون درجة فقط26ابراهيممروه المفضي4129
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐خلدونمروه جبور4130
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27عبد السالممروة حاجين4131
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25عمادمريان جروس4132
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25قدورمريم حديد4133
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25عثمانمريم صالح4134
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24خالدمريم محمود4135
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ابراهيممشير االحمد4136
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدمصطفى الرجب4137
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27عبد اللطيفمصطفى الصالحاني4138
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدمصطفى جبل4139
مستجدأربع عشرة درجة فقط14فريدمصطفى شرف4140

قديمصفر درجة فقط0تيسيرمضر اسكيف4141اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐فيصلمضر الدعبل4142
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐احمدمعاذ الجزماتي4143
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22جمالمعاذ العلي4144
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22حسانمعاذ القاري4145
مستجدست وعشرون درجة فقط26ضرارمعاذ النعساني4146
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مستجدعشرون درجة فقط20محمد نبيلمعاذ ايبش4147
مستجدست وعشرون درجة فقط26محمدمعاذ شاهين4148
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27عماد الدينمعاذ نسب4149
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25صالحمعتز صالح4150
مستجدعشرون درجة فقط20ابراهيممعتز محي الدين4151
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22فارسمعتصم صيموعه4152

قديمثالث وعشرون درجة فقط23اسعدمالذ خلوف4153اعادة
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27شكريمالك الجمعات4154
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24ماجدمنار اسعد4155
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22فايزمنار رشوان4156
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27اسامهمنار محمد4157
مستجدتسع عشرة درجة فقط19اسدمناف الشاعر4158
مستجدعشرون درجة فقط20محمد خالدمنى الحافي4159
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22بدر الدينمنى شعبان4160
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24زيانمنيار سجاع4161
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24جميلمها الزين4162
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22أيمنمها اليافي4163
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عدنانمها قويدر4164

قديمثمان وعشرون درجة فقط28جمالمهدي الدوماني4165اعادة
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27قاسممهران الحريري4166
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدمهند الجبر4167
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐امينمهند القرح4168
مستجدتسع عشرة درجة فقط19يونسمهند صوفي4169
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23طاللمهند طليعه4170
مستجدست وعشرون درجة فقط26حسام الدينمهند عجلوني4171
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مصطفىمهند مصطفى4172
مستجدعشرون درجة فقط20اسماعيلمهيمن السامرائي4173
مستجدعشرون درجة فقط20ياسرمي اسماعيل4174

قديمست وعشرون درجة فقط26محمدميار الموسى4175اعادة
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24مسلمميار فخرالدين4176

قديمخمس وعشرون درجة فقط25محمد ياسينمياس الملط4177اعادة
مستجدتسع عشرة درجة فقط19نبيلميرنا الدخل هللا4178
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28عمادميرنا شقير4179
مستجدثمان عشرة درجة فقط18ماهرميس السليمان4180
مستجدعشرون درجة فقط20انورميس الطويل4181
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ابراهيمميسان حاج خلف4182
مستجدست وعشرون درجة فقط26سميرميسم بعيره4183
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قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حسام الدينميسم حيبا4184
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐يحيىميسم نادر4185
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25جورجميشيل بزره4186
مستجدتسع عشرة درجة فقط19جرجسميشيل عبد الملك4187
مستجدعشرون درجة فقط20زيدانميشيل عطا هللا4188

قديمسبع وعشرون درجة فقط27يوسفميالد اسعد4189اعادة
قديمثالث وعشرون درجة فقط23مرادمينا منصور4190اعادة

مستجدأربع وعشرون درجة فقط24ساميناتالي بلدي4191
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23يحيىنادر حناوي4192
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ناصرنادر قانصوه4193
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عز الديننادين نمور4194
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28 رأفتناريمان تباب4195
مستجدست وعشرون درجة فقط26عالء الديننانسي القدح4196
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25جميلنبيل شعار4197
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمدنجيب ابو غيدة4198
مستجدتسع عشرة درجة فقط19جورجنجيب خبازه4199
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24فيصلندى حسن4200

قديمست وعشرون درجة فقط26منيرندى غنوم4201اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐أيمننزار القطريب4202
مستجدإحدى عشرة درجة فقط11غساننزيه بكار4203
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐محمد خيرنسرين قباني4204
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐رياضنضال ابو سمرا4205
مستجدعشرون درجة فقط20عبد الرزاقنضال رجب4206
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24هشامنغم االمام4207
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23يوسفنغم سليمان4208
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29خالدنغم معروف4209
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐نجمنوار راضي4210
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐كمالنوار زغيب4211
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21عدناننور ابراهيم4212
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21أحمد راتبنور ادريس4213
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمد ايادنور الحموي4214
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25مرواننور الدعاس4215
مستجدست وعشرون درجة فقط26احمدنور العبد هللا4216
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24سميحنور العالن4217
مستجدعشرون درجة فقط20صباحنور القاضي4218
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27حسامنور آله رشي4219
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محمد لؤينور تكريتي4220
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قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حسننور حجيره4221
مستجدست وعشرون درجة فقط26شوقينور حسون4222
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمدنور سعد الدين4223
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24نايفنور شاليش4224

قديمواحدة وعشرون درجة فقط21بشارنور شيخ قاسم4225اعادة
قديمثمان وعشرون درجة فقط28محمد نبيلنور شيخ مخانق4226اعادة

مستجدثالث وعشرون درجة فقط23مازننور عامر4227
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐رضواننور عزام4228
مستجدست وعشرون درجة فقط26صالحنور ياغي4229
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محمدنور الدين االيوبي4230
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محمدنور الدين رباح4231
مستجدأربع عشرة درجة فقط14احمدنورالدين مسعد4232

قديمخمس وعشرون درجة فقط25فراسنوران نانه4233اعادة
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عدناننورس العلي4234
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐يوسفهاجر الحجلي4235
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27وسيمهاجر مكاوي4236
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23عزيزهادي ابراهيم4237
مستجدثالثون درجة فقط30محسنهادي حسن4238
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐نضالهاني جنبكلي4239
مستجدخمس عشرة درجة فقط15محمدهاني نصر4240
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبدهللاهبه الترك4241
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐أحمدهبة الحردان4242
مستجدعشرون درجة فقط20عبد الرزاقهبه الحفار4243
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐خالدهبه العك4244
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25عمادهبه سلطانه4245
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حسنهبه قسوم4246
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21محمد غسانهبة نديم4247
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28احمدهدى الحريري4248
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22مصعبهدى الزرزور4249
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25سامرهدى بالل4250
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25خلدونهدى سليم4251
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عليهدى عدس4252
مستجدثمان عشرة درجة فقط18زيدانهديل أبوحسون4253
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐خالدهديل البيك4254
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐هانيهديل الحديد4255
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21عدنانهديل المبارك4256
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25جمال  الدينهديل سلمان4257
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قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐وليدهديل عجاجه4258
مستجدخمس عشرة درجة فقط15فوازهزارد حمدمفضي4259
مستجدعشرون درجة فقط20حيدرهشام طالب4260
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22حاتمهمام عباس4261
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمدأيمنهنا رفاعي4262
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27خليلهناء منذر4263

قديمسبع وعشرون درجة فقط27اكرمهنادي مالعب4264اعادة
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22جمال عبد الناصهند سالم4265
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27مارديكهوفيك ايريان4266
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐وليدهيا الصالح4267

قديمسبع وعشرون درجة فقط27عادلهيا العرقسوسي4268اعادة
مستجدست وعشرون درجة فقط26زيادهيا النواقيل4269
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ماهرهيا سليمان4270
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21سامرهيا هالل4271
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22خالدهيام الطرودي4272
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21عبد الرحمنهيام بركات4273
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐انورهيثم الشيخ قويدر4274
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ايادهيثم الضابط4275
مستجدثمان درجات فقط8نشاتوائل ابو عساف4276
مستجد‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ماهروائل بطحه4277
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24سليمانوائل منصور4278
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23ثائروئام النصيرات4279
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25احمدواني عمر4280
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐رياضوحيد الدين باره4281
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28ميخائيلورد الحصري4282
مستجدتسع عشرة درجة فقط19حسامورد مراد4283
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐صالحوسام جديد4284
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28احمدوسام دخل هللا4285
مستجدتسع عشرة درجة فقط19اكرموسام سكيكر4286
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐رافعوسام عليشه4287
مستجدتسع عشرة درجة فقط19منذروسام هالل4288
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29محمد بساموسناء الميداني4289

قديمخمس وعشرون درجة فقط25جمالوسيم البهلول4290اعادة
مستجدثالث عشرة درجة فقط13عمادوضاح ابو عمر4291
مستجداثنتا عشرة درجة فقط12سهيلوضاح طيفور4292
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عمادوعد أبوسيف4293
مستجدسبع عشرة درجة فقط17محمد امينوعد رحمه4294
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مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22احمدوعد رفاعيه4295
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمد جمعهوعد همج4296
مستجدثالثون درجة فقط30رشيدوفاء عمر4297
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ابراهيموالء المدني4298
مستجدست وعشرون درجة فقط26ابراهيموالء ديب4299
مستجدست وعشرون درجة فقط26هشاموليد االدلبي4300
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21محمودوليد رابح4301
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28أحمديارا ابراهيم4302
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27محموديارا الخليل4303
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محسنيارا حسن4304
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23حساميارا خضير4305
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐مصطفىيارا طبيخ4306
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28ماهريارا قدورة4307
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22عمارياسر الشاالتي4308
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28معتصمياسر الشربجي4309
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23أنورياسر حج عثمان4310
مستجدسبع عشرة درجة فقط17محمدخيرياسر شرشار4311
مستجدتسع وعشرون درجة فقط29خير الدينياسر قبيس4312
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21حامدياسمين السعد4313
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐طاللياسمين بركات4314
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐نضالياسمين صادق4315
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24سيف الدينياسمين علي4316
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27سعدوياسمين منذر4317
مستجدثالثون درجة فقط30بساميامن الحفار4318
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21أحمديامن دحبور4319
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27ماهريامن عويص4320
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27منهليحيى الجهماني4321

قديمثالث وعشرون درجة فقط23زكريايحيى الطعاني4322اعادة
مستجدثالث وعشرون درجة فقط23محمديحيى العائدي4323
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐زكريايحيى شاميه4324
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25رفعتيزن الحسن4325
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐فايزيزن الخوري4326
مستجدست وعشرون درجة فقط26عاطفيزن ذيب4327
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22غالبيزن علي4328
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ناصريزن محمد4329

قديمصفر درجة فقط0أكرميزن نوفل4330اعادة
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22محمديسر البيطار4331
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مستجدسبع وعشرون درجة فقط27علييمار ريا4332
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24محمديمامه الحمود4333
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐معنيمامه حرب4334
مستجدعشرون درجة فقط20سامريمامه زيتونه4335
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24احمديمان الطيلوني4336
مستجداثنتان وعشرون درجة فقط22ناظميمان العوض4337
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27يحيىيمان شحرور4338
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ابراهيميمان كنعان4339
مستجدثمان وعشرون درجة فقط28محمد متينيمنى حافظ4340
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27نزارينال ابو حسون4341
مستجدثالث عشرة درجة فقط13آمرينال الدكاك4342
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عبد الرزاقيوسف الجراقي4343
مستجدواحدة وعشرون درجة فقط21محمد حسانيوسف الديري4344

قديمسبع وعشرون درجة فقط27تيسبريوسف السريع4345اعادة
مستجدخمس وعشرون درجة فقط25محمديوسف الفهد4346
مستجدسبع وعشرون درجة فقط27احمديوسف الفياض4347
مستجدتسع عشرة درجة فقط19طالليوسف المحمد4348
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حسانيوسف برهوم4349
قديم‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐عباسيوسف شاقول4350
مستجدثمان عشرة درجة فقط18محمد جمعةيوسف عرابي4351
مستجدأربع وعشرون درجة فقط24ابراهيميوشع الكشكي4352

ست عشرة درجة فقط16ابراهيمأسامة الحورانيالبعث

تسع عشرة درجة فقط19مأمونحسان الرفاعيحلب

ثالث وعشرون درجة فقط23ماهرزين العابدين عوداعادة

خمس وعشرون درجة فقط25عبد اللطيفسارة محيسناعادة

ست وعشرون درجة فقط26هانيطالل برجاساعادة

سبع وعشرون درجة فقط27سالمعمران الصحناويالبعث

صفر درجة فقط0يمان محمد المحاميداعادة

خمس وعشرون درجة فقط25محمد عدنانهبه قره كهيااعادة

صفر درجة فقط0عليمحمد اياد السامسةري و صاعادة

ثالث وعشرون درجة فقط23محمداباء خضور6000اعادة
خمس وعشرون درجة فقط25ناجياحمد الصبح6019اعادة
ست وعشرون درجة فقط26محموداحمد الصمادي6020اعادة
أربع وعشرون درجة فقط24محمد عيدأحمد سالمة6037اعادة
أربع وعشرون درجة فقط24عامرالليث ابو كحله6083اعادة

اضافة

السنة الثالثة 
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وضع كتابةلنظريالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةالرقم االت
ميكانيك الموائعالمقرر :

2020‐2021
الفصل األول 

أربع وعشرون درجة فقط24فوازايمان محب الدين6131اعادة
ثالث وعشرون درجة فقط23معتزبهاء حمايل6180اعادة
أربع وعشرون درجة فقط24بسامحسام فرج6222اعادة
ثالث وعشرون درجة فقط23جاد هللاحسن عربي6235اعادة
صفر درجة فقط0عبدهللاحسن نصر6239اعادة
سبع وعشرون درجة فقط27محمدخالد لحسين6267اعادة
أربع وعشرون درجة فقط24عبد الهاديدعاء الياسين6280اعادة
ثالث وعشرون درجة فقط23خلدونرائد األحمر6290اعادة
صفر درجة فقط0حسينرامي مرشد6306اعادة
أربع وعشرون درجة فقط24فريزرغد العاقل6329اعادة
واحدة وعشرون درجة فقط21وجيهزيدون قيسيه6381اعادة
واحدة وعشرون درجة فقط21سامرساره موسى العش6394اعادة
ثالث وعشرون درجة فقط23مازنطارق الشربجي6465اعادة
سبع وعشرون درجة فقط27امجدعباده دياب6477اعادة
ثالثون درجة فقط30ايمنعباده راضي6478اعادة
واحدة وعشرون درجة فقط21جورجعبود باع صولو6499اعادة
عشرون درجة فقط20نوافعدي الصفدي6505اعادة
خمس عشرة درجة فقط15اسامهعلي مناع6531اعادة
اثنتان وعشرون درجة فقط22ثائرعمار مالك6541اعادة
خمس وعشرون درجة فقط25مفيدعمار نادر6542اعادة
أربع وعشرون درجة فقط24محمد عيدعمران زمزم6552اعادة
سبع وعشرون درجة فقط27غازيقيس قرعونه6589اعادة
صفر درجة فقط0وهيبكرم ابوخضور6594اعادة
ثمان وعشرون درجة فقط28الياسكمال غزالة6598اعادة
ثالث وعشرون درجة فقط23عرفانكنان المؤيد6599اعادة
صفر درجة فقط0محمدكنان نوفل6602اعادة
ثالث وعشرون درجة فقط23اكرملميس نصار6619اعادة
ثالث وعشرون درجة فقط23يحيىمحمد كحلوس6737اعادة
ثالث وعشرون درجة فقط23الرازيمحمد عادل عبد الرحمن6771اعادة
ثالث وعشرون درجة فقط23محمد خيرمحمدغيث اوطه باشي6778اعادة
ثمان عشرة درجة فقط18احمد فيصلمحمدمازن غزال6780اعادة
صفر درجة فقط0رياضمطلق الحجي6841اعادة
صفر درجة فقط0عبدهللانجيب غيال6871اعادة
ست وعشرون درجة فقط26صالحنورا الخضر6902اعادة
ست وعشرون درجة فقط26يوسفغاده قبه جي6998اعادة

أربع وعشرون درجة فقط24عبد الكريمعلي محمد9440اعادة
السنة الرابعة 
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وضع كتابةلنظريالعملياسم االب اسم الطالب و النسبةالرقم االت
ميكانيك الموائعالمقرر :

2020‐2021
الفصل األول 

ثمان وعشرون درجة فقط28هشاممحمد السعدي9588اعادة

أربع وعشرون درجة فقط24محمد مازنهبة ميمونة اعادة
السنة الخامسة 
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رقم الطالب ت
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017 اعادة

5018
5019
5020 اعادة

5021 اعادة

5022
5023
5024 اعادة

5025
5026
5027
5028

الفرات عامجامعة دمشق االختصاص: الثانیة قوائم طالب السنة كلیة الھندسة المدنیة
2020-2021 العام الدراسي :

الفصل :

مالحظات النظري العملي اسم األب اسم الطالب
واحدة وعشرون درجة فقط 21 عبدالصمد أریا حسني
أربع وعشرون درجة فقط 24 حسین إقبال شیخ علي
ثالث وعشرون درجة فقط 23 فرھاد آواز عثمان
خمس وعشرون درجة فقط 25 محسن اتحاد االحمد
واحدة وعشرون درجة فقط 21 محمدصالح احمد الشكیمي

------------------------------- ------------ ------------ خلیل احمد العیسى
------------------------------- ------------ ------------ سمیر احمد الھزاع
------------------------------- ------------ ------------ جمال احمد عباس
------------------------------- ------------ ------------ ابراھیم احمد عمر

سبع وعشرون درجة فقط 27 حسن احمد عید
عشر درجات فقط 10 زیاد اریج المردود

------------------------------- ------------ ------------ بدران ازاد منصور
------------------------------- ------------ ------------ محمد اسامھ طعمة
------------------------------- ------------ ------------ ریاض اسراء العبد هللا

تسع وعشرون درجة فقط 29 ربیع اسراء المخلف
خمس وعشرون درجة فقط 25 عطاهللا المؤید المحمد

سبع عشرة درجة فقط 17 باسل المصطفى المصطفى
أربع وعشرون درجة فقط 24 درویش الھام القدور

------------------------------- ------------ ------------ كمال امانھ الفرج
------------------------------- ------------ ------------ محمد امیر رسول

ثالث وعشرون درجة فقط 23 صالح انجي  نخلھ
أربع وعشرون درجة فقط 24 محمد سامر انسام فلو
ثمان وعشرون درجة فقط 28 محمدسعید ایمن الحاج

------------------------------- ------------ ------------ محمدامین ایھ الحمود
خمس وعشرون درجة فقط 25 ولید ایھ رمضان
سبع وعشرون درجة فقط 27 جمال ایھم العداي الخلیل

------------------------------- ------------ ------------ محمد بشار الخلف
اثنتان وعشرون درجة فقط 22 كرو بشار محمد

------------------------------- ------------ ------------ حمود بشرى حمود المصطفى

االولالمقرر : ميكانيك الموائع
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الفرات عامجامعة دمشق االختصاص: الثانیة قوائم طالب السنة كلیة الھندسة المدنیة
2020-2021 العام الدراسي :

الفصل : االولالمقرر : ميكانيك الموائع

5029
5030
5031
5032 اعادة

5033
5034
5035
5036
5037 اعادة

5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046 اعادة

5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059

------------------------------- ------------ ------------ خلیل بیان الحمود
------------------------------- ------------ ------------ فنر تیرش االوسي

سبع وعشرون درجة فقط 27 ایاد جود الحمیدي
صفر درجة فقط 0 عمر جیان كجل

ثمان عشرة درجة فقط 18 خلف حسین البدران
واحدة وعشرون درجة فقط 21 عبد الكریم حسین الحوار

------------------------------- ------------ ------------ علي حمدوش الموح
------------------------------- ------------ ------------ علي حنان مدلخ

ست وعشرون درجة فقط 26 عثمان دایك عثمان
ثمان وعشرون درجة فقط 28 نادر دعاء المرعي

------------------------------- ------------ ------------ یوسف راما الخضرالمحمد
أربع عشرة درجة فقط 14 محمد راما خلف

------------------------------- ------------ ------------ محمد رمضان عبدهللا
عشرون درجة فقط 20 عریف رھام خلف

------------------------------- ------------ ------------ عبدالغفور ریناس خلیل
ثمان عشرة درجة فقط 18 موفق ساره الحنیدي

------------------------------- ------------ ------------ عكید سعید امین
ثالث وعشرون درجة فقط 23 یوسف سلیمان الغوثاني

سبع عشرة درجة فقط 17 امیل سوزي عبدو
------------------------------- ------------ ------------ سراج سیبان ناصر
------------------------------- ------------ ------------ زیاد شھد العبد هللا
------------------------------- ------------ ------------ عبد الصمد شھد الفیاض
------------------------------- ------------ ------------ ناصر عباده حروب
------------------------------- ------------ ------------ عثمان عبدااللھ االحمد الشواخ

تسع عشرة درجة فقط 19 شجاع عبدالرحمن المبارك
------------------------------- ------------ ------------ وحید عبدالرحمن سلیمان
------------------------------- ------------ ------------ جمعھ عبدهللا السالمھ
------------------------------- ------------ ------------ عواد عبدهللا الصالح

ثمان عشرة درجة فقط 18 صبحي عبدهللا العلي
سبع وعشرون درجة فقط 27 علي عدي الحمود
ست وعشرون درجة فقط 26 حسین عال الحسین
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الفرات عامجامعة دمشق االختصاص: الثانیة قوائم طالب السنة كلیة الھندسة المدنیة
2020-2021 العام الدراسي :

الفصل : االولالمقرر : ميكانيك الموائع

5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090

اثنتان وعشرون درجة فقط 22 حسین عال الخزام
------------------------------- ------------ ------------ عماد عال سالمھ

اثنتان وعشرون درجة فقط 22 نورالدین عالء سلیمان
------------------------------- ------------ ------------ محمد علي الدرویش

ثالث وعشرون درجة فقط 23 محمد علیھ الضللي
------------------------------- ------------ ------------ لوفان عمادالدین الرجا

ثمان عشرة درجة فقط 18 فواز عمر الحسن
سبع عشرة درجة فقط 17 جالل عمر المطر

اثنتان وعشرون درجة فقط 22 سلیمان عمر دھماش
ثالث وعشرون درجة فقط 23 زھیر غیث الدریعي

------------------------------- ------------ ------------ خلیل فھر االبراھیم الشبلي
عشرون درجة فقط 20 خالد قمر الحمیدي

------------------------------- ------------ ------------ جمال كحلھ ابراھیم
------------------------------- ------------ ------------ محمد كندا علي

عشرون درجة فقط 20 محمد كندة البطران
------------------------------- ------------ ------------ عامر لورنس العواد
------------------------------- ------------ ------------ حسن لورین احمو
------------------------------- ------------ ------------ عجاج لیالي العلي الناصر
------------------------------- ------------ ------------ جمیل لیالز احمد
------------------------------- ------------ ------------ عبد الغفور مایا الحسن

خمس وعشرون درجة فقط 25 ناصر مایا العبدهللا
سبع وعشرون درجة فقط 27 محمد صبحي مبین حاج عبو

------------------------------- ------------ ------------ متعب مجد القدرو
------------------------------- ------------ ------------ منھل مجد الھجر

سبع وعشرون درجة فقط 27 علي محمد ابراھیم
سبع عشرة درجة فقط 17 حسین محمد الجفال

أربع وعشرون درجة فقط 24 عبد الستار محمد الحلو
عشرون درجة فقط 20 علي محمد حمود

ثمان وعشرون درجة فقط 28 خالد محمد لولح
------------------------------- ------------ ------------ یاسر محمدسعید السلیمان
------------------------------- ------------ ------------ محمود محمدعمار الشربجي
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الفرات عامجامعة دمشق االختصاص: الثانیة قوائم طالب السنة كلیة الھندسة المدنیة
2020-2021 العام الدراسي :

الفصل : االولالمقرر : ميكانيك الموائع

5091
5092
5093
5094
5095
5096 اعادة

5097
5098 اعادة

5099
5100 اعادة

5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113

اعادة

اعادة

------------------------------- ------------ ------------ مضحي محمدیزن المحیمد
------------------------------- ------------ ------------ عبد محمود العمر السلیمان

ست وعشرون درجة فقط 26 محمد مرح حجو
------------------------------- ------------ ------------ محمد مرح سعد
------------------------------- ------------ ------------ عبدالباسط مصطفى محمد اغي

خمس وعشرون درجة فقط 25 خلیل مھند العبد الرحمن
خمس وعشرون درجة فقط 25 ناظم مھند المحمد
ست وعشرون درجة فقط 26 مروان نبیھھ داالتي
ثمان وعشرون درجة فقط 28 نافع نور العبدهللا
ثالث وعشرون درجة فقط 23 حسین نور عباس

------------------------------- ------------ ------------ خالد نورالعبدهللا
سبع وعشرون درجة فقط 27 موفق نورالھدى الحاج حمادي
ست وعشرون درجة فقط 26 احمود ھبھ السرور

عشرون درجة فقط 20 خلیل ھبھ هللا المحمد
------------------------------- ------------ ------------ محمود ھبھ زعرور

ثمان درجات فقط 8 فارس ھند ادغیم

19 علي یمن الكانف

سبع وعشرون درجة فقط 27 احمد وائل االحمد الشیخ
ست عشرة درجة فقط 16 قتیبھ ورف الباقر الصالح

تسع وعشرون درجة فقط 29 بسام یوسف العوض
------------------------------- ------------ ------------ مھیدي یوسف الیوسف

ثمان وعشرون درجة فقط 28 محمد وسن الفحل

خمس عشرة درجة فقط 15 احمد ھیا النومان

تسع عشرة درجة فقط

خمس وعشرون درجة فقط 25 فرحان محمد ابراھیم

اعادة
ست وعشرون درجة فقط 26 عمر نسرین عثمان
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