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:تاريخ االمتحان  نظرية المعلومات 1: اسم المقرر  : الفترة 

1 محمدغيث محمدغسان  ابو عدله1201720065

2 راما غسان  الحلواني2201810873

3 محمد كريم اسامه  القبيطري3201610454

4 محمد جعفر  المهايني4201810855

5 محمد كنان محمد بسام  الميداني5201710602

6 رقيه محمد جمال  النحالوي6201720074

7 ابو السل- لؤي ناجي 7201510143

8 حمزه محمد حسن  عوده8201610703

9 بشرى خالد  عجم9201820093

10 سالي نادر  شعبان10201711052

11 محمد باسل محمد عادل  باكير11201510230

12 مجد نواف  المرود12201810834

13 محمد تيسير محمد حسام  المالح13201820060

14 عمار غسان  الحلبي14201620090

15 مصطفى حسان  اللحام15201510380

16 ليلى سلمان  طرابيه16201710196

17 معاذ انور  عنان17201710267

18 محمد شاهر محمد نبيل  شرشار18201710831

19 وتين حسام  حبيب19201810531

20 يمان احمد  دقماق20201510090

21 شفاء احمد  شحاده21201610147

22 بتول عبد المجيد  الشبالق22201820172

23 خالد فريد  مارديني23201710753

24 كنان محمدعماد  شرف24201710959

25 ايه نور الدين  شبيكه25201711047

26 عبد الرحمن فراس  العشا26201810650

27 فيليب اميران  الياس27201810741

28 سلوان اسامة  عرار28201610441

29 عمر سامر  عربش29201710047

30 شفيق سامي  معال30201810477

31 عبد هللا ميسر  المفلح31201610974

32 تيماء وسيم  هدايا32201810404

33 ساره محمد هشام  اآلغا33201810621



ICE 05: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

27/01/2021 INTH

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة

Faculty of Informatics Engineeringكليـة الهندسـة المعلوماتيـة واالتصاالت

جدول توزيع الطالب على القاعات

20201: النهائي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  نظرية المعلومات 1: اسم المقرر  : الفترة 

1 رغد هشام  كعدان34201710525

2 آمر رضوان  ضاهر35201610684

3 عمرو عصام  صباغ36201711094

4 رنا صالح  العوم37201711049

5 محمد أنس سيف الدين  خوله38201810911

6 براء محمد مازن  مراد39201610321

7 مغفره سليمان  القيق40201710482

8 بتول سامح  الدغري41201610727

9 عبد الكريم محمد محسن  خليل42201810828

10 كاترين مخلص  صواف43201620264

11 محمد معاذ احمد  المناع44201610221

12 محمد أحمد  جوخدار45201610990

13 االء جمعان  الجمعان العبد46201720101

14 يمان أيمن  المبيض47201810500

15 روان اسامه  اللحام48201820110

16 زيد رضوان  ابراهيم49201610672

17 محمد خليل سليمان  المجذوب50201710017

18 يزن مهند  الخطيب51201510187

19 رهام نزار  حنون52201810293

20 محمد مالك أنس  الصباغ53201610564

21 محمد جواد محمد نضار  مراد54201710614

22 غاليه ماهر  الصباغ55201810032

23 ضحى ابراهيم  الجبه56201710564

24 سنا محمد علي  شبعانيه57201610939

25 محمد حسام عبد الغني  مارديني58201810613

26 عمار ياسر  شماع59201510479

27 مارينا هيثم  هيلون60201710659

28 منار منير  طيلوني61201711041

29 قتيبة هيسم  القده62201710190

30 النا ميشيل  توما63201711039

31 عزت اسماعيل  المعلم64201710252

32 حسين جميل  سعادات65201510383

33 ابراهيم عز الدين  الكوسا66201711080


