
 التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقمالمقعد رقم

ي1201710477 21دانا محمد بسام الشلب 

21جودي أسامة البيطار2201910025

ز3201910399 21غزل حسان خليل قطرمي 

ي4201910591 21سدرة محمد جي 

21حيدر رضوان الحته5201910661

21ريم مأمون عبد هللا6201910729

ي7201910764  باسل المؤذن االيوب 
ز 21نالي 

21ناتالي تمام محمود8201910791

ي9201910874 21مايا اسامه رساقب 

21آيه احسان عجينه10201920012

21اسامه محمد سامر علي ديب11202010311

21تيما محمد فادي الدباس12202010562

21أمواج ابراهيم سعيد13202010608

21محمد براء أحمد ابو ارشيد14202010613

21حمزة محمد منالعلي15202010878

ي16202010884 21عبد الرحمن محمد يارس علب 

21براء بشي  الصباغ17202010977

ي18202011246 ز هشام جي  21لي 

21صباح بسام معتوق19202020103

21علي محمد عامر االحمر20202110069

الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد 

2022 -2021  الثاني الدراسي للفصل العملي النهائي االمتحان

9:30 : 8:30: التوقيت25/5/2022 األربعاء: يوم

المعلوماتية كلية 4مخبر: القاعةالحاسوب مهارات: المقرر
 مالحظات

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد 

2022 -2021  الثاني الدراسي للفصل العملي النهائي االمتحان

 التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقمالمقعد رقم

ز1201710158 22عمر كمال ابو لي 

ز شامخ مقلد2201710310 22كريستينا لي 

ز محمد أنور الحالق3201810178 22لي 

ي4201810727 22محمد عماد الذهب 

22باسكال مارسيل الخليل5201910355

22جود لؤي كحلة6201911015

22مريم علي أبو حويه7201920009

 غسان الخولي8202010747
ز 22لي 

ي9202010806
22سارة رمزي القبابز

22يارا فادي عكره10202010903

22ساره بطرس الخوري11202010984

ي12202011028 22سدره عمار صفر الحلب 

22آالء خلدون الجعفري13202011029

22طارق جميل حمدان14202110125

22يوسف باسل دعبوس15202110690

22عامر وسام مرتضز16202111186

22نغم ناصيف االسعد17202111518

22عباده محمد غسان الطحان18202111542

22سالم محمد سعيد الشيخ19202111580

22مي فارس عبد الجليل20202111581

10:30 : 9:30: التوقيت25/5/2022 األربعاء: يوم

المعلوماتية كلية 4مخبر: القاعةالحاسوب مهارات: المقرر

 مالحظات

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد 

2022 -2021  الثاني الدراسي للفصل العملي النهائي االمتحان

 التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقمالمقعد رقم

ي1201710866
23أحمد عالء الدين القاضز

23تسنيم عالء الدين بربور2202010828

ي3202010953 23مريم عصام المغرب 

ي4202010955  عصام المغرب 
23لببز

23محمد بسام محمد رضوان عبيد5202010968

23جويا عمار طربيه6202011460

ي7202020089
23يمبز سامر تركمابز

23محمد بشي  الجراد8202110209

23احمد محمد خالد الشطه9202110323

23جلنار حسيب ابو فرح10202110331

23مازن شاكر تونسي11202110505

يدي12202110646 23احمد يعرب الي 

23الجبان- محمد براء بدر الدين 13202110649

23الشويكي- ايلة طارق 14202110691

23محمود نعيم عرب15202111172

23محمد يحب  محمد يحب  النحاس16202111374

23محمد مولود الحمادي17202111428

23رائد واصف شيحان18202111443

23جوليان لؤي البشاره19202111611

23ابراهيم محمد الشيخ20202120057

11:30 : 10:30: التوقيت25/5/2022 األربعاء: يوم

المعلوماتية كلية 4مخبر: القاعةالحاسوب مهارات: المقرر

 مالحظات

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد 

2022 -2021  الثاني الدراسي للفصل العملي النهائي االمتحان

 التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقمالمقعد رقم

ي1201610019 24مؤمن هشام عرب الحلب 
24رجاء الدين فواز حالسه السباعي2201810659
24الكايد- شكري خالد 3201810695
24أري    ج لؤي محفوض4201820147
يال الياس شلهوب5201910368 24مي 
يف الطيار6201910958 24ماسه رسر
24محمد مروان شحادات7202010920
24راما بالل بدر8202010940
24غزل محمد ماهر الفرا9202010982

24آيه باسل ذو الفقار10202011023
24سعيد محمد خالد الشطه11202011142
يف12202011368 24دانه أحمد الشر
24رنيم محمود مهره13202020052
24جنان محمد خالد قطان14202020169
24مهند عصام نكد15202110176
24روى محمد معاذ الخياط16202110693
24ثابت لواء رشدان17202111360
24شام حسام الدين الحموي18202111375
ز باهلل الخطيب19202111459 24يزن المعي 
24جبز عبد الكريم عبد السالم20202111659

12:30 : 11:30: التوقيت25/5/2022 األربعاء: يوم

المعلوماتية كلية 4مخبر: القاعةالحاسوب مهارات: المقرر

 مالحظات

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد 

2022 -2021  الثاني الدراسي للفصل العملي النهائي االمتحان

 التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقمالمقعد رقم

25جالل محمد فضيل علعل1201210136
25تسنيم محمد عيد نجيب2201710049
25ساره مروان شيخ النجار3201710152
25نوران نبيل زهره4201810723
25دانه اسامه الشيخ اوغلي5201910073
25حياة نادر اللبان سحلول6201910750
25زياد كلود سالمه7201910812
25شمس فراس خضور8202010072
25أنس محمد الطويل9202010111

25روان احمد سحلول10202010992
25رشا عمر الكردي11202011005
ي12202011115

ز
25محمد براء صياح الحاف

25غزل محمد يارس الخالدي13202011274
25محمد سامر مازن الصمادي14202011361
25الرا غياث المهدي التونسي15202020142
25مرح جي  القادري16202110499
25محمد عبد المنعم النايف17202110689
25أحمد محمد سعيد المغي 18202111345
25عبدهللا محمد عمار فتينة19202111434
25والء محمد خي  دعبول20202111478

1:30 : 12:30: التوقيت25/5/2022 األربعاء: يوم

المعلوماتية كلية 4مخبر: القاعةالحاسوب مهارات: المقرر

 مالحظات

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد 

2022 -2021  الثاني الدراسي للفصل العملي النهائي االمتحان

 التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقمالمقعد رقم

26دعاء عماد الدين سمور1201710118
26سالف طلعت عامر2201710250
26بسام عثمان غيالن3201910680
26رنيم ربيع مالك4201920030
26محمد وليد محمد سامر عبيد5202010143
26محمد عبد هللا بغدادي6202010178
26احمد يوسف حميدي7202010211
لي ارا خجاريان8202010391 26سي 
26نايا سعيد حداد9202010792

ي10202011015
26ماسه سمي  المسلمابز

26تاال صفوان النحاس11202011110
26جود فؤاد سباهي شعيب12202011113
26هبة هللا محمد اسامه القصار13202011236
26رنيم محمد كامل الزين14202011458
26زينة محمود األسدي15202110391
26عبد العزيز مهند مهنا16202110620
ي كنعان17202110875

ز
26جواد صاف

26مرهف احمد دعبول18202111018
ي19202111073

26محمد عباده محمد منذر قبابز
26محمد احمد الجسار20202111423

 مالحظات

9:30 : 8:30: التوقيت

المعلوماتية كلية 6مخبر: القاعة

25/5/2022 األربعاء: يوم

الحاسوب مهارات: المقرر

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد 

2022 -2021  الثاني الدراسي للفصل العملي النهائي االمتحان

 التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقمالمقعد رقم

27محمد سمي  العسلي1201620166
27ريا توفيق رعد2201910135
27اليس أسامة الدقاق3202010133
27محمود اغيد عارف هدايا4202010234
27تاله محمد هيثم الخطيب5202010240
27محمد معاذ محمد عمار النحاس6202010251
27ماسه يحب  سمكري7202010394
27ليث وائل فهد8202010710
ز شحاده حنون9202010791 27ميشلي 

ي10202010832
27حسام عماد زيتوبز

27زينه محمد يارس أحمد مرشد11202010875
27عبد الكريم بشار ملحم12202011230
27همام دانيال شعبان13202110140
27محمد زيد حسام الدين الزالق14202110484
27محمد بسام االعرج15202111132
ي16202111175

 
27محمد جواد علي برقوف

27عيد عمار العمري17202111187
27همام محمد زهي  الرفاعي18202111391
27محمد حسن جبل19202120118
27كارين عبد الحفيظ مالك20202120121

10:30 : 9:30: التوقيت25/5/2022 األربعاء: يوم

المعلوماتية كلية 6مخبر: القاعةالحاسوب مهارات: المقرر

 مالحظات

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد 

2022 -2021  الثاني الدراسي للفصل العملي النهائي االمتحان

 التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقمالمقعد رقم

ا1201710733 28عمرو مؤيد الغي 
28سارة بسام الحبال2201910040
ه زياد الخن3201910069 28امي 
28الجاجه- محمد سامر محمد ماهر 4201910681
خان5201910824 28فارس سامر مي 
ه عمر التال6202010291 28امي 
28المقداد حسام بدور7202010307
28ريناد ايمن أبو راس8202010871
ى خلدون االحمد9202010985 28بشر

28عبي  سعد حنتيته10202011164
28محمد وائل لؤي ابو كالم11202011388
28ماهر علي حويجه12202110213
28احمد ماجد الهجيج13202110277
28النا غسان عطا14202110434
28نور أيمن األوبري15202110545
28والء ايهم عساف16202110856
ز17202111242 ز زعي  28شهد حسي 
28محمد آدم فؤاد المرصي18202111327
28النا أحمد فادي الهبول19202111392
28عمر بشار العقاد20202111405

المعلوماتية كلية 6مخبر: القاعةالحاسوب مهارات: المقرر

 مالحظات

11:30 : 10:30: التوقيت25/5/2022 األربعاء: يوم

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد 

2022 -2021  الثاني الدراسي للفصل العملي النهائي االمتحان

 التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقمالمقعد رقم

29سدره محمد صبحي سعد الدين1201710933
29ناتالي محمد حسان محسن2201720063
29صالح اسماعيل الحسن3201910014
ي4201910170 29محمد حمزه محمد أنس حلب 
29شام رائد ميقري5201911071
29زين العابدين احمد حيدر6202010043
ي7202010163

29جالل راتب أزروبز
ي8202010951 29النا عصام المغرب 
29ماسه محمد خالد شيط9202011048

29تاله اسامه زرزور10202011071
29ايه صفوان الشطه11202011102
29رنيم عبد هللا المرصي12202011153
29احمد عبد الكريم الطي 13202110047
29جاد عماد العيسمي14202110271
ز العزيز المحمد15202110348 29قيس حسي 
29بدر باسل مللي16202110352
29زين هيثم عبيد17202110440
29مهند مازن الحموي18202111038
29ليان محمد عماد العش19202111575
29محمود عايش الهارون العلي20202111621

12:30 : 11:30: التوقيت25/5/2022 األربعاء: يوم

المعلوماتية كلية 6مخبر: القاعةالحاسوب مهارات: المقرر

 مالحظات

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد 

2022 -2021  الثاني الدراسي للفصل العملي النهائي االمتحان

 التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقمالمقعد رقم

30مازن فايز بوسعد1201220031
30محمد لؤي سليم عبيد2201510675
30حال عامر السالم3201910307
ي4201910716

30عبد هللا بسام مخلالب 
30رويده محمد جمال شمدين5201910720
30محمد غيث محمد بشار السيد6201910722
30جودي مازن الموصلي7201910728
ز سامر نحالوي8201910756 30لي 
30دانه نبيل منصور9201910758

ز المرصي10201910772 30نور معي 
ي11201910804

30نور يونس المهايبز
30شام ايمن الحبش12202010838
30عبي  عبد المنعم السيد13202010944
30شباط- هبه محمد 14202011012
30أحمد أنيس علي دشان15202020058
30اسامه عماد الدالي16202110739
30ليث خلدون الحرفوش17202111366
30عبال- وليد خالد 18202111440
30محمد أسامه الشيخ محمد19202111506
30يمان وليد زرزور20202111569

 مالحظات

1:30 : 12:30: التوقيت25/5/2022 األربعاء: يوم

المعلوماتية كلية 6مخبر: القاعةالحاسوب مهارات: المقرر

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد 

2022 -2021  الثاني الدراسي للفصل العملي النهائي االمتحان

 التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقمالمقعد رقم

ز هيكل1201910642 31مي محمد معي 
31مريم محمد عللوة2201910717
31سالي بدوي كنعان3201910829
31صفا احمد جالل زين العابدين4201911097
31نور الهدى وائل عبد الواحد5202010131
ز المحمود6202010568 31حيان ياسي 
31نبيل عمار ترك7202011010
ز محمد الفاروق وهبه8202011049 31حني 
31الصواف- النا نبال 9202011050

31نايا حسام رمزي10202011059
ز11202011066 31وسام حمود الحسي 
31مي نضال خليفه12202011074
 علي الجمال13202011397

ز 31حسي 
31محمد خالد صالح السوسي14202110395
ي15202111230

31زين احمد حزابز
31محمد يمان مازن نغنغ16202111276
31القسطي- بتول يحب  17202111294
31يوسف سعيد الحاج حميد18202111544
ز عبد الرحمن عاضي19202111579 مي  31ني 
31اسيل بسام رضا20202111582

2:30 : 1:30: التوقيت25/5/2022 األربعاء: يوم

المعلوماتية كلية 4مخبر: القاعةالحاسوب مهارات: المقرر
 مالحظات

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   


