
التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية
ARC-R1 :القاعة

رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

1مهند ماهر  حجازي1201910493
1سنا محمد بشير  كامل2201910633
1محمد كنان بسام  قويدر3201910671
1سوسن محمد حسني  العلبي4201910676
1اسماء محمد جمال  الحمصي5201910842
1رشا نشوان  كيخيا6201911012
1اميره عمر  التال7202010291
1شهد محمد تيسير  الجوبراني8202011280
2ليث اسماعيل  الصوص9201520034

3آيه بسام  زين10201910608
3محمود سيف الدين  نوح11201910614
3ضياء خالد  السحلي12202010288
4ميسان محمد وسيم  السادات13201820170
4سدره غياث  قصيباتي14201910527
4آالء محمد  الحلبي15201910666
4حلى محمد عاصم  هبا16201910683
4سيدرا محمد سامر  شمسي باشا17201910704
4أمجد محمد خالد  شكري18202011233
4لين محمد رائد  بيرم19202011272
5لجين يوسف  بارافي20201720087
5خالد محمد  غويش21201820056
5ليلى مازن  مراد22201910623
5رايه نظام  سمره23201910844
6فاطمة الزهراء محمد  مهنا24201520008
6هوازن هيثم  نزال25201820087

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

منسحب

محروم

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

ARC-R2 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

7دانه مهند  كيالني1201820019
8المنتصر  المنتصر   منذر2201910607
8تاله ماهر  مرعي3201911131
9شام فادي  نصر4201910588
11آالء معتز با  المخلالتي5201720011
11أسامه احمد  البطرني6201720057
11محمد ياسر محمد كمال  جبر7201820071
12كنانه عماد الدين  الديري8201520011
12محمد هشام غسان  بكداش9201610293

12كريم محمد سامر  يسار السمان10202020143
12نعمة زياد  عرفه11202020145
13روبير الياس  راجحه12202010180
13لين سليمان  كاسوحة13202010182
13جودي وائل  القباني14202010190
13سدره محمد ماهر  الحمصي15202010206
13غزل بولس  الحالق16202010235
13رؤى احمد  عكيلي17202010260
13الرا ماهر  قهوه جي18202010263
13شاكر ايهم  جراده19202010739
13ميشلين شحاده  حنون20202010791
21

22

23

24

25

محروم

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

ART 1 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

1نادية ياسر  جميل1201610582
 1ريم خالد  خزعل2201610699

1روالنا اكرم  البقاعي3201910304
1حياة نادر  اللبان سحلول4201910750
1نالين باسل  المؤذن االيوبي5201910764
2هند صالح  شجاع6201910484
3محمد ماهر محمد حسان  الحفار7201710572
3محمد موفق  البغدادي8201710926
3ماسه نبيل  خليل9201810717

3عبد الرحمن محمد مازن  الكريشاتي10201910909
3دالية اياد  حمصي11201910976
3رهف محمد ايمن  الخرفان12201911065
3عاصم احمد  دابله13201911127
4رضوان نور الدين  حناوي14201711001
4ميشيل عبدو  رعد15201910818

الفنون

محروم

محروم

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

ART 2 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

5رزان بشير - بشير1201810818
5مرام منذر  صفايا2201910437
5جودي محمد فتحي  الخوام3201910973
7رهف يوسف  عمار4201720061
7ريم مأمون  عبد هللا5201910729
7دانه بسام  الخياط6201910792
7روالنة ايمن  الفرا7201910796
8لجين نسيب  ابو عسلي8201410438
8مايا جهاد  زودي9201610696

9رنيم محمد ثابت  الحريري10201720068
10عبير عبد الرحمن  عابدين11201710008
10آيه محمد حسين  السقطي12201910685
10احمد مأمون عبدالرؤوف  صالحاني13201910768
10ماسه شريف  الطيار14201910958
10رنيم محمد أسامة  مهرة15202011025
10دانة فارس  بدر16202011333
11ابراهيم مسلم  حاكمه17201810634
11جاد عبد الناصر  جمال الدين18202010811
12جودي فارس  شباط19201910732
12نوال سعيد  البابا20201910777
13ادهم مفيد  جمول21202010810
22

23

24

محروم
محروم

محروم

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

CIV1 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

1أيمن محمود  البيطار1201910510
2أحمد علي  سهو2201610733
2عزمي هشام  السباعي3201820142
2محمد عامر  عوض4201910349
2زياد محمد زهير  الرفاعي5201910553
2أبي نبيل  علم الدين الحصباني6201910706
2نذير بالل  الحموي7201911110
2عبدالرحمن محمد خالد  النقطه8202010711
2أسامه حمزه  طريف9202010722

2فارس سهيل  محمود10202020149
3محمد احمد  عز الدين11201911050
3محمد اسامة محمد مهند  السمان12202011193
4سيف محمد وليد  العظمه13201710411
4قيصر نضال  الصحناوي14201720024
5يحيى محمد  برنبو15201710538
5محمديزن محمدسامر  السبيناتي16201710714
5كارلو الياس  الراعي17201720006
5رغد عبدو  قاضي امين18201810228
5محمد نوار اسامه  الحجيري19201910187
5سدره لؤي  مبارك20202010733

المدني

محروم

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

CIV2 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

6عوض ابراهيم  محمود1201910585
6آية عدنان  سراج الدين2201910807
6محمد خير مهند  زباد3202010731
7عبد العزيز معتز  عبد ربه4201810222
7جالل راتب  أزروني5202010163
8معتز نزار  شحادي6202010078
8أحمد عدنان  المقداد7202011171
8محمد حمزه زاهر  سفور8202011184
9احمد محمد هشام  االغا9201911007

9احمد محمود  بالن10202010300
9يوسف عماد  حمزه11202010641
9حسين أحمد  بالن12202010667
9فاطمه محمد اسامه  الشيخه13202020082
9لين برهان  مارديني14202020083
9محمد قصي محمد رياض  الخانجي15202020167
10موسى محمد  الجوير16201911033
10طارق زياد  االكراد17202010646
10محمد زين مروان  عيسى18202010725
10لين محمد بشير  كامل19202010734
11عبد الجليل محمد  قنبس20202010207

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

CIV3 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

11احمد يوسف  حميدي1202010211
11يوسف ماجد  الهجيج2202010659
11محمد نذير  علوش3202011216
11محمد ايمن  صالحي4202011255
11معاذ وجيه  حجازي5202011407
11قمر عدنان  المفلح6202020037
12محمد عدنان  االرفلي7201610086
12زاهر حسان  طحان8202010728
13محمد شفيق محمد هشام - التباع9201510394

13عمر مأمون  اللحام10202010183
13محمد قصي محمد مازن  بالن11202010390
13محمد علي خالد  الحسيبي12202011178
13عمر امجد  االسعد13202011356
13هاني اسامه  البيطار14202011362
13محمد وائل لؤي  ابو كالم15202011388
13ريان هايل  حرب16202020086
17

18

19

20

منسحب

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

ICER1 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

1غيث خالد  المبيض1201711033
1أحمد محمد أسامه  عبيد2201810280
1حمدي عارف  النصار3201810788
1محمد جهاد  عبيد4201910677
1محمد نعيم زياد  عيروض5202010503
2محمد معاذ غسان  يبرودي6201310655
2معاذ محمد أنور  عجاج7201620196
2الياس دياب  طعمه8201710408
2محمد يزن محمد نادر  الرفاعي9201810489

2عبد الرحمن فراس  العشا10201810650
2حسام بشار  الحالق11201910270
2مهدي علي  خليل12201910359
2محمد مازن  الزبيبي13201910452
2صبحيه حسام  عبدهللا14202010297
3محمد ابراهيم محمد سامر  سوار15201810875
3عبد الكريم حسن  الكردي16201910207
3رزان ناصر  الشعار17201910528
3نور الهدى محمد سامر  قطان18202010305
4محمد عمر  حمادة19201710110
4محمد شحادة أحمد  عارف20201910210
4محمد غياث محمد كمال  الشويكي21201910240
4يحيى نزار  خرفان22201910267
4أمير سامر  الصفدي23201910503
4يمان هاشم  بوشي24202010442
5هال سامر  قصاب25201620247
5محمد ماجد بشار  سوار26201810909
5محمد بشار محمود  مزاحم27201910002
5وسيم محمد ماهر  الدمشقي28201910026

معلوماتية

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

ICER2 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

5أحمد رضوان  كبتول1202010415
5كرستين منير  بطرس2202010512
6محمد جعفر  المهايني3201810855
6محمد كمال  جمال الدين4201810859
6أسماء اوراس  المغربي5201910050
6بالل عمار  حسين6201910124
6جاد طالل  الكالس7201910198
6شامل نادر  سلوم8201910253
6احمد محمد إياد  الشويكي9201910397

6خالد محي الدين  الشويكي10201910454
6زينه رامي  شحاده11201910497
6سوسن احسان  الجويجاتي12201910564
6دانيال بشار  الزيلع13201910830
6محمد نبيل  الشرع14201911008
7عماد الدين طارق  الحفيري15201910447
7عمر ياسين  محمد16202010139
7ريم محمد ممتاز  تللو17202010367
7محمد حسين ايمن  حامد18202010499
7عبد الرحمن محمد بشار  القصار بني المرجه19202011162
7إسالم محمد  العبد20202011222
7بركسام عمار  الكسم21202011405
8حمزه محمد عماد الدين  الصباغ22201510624
8عبد الرحمن مازن  قصيباتي23201620159
8قاسم محمد علي  سعودي24201810250
8يزن همام  لديه الحموي25201810307
8محمد همام  الزركلي26201810773
8رامي نواف  رضوان27201810848
8ميار انيل  دبور28201910332

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

ICER3 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

8هادي خالد  سراي الدين1201910469
8عبد هللا زكي  حاج قدور2201910688
8تريم أحمد جالل  الساسه3201910827
8انس محمد علي  السعودي4202011380
8رام مازن  البيطار5202011398
9محمد يزن ايمن  شخاشيرو6201810786
9نوار توفيق  ابو الخير7201910339
10محمد معاذ محمد سامح - تللو8201810833
10محمد عمار يوسف  اللو9202010169

10عبدهللا عبدهللا  كوسه10202010320
10سلمى عبدهللا  الحكيم11202010361
10يزن كمال  القباني12202010404
10يزن كرم  مقصود13202010419
10شاكر صالح الدين  الكاني14202010467
10نور محمد معتصم  هبره15202010515
10عبد هللا محمد امير  البيطار16202010519
10ليلى ياسر  حداد17202010537
12محمد بكر عدنان  المصري18201510702
12علي محمود  المغربي شرفاوي19201910426
12ياسين سامر  طعمه20202011161
13يزن محمد غزوان  دركل21201610568
13عمرو محمد علي  المدني22201911000
13محمد أسامه سعيد  الخطيب23202010148
13محمد غيث محمد ابراهيم  الصعيدي24202010440
25

26

27

28

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

LAWR1 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

1تيما محمد فادي  الدباس1202010562
1بشرى عثمان  عبد الخالق2202010570
1فاطمه فريد  ناجي3202010693
2زينب يوسف  عبار4202010162
2بسمة صفوان  تميم5202010609
2محمد براء احمد  ابو ارشيد6202010613
3محمد لؤي فراس  خليفه7202010560
3لجين محمد أنس  دعبول8202010621
3يزن حازم  الحموطه9202010679

3ميري وحيد  شلش10202010702
3عمرو أيمن  فارس11202011308
4يوسف عمار  الحاج علي12201810534
4كريم لؤي  رضوان13201910436
4حمدان سهيل  أبو حمدان14201910518
5هزار معتز  الفين15201910737
5لين حسام فرحان  ابو نبوت16201911084
5يارا علي  علقم17202011330
6نيرمين محمد يوسف  حاحي18202010553
6كاترين نادر  فضول19202010602
6نوره علي  البرهو الديبو20202010696
21

22

23

24

منسحب

حقوق

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

LAWR2 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

6علي جودت  علي1202011434
6اسراء أحمد  تيناوي2202020049
7نورالهدى ناصر  الناشف3201910023
7سمير هاني  صبري4201910083
7هدى ممدوح  وزان5201910139
7حنان محمد مهاب  المزين6201910552
7أمل بهجت  الرملي7201910565
7محمد ياسر  قنديل8201910774
7نيرمين محمود  الزخ9201910897

7طالب شيراز  الخلف10201910985
7آية محمد رياض  مكي11201911066
7مها محمود  الميت12201911118
7حنين إياد  منصور13202010555
7باسمه محمد كامل  السمان14202010610
8حال عامر  السالم15201910307
8مهند حسين  صالح16201910408
8لين غسان  حمامي17202010153
8حسين محمود  المغربي شرفاوي18202010588
8راما ياسين  االنقر19202010594
8اسامة فاروق  العلي20202011321
21

22

23

24

منسحب

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

LAWR3 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

9كميل عيسى  بغدان1202010465
9زين العابدين سمير  الكوسا2202010557
9الحسن علي  احمد3202010564
9ابراهيم محمد حسام  اوطه باشي4202010585
9علي سامر  الحمصي5202010587
9محمد مصعب  المنصور6202010603
9لجين عدنان  الكرك7202010615
9محمد غياث زياد  البرزاوي8202010670
9نور أحمد  يحاللي9202010703

9ابراهيم محمد خليل  مهره10202011304
9محمد حسن  المعدني11202011312
10ديلبر عمر  المحمد12202010473
10حيان ياسين  المحمود13202010568
10يزن مازن  شكر14202010569
10غيث فوزي  طويش15202010579
10احمد عثمان  االحمد16202011328
10جهاد خالد  حموده17202011466
11عمر محمد  سعد الدين18202020162
12تركية مالك  الحديد19202010546
12لينا بسام  قويدر20202020017
21

22

23

24

منسحب

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

LAWR4 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

12رغد مدين  عبد هللا1202020023
12علي احمد  حاج حمدو2202020024
12عبدهللا احمد  صادق3202020029
12عالء الدين عبده  القهوه جي4202020032
12نجاح حيان  الحاج ابراهيم5202020036
12ابراهيم عبد الغني  شودب6202020063
12محمد عزام عادل  نبعه7202020070
12محمد مروان  الرفاعي8202020084
12محمد محمود  ديبره9202020111

12اشرف معين  الزيلع10202020116
12شام امير  زليخه11202020152
13علي ممدوح  بالن12202010468
13دانيه صياح  حلنك13202010577
13كنان إحسان  دويعر14202010636
13جالل احمد  الجمال15202011294
13عامر محمد زاهر - الخيمي16202011363
13امجد محمد عبد الكريم  الحلو17202020102
13زهره عبد المولى  سلمان18202020140
19

20

21

22

23

24

محروم

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

BAR1 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

1غنى باسل  الزيلع1201710964
1محمد راتب سامر  خادم الجامع2201910160
1عدنان يحيى  نزال3201910709
1جودي عماد  مبارك4201910746
1محمد أنس محمد غياث  الشطه5201910968
1يارا علي  دياب6201911109
1محمد يمان جمال  طعمه7201911146
1راما عامر  ظاظا8201920010
1دانه محمد سامر  البهلول9201920028

1ميس عهد  فرح10202010906
1غزل محمد زياد  المغربي11202011004
1زينب عدنان  أبو شعر12202011154
1نور جميل  شعيب13202011165
2شهد محمد نبيل  سكر14201910265
3يزن كمال  فروخ15201910038
3شام محمد هشام  حمزه16201910329
3نوار سامر  كاتبه17201910501
3أمل ماجد  حتاحت18202010877
3حسين يوسف  جربوع19202010967
3عبد الرحمن حسام الدين  زرزور20202010972
3روان فؤاد  جمال الدين21202011147
3شيرين جورج  العنيني22202011283
4شذى محمد فريز  العلبي23201810496
4سوزانا طوني  مقدسي24201910450
4ألينا فراس  العبيسي25201910514
4زيد فراس  عواد26201910561
4نور عبد الوهاب  نحاس27201910801
4رأفت محمد بشار  الطير28201910873
4جودي محمد باسل  الجندي29202010126
4محمد عمرو ماهر  ابو نبوت30202010713

محروم

ادارة األعمال

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

BAR2 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

4دينا غسان  سرحان1202010864
4الين ثامر  كرباج2202010866
4أحمد عبد الغني  عالوال3202010961
4لين محمد ديب  الحطاب4202010983
4يمنى سمير  الوزه5202011257
4غاليه مصطفى حيان  الكيالني6202011260
4ريتا جمال  شناعه7202011440
5تمام سامر  المغوش8201610124
5زينة جرير  الصابوني9201910074

5النا محمد هيثم  السيد حسن10202010908
5محمد عمر ايمن  الخباز11202020121
6برنارد موفق  السالمه12202010868
6محمد محمد ربيع  الرفاعي13202010890
6عادل فصيح  زين14202010900
6محمد خالد حسام الدين  ديري15202010934
6شام محمد نادر  خيزران16202010950
6أبي نضال  قبالن17202010995
6أبي ناصر  الحجار18202011017
6دعاء مجد  حمود19202011032
6محمد خير محمود  سعودي20202011264
7ريم عبد  الوهاب  الحلبي21201910340
7انس عبد االله  شقير22202010919
7ماسة باسل  مانع23202010966
7مروه رضوان  القباني24202011151
7عبد الرحمن جهاد  القلعي25202011358
8فادي عاطف  جبور26202010347
8طالل محمد سامر  جوخدار27202010886
8آية اسامه  القباني28202010889
8محمد أنس محمود  محجوب29202010913
8محمد مروان  شحادات30202010920

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

BAR3 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

8أحمد حسني  قطرميز1202010929
8بيان يوسف  محمح2202010960
8محمد نبيل  الفتيح3202010971
8يزن حمد  الجرماني4202010976
8يحيى زكريا  مال5202010989
8محمد مسلم محمد سليم  مستو6202011031
8سعيد محمد خالد  الشطه7202011142
8إياد مازن  خلف8202011168
8عمر عماد  الباروكي9202011242

8مارية أحمد رائد  البيطار10202011261
8عمران محمد ظافر  زنبركجي11202011354
8ميشيل باسم  داود راجحه12202011411
9محمد يزن مازن  هدايا13201910778
9هادي تمام  عليا14202010883
9كنان بشار  الدكاك15202010942
9محمد أنور \ ريحان16202010962
10محمد ياسر عمار  المالكي17201710575
10عباده احمد راتب  شعبان18201810481
10يوسف عمر  الكويدر19202010859
10زينه محمد ياسر  أحمد مرشد20202010875
10محمد عالء عبد الحليم  صالح21202010938
10عبير عبد المنعم  السيد22202010944
10احمد محمد خير  الجباوي23202010954
10مجد الدين محمود  قضماني24202011027
10فينوس جمال  زين25202011133
10أمل عبد القادر  االشقر26202011243
10جورج فادي  كردوس27202011275
10عمرو عمار  ابو الشامات28202011359
10أمير حمد  نعيم29202011404
11راما محمد مهند  البيش30201910491

منسحب

محروم

محروم

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

BAR4 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

11نورا حسان  الدقاق1201910526
11محمد بشر  المقصاتي2202010891
11بشار ميسر  القيسي3202010918
11الكساندره شوقي  شاوي4202010963
11محمد فراس فتحي  حتاحت5202011118
11النا نزار  ابو ضاهر6202011267
12محمد محمد فايز  خادم السروجي7201720034
12محمد صالح سميح  قره اصالن8201911113
12حال فراس محمد عصام  برادعي9202010797

12يزن هيثم محمود  جدعان10202010869
12ابتسام بسام  ياسين11202010925
12محمد محمد طارق  صالحية12202010935
12براء بشير  الصباغ13202010977
12عمر محمد  جهان14202011137
12محمد خير أحمد  الخطيب15202011141
13ياسين حسان  الزهيري16201610825
13محمد هادي - عطية17201810755
13عادل ممتاز  الحبال18201910470
13سيرين اياد  حيدر19201910889
13لين أيمن  الصباغ20202010116
13عبد الرحمن هاني  دقماق21202010915
13سيدره باسم  الجرف22202010987
13محمد زياد  المرعي23202011008
13عالء فريد  عوفان24202011009
13اليسار غالب  مالك25202011276
13جاد سامر  قدسي26202011357
27

28

29

30

منسحب

محروم

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

DEN R 1 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

1محمد امين هواش  العبيد1201910934
1عمر ضيف هللا  الديري2201910936
1احمد عبد الحكيم  الريحاني3201910941
1بشر عصام  الدالل4202010100
1مهيار غازي  حموده العطار5202010105
1يوحنا سليمان  الشوفي6202010214
1أحمد عبد المنعم  شيخ وسوف7202010310
1أحمد سامر  المصري8202010362
1منير بسام  العسه9202010380

1داني عصمت  غانم10202011211
2وديع طوني  ابوعسله11202010112
3محمد وديع سمير  غندور12201910937
3محمد يمان زهير  الصياد13202010278
3عمران محمد توفيق  درويش14202010312
3ايهم محمد وحيد  النحلة15202010345
3يحيى عبد الكريم  شداد16202010357
3محمود أحمد  سليمان17202010359
3ميالد فؤاد  المحمود18202011441
3منى مازن  الغبرا19202011449
4خير الدين عالء الدين  دعبول20201910940

األسنان

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

DEN R 2 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

4محمد نور الدين بشير  عوده1201910948
4راما محمد صديق  عبدو2201911028
4عبد الغني محمد عماد  الحفار3202010004
4لين محمد انس  الحفار4202010015
4قيصر غازي  االباظه5202010017
4غزل خالد  هالل6202010058
4أحمد غازي  حموده العطار7202010109
4احمد رضوان  الشرع8202010363
4عدي عدنان  عالء الدين9202011342

4دانه أحمد  الشريف10202011368
4هيا سعيد  برغوث11202011375
4يمنى مصطفى  ملحم12202011381
5جويل عيسى  حنا13201910949
5جويل بشار  حداد14202010022
5جيسيكا شحاده  مصومعي15202010096
5لين محمد عدنان  الحجار16202010231
5شام غسان  الخالف17202011176
6محمد مؤمن احمد  العتمه18202010155
6ماسه معتز با  اللحام19202010309
6حمزه محمد عمر  صوان20202010333

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

DEN R 3 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

7اسماء احمد  عواد1201910938
7جوستينا يوسف  التلي2202010176
7ألن رياض  زحالوي3202010254
7آية خالد  مهتدي4202010335
7اياد محمد  الزوباني5202010368
7حازم محمد  يوسف6202011428
8ليث فراس  الرومي7202010232
8محمد عرفان  العبد8202011391
9أشرف طلعت  نمر9202010095

9عبدهللا مأمون  زيدان10202010218
9طارق محمد فارس  كسيبي11202010313
9ربيع نزار  شقير12202010315
9طارق وليد  حناوي13202010423
9رغد محمد احمد  زيدان14202010634
9محمد يزن مصطفى  السقا الشهير بالعقاد15202011209
9عبد الكريم محمد  محمد16202011395
9عمران مهيب  الشاقي17202020164
10قصي خلدون  الشاعر18202010085
10جوى بشار  غازي19202010222
11مجد وسيم  ابو سعيد20202010052

منسحب

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

DEN R 4 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

11يوسف محمود  حاج محمد الشريف1202010212
11ابراهيم بدر الدين  المرعشلي2202010225
11محمد أنس محمد هشام  المصري3202010314
11محمد نذير بهاء الدين  سليمان4202010331
11حسن محمد  الشمق5202010337
11ثناء محمد موفق  حبوب6202011163
11غنى محمد  فخري7202011374
12مؤيد احمد  انناره8202010008
12ماسه رضوان  كوجك9202010103

12جاد محمد نعمت  الخباز الحموي10202010274
13محمد أسامة غياث  محفوظ11202010001
13هيام علي  الشمري12202010003
13ساره ناصر - عمر13202010010
13هيا محمد  الحمادي14202010296
13اسماعيل خليل  شيخ موسى15202010306
13بيان العلي حامد  داود16202010336
13فرح جمال  رمضان17202011402
18

19

20

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر:  لغة عربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

السبت 26/6/2021

P1 :القاعة
رقم 
المقعد
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1شيرين نزار  الجبر ابو فخر1201610255
1جودي مازن  صندوق2201710589
1نور محمد  الحموي3201910012
1عبد الرزاق محمد  كيال4201910628
1عبير جابر  دياب5202010136
2حمزه طارق  الزغير6201510440
2وعد غسان  منصور7201710238
2مصطفى محمد  الطحان8201810201
2دونا هيثم  العساف9201810212

2جواد خليل  خيطو10201910053
2ساره جواد  مشهديه11201910080
2غيث باسل قره  طحان12201910134
2دنيا فؤاد  الجوابري13201910645
2سيوان حسام  محمد14202010073
2ماريا محمد  الصفدي15202010772
2محمد محمد بشار  سنوبر16202010784
2هناء عماد الدين  الزعبي17202010788
2مهند خلدون  بسيمة18202010803
2لين عامر  الكردي19202010808
2سناء أحمد  دعبول20202010815
2منى باسل  الحداد21202010821
2طارق زياد  أبوزايد22202010830
2داليا حسان  خدام23202011081
2آيه ياسر  حبيب24202011091
2محمد بالل وليد  الرفاعي25202011101
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2جود فؤاد  سباهي شعيب1202011113
2حال هادي  جزان2202011188
2هبة هللا محمد اسامه  القصار3202011236
2نارة بطرس  االشهب4202011429
2زينه نبيل  بشاره5202011452
3عال حسن  قهوه جي6201610467
3ساره خلدون  ادهم7202010009
3شيماء محمد  الموازيني8202010061
3زينه عبد الغني  الكيالي9202010782

3محمد أيهم غزوان  السمان10202010824
3لولوه حيان  الحمد11202010843
3كارال جان  نادر12202010994
3مارينال سامي  شاهين13202011120
3بيان ماهر  الطباع14202011189
3جوليا رياض  نوفل15202011245
3تيما وليد  السقا16202011417
3ريتا اسعد  حويط17202011426
3اية فتحي  الخضراء18202011453
4غنى حسام  القضماني19201920011
4فؤاد انس  مرعي20202011086
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5كريستيل جورج  مريش1201710604
5ماسه اياد  الزهوري2201810031
5ديمه عارف  السويداني3201810085
5ليال جمال  البني4201910088
5محمد موفق زهير  القسطي5201910146
5آيه نظمي  جبر6201910857
5اسراء علي  الضميري7202010076
5نايا عيسى  جبره8202010141
5ربى محمد رفيق  الغنام9202010765

5محمد حمزه محمد منصور  السمان10202010785
5رنيم محمد يسار  القده11202010790
5رغد غياث  علوني12202010856
5راما محمد سامر  الصفدي13202010998
5راشيل الياس  حنوش14202011022
5يامن احمد  درمش15202011060
5سنا ماهر - الطحان16202011075
5كرام محمد انس  ضمان17202011085
5براءة عدنان - عبدو الجزائرلي18202011104
5هاله محمد مازن  القدسي19202011436
6لما زاهر  سعدي20201610067
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6ساما طالل  الشريف1201910045
6سدره محمد  دركزنلي2201910068
6زهراء احمد  االسعد3201910193
6ابراهيم سمير  شلهوب4201910197
6يارا نشأت - األخرس5201910595
6رؤى عبدهللا  العمر6201911145
6علي سامر  حبش7202010032
6لجين عبد الوهاب  عاشور8202010056
6أيمن جمال  البالي9202010837

6آالء بسام  الشامي10202011020
6آالء خلدون  الجعفري11202011029
6رغد هيثم  غزاله العينية12202011088
6رغد سامر  القوتلي13202011093
6لبنى رياض  غانم14202011172
6زينه عبد العزيز  زعرور15202011445
7رحاب محمد خالد  شيشكلي16201710391
7محمد غياث  حتاحت17201910067
7جودي نصوح  عواد18201910189
7جودي عصام  سلمان19201910291
7جريس بسام  شلش20201910616
7ضحى زهير  سلمان21202010054
7حسين غياث  النحاس22202010769
7مايا فادي  منصور23202010783
7غريس عيد  حنا24202010804
7سارة رمزي  القباني25202010806
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7سارة بطرس  الخوري1202010984
7ماسة محمد هشام  دواليبي2202011190
7عطاء محمد زهير  سحلول3202011454
8انطون سمير  خطار4201910449
8نور منير  نعال5202010771
8ميرال خالد  موصللي6202010781
8نور امين  السلطي7202010813
9لين بشار  السقا8201710582
9مايا محمد ياسر  المصري9201910201

9هزار امين  داودراجحه10201910574
9ماسة محمد  زرزور11202010110
9ضحى اكرم  شيخه12202010767
9ليان محمد حسان  جمعه13202010825
9عمر فيصل  العليوي14202010834
9سلمى علي  حمزه15202010848
9لؤي محمد عدنان  الرفاعي16202011037
9سحر محمد غسان  عزقول17202011097
9ليلى ماهر  حمزة18202011124
9جودي احمد  سوار19202011192
9كرم محمد عمر  دقوري20202011425
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9مايا محسن  عاقل1202011456
9سامي غاوي  البدين2202020165
10أويس رغدان  القباني3201910327
10فاطمه سليمان  احمد4202010166
10لينة أسامة  خالد5202010854
10ليما عصام  دبج6202011057
10حمزه محمد عادل  عز الدين7202011072
10هدى محمد لؤي  الخطيب8202011106
11ناديا احمد سامح  حمام9202010770

11دانيه محمد يحيى  زيدان10202011224
12يامن عماد الدين  البرشه11202010007
12جودي عبد الرحمن  ابوشكر12202010102
12دانا محمد شاهر  حسنين13202011186
12وفاء محمد زياد  تنبكجي14202011289
13منير سامر  سليمان15202011084
13احمد صاروخان  ابراهيم16202011090
13نوفيل جورج  الظيف هللا17202011376
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