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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  البرمجة التفرعية 2: اسم المقرر  : الفترة 

1 البقاعي- بتول اكرم 1201410571

2 محمد همام احمد رامز  التكريتي2201610324

3 ياسر محمد سامر  نور هللا3201430008

4 جواد غسان  ابو الفضل4201310396

5 محمدعبد الرحمن محي الدين  الشريباتي5201710627

6 هيام مسلم  المسلماني6201610510

7 موفق عمار  ترك7201610554

8 محمود أحمد  يحيى8201610841

9 أحمد هشام محمد فادي  مجاهد9201620192

10 محمد يزن محمد نزار  الحملي10201510503

11 وائل محمد كمال  الحداد11201610807

12 أحمد خالد  امهان12201510762

13 طه ماجد  السعدي13201720020

14 يزن عبد المجيد  الرفاعي14201410488

15 النا محمد سامر  أحمد عبد هللا15201620013

16 مجدي محمد عدنان  عكاش16201610287

17 طارق محمد عدنان  هيكل17201610388

18 بالل عامر  الحمويه18201420044

19 محمد عمر  الياسين19201620117

20 يزن محمد غزوان  دركل20201610568

21 هال سامر  قصاب21201620247

22 عبد هللا ميسر  المفلح22201610974
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31/01/2021 PLP

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة

Faculty of Informatics Engineeringكليـة الهندسـة المعلوماتيـة واالتصاالت

جدول توزيع الطالب على القاعات

20201: النهائي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  البرمجة التفرعية 2: اسم المقرر  : الفترة 

1 انس سعيد  السن23201410382

2 عالء بشار  صفر الحلبي24201610959

3 محمد عادل  العبد الرحيم25201510128

4 محمود مازن  عبد الرحيم26201610384

5 سيد حسين سيد أكبر  موسوي27201610395

6 باسل محمد وثام  القوتلي28201710609

7 معلم- رغد محمد عماد 29201510696

8 أويس محمدعمار  قويدر30201610319

9 هبة محمد  السعدي31201720026

10 محمد معاذ احمد  المناع32201610221

11 شادي مازن  العربيد33201610730

12 عبد الرحمن مازن  قصيباتي34201620159

13 محمد منذر برهان  مارديني35201610664

14 محمد اياد ناصر  عكاش36201620151

15 أحمد محمد عدنان  نقاوة37201610972

16 محمد مؤيد محمد نعيم  خوله38201710610

17 محمد منير  سكوتي39201610349

18 حسام محمد رامي  الياسين40201510531

19 عمار ياسر  شماع41201510479

20 رنيم وليد  الفتال42201710541

21 مجد اسماعيل  االطرش43201510765

22 غيث محمد ايمن  شاميه44201610122

23 علي عز الدين  الكوسا45201610949


