
التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر: حضارة أوربية
ARC-R3 :القاعة

رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

1ليث اسماعيل  الصوص1201520034
1غيث حسن  كبور2201520048
1آالء محمد رسالن  جاويش3201610451
1ماسه محمد  الغزي4201620100
1غسان ميشيل  مسوح5201810373
1آية هللا اياد  كاتبة6201810864
1نور هللا توفيق  قاسم7201820067
2حال يحيى  زين الدين نصر8201610527
2ديانا محمد عصام  الشيباني النحالوي9201820002

2محمد يزن عصام  عرقاوي10201820010
2احمد محمد  طريفي11201820011
3راني باسل  الخطيب12201610213
3نيرفانا علي  الحمصي13201710096
3لين محمد بسام  الصفدي14201710607
3احسان محمد سلطان  حداد15201720017
3سارة عبد المعطي  جحا16201720084
3هدى محمد  الشعار17201720085
3نور عمار  سلقيني18202010298
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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

محروم

منسحب

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر: حضارة أوربية

الجامعة العربية الدولية
قسم متطلبات الجامعة

نموذج تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات
FA-FRM-034

االمتحانات النهائية   للفصل الدراسي الثاني  2020 -2021

رقم 
المقعد

رقم 

1201620209
2201710316
3201910751
4202010038
5201910814
6201810649
7201810676
8201810804
9201810806

10201810809
11201910390
12201610870
13201710274
14201711019
15201810663
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   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر: حضارة أوربية

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

1اياد ساهر  واكيم1201710521
1نور حسين  ابو صفا2201810102
2يزن محمد حسان  جزائرلي3201610155
2محمد رضوان قاسم  اللبابيدي4201610654
3مضر ياسر  الزيبق5201720091
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المدني

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر: حضارة أوربية

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

ICER4 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

1حمزه جهاد  البريدي1201610176
1محمد معاذ احمد  المناع2201610221
1مجدي محمد عدنان  عكاش3201610287
1محمود مازن  عبد الرحيم4201610384
1محمدعمر محمديوسف  طربوش5201610536
1محمد عماد  الملوحي6201620007
1إياد لؤي  جود هللا7201620065
1رشا محمود  البزرة8201710268
1محمد مؤيد محمد نعيم  خوله9201710610

1ابراهيم عز الدين  الكوسا10201711080
1تقى محمدسامر  الخطيب11201711089
1عبدهللا هيثم  الحموي12201820034
1معاذ أحمد  الهندي13201820036
1مهند موفق  القادري14201820115
1ايه فجر  الرحبي15201820117
1جاد حسام الدين  الحموي16201820155
1رياض معاذ  عبود17201910192
1بشار احمد  لوضه18201910257
1محمد لؤي محمد بالل  العقاد19201910475
2محمد همام احمد رامز  التكريتي20201610324
2احمد عثمان  الشايب21201610768
2جورج وديع  ايوب عربش22201610948
2عالء بشار  صفر الحلبي23201610959
2عبد هللا ميسر  المفلح24201610974
2عبد هللا معن  تالوي25201620014
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معلوماتية

منسحب

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر: حضارة أوربية

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

ICER5 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

2عباده رياض  بقله1201620045
2مايا محمد خير  اباظه2201620132
2أحمد هشام محمد فادي  مجاهد3201620192
2جان عالم  عالم4201620233
2عبد الستار احمد  الكسم5201710413
2محمود أنيس  خراطه6201710446
2يمان ياسر  لقيس7201820098
2سدره محمد هاشم  الشل8201910214
2فاطمه علي - العلوش النويجي9201910303

2رغد مازن  تركو10201920034
3مختار أحمد  القصار11201510015
3محمد غنيم  الشيخ12201610385
3محمد عماد  الحوراني13201810335
3فرح يوسف  الخطيب14201810484
3محمد يوسف هيثم  الحكيم15201910286
3رغد عبد المنعم  برغل16201910481
4محمد شادي محمد عالء الدين  الرواس17201610242
4محمد منذر برهان  مارديني18201610664
4محمود محمد فيصل  مارديني19201610934
4محمدعبد الرحمن محي الدين  الشريباتي20201710627
4االء بسام  الخليل21201810671
4سيرجيو فادي  ثابت22201820004
4محمد حسام غسان  قباقيبو23201910344
4نور محرز  نموره24201910358
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منسحب

منسحب

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر: حضارة أوربية

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

4هادي سامح  الدايه1201810498
4محمد ياسر  قنديل2201910774
4طالب شيراز  الخلف3201910985
4فؤاد عصام  ضاحي4201911020
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حقوق

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر: حضارة أوربية

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

BAR5 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

1هديل برهان  عوض1201610973
2دعاء عبدالسالم  الكيالني2201710286
2عمر عبد الفتاح  ادلبي3201710976
2نور الدين لؤي  اكريم4201711029
3محمد فراس خالد  اللحام5201810642
4منار بسام  سالمه6201610174
4دينا اسامه  الحمصي7201710122
4حارثه هيسم  القده8201710189
4سهام محمد حسني  العلبي9201810378

4النا محمد ماجد  سيف10201810397
4رغد هيثم  سيروان11201810882
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ادارة األعمال

محروم

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر: حضارة أوربية

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

P32 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

1نرمين فراس  داديخي1202010064
1غيث أحمد  طحان2202010339
1عال اسماعيل  محسن3202011205
1راما عمار  العاسمي4202011227
2زين العابدين قيس  مخلوف5202010019
2مجد وسيم  ابو سعيد6202010052
2عباده محمد عدنان  عجاج7202010159
2سدره احمد  رضا8202010173
2عمر خالد  الموصللي9202010223

2فرح لؤي  الرباط10202010250
2محمد خير محمد  بوبس11202010286
2ايهم محمد وحيد  النحلة12202010345
2محمود أحمد  سليمان13202010359
2موده حسن  القاضي14202011207
3عبد هللا محمود  الديج15202010041
3أحمد غازي  حموده العطار16202010109
3ماسه معتز با  اللحام17202010309
3سلن احمد زهير  كلساني18202010346
4آية خالد  مهتدي19202010335
20

األسنان

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر: حضارة أوربية

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

P7 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

1حسين ابراهيم  ابو جيب1201410393
1نور مروان  ابو خزام2201410556
1ماريا سمير  بطرس3201610041
1نعمت عبدالرحمن  سنوبر4201610177
1ساره حسام  السقا اميني5201610327
1ماريانا رياض  عازر6201610466
1رامي محمدامين  شبيب7201710001
1دينا علي  علي8201710074
1عبير أسامة  السويداني9201710390

1تيماء محمد  الشعبان10201810030
1بيان محمد غياث  الصالحاني11201810071
1راما محمد فتحي  البرغلي12201810100
1أحمد وسيم  حبوش13201810219
2فاتن اسامه  النصير14201510142
2محمد نور بشار  طلبه15201610037
2فرح جمال الدين  القالش16201610085
2غريس بهيج  المعري17201610203
2ديانا نبيل  عماشه18201610224
2نسرين طه ياسين  البياتي19201610234
2ميس حسان  نادر20201610311
2لين لؤي  البزم21201610407
2تسنيم عماد الدين  عقيد22201610750
2دانيا محمد  حربا23201620116
2ليث محمد ياسر  ادلبي24201710013
2صميم طالل  الشريف25201710349

منسحب

الصيدلة

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر: حضارة أوربية

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

P13 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

2محمد خير غسان  عوض1201710704
2محمد حمزة محمد حسام  تلو2201810060
3بان عدنان  الضويحي3201310374
3فراس احمد  الرهونجي4201510107
3معن محمد التنوخي الشهير بشيخ السروجيه5201510151
3االء نور الدين  شبيكه6201510298
3محمد معاذ محمد سامر  مجركش7201610015
3زينب عدنان  المحمد8201610051
3جلنار فاروق  الجمل9201610207

3هبة احمد  تركمان10201610243
3سمير ناظم  سبع11201620075
3حنين مجد  عباس12201620096
3عبد الوهاب هيثم  نويالتي13201620099
3صبا مكرم  عبيد14201620175
3هناء منصور  البلخي15201620186
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ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر: حضارة أوربية

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

P14 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

3محمد رغدان محمد بسام  صافي1201620241
3راما حسان  الرطل2201710315
3لونا ايمن  كسكين3201710373
3كارال غسان  الخوري4201710431
3ليالس جميل  ضاهر5201710467
3حسين نجم  زهر الدين6201710638
3حسن منهل  غانم7201810022
3مايا احمد نعمان  سعده8201810047
3آيه عبد اللطيف  العسلي9201810154

3منار ياسر  عكاشه10201810188
3فرح كمال  تونج11201820066
3هديل باسل  شلحه12201820104
4آمنه احمد  االقرع13201310550
4سميح محمد شفيق  ويس14201410211
4ضحى محمد باسل  اللحام15201610105
4آالء صياح  حمصاني16201610187
4لجين ربيع  أبوعقده17201610188
4يونس سمير  بكيراتي18201610230
4لين موفق  الحالق19201610371
4النا بسام  دعدع20201610438
4مريم حسام الدين  برادعي21201610551
4كارول انطون  مكسور22201620081
4محمد غيث مهاب  نصري23201620103
4يزن غالب  القادري24201620135
4عمر نذار  الحوراني25201710009

ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :



التوقيت: 14:15 : 15:45

المقرر: حضارة أوربية

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

P15 :القاعة
رقم 
المقعد

مالحظات التوقيع الشعبةاسم الطالبرقم الطالب

4عبد الرحمن محمد سالم  عجاج1201710039
4فرح نضال  غزالن2201710131
4فادي جورج  باع صولو3201710401
4ميرنا اكرم  الملحم4201710547
4محمد كامل محمد اكرم  فاكهاني5201710584
4مايا  وائل سلوم6201810004
4نيكول يوسف  نخله7201810039
4رشا رشاد  زبيدي8201810045
4ساره ماهر  قهوه جي9201810075

4هبه عماد  العبد10201810137
4سالم علي  عاجي11201810165
4ناي وائل  ابو غزالة12201810233
4رند علي  اليوسف13201820078
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ختم االمتحانات :   رئيس القاعة :
المراقب:

   عدد الحضور:
   عدد الغياب :

   أسماء الغياب :


