
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-S10احمد بشار  المكاري1201710262
2ARC-S10احمد محمد  األغبر2201710337
3ARC-S10اديب ناصر  زيد3201610326
4ARC-S10اسامه هيثم  المصري4201810292
5ARC-S10االء يحيى  القسطي5201610316
6ARC-S10الياس مجحم  هنا6201410557
7ARC-S10امين سليمان  خضير7201610421
8ARC-S10اية الختام حمزه  الزعبي8201810915
9ARC-S10ايمان عيسى  السعدي9201720116
10ARC-S10أحمد هاني لؤي  شربا10201620290
11ARC-S10أنمار محمد مخلص  القادري11201710979
12ARC-S10آالء سائد  قسام12201610419
13ARC-S10آالء معتز باهلل  المخلالتي13201720011
14ARC-S10آية محمد  السوسي14201710023
15ARC-S10بطرس الياس  هالول15201710925
16ARC-S10بيان عبد الحفيظ  رمضان16201620035
17ARC-S10تمام فيراس  النجم عزام17201510293
18ARC-S10حسان اياد  بحصاص18201810389
19ARC-S10حنان محمد  العبيد19201610492
20ARC-S10خولة نضال  عربي20201720106
21ARC-S10ديانا عبدو  الحجار21201520037
22ARC-S10ديمه محمد أمير  فتينه22201820062
23ARC-S10راتب فايز  الغريب23201710216
24ARC-S10راما عماد  سوقيه24201810919
25ARC-S10رامي زياد  عزام25201620197
26ARC-S10رباب حامد  الحلبي26201810406
27ARC-S10رهف طالل  كنعان27201610360
28ARC-S10رؤى محمود  قضماني28201810356
29ARC-S10ريان بشار  شقير29201810311
30ARC-S10ريم ايمن  أبو حامد30201710281

27/11/2021 السبت: اليوم

9:30-8:30: التوقيت

ARC-S(    ): القاعةالمسلحة الخرسانة: المقرر اسم

 

اسم وتوقيع رئيس القاعة 

: ..............عدد الحضور

: ................عدد الغياب

:...............أسماء الغياب

:اسم وتوقيع المراقب 

معتمد من مديرية الجودة واالعتمادية
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31ARC-S10ريم حمود  عماد31201820041
32ARC-S10ريم كارول اسد  نصر32201810396
33ARC-S10سارة زياد  جنيدي33201910402
34ARC-S10ساره محمد نادر  ياسين الصباغ34201810298
35ARC-S10ساريه محمد سمير  فتينه35201720018
36ARC-S10سندس يحيى  الحسين36201820097
37ARC-S10شام هشام  جبري37201610649
38ARC-S10شان كمال  طنطه38201610941

 

اسم وتوقيع رئيس القاعة 

: ..............عدد الحضور

: ................عدد الغياب
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معتمد من مديرية الجودة واالعتمادية
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1ARC-S12صالح بشير  عقل1201710420
2ARC-S12صبا عمار  الخميس2201810506
3ARC-S12ضياء الدين محمد  السيروان3201510064
4ARC-S12ضياء نايف  شلهوب4201810418
5ARC-S12عبد الحميد ممدوح  يوسف5201910836
6ARC-S12عالء شوقي  السغبيني6201610202
7ARC-S12علي ابو الفضل طريف  الباشا7201510746
8ARC-S12عمار محمد علي  الزين8201620147
9ARC-S12عمار ياسر  الفقيه9201610131
10ARC-S12عمر منصور  علم الدين10201610357
11ARC-S12عمرو معتصم  األطرش11201810363
12ARC-S12غرام كمال  سيف12201810347
13ARC-S12فراس عمار  الطيان13201610250
14ARC-S12كرستين ميشيل  فرحة14201610558
15ARC-S12الريسا ايلي  الصيفي15201710205
16ARC-S12لجين احمد  حاج حمدو16201820109
17ARC-S12لجين محمد هيثم  هنيه17201910311
18ARC-S12مايا انور  حمزه18201720015
19ARC-S12مايا عمار  العوا19201810402
20ARC-S12محمد انس احمد  القاضي20201510722

 

اسم وتوقيع رئيس القاعة 

: ..............عدد الحضور
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1ARC-S13محمد بشار خالد  نسب1201810302
2ARC-S13محمد جود محمد مازن  الطحان2201610281
3ARC-S13محمد خالد  كيالي3201610480
4ARC-S13محمد عبد اللطيف  عليا4201510535
5ARC-S13محمد عالء محمد بسام  فليون5201610910
6ARC-S13محمد وسيم محمد قاسم  البغدادي6201810333
7ARC-S13محمد يزن محمد جهاد  البزره7201610600
8ARC-S13مريم ناصر  حجازي8201710855
9ARC-S13مؤيد محمد  معراوي9201520110
10ARC-S13ميار محمد رأفت  القصاص10201610942
11ARC-S13ميرا محمد ممتاز  الهبل11201710987
12ARC-S13ميسان محمد وسيم  السادات12201820170
13ARC-S13ناجي محمود  التال13201710698
14ARC-S13نور الدين عبدو  العيوف14201610879
15ARC-S13نورا عاصم  ابو صالح15201620212
16ARC-S13نورس علي  قصيده16201110133
17ARC-S13هدى محمد  الكريان17201820132
18ARC-S13هيا ايسر  المجركش18201810296
19ARC-S13هيا محمد  شحود19201810501
20ARC-S13يامن فريد  نصر الدين20201220156

 

اسم وتوقيع رئيس القاعة 

: ..............عدد الحضور

: ................عدد الغياب

:...............أسماء الغياب

:اسم وتوقيع المراقب 

معتمد من مديرية الجودة واالعتمادية


