
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-S11احمد بشار  سيروان1202010742

2ARC-S11االء عمر  األصفر2202011225

3ARC-S11المقداد حسام  بدور3202010307

4ARC-S11الهام ممتاز  ابراهيم4201610244

5ARC-S11امير لؤي  عزام5202020045

6ARC-S11ايله محمد عماد  العش6202020113

7ARC-S11أحمد محمد هيثم  قراح7202020139

8ARC-S11أدهم وجيه  عربي8202010269

9ARC-S11أسامة سليمان  نزال9202010842

10ARC-S11أمجد محمد خالد  شكري10202011233

11ARC-S11آية زهير  عكرمه11202010281

12ARC-S11براءة فراس  فاعور12202010127

13ARC-S11براءة محمد اكرم  عياش13202010204

14ARC-S11بالل محمد بشار  دواليبي14202020057

15ARC-S11بيرال الياس  شاهين15202020108

16ARC-S11تاال عصام  جبان16202020026

17ARC-S11تاله محمد فواز  حمصي17202010249

18ARC-S11تاله محمد هيثم  الخطيب18202010240

19ARC-S11تاليا أسامه  الحسيني19202010202

20ARC-S11تولين منصور  القنطار20202010098

21ARC-S11جودي وائل  القباني21202010190

22ARC-S11حسام عماد  زيتوني22202010832

23ARC-S11حيان معضاد  ابو مغضب23201710121

24ARC-S11حيدر هائل  الكشه24202011372

25ARC-S11دانيا محمد زهير  بقله25202011286

26ARC-S11دلع عامر  أبو شعر26202010758

27ARC-S11دلع محمد علي  البظنا27202010746

28ARC-S11رغد رامز  نوفل28202010079

29ARC-S11رناد أيمن  البيطار29202010186

30ARC-S11رند جمال  النوري30202010294

27/11/2021 السبت: اليوم

9:30-8:30: التوقيت

ARC-S(    ): القاعة التوازن: المقرر اسم

 

اسم وتوقيع رئيس القاعة 

: ..............عدد الحضور

: ................عدد الغياب

:...............أسماء الغياب

:اسم وتوقيع المراقب 

معتمد من مديرية الجودة واالعتمادية
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ARC-S(    ): القاعة التوازن: المقرر اسم

31ARC-S11رنده أنور  يونس يونس31202010831

32ARC-S11رنيم ربيع  مالك32201920030

33ARC-S11روان محمد ايمن  مال رسول33202020020

34ARC-S11روبي بشير  الزركي34202011250

35ARC-S11روبير الياس  راجحه35202010180

36ARC-S11زينه مؤنس  الحفار36202010197

37ARC-S11ساره محمد حسام  الشعار37202010841

38ARC-S11سدره محمد ماهر  الحمصي38202010206

 

اسم وتوقيع رئيس القاعة 

: ..............عدد الحضور

: ................عدد الغياب

:...............أسماء الغياب

:اسم وتوقيع المراقب 

معتمد من مديرية الجودة واالعتمادية
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   كلية الهندسة المعمارية

 مالحظات القاعة الطالب توقيعالمقعدالطالب اسمالطالب رقمرقم

27/11/2021 السبت: اليوم

9:30-8:30: التوقيت
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1ARC-S14سلمى محمود  سبكي1202020056

2ARC-S14سيرلي ارا  خجاريان2202010391

3ARC-S14شاكر ايهم  جراده3202010739

4ARC-S14صبا صفوان  شعالن4202011228

5ARC-S14ضياء خالد  السحلي5202010288

6ARC-S14عبد المجيد محمد باسم  القادري6202010744

7ARC-S14غريس مازن  قجم7202010750

8ARC-S14غنى محمود  حقي8202010238

9ARC-S14فارس سامر  ميرخان9201910824

10ARC-S14كاميليا أحمد  ياغي10202020096

11ARC-S14كرم محمد  علوش11202020097

12ARC-S14الرا حمد  جمول12202010123

13ARC-S14الرا ماهر  قهوه جي13202010263

14ARC-S14لونا محمد مهند  الدوه جي14202010740

15ARC-S14ليث وائل  فهد15202010710

16ARC-S14ليالس انطون  خابوط16202011130

17ARC-S14ليالس حسام الدين  الحمصي17202010749

18ARC-S14لين ايهاب  السعيد18202010754

19ARC-S14لين بشار  الحمصي19201810329

20ARC-S14لين سليمان  كاسوحة20202010182

 

اسم وتوقيع رئيس القاعة 

: ..............عدد الحضور

: ................عدد الغياب

:...............أسماء الغياب

:اسم وتوقيع المراقب 

معتمد من مديرية الجودة واالعتمادية



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

27/11/2021 السبت: اليوم

9:30-8:30: التوقيت

ARC-S(    ): القاعة التوازن: المقرر اسم

21ARC-S14لين عبد الكريم  ادريس21202011336

22ARC-S14لينه جهاد  حسون22202010208

23ARC-S14ماسه محمد طارق  قصار الشهير ابو الخير23202010756

24ARC-S14مايا محمد  محمد24202010759

25ARC-S14محمد خير حسين  رمضان25202020081

26ARC-S14محمد عزت فايز  حموده26202010194

27ARC-S14محمد عالء الدين لؤي  ايوبيه27202010192

28ARC-S14محمد علي  الصالحاني28201820018

29ARC-S14محمد فارس عبد السالم  قطاش29202010276

30ARC-S14محمد نضال  النقري30202010247

31ARC-S14محمد هائل  الكشه31202011373

32ARC-S14محمد وائل أيمن  المصري32202010629

33ARC-S14محمود فاخر عالء الدين  زعتري33202010392

34ARC-S14مرام بديع  الحسين34202010836

35ARC-S14منى محمد عمرو  هيتو35202010745

36ARC-S14منيانا علي طارق  فليح36202010845

37ARC-S14مهدي شحاذي  االعور37201510376

38ARC-S14مهند صبحي  المعصراني38202010226

 

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
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9:30-8:30: التوقيت

ARC-S(    ): القاعة التوازن: المقرر اسم

1ARC-S15ميشلين شحاده  حنون1202010791

2ARC-S15نعمة زياد  عرفه2202020145

3ARC-S15نوار بسام  سلوم3202020071

4ARC-S15نور الهدى بسام  رمضان4202020046

5ARC-S15نور زياد  حمشو5202011432

6ARC-S15نور عمار  سلقيني6202010298

7ARC-S15نور محمد خير  كنيفد7201820179

8ARC-S15نور محمد فواز  البغا8202010757

9ARC-S15نورا برهان  دغمش9202010844

10ARC-S15هدى حسان  الصواف10202010199

11ARC-S15وحيده نمير  نبهان الملقب دنوني11201910653

12ARC-S15والء وائل  الدغلي12202010145

13ARC-S15يارا هيثم  الجمال13202010264

14ARC-S15يزن محمود  الطويبي14202010228

15ARC-S15يمنى براء  رباح15202020016

 

اسم وتوقيع رئيس القاعة 

: ..............عدد الحضور

: ................عدد الغياب

:...............أسماء الغياب

:اسم وتوقيع المراقب 

معتمد من مديرية الجودة واالعتمادية


