
ICE 05: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

31/01/2021 NA

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة

Faculty of Informatics Engineeringكليـة الهندسـة المعلوماتيـة واالتصاالت

جدول توزيع الطالب على القاعات

20201: النهائي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  التحليل العددي 2: اسم المقرر  : الفترة 

1 اسامه سعيد  ابو رايد1201910920

2 شادي سمير  ابو هدير2201710475

3 اشرف اكرم  الباروكي3201710117

4 بالل محمد عصام  البلبيسي4201910440

5 اشرف نضال  الجرماني5201720118

6 محمد زياد بشار  الحيالني6201910483

7 محمد اسامه محمد عماد الدين  الساعاتي7201710059

8 امجد يوسف  السيروان8201920033

9 محمد نسيب محمد طالل  الطيلوني9201910024

10 عماد الدين محمد  حاج حمود10201910261

11 عبد هللا زكي  حاج قدور11201910688

12 مهدي محمود  شيخ عيسى12201910144

13 نزار وليد  صعب أبو حمدان13201820054

14 نوار توفيق  ابو الخير14201910339

15 جواد غسان  ابو الفضل15201310396

16 عامر ادهم  رضا16201910063

17 حازم محمد امجد  عوض17201910266

18 وسام جان  بلدي18201910122

19 امان بالل  سعد الدين19201911023

20 ميشيل فادي  عبد النور20201910372

21 مهدي علي  خليل21201910359

22 محمود مازن  بزي22201920015

23 حسن محمد  سيد23201610633

24 مصطفى وليد  جحه24201910374

25 محمد عمار ياسر  زين25201910465

26 براء يحيى  انس26201910255

27 محمد شحادة أحمد  عارف27201910210

28 لؤي عبد الوهاب  الخياط28201910202

29 بشار احمد  لوضه29201910257

30 محمد نور محمد عماد  الحموي30201910195

31 عدنان محمد عماد  تيناوي31201910151

32 رهف رضا  خادم الجامع32201920023

33 ماريا محمد نزار  الحصني33201911001



34 منى عمار  الطحان34201910735

35 محمد غيث محمد ياسر  الملك35201910790

36 محمد عمار ياسر  شحاده36201910250

37 وائل ناصيف  عساف37201710251

38 عبد الرحمن محمدرياض  اليوسف38201910104

39 تريم أحمد جالل  الساسه39201910827

40 جاد طالل  الكالس40201910198



ICE 06: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

31/01/2021 NA

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة

Faculty of Informatics Engineeringكليـة الهندسـة المعلوماتيـة واالتصاالت

جدول توزيع الطالب على القاعات

20201: النهائي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  التحليل العددي 2: اسم المقرر  : الفترة 

1 ياسين عبد السالم  الزعبي41201520129

2 وائل بسام  النزال42201810661

3 تللو- محمد معاذ محمد سامح 43201810833

4 محمد علي مروان  االعثر44201910334

5 مضر حسان  الجمعه45201910231

6 يزن حسان  الكمشه46201910143

7 ميار انيل  دبور47201910332

8 محمد وسيم محمد شاهر  حسنين48201810325

9 محمد محمد شاهر  زيتون49201910341

10 ايه محمد فايز  عاليا50201910275

11 محمد عامر  الشربجي المزيك51201910110

12 لين بسام  سوسق52201910328

13 محمد نبيل  الشرع53201911008

14 عبد الرحمن محمد معتز  الحفار54201810675

15 هبه رضوان  تقي الصغير55201820094

16 محمد يوسف هيثم  الحكيم56201910286

17 نور محرز  نموره57201910358

18 عمر احمد حسان  ادهم58201910100

19 نور الدين محمد حسان  عطفه59201910256

20 ضحى حسين  حروب60201920040

21 طارق محمد  دقماق61201910258

22 مصطفى محمود  حموي62201910015

23 روبير خلدون  سعد63201910404

24 محمود محمد خير  مفتاح64201710045

25 مينا جهاد  ابراهيم65201910353

26 احمد محمد إياد  الشويكي66201910397

27 محمد محمود  المعاون67201911098

28 لين محمد علي  شرف68201910826

29 محمد يوسف محمد عدنان  عاجي69201910019

30 حبيب خلدون  برغله70201910460

31 عبد الرحمن محمد فراس  األظن71201910175

32 سوسن فراس  حجازي72201910703

33 احمد ربيع محمد فراس  مسكون73201910488



34 انس رشاد  سعده74201910237

35 يحيى نزار  خرفان75201910267

36 رامي مازن  العبسه76201510516

37 أسماء اوراس  المغربي77201910050

37 أسماء اوراس  المغربي78201910050

38 كامل سعيد  يوسف79201910212

38 كامل سعيد  يوسف80201910212

39 محمد حسن  ابوزيد81200810526

39 محمد حسن  ابوزيد82200810526

40 رزان ناصر  الشعار83201910528

40 رزان ناصر  الشعار84201910528



ICE 07: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

31/01/2021 NA

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة

Faculty of Informatics Engineeringكليـة الهندسـة المعلوماتيـة واالتصاالت

جدول توزيع الطالب على القاعات

20201: النهائي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  التحليل العددي 2: اسم المقرر  : الفترة 

1 محمد ميار محمد رضوان  نصري85201910337

2 غيث محمد مطاع  حصريه86201910381

3 عمار هشام  عبد الفتاح87201910427

4 حازم معتز  بوسعد88201920031

5 بهاء الدين علي  طباخه89201910011

6 بالل عمار  حسين90201910124

7 ميده- عبدالرحمن عمر 91201910409

8 سيمون غسان  عازر92201920042

9 عماد الدين طارق  الحفيري93201910447

10 راما طارق  المرادي94201910325

11 عامر حكمت  صفايا95201810921

12 عامر محمد عزام  الكنج العبسه96201610869

13 هند هالل  البشاره97201910508

14 انطون نبيل  السالمه98201810924

15 فريد طالل  المولوي99201910326

16 محمد نبيل  قباقيبي100201910049

17 احسان الدين مهند  السقا اميني101201910121

18 نجيب خلف  المهنا102201910269

19 أحمد سامي  العبدهللا الكدرو103201910273

20 شوربه- عمار مسلم 104201910218

21 عمرو محمد علي  المدني105201911000

22 رامي هشام  البربور106201910224

23 عيساوي- سارة بسام 107201910411

24 مجد عماد  صوايا108201610848

25 رغد مازن  تركو109201920034

26 مغفره سليمان  القيق110201710482

27 محمد عمر اسامة  االسود111201910031

28 محمد طارق محمد  عمار112201910670



ICE 08: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

31/01/2021 NA

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة

Faculty of Informatics Engineeringكليـة الهندسـة المعلوماتيـة واالتصاالت

جدول توزيع الطالب على القاعات

20201: النهائي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  التحليل العددي 2: اسم المقرر  : الفترة 

1 أشرف  محمد  المحمد الحسن113201310627

2 أنس محمود  خلف114201810609

3 كاترين مخلص  صواف115201620264

4 محمد أسامه محمد  الصواف116201720010

5 محمد ياسر محمد  المصري117201910695

6 احمد عمر  المنسي118201920038

7 روي عبد المسيح  حداد119201910017

8 رياض معاذ  عبود120201910192

9 محمد بشار محمود  مزاحم121201910002

10 عمر موفق  هاشم122201910570

11 مجد محمد سميح  كعدان123201911044

12 عمر محمد زكوان  االجاتي124201910262

13 محمد مازن  الزبيبي125201910452

14 عمر ايمن  القباني126201910113

15 محمد منذر برهان  مارديني127201610664

16 شامل نادر  سلوم128201910253



ICE 09: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

31/01/2021 NA

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة

Faculty of Informatics Engineeringكليـة الهندسـة المعلوماتيـة واالتصاالت

جدول توزيع الطالب على القاعات

20201: النهائي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  التحليل العددي 2: اسم المقرر  : الفترة 

1 محمد مالك أنس  الصباغ129201610564

2 محمود أنيس  خراطه130201710446

3 عبد الرحمن ماهر  األشقر131201610782

4 عبد السالم محمد شهير  قشالن132201810517

5 جاسم مصطفى  السالمه133201610192

6 محمد تيسير محمد رياض  قدلوا134201610966

7 وسام محمد سميح  الخماش135201910321

8 عبادة أيمن  قويدر المعلم136201910239

9 محمد بشير  البالي137201910289

10 تاج الدين محمد ربيع  السبكي138201920014

11 رامي ريكان  معمر139201910545

12 محمد سليمان  قناه140201510001

13 الحسن يوسف  شنار141201910365


