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 4 من 1 صفحة 
 

لالمتحان النصفي   ذين يحق لهم التقدم لالمتحان االستدراكيأسماء الطالب ال

 2020-2019للفصل الثاني من العام الدراسي 

 الكلية اسم المقرر اسم الطالب الرقم ت

  اقتصاديات البناء ميار محمود سريوي 201620047  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهندسة  
المدنية  
والبيئية  

 والمعمارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاديات البناءقا أحمد فايز الجوابره  201210031  2

 اإلنارة والصوت تحسين فاروق قطان  201510045  3

 التحكم البيئي شاهين وليد شرف الدين  201510139  4

 التحكم البيئي برقاوي زينه اياس سالم  201710325  5

 التشريعات العقارية شاهين وليد شرف الدين  201510139  6

 لحراري التصميم ا رؤى يعقوب ابراهيم 201510135  7

 التوثيق المعماري أحمد فايز الجوابره  201210031  8

 الخرسانة المسلحة  غيث ناجي ابو علوان  201410067  9

 الرسم الهندسي / مدني عمرو رضا خنجر  201710379  10

 الرسم الهندسي / مدني بشار جمال ويحه 201910127  11

 الطرائق العددية الهندسية  محمد سليمان حسن 201610054  12

 العمران الصحراوي  رامي سعيد ابو سعده 201610105  13

 الفيزياء العامة / مدني وليد محمد خليل 201910149  14

 الفيزياء العامة / عمارة  عبير محمد سمير جمعه زبادنه 201810345  15

 الفيزياء العامة / عمارة  الدقاق  روال محمد هشام 201810350  16

 الفيزياء العامة / عمارة  عبد العزيز عاشج هراطه  201710201  17

 الكيمياء للمهندسين رزان عصام الدوير  201910328  18

 نالكيمياء للمهندسي تسنيم خليل عبد السالمين 201910162  19

 اإلنكليزية ألغراض خاصة اللغة  أحمد محمد رزمة 201410315  20

 المساحة والتخطيط العزيز عاشج هراطه  عبد 201710201  21

 المساحة والتخطيط فهد اسعد الهالل  201710258  22

 (1المنشآت الخرسانية وتصميمها ) عدي فؤاد هدروس  201610253  23

 (1منشآت الخرسانية وتصميمها )لا سليم زياد الطلب  201610072  24

 (1المنشآت الخرسانية وتصميمها ) علي مصعب الرفاعي  201310082  25

 (2المنشآت الخرسانية وتصميمها ) مروان كنعان الحالق 201610056  26

 (2المنشآت الخرسانية وتصميمها ) حسام مروان الصبح  201810207  27

 اإلنشائيانيك الميك هشام بسام غزال  201110075  28

 الميكانيك اإلنشائي رحمه منير الزعبي 201710058  29

 الميكانيك اإلنشائي مسعود عبد الهادي قبالن  201910299  30

 الهندسة الجيوتكنيكية أحمد محمد الشحادات  201710222  31

 وتكنيكيةالهندسة الجي أحمد قاسم الحميد 201910303  32

 إدارة التشييد محمود احمد اللبابيدي 201610244  33

 إدارة المشاريع أحمد فايز الجوابره  201210031  34

 (1إنشاء المباني ) نجود محمود مرمر 201110166  35

 (1إنشاء المباني ) محسن زيد العاصي  201810340  36

 (2إنشاء المباني ) إيملين منهال فهد 201710210  37

 (2تاريخ العمارة ) مالك محمد أديب راجح 201410009  38

 (2تاريخ العمارة ) يوسف رشيد المصطفى 201810262  39

 تجهيزات البناء رؤى يعقوب ابراهيم 201510135  40
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  (1تحليل إنشائي ) علي مصعب الرفاعي  201310082  41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهندسة 

المدنية 

والبيئية 

 والمعمارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1تحليل إنشائي ) محمد عماد شرو 201220007  42

 (1تحليل إنشائي ) أحمد خالد عبد المعطي 201520038  43

 (2تحليل إنشائي ) محمد هاني العقله 201510197  44

 (2تحليل إنشائي ) عبد الهادي محمد خير الشالح 201510233  45

 (2تحليل إنشائي ) محمد عبد الرزاق الصياد  201610221  46

 (2تخطيط مدن ) تسنيم رامي غزول 201710165  47

 (2تصميم معماري ) مرام محمد سمير 201910256  48

 تطبيقات هندسية للطبوغرافية محمد سليمان حسن 201610054  49

 عمارة( / 1رياضيات ) محمد نور فائز البيرقدار 201910370  50

 ( / مدني2رياضيات ) عطا هللا اعبيد الراشد  201910147  51

 ( / عمارة2رياضيات ) فيفيانا نبيه الهجري 201610084  52

 (3رياضيات ) مفرجمحمد جمال  201520044  53

 (3رياضيات ) عمرو رضا خنجر  201710379  54

 (3رياضيات ) مرام فواز مدلل  201510041  55

 (3رياضيات ) حمزه خالد عاشور  201710073  56

 طبوغرافيا قصي عبد الرحمن شديد 201910053  57

 طبوغرافيا عبد الرحمن موفق سليم  201910087  58

 طبوغرافيا محمد بكر احمد المنجد 201820048  59

 (2اري )عرض معم يارا فاروق صيوح 201510155  60

 علم السكون / مدني  رزان عصام الدوير  201910328  61

 علم السكون / مدني  أحمد عبد الرحمن سنوبر 201910039  62

 علم السكون / مدني  حسين منير الزعبي 201910055  63

 علم السكون / مدني  محمد بكر احمد المنجد 201820048  64

 / عمارة  علم السكون ليث جابر عبود 201610083  65

 مقاومة مواد / مدني لونا ابراهيم الذكور  201710246  66

 مقاومة مواد / مدني مؤيد احمد ابو حوران 201820052  67

 مقاومة مواد / مدني فيصل عقله المشمش 201820017  68

 مقاومة مواد / مدني محمد جمال العمور 201810100  69

 مقاومة مواد / مدني لين محمد جديد 201810027  70

 مدنيمقاومة مواد /  أحمد خالد عبد المعطي 201520038  71

 مهارات الرسم األساسية محمد سمير غسان بدوي 201910095  72

 ميكانيك السوائل علي احمد الشاعر  201810169  73

 ميكانيك السوائل لونا ابراهيم الذكور  201710246  74

 ميكانيك تربة مسعود عبد الهادي قبالن  201910299  75

 نظريات التخطيط محمد فراس احمد العطار  201610025  76

 (2نظريات العمارة ) رؤى يعقوب ابراهيم 201510135  77

 (2نظريات العمارة ) ساره حميدي المحمد الجمعه 201710338  78

 هندسة األساسات باسل محمد فهمي العطار 201620053  79

 هندسة األساسات مروان الصبح حسام  201810207  80

 هندسة األساسات عبد القدوس محمود عبد هللا  201430004  81

 هندسة األساسات أحمد راتب المسالمه  201510081  82

 سة األساساتهند نايف وائل خلوف 201610189  83
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  هندسة المياه العادمة  قاسم محمد القاضي  201610154  84

 هندسة المياه العادمة  عادل خلوف محمد  201610068  85
 

 الكلية اسم المقرر اسم الطالب الرقم ت
التصميم  تاريخ الفن الوسيط  د ديابمجد خلو 201710182  1

والفنون 
 التطبيقية

 تطبيقات لونية رؤى مصطفى دخان  201810292  2

 تكنولوجيا المواد نجاح محمد شاكر شرفاوي 201710180  3
 

 الكلية اسم المقرر اسم الطالب الرقم ت

 بيئة األعمال الدولية  كيلعأية محمد ال 201910191  1

 العلوم
 ريةاإلدا

  والمالية

 بيئة األعمال الدولية  بسام محمود عبد الغني 201810011  2

 (1)رياضيات  محمد منجفيكا 201910366  3

 (1)رياضيات  يعرب قحطان السالمات 201920030  4

 اإلدارة المالية  محمد حسون 201910198  5

 نظم المعلومات اإلدارية نور الهدى أبو كليب 201910350  6

 نظم المعلومات اإلدارية منجفيكامحمد  201910366  7

 مبادئ االقتصاد الكلي  محمد منجفيكا 201910366  8

 (2) رياضيات قاسم محمد بحبوح 201820057  9
 

 الكلية اسم المقرر اسم الطالب الرقم ت

 عبد المعين القباني 201820050  1
  (2كهربائية )دارات 

 
 
 
 
 
 
 

هندسة 
المعلوماتية 
 واالتصاالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيان الشوى 201910019  2

 عمر المسلماني 201810223  3

 أسس االلكترونيات
 محمد منار بوز الجدي 201820051  4

 محمد الكراد  201910101  5

 حيدر مرتكوش 201910235  6

 (2برمجة ) محمد ناصر دردر  201910339  7

 تراسل المعطيات محمد الدهيس 201810315  8

 الشاشمحمد يزن  201510166  9

 (4رياضيات )
 رلى األحمر 201710194  10

 أنوار الغنام 201710134  11

 حسن ضاهر  201920027  12

 محمد النونو 201610003  13

 أنوار الراوي  201820009  14 (3رياضيات )

 حسين العكاري 201910034  15

 برمجة النظم محمد السمان 201630008  16

 بو حوىرهام أ 201520006  17
 الخوارزميات وبنى المعطيات

 لين العالوي  201510222  18

 محمد طارق الزعيم  201830005  19
 (5رياضيات )

 زينب األحمر 201710303  20

 راما المعلم  201910234  21

 أحمد السعدي  201810354  22 تصميم الدارات المنطقية

 مروة الساعدي  201910068  23

 الشبكات العصبونية حمد أمجد طرابلسيم 201310188  24

 شبكات االتصال النقالة  إلبروز محمد 201610274  25

 والنوعية  أسس الوثوقية شروق الذيب 201110424  26

 راما المعلم  201910234  27
 (2رياضيات )

 حيدر السالمة  201410214  28

 إدارة الشبكات رهام أبو حوى 201520006  29

 (1برمجة ) مالك العبيد 201810071  30
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هندسة  الحاسوب واالنترنتأدبيات  عمر المسلماني 201810223  31
المعلوماتية 
 واالتصاالت

 مدخل إلى البيانيات ماهر رمضان الرمضان  201820071  32

 أساسيات الكهرباء عمار الجرب  201510228  33

 مؤيد فليون 201610008  34
 الصنعي الذكاء 

 محمد الخطيب 201410269  35

 مدخل إلى االقتصاد  محمد الخطيب 201410269  36

 المعالجات والمتحكمات الصغرية الخطيبمحمد  201410269  37

 (1)الحاسوب مهارات  ديانا غزولي  201610133  38
 

 قسم المقرر اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 ( 1إنكليزية مستوى ) لغة نجوى ابراهيم بوز 201920042 1

 
 
 ت المتطلبا

 محمد هشام الحالق 201920041 2
 العربية مهارات اللغة 

 العزيز عاشج هراطه  عبد 201710201 3

 (1مهارات الكتابة باللغة اإلنكليزية ) مجد إبراهيم العطواني 201330002 4
 جهان مروان سكر 201920014 5

لغة أجنبية   الحضارة العربية +
 ( ثانية )فرنسي 

 يزيد عثمان الصوص  201920024 6

 المالمحمد براء محمود  201910196 7

 تاريخ العرب الحديث والحضارة العربية  محمد سعيد بهجت خباز حلبي 201620051 8

 محمد جاسم الحمد كدم  201820061 9

 
 
 
 
 

 الحضارة العربية 
 
 
 
 
 
 
 
  

 لؤي محمود حامد 201820018 10

 محمد عارف محمد خير حبيب 201910154 11

 نائل رياض السهو 201910158 12

 عبد هللا حسين الفرحان  201910129 14

 احمد حامد الحريري  201910166 15

 عبد هللا أحمد المحمد  201910081 16

 مروه خالد عيسى 201910090 17

 محمد خير عادل علقم  201710277 18

 محمد قاسم غسان النجار  201910361 19

 محمد البشير محمد باسل دعبول 201910335 20

 نور معتز الموقع 201810365 21

 ألما محمد منذر ناعوره 201810291 22

 أنس حسام الدين قاسو 201910331 23

 طارق مهند الرملي 201910015 24

 مصباح منير العيسى 201910369 26

 طارق رياض جنده لي  201910128 28

 لؤي عبد القادر تللو النشواتي 201910075 29

 أحمد صالح نزال  201720019 30

 :متحاناتهمالمتحان االستدراكي لوجود تعارض في مواعيد الأسماء الطالب الذين ال يترتب عليهم رسم تسجيل 

الجامعيالرقم  ت  الكلية اسم المقرر اسم الطالب 

 (2تاريخ العمارة ) سلوى محمد فداء محمد الخليل  201510137 1

الهندسة المدنية والبيئية  
 والمعمارية

 (2تاريخ العمارة ) كثم يوسف عمادأ 201610081 2

 (1إنشاء المباني ) زاهر عبد الرحمن نمره 201610085 3

 إدارة المشاريع ايمن ابو ترابيجابر  201610207 4

 ديكور  تاريخ الفن الوسيط لوران ادريس عيسو 201910354 5

 تاريخ العرب الحديث محمد غيث سامر السيروان 201710039 6
 متطلبات 

 تاريخ العرب الحديث بشر محمد سمير بريغله 201720002 7
 


