
 التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقمالمقعد رقم

11آيات عماد الدين درويش1201610016

11فراس عرفان السيد حسن2201610801

11محمد هشام محمد بسام عجاج3201710040

11وداد محمد فارس زعويط4201710384

غلي5201810100 11راما محمد فتحي البر

11سدره محمد صفوان الهدله6201810606

11بشبر صالح الدين خادم الجامع7201810879

11هوازن هيثم نزال8201820087

11عاطف محمدعيد العجمي9201910057

11بتول حسان عباس10201910127

11قمر صباح كمر الجشعمي11201910299

11أمجد رفيق محمح12201910338

11محمد جواد حسان عباس13201910621

11دالية اياد حمصي14201910976

ن احمد الحميدي15201911022 11لجير

11رهف محمد ايمن الخرفان16201911065

11سالف مازن خلف17202010047

11شهد محمد مجبل18202110243

11روان ربيع عبدو19202111458

11مايا زكي الحج20202111512

الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد 

2022 -2021  الثاني الدراسي للفصل العملي النهائي االمتحان

9:30 : 8:30: التوقيت18/5/2022 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

12شادي جميل المغوش1201510393

12سلطان مجيد البدعيش2201610295

12االء يحير القسطي3201610316

12عدي مروان العوام4201610932

12رنيم محمد نادر القطان5201710144

12ايه عماد حمزه6201710423

12خالد جمال ابو سعده7201710452

ي محمود التال8201710698 12ناجر

12مايا انور حمزه9201720015

12ريتا ماجد دحنون10201810041

12آيه عبد اللطيف العسلي11201810154

12عمرو معتصم األطرش12201810363

 السحلي13201810540
ن 12ساره محمد ياسير

12نادره محمد مصطفن مرجان14201810718

ي15201820018
12محمد علي الصالحانن

ي16201910088
12ليال جمال البين

ي بشار أطرش17201910223
12ستيفانن

12احمد محمد قاسم كلكوش18201910708

12هيا محمد الحموي19201910714

ي20202011348
12جريس عبود الصويي 

10:30 : 9:30: التوقيت18/5/2022 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

13ندى محمد جميل صادق1201610106

13يمان اياد دعبول2201610268

13فادي باسل نعمه3201610436

13ميامن سمبر داوود4201620209

13هبة هللا عمر البلح5201710172

13راتب فايز الغريب6201710216

13راما محمد بشار جازيه7201710232

13احمد محمد األغبر8201710337

13نور الدين مأمون عمرو9201710833

13وسام اسام السلوم10201720033

يه11201810082 13رؤى اسعد شعبر

ي12201810087 13عبد هللا احمد الحلير

13ناي وائل ابو غزالة13201810233

13يزن محمد مصون العبده14201810443

13اياد محمد هشام السباعي15201820091

13هدى ممدوح وزان16201910139

13رامه غسان غانم17201910302

13ساره زيد النحاس18201910369

ن محمود الزخ19201910897 مير 13نبر

13خالد سامر بشار20201920006

11:30 : 10:30: التوقيت18/5/2022 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

14فراس عمار الطيان1201610250

ي الزيلع2201610328 14منهل ناجر

14محمود عثمان الخواجا3201710043

14منال محمد نارص الزين4201810290

14سالي وليد الصالح5201810466

14الياس اندريه فياض6201810721

14عمر ياور اسماعيل7201810898

14محمد يوسف هيثم الحكيم8201910286

14اسامة ماجد عبد الحفيظ9201910310

14أمل بهجت الرملي10201910565

14ليل فواز الكزبري11201910586

ي12201910684
ن محمد بشار الملف  14لير

14يوسف محمد ماهر شقبر13201910814

14جودي محمد عمار الحو14201910859

ي15201910984  حسان الزعير
ن 14لير

ن محمد انس الحفار16202010015 14لير

14يحير عبد الكريم شداد17202010357

ي فادي الحداد18202011014 14مبر

14كرباج اللبان- رضا مروان 19202110165

14احمد بدر الخالد20202110822

12:30 : 11:30: التوقيت18/5/2022 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

15عمر محمود حبال1201510748

15رواد فايز خليف2201520041

15حسن محمد بغدادي3201610577

15نور محمد يارس الصغبر4201710155

15عبدهللا محمد مجد درويش احمد5201710513

ي6201710804 15سدرة محمد خالد ادلير

م7201720054 15باسل سمبر البر

ن8201810167 15مؤمنه محمد الحسير

15محمد علي عدنان سعيد9201810306

15عدي محمد مازن بالن10201810427

15جواد محمد مؤيد دعبول11201810522

15محمود عمر ديب12201820028

ن13201910167 ن عباس الحسير 15حسير

15تاله نادر الطباع14201910367

15راما محمد مهند البيش15201910491

ي16201910649
15حمزه باسل العجالنن

ي17201910761
15ساندي ايمن الليمونن

15جورجيت رامي المعري18201910922

15عدي عدنان عالء الدين19202011342

15لورين خليل سماره20202110123

1:30 : 12:30: التوقيت18/5/2022 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

16محمد عبد اللطيف عليا1201510535

16محمد احسان احسان شحاده2201620149

16عبدالرحمن جميل الخطيب3201710116

16سلم طلعت حاج غريب4201710210

16سماح بسام طبش5201710858

ن دويعر6201810493 16ساره معير

16يوسف محمد سامر معتاد7201820143

16ليل الهادي قرنيط8201820150

16عببر عبد الحكيم العيىس الحماده9201820176

16مرام منذر صفايا10201910437

ه محمود 11201910471 16حميدو- أمبر

16كريم آالن وسيم ظنطح12201910532

16حنان محمد مهاب المزين13201910552

ي محمد14201910970 16ارسيف يوسف ححر

16عبد هللا محمود مرحبا15201911069

16عامر مازن الطباع16201911149

16الخضن- حمزه وائل 17202010115

16ماسه محمد نارص الزين18202010896

16جودي فيصل ضيا19202110939

ي20202111570
16نعيم منعم الحلف 

 مالحظات

9:30 : 8:30: التوقيت

المعلوماتية كلية 6مخبر: القاعة

18/5/2022 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

يفه1201510512 17فاطمه احمد رسر

17ساجده شحاده فنيش2201520025

17سلطان احسان مراد3201610024

17وفاء محمد كمال الشويكي4201610342

17حنان محمد العبيد5201610492

17رعد كمال ابو رايد6201610870

17نورا يحير كمال7201710239

17ريم ايمن أبو حامد8201710281

ي9201710469
17روى محمد سمبر حلوانن

17انس محمد قاسم البغدادي10201710503

17طارق نبيل فليحان11201710821

17حسن منهل غانم12201810022

17نواره علي حسام الدين13201810084

17مصطفن محمد الطحان14201810201

17أحمد وسيم حبوش15201810219

17يارس محمد عمار سالمة16201810591

17محمد هيسم بقدونس17201810832

17ربا عماد الحداد18201910506

17ابراهيم باشا محمد علي الديري19202111116

17محمد خبر رضوان قيرس20202120064

10:30 : 9:30: التوقيت18/5/2022 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

18راما حسان الرطل1201710315

18محمد عالء الدين بالل خباز2201711026

18احمد محمد ابو ضاهر3201711075

18يارا مهند الخطيب4201810025

18نرسين رساج علي5201810038

18فادي نجيب جبور6201810304

18آية هيثم الخطيب7201810339

18عسالي سامر اللحام8201810690

18علي سلمان شعبان9201810744

ن10201810795 18عبد االله عمر الحسير

18جنا عصام عبيد11201810806

18روالنا اكرم البقاعي12201910304

ي13201910340 18ريم عبد الوهاب الحلير

18احسان رامي رسدار14201910740

18حال محمد قصي شيخو15201911009

18خلود جميل الصواف16201911114

ي17202010313 18طارق محمد فارس كسيير

18رهف محمد فادي محسن18202010673

ي19202020164
 
18عمران مهيب الشاق

18ماسه خالد غنيمه20202120054

المعلوماتية كلية 6مخبر: القاعةالحاسوب مهارات: المقرر

 مالحظات

11:30 : 10:30: التوقيت18/5/2022 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

19نوار منبر غرز الدين1201610396

ي2201710029 19محمد حسام احمد عاجر

ييال عالء أبو الجود الحناوي3201710037 19منار غبر

19ساره نبيل الخطيب4201710100

ي5201710545
19ليالس بشار الكيالنن

نا اكرم الملحم6201710547 19مبر

ن غزوان دلعو7201710585 19ألير

ي8201710939
19محمد زيد زياد قدسي الحسيين

19جين أمجد سلوم9201810017

19هال مالذ الحفار10201810054

19نهاد عماد العوابده11201810166

ي النحالوي12201820158
19ساره محمد عصام الشيبانن

19سنا محمد غياث خبر هللا13201910032

19جاال كريم كروما14201910373

ن السقطي15201910685 19آيه محمد حسير

ي16201910787
19دانيه بسام القبانن

19ماسه نبيل زيدان17201910806

19نايا ماجد ابو ترابه18201910879

19رهف حسان قويدر19202010343

ي- قمر محمد هيثم 20202111180
19المارديين

12:30 : 11:30: التوقيت18/5/2022 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

20محمود محمد شيخو1201510311

ا عماد الرسيه2201520070 ن 20البر

20دارين محمد بدر3201610502

ن سمبر عازر4201610681 20لير

20وعد محمود عبدالوهاب5201710322

ره6201710848 ن ي البر
20النا هانن

ن7201720023 ن عامر الحاج حسير 20لجير

20معاذ محمد صياح مضي8201720049

20رهف يوسف عمار9201720061

ن10201810081 20هياء بهاء الشاهير

20اري    ج ابراهيم سعيد11201810170

20دينق جيمس داو12201810291

20هيثم خليل الشيخ بكري13201810377

20لطيف حنا المهنا14201810379

20محمد برسر فتحي بارودي15201810568

20ماسه محمد عماد الدين الزعيم16201810614

20عامر مهند الصحناوي17201910281

20يمين محمد رسالن جاويش18201910751

20فاتن سمبر الرفاعي19201910837

20جودي محمد فتحي الخوام20201910973

 مالحظات

1:30 : 12:30: التوقيت18/5/2022 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

32انس منصور حمزه1201510481

32محمد راتب احمد عربش2202010196

ي تيسبر قطرب3202010663 32انر

32فراس عصام حشمه4202010717

32معتصم باهلل حسان فرزان5202011347

32عباده عماد كعيد6202110016

32جواد محمد كامل محمد سالم المضي7202110036

ن عبد الكريم السكاف8202110163 32لير

32مايا خليل خلوف9202110538

ي10202110859
نن 32ساره سهيل البر

32عباده يارس زينو11202111269

32ماسة بشار ملحم12202111283

32سدرا سعد الدين خلف13202111410

32ماسه مهداد العبس14202111417

32احمد عدنان سليمان15202111435

32احمد منبر جريده16202111452

32محمد اديب محمد اياد تيناوي17202111480

32جودي ايمن الساسه18202111551

ن محمد جودت ابو حرب19202111651 32لير

ي محفوظ الطويل20202120080
32هانن

2:30 : 1:30: التوقيت18/5/2022 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

33مهدي شحاذي االعور1201510376
33مايا جهاد زودي2201610696
ي3201710260

ن
33هيا محمد فايز مواق

ي4201710892 33دانيه عبد الوهاب الحلير
ي5201710993 33لما محمد علي االدلير
33مايا زاهر الرز6201810533
33عبدهللا مأمون عيون7201910335
ي8201910852

33ساهر سمبر القصيبان 
ن حسام فرحان ابو نبوت9201911084 33لير

33ابو كف- محمود عبد النارص 10202010097
33فاطمه سليمان احمد11202010166
33محمد مأمون قطيش12202010591
33غالب فارس ابراهيم13202110568
33أدهم محرز حمشو14202110712
33محمد عزو عزت خلوف15202111034
33أحمد باهر قره طحان16202111336
33عبد العزيز عبد الحليم خطاب17202111598
33آيه عصام المقطرن18202120037
ن بالل نجار19202120053 33محمد ياسير
33مضن أحمد حمود20202120114

2:30 : 1:30: التوقيت18/5/2022 األربعاء: يوم

المعلوماتية كلية 6مخبر: القاعةالحاسوب مهارات: المقرر
 مالحظات

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   


