
ICE 10: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

11/05/2021 PR2

جدول توزيع الطالب على القاعات

20202: النصفي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  2برمجة  3: اسم المقرر  : الفترة 

 

 كلية الهندسة المعلوماتية واالتصاالت
Faculty of Informatics and Communications Engineering 

1 رابيه فراس  ابو عسلي1201910037

2 بالل محمد عصام  البلبيسي2201910440

3 محمد فريح  الحلواني3201710021

4 محمد زياد بشار  الحيالني4201910483

5 امجد يوسف  السيروان5201920033

6 محمد نسيب محمد طالل  الطيلوني6201910024

7 غيث نزيه  القضماني7201910132

8 ايه محمد رضوان  الموصللي8201810853

9 محمد خير محمد  النشواتي9201410326

10 نوار توفيق  ابو الخير10201910339

11 سعدو احمد  نصر11201810777

12 عامر ادهم  رضا12201910063

13 سوسن احسان  الجويجاتي13201910564

14 حمزة أحمد  الحاج حسن14201910531

15 حازم محمد امجد  عوض15201910266

16 بشرى محمد  زين الدين16201910155

17 ميشيل فادي  عبد النور17201910372

18 علي محمد  عقاد سالم18201810440

19 محمود مازن  بزي19201920015

20 مروان محمد معن  مراد20201910572

21 مصطفى وليد  جحه21201910374

22 اشرف فؤاد  ابوحال22201910419

23 عبد السالم جهاد  بيازيد23201910154

24 طارق زياد  معراوي24201910091

25 رهف رضا  خادم الجامع25201920023

26 دانيال بشار  الزيلع26201910830

27 محمد غيث محمد ياسر  الملك27201910790

28 محمد عمار ياسر  شحاده28201910250





ICE 11: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

11/05/2021 PR2

جدول توزيع الطالب على القاعات

20202: النصفي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  2برمجة  3: اسم المقرر  : الفترة 

 

 كلية الهندسة المعلوماتية واالتصاالت
Faculty of Informatics and Communications Engineering 

1 روان عبد الباسط  مارعي29201910225

2 عبد الرحمن محمدرياض  اليوسف30201910104

3 تريم أحمد جالل  الساسه31201910827

4 جاد طالل  الكالس32201910198

5 محمد رضوان خالد  بركات33201910330

6 رهف بسام  الشعار34201910006

7 وائل بسام  النزال35201810661

8 رغد عامر  الزين36201810843

9 زينه رامي  شحاده37201910497

10 يزن حسان  الكمشه38201910143

11 محمد محمد شاهر  زيتون39201910341

12 مياس ابراهيم  حسنا40201910513

13 غزل توبة  التوبة41201910028

14 محمد نبيل  الشرع42201911008

15 عمر احمد حسان  ادهم43201910100

16 طارق محمد  دقماق44201910258

17 كامل خالد  سماك45201810838

18 روبير خلدون  سعد46201910404

19 مينا جهاد  ابراهيم47201910353

20 امجد ماجد  الحريري48201710720

21 غيد وليد  الشراره49201810781

22 لين محمد علي  شرف50201910826

23 يوسف سمير  شمس الدين الصغير51201810674

24 وسيم محمد ماهر  الدمشقي52201910026

25 سليمى راجي محمد نذير المحايري53201910216

26 احمد ربيع محمد فراس  مسكون54201910488

27 علي محمود  المغربي شرفاوي55201910426

28 نور الدين عبد الرحمن  عباس56201911048

29 ليث مازن  المزين57201910220

30 آيه محمد حمزه  الجبان58201910046





31 عائدة عزو  البيات59201810724

32 رزان محمد زياد  الخن60201910432

33 أسماء اوراس  المغربي61201910050

34 محمد حسام محمد باسم  الحافظ62201810526

35 علي حسن  الحلبي63201910540

36 عبد الكريم حسن  الكردي64201910207

37 محمد علي محمد بشار  بكداش65201910489

38 روان رضوان  بشير66201810750

39 غيث رضوان  قيسر67201910582

40 غيث محمد مطاع  حصريه68201910381





ICE 12: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

11/05/2021 PR2

جدول توزيع الطالب على القاعات

20202: النصفي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  2برمجة  3: اسم المقرر  : الفترة 

 

 كلية الهندسة المعلوماتية واالتصاالت
Faculty of Informatics and Communications Engineering 

1 دانيه عبد اللطيف  شعبان69201911105

2 دلع محمد عاطف  خليل70201810684

3 وديع سامر  امين عبد الباقي71201910203

4 عمار هشام  عبد الفتاح72201910427

5 محمد بدر عصام  حالق73201410199

6 بالل عمار  حسين74201910124

7 بيان غالب  زينو75201910391

8 سيمون غسان  عازر76201920042

9 ليال غسان  مقلد77201910478

10 زينه عبد الرزاق  شيخ سعد78201910537

11 عامر حكمت  صفايا79201810921

12 هند هالل  البشاره80201910508

13 رزان باسل  الحناوي81201920017

14 محمد غياث محمد كمال  الشويكي82201910240

15 نجيب خلف  المهنا83201910269

16 أحمد سامي  العبدهللا الكدرو84201910273

17 شوربه- عمار مسلم 85201910218

18 عمير عبد اآلله  االكتع86201910004

19 عمرو محمد علي  المدني87201911000

20 رامي هشام  البربور88201910224

21 عيساوي- سارة بسام 89201910411

22 محمد عمر اسامة  االسود90201910031

23 محمد طارق محمد  عمار91201910670

24 مؤيد محمد  قاسم92201710531

25 دينا احمد  الططري93201910177

26 عبد الكريم محمد  تكريتي94201910229

27 احمد عمر  المنسي95201920038

28 روي عبد المسيح  حداد96201910017

29 عبد الرحمن محمد ايمن  المالح97201910477

30 محمد نذير محمد ايمن  مغربيه98201910226





31 يوسف مهدي  مهدي99201910260

32 محمد بشار محمود  مزاحم100201910002

33 عمر موفق  هاشم101201910570

34 مجد محمد سميح  كعدان102201911044

35 محمد علي عبد الحميد  فرمان103201910244

36 محمد مازن  الزبيبي104201910452

37 خالد محي الدين  الشويكي105201910454

38 محمد ناظم حسام الدين  المسوتي106201810655

39 شامل نادر  سلوم107201910253

40 آيه ايهاب  كرباج108201710578





ICE 13: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

11/05/2021 PR2

جدول توزيع الطالب على القاعات

20202: النصفي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  2برمجة  3: اسم المقرر  : الفترة 

 

 كلية الهندسة المعلوماتية واالتصاالت
Faculty of Informatics and Communications Engineering 

1 عمار هشام  ظاظا109201810738

2 محمد محمد هشام  فيصل110201911026

3 ياسر محمد ظافر  المغربي الشهير بشحاده111201810897

4 أسعد جورج  شاهين112201810468

5 بيان موفق  هواري113201810742

6 سنا محمد علي  شبعانيه114201610939

7 علي مهيار  شاهين115201610107

8 وسام محمد سميح  الخماش116201910321

9 محمد سعيد وليد  االحمد117201810779

10 محمد بشير  البالي118201910289

11 عبد الرحمن محمد خير  العبار119201620128

12 تاج الدين محمد ربيع  السبكي120201920014

13 رامي ريكان  معمر121201910545




