
ICE 09: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

11/05/2021 ENM

جدول توزيع الطالب على القاعات

20202: النصفي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  اإلدارة الهندسية 1: اسم المقرر  : الفترة 

 

 كلية الهندسة المعلوماتية واالتصاالت
Faculty of Informatics and Communications Engineering 

1 محمد وسيم اويس  العجالني1201510385

2 احمد ايمن  القصراوي2201710721

3 محمد كنان محمد بسام  الميداني3201710602

4 ياسين محمد عمادالدين  الميداني4201710785

5 سامي آالن محمد راتب  عبد هللا5201710034

6 هبه عبد الوهاب  الشيخ رجب6201610708

7 هيام مسلم  المسلماني7201610510

8 عادل مضر  خطار8201610248

9 ميشيل الياس  ميشيل عوض9201610726

10 عهد وجده  نصر الدين10201620248

11 بيان نشأت  السهلي11201710561

12 أيسر أحمد  خالد12201310618

13 محمود أحمد  يحيى13201610841

14 معاذ محمد أنور  عجاج14201620196

15 عمر محمد لؤي  الخطيب15201710894

16 سالي نادر  شعبان16201711052

17 محمد باسل محمد عادل  باكير17201510230

18 محمد يزن محمد نزار  الحملي18201510503

19 محمد نهاد عمار  اليافي19201710880

20 بشير محمد بشار  ديراني20201520096

21 تيسير فراس  الزعيم21201510245

22 وائل محمد كمال  الحداد22201610807

23 طارق بسام  البوشي23201710778

24 ياسين عبد السالم  الزعبي24201520129

25 يامن هشام  الكيال25201710674

26 عمار غسان  الحلبي26201620090

27 شدن عدنان  محملجي27201710916

28 أحمد ابراهيم  سعدة28201620040





ICE 11: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

11/05/2021 ENM

جدول توزيع الطالب على القاعات

20202: النصفي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  اإلدارة الهندسية 1: اسم المقرر  : الفترة 

 

 كلية الهندسة المعلوماتية واالتصاالت
Faculty of Informatics and Communications Engineering 

1 ياسين راتب  الدالي29201610682

2 محمد طارق معتز  الشريف30201610601

3 محمد عماد مازن  عجاج الكردي31201620023

4 يزن ماجد  الشعبي32201610539

5 محمد فؤاد محمد حسام  صباغ33201711092

6 احمد محمود  ظاظا34201610514

7 محمد صالح محمد  الرفاعي35201710688

8 محمد سعيد  قهوه جي36201720080

9 وسيم حيدر  الظاهر37201610991

10 ايه نور الدين  شبيكه38201711047

11 محمد عالء الدين حسام الدين  شوبان39201710862

12 محمد ماهر  الشحرور40201610509

13 محمد عمر  الياسين41201620117

14 نور الهدى محمد رضا  زعيتر42201710793

15 إياد محمد اسامه  بيره43201620054

16 نور الدين ياسر  الزعبي44201710276

17 عبد هللا ميسر  المفلح45201610974

18 ديما اكرم  سراي الدين46201710678

19 ابتسام باسل  االعمى47201710134

20 محمد مضر سمير  شريف48201710685

21 محمد زيد سمير  عربش49201510186

22 محمد أنس محمد بشار  ياسين الصباغ50201610453

23 رغد هشام  كعدان51201710525

24 عدنان عامر  عاجي52201710847

25 احمد معتصم  محمد53201810342

26 محمد باسل محمد اسعد  الحلبي54201510416

27 جان عالم  عالم55201620233

28 ليث محي الدين  العوض المجلي56201510482

29 أنس محمد عيد  الكجك57201720067

30 سليم فؤاد  علوش58201520054





31 مريام يعقوب  مراني59201810334

32 رنا صالح  العوم60201711049

33 يوسف محمد خلدون  بالو61201710906

34 محمد خلدون  نحاس62201610992

35 باسل محمد وثام  القوتلي63201710609

36 مهند محمد مأمون  سكر64201810359

37 براء محمد مازن  مراد65201610321

38 يارا محمد  احمد66201520007

39 عدنان محمد  البزره67201610786

40 أحمد محمد  الحموي68201610036





ICE 12: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

11/05/2021 ENM

جدول توزيع الطالب على القاعات

20202: النصفي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  اإلدارة الهندسية 1: اسم المقرر  : الفترة 

 

 كلية الهندسة المعلوماتية واالتصاالت
Faculty of Informatics and Communications Engineering 

1 رامي محمد  سمسميه69201710651

2 نجدت عامر  العقاد70201610746

3 عبد هللا معن  تالوي71201620014

4 ماهر محمود  البني72201610053

5 أيه هللا سمير  خانجي73201620053

6 زيد رضوان  ابراهيم74201610672

7 سلمان حسن  البدعيش75201610904

8 ليث خلدون  الحليبي76201420052

9 خالد مازن  الدمشقي77201710724

10 شادي مازن  العربيد78201610730

11 دانه غسان  الغميان79201610742

12 ضياء عدنان  القباني80201510192

13 عبد الرحمن مازن  قصيباتي81201620159

14 محمد منذر برهان  مارديني82201610664

15 محمد زين مهند  الخطيب83201610462

16 محمد جواد محمد نضار  مراد84201710614

17 محمد مؤيد محمد نعيم  خوله85201710610

18 مصعب تركي  الكيالني القادري86201510173

19 عمر ماهر  الحلبي87201710962

20 عدي وائل  عامر88201510049

21 عامر محمود  البزره89201810388

22 مجد محمود  الصباغ90201710852

23 حسام محمد رامي  الياسين91201510531

24 مارينا هيثم  هيلون92201710659

25 ميار بشير  الزركي93201610032

26 مجد يزن  الشطي94201710696

27 محمد وفيق  العلبي95201410462

28 حمزة محمد ايمن  غراوي96201710063

29 حمزه محمد عماد الدين  الصباغ97201510624

30 محمد فواز يحيى  التجار98201610725




