
ICE 03: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

01/02/2021 EEC

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة

Faculty of Informatics Engineeringكليـة الهندسـة المعلوماتيـة واالتصاالت

جدول توزيع الطالب على القاعات

20201: النهائي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  دارات كهربائية و إلكترونية 3: اسم المقرر  : الفترة 

1 بالل محمد عصام  البلبيسي1201910440

2 محمد زياد بشار  الحيالني2201910483

3 المثنى كمال  الشوفاني3201610715

4 محمد نسيب محمد طالل  الطيلوني4201910024

5 غيث نزيه  القضماني5201910132

6 محمد جعفر  المهايني6201810855

7 ايهاب محمد  النشواتي7201510476

8 عبد هللا زكي  حاج قدور8201910688

9 يوسف محمد بشار  عبدالرؤف9201710068

10 نوار توفيق  ابو الخير10201910339

11 عامر ادهم  رضا11201910063

12 أحمد رامز  سكر12201510028

13 اسماعيل محمد  زين13201910162

14 نوار رائد  كنعان14201810857

15 عبد الرحمن خلدون  ابو النعاج15201810294

16 بشار احمد  لوضه16201910257

17 محمد نور محمد عماد  الحموي17201910195

18 محمد أمير جهاد  الدهان18201710356

19 طارق زياد  معراوي19201910091

20 رهف رضا  خادم الجامع20201920023

21 دانيال بشار  الزيلع21201910830

22 منى عمار  الطحان22201910735

23 روان عبد الباسط  مارعي23201910225

24 مجد نواف  المرود24201810834

25 تريم أحمد جالل  الساسه25201910827

26 ناجي صالح  شعبان26201810778

27 رهف بسام  الشعار27201910006

28 زينه رامي  شحاده28201910497
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1 يزن حسان  الكمشه29201910143

2 ميار انيل  دبور30201910332

3 محمد وسيم محمد شاهر  حسنين31201810325

4 محمد كمال  جمال الدين32201810859

5 وتين حسام  حبيب33201810531

6 ضحى حسين  حروب34201920040

7 عبدالرحمن احمد  بدريه35201910707

8 طارق محمد  دقماق36201910258

9 مصطفى نبيل  المحمد الطعمه37201810618

10 مصطفى محمود  حموي38201910015

11 بشار خالد  قاضي39201810411

12 احمد محمد إياد  الشويكي40201910397

13 لجين راشد  القوتلي41201810791

14 لين محمد علي  شرف42201910826

15 اندريه عدنان  محمد43201610537

16 وسيم محمد ماهر  الدمشقي44201910026

17 رنيم محمد  الطليوني الشهير بالسنكري45201810264

18 مصطفى رائد  انيس46201810624

19 علي محمود  المغربي شرفاوي47201910426

20 نور الدين عبد الرحمن  عباس48201911048

21 يمان رضوان  شتو49201810276

22 رامي مازن  العبسه50201510516

23 آيه محمد حمزه  الجبان51201910046

24 محمد حسن بسام  قويدر52201710600

25 أحمد محمد أسامه  عبيد53201810280

26 كامل سعيد  يوسف54201910212

27 عبد الكريم حسن  الكردي55201910207

28 رجاء حسن  الموسى56201920001

29 دانيه عبد اللطيف  شعبان57201911105

30 وديع سامر  امين عبد الباقي58201910203

31 عمار هشام  عبد الفتاح59201910427

32 حازم معتز  بوسعد60201920031

33 فادي عدنان  سعد61201510754



34 ميده- عبدالرحمن عمر 62201910409

35 غنى سعيد  نجيبه63201910914

36 بيان غالب  زينو64201910391

37 رغد محمد فايز  نادر65201810780

38 راما طارق  المرادي66201910325

39 زينه عبد الرزاق  شيخ سعد67201910537

40 رزان باسل  الحناوي68201920017
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1 انطون نبيل  السالمه69201810924

2 محمد غياث محمد كمال  الشويكي70201910240

3 مصطفى بالل  غزاوي71201710334

4 عمير عبد اآلله  االكتع72201910004

5 رامي هشام  البربور73201910224

6 مجد عماد  صوايا74201610848

7 رغد مازن  تركو75201920034

8 نور محمد  دنون76201510044

9 حسين محمد  ديوب77201711044

10 أشرف  محمد  المحمد الحسن78201310627

11 عبد هللا عمر  الغاوي79201810627

12 عبد الرحمن محمد ايمن  المالح80201910477

13 رغد عبد المنعم  برغل81201910481

14 يوسف مهدي  مهدي82201910260

15 لين رامي  الزعيم83201810907

16 مجد محمد سميح  كعدان84201911044

17 محمد مازن  الزبيبي85201910452

18 خالد محي الدين  الشويكي86201910454

19 عمر ايمن  القباني87201910113

20 مروه احمد جالل  زين العابدين88201810858

21 شامل نادر  سلوم89201910253

22 مصعب تركي  الكيالني القادري90201510173

23 محمود أنيس  خراطه91201710446

24 سدرة هاشم  ناصر92201910430

25 عمار هشام  ظاظا93201810738

26 عبد السالم محمد شهير  قشالن94201810517

27 حيان وائل  درغم95201810611

28 جودي محمود  العاصي96201810851

29 العلوش النويجي- فاطمه علي 97201910303

30 لوريس لؤي  المبارك98201910474

31 علي مهيار  شاهين99201610107

32 محمد نجيب  األخرس100201910467

33 وسام محمد سميح  الخماش101201910321



34 عبادة أيمن  قويدر المعلم102201910239

35 محمد بشير  البالي103201910289

36 فرح بشير  الحلتي104201911027

37 ادهم سيطان  عبيد105201910839

38 تاج الدين محمد ربيع  السبكي106201920014


