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غياباباء العليوي1
مل2 35أ

2012 اجلامعة العربية الدولية اخلاصة - دورة أيار - نتائج امتحان الكفاءة هندسة العمارة

35أمحد حممد نزار املعراوي2
50أمحد صبحة3
85أمحد طالب نسب4
70أشرف ارطو5
70أماين النجار6 ر ين
غيابأجمد املاحل7
50أنطوان شاهني8
80أمنار اهلزمي9

80أمين ابراهيم باشا10
أ11 50أ 50أيهم أبو نبوت11
35آية محود12
60باسل احلفار13
70براء عودة14
الكنهوش15 غياببشار هوش ر  بب ي
60بلقيس قدور16
60جانيت رمضان17
70جهاد السمان18
غيابجهاد املساملة19
50جينا طوشان20
35حازم شبيب21
35حسام سكر22
35ختام الصمصام23
عيبور24 60خليل خليل عيبور
70رامز الشريف25
35رائد جهاد أبو محدان26
60ربيع الشعار27
70رشا عجان28
50رضوان أبو شاهني29
50رغد بسام أبو راس30
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70رهام منكش31
70حل32 70روشان شيخ صاحل32
غيابروكان الربازي33
70روال الصائغ34
60روال غسان أبو دان35
60زاهر أزرق36 زر ر ز
غيابزهري الغزاوي37
60سارة شنور38
35ساره األتاسي39
50سامي زكريا40
ك41 60أ 60مسر أبو بكر41
60شادي زمار42
70شذرة العزاوي43
60طارق زياد القوصيين44
داوودي45 هشام 80طارق وودي م د رق 
غيابطارق علي46
50عامر حمروس47
60عبد الرمحن اخلطيب48
85عبد الرمحن الرفاعي49

هللا 60عبد الرمحن خري اهللا50
60عبد الكرمي شاهني51
35عبد اهللا األمحد السفان52
60عبد اهللا الصقار53
اهلييب54 أمحد اهللا 60عبد عبد اهللا أمحد اهلييب
60عبد اهللا  حمسن حنيفه55
60عال البغدادي األغواين56
70عال الدرويش57
80علي اهلامشي58
50علي عاصي59
غيابعلي حممد علي العزيز60
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60عمار شاهني األمحر61
35ل62 35عمر مقلد62
70عمرو بوبس63
70غزوان فواز الطيار64
70غيث السبيعي65
60فادي كنفاين66 ين ي
غيابفارس الطحلة67
غيابفاطمة املعلم68
70خاهاكن الكسندر سالح69
غيابفراس سلوم70
7160 60قاسم عوض71
85قتيبة قدور72
60قصي كنفاين73
60كرمي اخلياط74
الدااليت75 50كنان اليت ن 
60لني شنيص76
35لينا نعيم ديروان77
60ماري كالني مسعان78
70ماهر عزام79
60حمسن شققي80
35حممد حممد عيد اللحام81
80حممد اهلندي82
50حممد أمري محوي83
احلايك84 حسان 70حممد حممد حسان احلايك
85حممد حسان يوسف85
غيابحممد خالد عزقول86
غيابحممد دللول87
85حممد رضوان ملكاين88
غيابحممد رغيد الطحان الزالق89
35حممد خالد رمضان90
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80حممد زوار النوري91
9260 60حممد  معتزشربايت92
80حممد عدنان جانو93
50حممد كمال احلريري94
غيابحممد مكني اخلطيب95
50حممد امحد موسى96 ى و
60حممد وسيم اهلواري97
85حممد وليد احلباليت98
70حمي الدين عبد الغين99

غيابمرح مديوايه100
10180 80مرهف رحيباين101
60مروة زكريا102
60مروة سلوطة103
60مصطفى دندي104
كوكي105 70مصطفى ي و ى  صط
50معاذ األسدي106
60معن عالء الدين107
غيابمكسيم اخلليلي108
50مهدي نصر109
50مؤيد عامر110
35ميساء مساخلي111
50ندى التقي112
85نغم الكردي113
محود114 80نوار نوار محود
60نور مراد115
80نور حسن ياسني116
60نيفني احلجار117
60هاشم احلسيين118
60هاين السبيعي119
60هبة الراضي120
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35هزار الريش121
ل122 ط 85ل 85هشام علي طالب122
35هشام ممتاز123
70مهام الكردي124
35هوزان عبد اهللا125
50وسام جحه126 م و
85وسيم البحري127
غيابوقاص عبد الوهاب128
80والء أبو اجلود احلناوي129
70يامن راعي130
13160 60يامن ار131
70يقظان اجلردي132
35يوسف حممد مسري خري133
60رشا عاصي134

وزير التعليم العايل 

لدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى

مديرة التقومي واالعتماد                    معاون وزير التعليم العايل

الدكتورة ميسون دشاش                الدكتور حممد جنيب عبد الواحد
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