
ICE 03: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

26/01/2021 DB2

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة

Faculty of Informatics Engineeringكليـة الهندسـة المعلوماتيـة واالتصاالت

جدول توزيع الطالب على القاعات

20201: النهائي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  2قواعد المعطيات  1: اسم المقرر  : الفترة 

1 عمر ماجد  ابو عساف1201820006

2 اشرف اكرم  الباروكي2201710117

3 محمد نور محمود  الخضراوي3201610318

4 محمد اسامه محمد عماد الدين  الساعاتي4201710059

5 طالل احمد  العجالني5201710845

6 رقيه محمد جمال  النحالوي6201720074

7 مهدي محمود  شيخ عيسى7201910144

8 نذير محمد رفعت  القهوه جي8201820023

9 بشرى خالد  عجم9201820093

10 اويس محمد عادل  سعيد نسلي10201711078

11 بشار منير  شيخو بيري11201710234

12 محمد غازي  حمد12201610209

13 حمزه محمد نبيل  سكر13201810679

14 محمد أمير جهاد  الدهان14201710356

15 حمزه يسار  الصفدي15201710768



ICE 04: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب
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الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة

Faculty of Informatics Engineeringكليـة الهندسـة المعلوماتيـة واالتصاالت

جدول توزيع الطالب على القاعات

20201: النهائي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  2قواعد المعطيات  1: اسم المقرر  : الفترة 

1 يامن محمد فراس  الطباع16201710728

2 محمد قاسم  البطي17201710108

3 وائل ناصيف  عساف18201710251

4 محمد بدر سامر  الخضر19201710662

5 رغد عامر  الزين20201810843

6 ياسين راتب  الدالي21201610682

7 عبد الرحمن محمد معتز  الحفار22201810675

8 الطباع- غيث محمد غياث 23201710729

9 مالذ ثائر  لطفي24201810704

10 طه ماجد  السعدي25201720020

11 مصطفى نبيل  المحمد الطعمه26201810618

12 مايا محمد خير  اباظه27201620132

13 وائل محمود  الحناوي28201810615

14 محمد سعيد  قهوه جي29201720080

15 محمود عبدا لهادي  الطوخي30201710717

16 بشرى منار  الكزبري31201510395

17 محمد ياسر عمار  المالكي32201710575

18 عبد الرحمن فراس  العشا33201810650

19 يمان رضوان  شتو34201810276

20 عبد الرحيم سامر  سمكه35201711035

21 محمد نذير حسان  السقا36201820079

22 محمد مضر سمير  شريف37201710685

23 محمد حسن  ابوزيد38200810526

24 علي ياسين  دابله39201820114

25 محمد هيثم محمد صفوح  عبار40201810176

26 وعد معضاد  عرنوس41201610919

27 أنس محمد عيد  الكجك42201720067

28 سيرجيو فادي  ثابت43201820004

29 محمد فادي فايز  ارطو44201810908

30 انس فراس  قيمة45201710710

31 مريام يعقوب  مراني46201810334

32 عامر حكمت  صفايا47201810921

33 مروان فواز  االسطه حلبي48201710288



34 مصطفى بالل  غزاوي49201710334

35 يسرى صالح  الموسى50201810837
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الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة

Faculty of Informatics Engineeringكليـة الهندسـة المعلوماتيـة واالتصاالت

جدول توزيع الطالب على القاعات

20201: النهائي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  2قواعد المعطيات  1: اسم المقرر  : الفترة 

1 ضياء محي الدين  يزبك51201610634

2 شوربه- عمار مسلم 52201910218

3 محمد حسان خليل قطرميز53201810451

4 عبيده ادهم  البالني54201820069

5 مؤمن عماد  شرشار55201710536

6 محمد عدي عماد  هاللة56201810482

7 أبي عمار  ببيلي57201820073

8 عمر عمار  عرنوس58201720005

9 محمد محمد ماهر  دباغ59201820120

10 علي محمد  مرهج60201820139

11 هبة محمد  السعدي61201720026

12 عالء احمد  السمان62201710896

13 رامي محمد  سمسميه63201710651

14 االء جمعان  الجمعان العبد64201720101

15 عبد هللا محمد أسامه  القصار65201810836

16 روان اسامه  اللحام66201820110

17 صالح الدين موفق  بوبس67201710088

18 محمد يزن ايمن  شخاشيرو68201810786

19 احمد انس  العجمي69201810863

20 محمد غنيم  الشيخ70201610385

21 عبد السالم محمد شهير  قشالن71201810517

22 رامي نواف  رضوان72201810848

23 أسعد جورج  شاهين73201810468

24 بيان موفق  هواري74201810742

25 طارق غازي  الحريري75201610687

26 عمار محمد  المكي الجزائري76201820001

27 علي مهيار  شاهين77201610107

28 محمد يزن محمد خير  الطحان78201810622

29 حيان مزهر  عويضه العباس79201810660

30 ممدوح محمد نبيل  الحموي80201810862

31 محمد وسام اسماعيل  السكاف81201820043

32 علي نبيل  الشعبي82201620037

33 حمزة محمد ايمن  غراوي83201710063



34 عمر حسام الدين  اللحام84201810175


