
Arab International University

Faculty of Architecture

 تفقد الطالب وتوزيعهم على القاعات

 لالمتحان النصفي

202/1للفصل الدراسي االول

 

الجامعــة العربيــة الدوليــة

   كلية الهندسة المعمارية

 مالحظات القاعة الطالب توقيعالمقعدالطالب اسمالطالب رقمرقم
1ARC-S11ضاهر عماد الدين  دحروج1201520124

2ARC-S11سلطان احسان  مراد2201610024

3ARC-S11عمار ياسر  الفقيه3201610131

4ARC-S11محمد طارق محمد زياد  الحارس4201610186

5ARC-S11محمد محي الدين  برنيه5201610332

6ARC-S11سعاد بسام  قولي6201620061

7ARC-S11هيا محمد فريز  الحناوي7201710332

8ARC-S11رباب زياد  الخطيب8201710388

9ARC-S11انس محمد قاسم  البغدادي9201710503

10ARC-S11النا مصباح  مقصود10201710508

11ARC-S11يزن عبد المنعم  النوري11201710920

12ARC-S11ساره محمد هشام  صرصر12201720013

13ARC-S11ياسمين عادل  الحاج عيسى13201810421

14ARC-S11راما موفق  قره حديد14201810424

15ARC-S11اقبال محمد غسان  عقاد15201910394

16ARC-S11حنان محمد بشار  الخطيب16201910401

17ARC-S11شيماء محمد  عطايا17201910406

18ARC-S11علي نواف  نصر الدين18201910414

19ARC-S11ديري- جيهان طارق 19201910442

20ARC-S11أنور محمد عدنان  أبو شعر20201910446

21ARC-S11سدره غياث  قصيباتي21201910527

22ARC-S11يامن محمد نضال  البيطار22201910533

23ARC-S11نسرين محمد  بجبوج23201910535

24ARC-S11الغفري- دانه عصام 24201910548

25ARC-S11ساره محمد صبحي  عاليا25201910550

26ARC-S11حسين محسن  حمدون26201910554

27ARC-S11لولوه انس  مهايني27201910556

28ARC-S11محمد محمد فايز  الحجار28201910578

29ARC-S11محمد عبد اللطيف  طراقجي29201910592

30ARC-S11غيث محمد  كلس30201910602

31ARC-S11المنتصر هلل المنتصر هلل  منذر31201910607

32ARC-S11هيا فواز  السبيعي32201910612

33ARC-S11آالء محمد  الحلبي33201910666

27/11/2021 السبت: اليوم

11:00-10:00: التوقيت

ARC-S(    ): القاعة الحديثة العمارة ونظريات تاريخ: المقرر اسم

 

اسم وتوقيع رئيس القاعة 

: ..............عدد الحضور

: ................عدد الغياب

:...............أسماء الغياب

:اسم وتوقيع المراقب 

معتمد من مديرية الجودة واالعتمادية
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الجامعــة العربيــة الدوليــة

   كلية الهندسة المعمارية

 مالحظات القاعة الطالب توقيعالمقعدالطالب اسمالطالب رقمرقم

27/11/2021 السبت: اليوم

11:00-10:00: التوقيت

ARC-S(    ): القاعة الحديثة العمارة ونظريات تاريخ: المقرر اسم

34ARC-S11حلى محمد عاصم  هبا34201910683

35ARC-S11سدره عبدالسالم  زوزو35201910691

 

اسم وتوقيع رئيس القاعة 

: ..............عدد الحضور

: ................عدد الغياب

:...............أسماء الغياب

:اسم وتوقيع المراقب 

معتمد من مديرية الجودة واالعتمادية
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202/1للفصل الدراسي االول

 

الجامعــة العربيــة الدوليــة

   كلية الهندسة المعمارية

 مالحظات القاعة الطالب توقيعالمقعدالطالب اسمالطالب رقمرقم

27/11/2021 السبت: اليوم

11:00-10:00: التوقيت

ARC-S(    ): القاعة الحديثة العمارة ونظريات تاريخ: المقرر اسم

1ARC-S12سيدرا محمد سامر  شمسي باشا2201910704

2ARC-S12عبدهللا حسن  قويدر3201910742

3ARC-S12زين مصطفى  الصباغ4201910832

4ARC-S12رغد محمد عمار  المجدالني5201910843

5ARC-S12يمان هادي  السبع6201910848

6ARC-S12اناس عادل  صليبي7201910850

7ARC-S12بالل- براءة أحمد 8201910853

8ARC-S12جودي محمد عمار  الحو9201910859

9ARC-S12إيمان مروان  عرابي10201910871

10ARC-S12لين مازن  سفر11201910903

11ARC-S12ينال محمد بيبرس  مقصوصه12201910992

12ARC-S12ريما مروان  نصلة13201911075

13ARC-S12هيلين محمد نزار  بالن14201911104

14ARC-S12تاله ماهر  مرعي15201911131

15ARC-S12ساره عبد اللطيف  غبور16201920027

16ARC-S12محمد عباده محمد  الصفدي17201510760

17ARC-S12محمد هشام غسان  بكداش18201610293

 

اسم وتوقيع رئيس القاعة 

: ..............عدد الحضور

: ................عدد الغياب

:...............أسماء الغياب

:اسم وتوقيع المراقب 

معتمد من مديرية الجودة واالعتمادية
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الجامعــة العربيــة الدوليــة

   كلية الهندسة المعمارية

 مالحظات القاعة الطالب توقيعالمقعدالطالب اسمالطالب رقمرقم

27/11/2021 السبت: اليوم

11:00-10:00: التوقيت

ARC-S(    ): القاعة الحديثة العمارة ونظريات تاريخ: المقرر اسم

1ARC-S13منهل ناجي  الزيلع1201610328

2ARC-S13محمد راشد محمد  التخين2201620185

3ARC-S13هيا عامر  الزيبق3201810321

4ARC-S13محمد براء يحيى  سيروان4201810350

5ARC-S13رامي محمد أسامة  الشويكي5201810362

6ARC-S13محمد فراس محمد سامر  عبيد6201810422

7ARC-S13ماريه وسيم  الباشا7201810426

8ARC-S13ديانا محمد عصام  الشيباني النحالوي8201820002

9ARC-S13احمد محمد  طريفي9201820011

10ARC-S13محمد علي  الصالحاني10201820018

11ARC-S13محمود عمر  ديب11201820028

12ARC-S13نور هللا توفيق  قاسم12201820067

13ARC-S13هوازن هيثم  نزال13201820087

14ARC-S13هيا طالل  غازيه14201820107

15ARC-S13لجين مهند  شاهين15201910420

16ARC-S13عبدهللا أحمد  الفواخيري16202010134

17ARC-S13آيه ابراهيم  غالي17202010189

18ARC-S13نورا نادر  العكر18202010760

19ARC-S13تسنيم غسان  الشعار19202010819

 

اسم وتوقيع رئيس القاعة 

: ..............عدد الحضور

: ................عدد الغياب

:...............أسماء الغياب

:اسم وتوقيع المراقب 

معتمد من مديرية الجودة واالعتمادية


