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Faculty of Informatics Engineeringكليـة الهندسـة المعلوماتيـة واالتصاالت

جدول توزيع الطالب على القاعات

20201: النهائي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  1لغة إنكليزية متخصصة  3: اسم المقرر  : الفترة 

1 محمد فراس هشام  أبو سمرة1201110046

2 طارق محمد عدنان  أبو قوره2201710528

3 نقوال ظافر  ابو جراب3201610027

4 عمر ماجد  ابو عساف4201820006

5 نور مرعي  ابوالعنب5201610044

6 عبد الخالق علي  البطحاوي6201520067

7 محمد كريم اسامه  القبيطري7201610454

8 مروان اياد  القوادري8201810772

9 محمد جعفر  المهايني9201810855

10 محمود فادي  الميداني10201910500

11 جالل خالد  النابلسي11201810697

12 شيخو ثائر  حاج شيخو12201610091

13 جورج ريمون  ديردريان13201810455

14 هبه عبد الوهاب  الشيخ رجب14201610708

15 اسامة نشات   حامد ناجي15201810286

16 سدره محمد  قره جاويش16201510517

17 عمران عدنان  محي الدين17201710631

18 محمد براء محمد رائد  الحلبي18201910313

19 لؤي عبد الوهاب  الخياط19201910202

20 أنس زياد  الحالق20201910186

21 بالل محمد عماد  الطباع21201810685

22 رهف رضا  خادم الجامع22201920023

23 ماريا محمد نزار  الحصني23201911001

24 حمزه يسار  الصفدي24201710768

25 يامن محمد فراس  الطباع25201710728

26 مجد نواف  المرود26201810834

27 محمد لؤي محمد بالل  العقاد27201910475

28 أحمد خالد  الزين28201711054

29 االء بسام  الخليل29201810671

30 محمد بدر سامر  الخضر30201710662

31 احمد عثمان  الشايب31201610768

32 راما محمد غسان  شيخاني32201810729

33 ايه محمد فايز  عاليا33201910275



34 مؤيد عبد الوهاب  الخانجي34201710242

35 محمد نبيل  الشرع35201911008

36 الطباع- غيث محمد غياث 36201710729

37 اسراء محمد فائز  جمال الدين37201810732

37 اسراء محمد فائز  جمال الدين38201810732

38 يوسف محمد  الفرا39201720082

38 يوسف محمد  الفرا40201720082

39 غيث محمد يوسف محمد  بيبرس41201410592

39 غيث محمد يوسف محمد  بيبرس42201410592

40 مصطفى محمود  حموي43201910015

40 مصطفى محمود  حموي44201910015
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1 كامل خالد  سماك45201810838

2 احمد درويش  خشان جازيه46201810841

3 مصطفى عاصم  خشان جازيه47201810797

4 محمود محمد خير  مفتاح48201710045

5 مينا جهاد  ابراهيم49201910353

6 حمزه جهاد  البريدي50201610176

7 امجد ماجد  الحريري51201710720

8 صابرين محمد  الحريري52201720124

9 وائل محمود  الحناوي53201810615

10 محمد مجد محمد  الشليان54201810935

11 نور الدين محمود  مارديني55201710865

12 محمد رجحان عالء الدين  كنعان56201810331

13 بالل عامر  الحمويه57201420044

14 بشرى منار  الكزبري58201510395

15 رنيم محمد  الطليوني الشهير بالسنكري59201810264

16 سوسن فراس  حجازي60201910703

17 علي محمود  المغربي شرفاوي61201910426

18 ليث مازن  المزين62201910220

19 آيه محمد حمزه  الجبان63201910046

20 محمد فادي زهير  حبوب64201710605

21 محمد غازي  المحمد65201710098

22 رزان محمد زياد  الخن66201910432

23 براءه زياد  صواف67201910405

24 محمد ابراهيم محمد سامر  سوار68201810875

25 هال سامر  قصاب69201620247

26 ديما اكرم  سراي الدين70201710678

27 شام يوسف  يبرودي71201610465

28 ابتسام باسل  االعمى72201710134
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1 محمد مضر سمير  شريف73201710685

2 محمد عمر محمد بشار  الكور74201410070

3 زينه عصام  مصطفى75201810691

4 دانيه عبد اللطيف  شعبان76201911105

5 اوس فيصل  عبد الحميد77201610762

6 عمران محمد  عبد الرحيم78201610018

7 محمد عادل  العبد الرحيم79201510128

8 براءة يوسف  عبد المجيد80201810529

9 جان عالم  عالم81201620233

10 بالل عمار  حسين82201910124

11 غنى سعيد  نجيبه83201910914

12 ماريا قاسم  عماش84201820151

13 سيد حسين سيد أكبر  موسوي85201610395

14 محمد غياث محمد كمال  الشويكي86201910240

15 هشام محمد صالح  اللحام87201710358

16 محمد خلدون  نحاس88201610992

17 عبد الرحمن محمد صالح الدين  نزهه89201810409

18 شوربه- عمار مسلم 90201910218

19 عمير عبد اآلله  االكتع91201910004

20 مؤمن عماد  شرشار92201710536

21 مجد عماد  صوايا93201610848

22 أويس محمدعمار  قويدر94201610319

23 محمد عمر ماهر  شموط95201710590

24 أشرف  محمد  المحمد الحسن96201310627

25 باسل محمد  الخطيب97201710791

26 بتول احمد  الخياط98201510042

27 محمد أسامه محمد  الصواف99201720010

28 دينا احمد  الططري100201910177
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1 مختار أحمد  القصار101201510015

2 محمد ياسر محمد  المصري102201910695

3 محمد معاذ احمد  المناع103201610221

4 رامي محمد  سمسميه104201710651

5 كريم مطاع  كوسا105201510724

6 ضياء مكين  مراد106201610761

7 يمان أيمن  المبيض107201810500

8 سلمان حسن  البدعيش108201610904

9 خالد محي الدين  الشويكي109201910454

10 دانه غسان  الغميان110201610742

11 ضياء عدنان  القباني111201510192

12 محمد خليل سليمان  المجذوب112201710017

13 محمد ناظم حسام الدين  المسوتي113201810655

14 محمد نادر  حباب114201910422

15 محمد اياد ناصر  عكاش115201620151

16 نور الدين عبد الناصر  عودة116201610257

17 جعفر عدنان  عبيده117201810840

18 محمد زين مهند  الخطيب118201610462

19 محمد مالك أنس  الصباغ119201610564

20 كنان نشأة  ياغي120201510514

21 سدره محمد هاشم  الشل121201910214

22 حمزة ناهد  ديروان122201710223

23 عمار هشام  ظاظا123201810738

24 جهاد مروان  جلبوط124201620092

25 طارق غازي  الحريري125201610687

26 توفيق حمدي  الغميان126201810664

27 يمان اياد  كرباج127201810702

28 لونا رياض  مرزوق128201610297
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1 مارينا هيثم  هيلون129201710659

2 محمد سعيد وليد  االحمد130201810779

3 محمد بشير  البالي131201910289

4 عبد الرحمن محمد خير  العبار132201620128

5 آصف عيسى  شعبان133201820027

6 حيان مزهر  عويضه العباس134201810660

7 ادهم سيطان  عبيد135201910839

8 محمد معاذ ايمن  شربجي136201710460

9 محمد شادي محمد عالء الدين  الرواس137201610242

10 عادل محي الدين  اللحام138201510198

11 الحسن يوسف  شنار139201910365


