
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-S16اميره عمر  التال1202010291

2ARC-S16ايمي فؤاد  الزغبي2202010090

3ARC-S16أنس محمد برهان  قطيط3202010763

4ARC-S16آية محمدبشار  نشواتي4202010743

5ARC-S16آيه ابراهيم  غالي5202010189

6ARC-S16بتول منير  شيخ الشباب6202011335

7ARC-S16تسنيم عالء الدين  بربور7202010828

8ARC-S16تسنيم غسان  الشعار8202010819

9ARC-S16توفيق وليد  بدران9202010271

10ARC-S16جنى نواف  نصر الدين10202010823

11ARC-S16جوا خالد  نصر11202011270

12ARC-S16جودي عمر  شيخ اوغلي12202011418

13ARC-S16جودي محمد فؤاد  تمر آغا13202010287

14ARC-S16دانة محمد مازن  درويش احمد14202010835

15ARC-S16دانيال بسام  العزمي15202010267

16ARC-S16ديمه عمر  عباس16202010751

17ARC-S16راما احمد  نشار17202020038

27/11/2021 السبت: اليوم

9:30-8:30: التوقيت

ARC-S(    ): القاعةمواد مقاومة: المقرر اسم

 

اسم وتوقيع رئيس القاعة 

: ..............عدد الحضور

: ................عدد الغياب

:...............أسماء الغياب

:اسم وتوقيع المراقب 

معتمد من مديرية الجودة واالعتمادية
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27/11/2021 السبت: اليوم

9:30-8:30: التوقيت

ARC-S(    ): القاعةمواد مقاومة: المقرر اسم

1ARC-S17رؤى احمد  عكيلي1202010260

2ARC-S17زينه شادي  أبو حرب2202010762

3ARC-S17ساره يوسف  الخطيب3202010106

4ARC-S17سالي محمد  الخطيب4201910978

5ARC-S17سالم محمد حسان  قلعجي5202010113

6ARC-S17شام محمد  الرفاعي6201810535

7ARC-S17شيماء طارق  الدسوقي7202020065

8ARC-S17صبا محمد ياسر  شحرور8202020170

9ARC-S17صبحي محمد  عبد النبي9201410623

10ARC-S17طوني جورج  نعمه10202010283

11ARC-S17عبد الرحمن رياض  القباني11202010304

12ARC-S17عبد الكريم بشار  ملحم12202011230

13ARC-S17عبدهللا أحمد  الفواخيري13202010134

14ARC-S17عماد الدين عمر  النسرين14202020087

15ARC-S17غريس سامر  حداد15201810349

16ARC-S17غيث تحسين  الديراني16202010755
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الجامعــة العربيــة الدوليــة

   كلية الهندسة المعمارية

 مالحظات القاعة الطالب توقيعالمقعدالطالب اسمالطالب رقمرقم

27/11/2021 السبت: اليوم

9:30-8:30: التوقيت

ARC-S(    ): القاعةمواد مقاومة: المقرر اسم

1ARC-S20قتيبه عصام  حاجي نايف1201910567

2ARC-S20لين غسان  الخولي2202010747

3ARC-S20لين محمد رائد  بيرم3202011272

4ARC-S20ماريه وسيم  الباشا4201810426

5ARC-S20مايا طارق  صالحاني5202010753

6ARC-S20محمد احمد  صافيه6202010761

7ARC-S20محمد حيدر سلمان  علي ديب7202020042

8ARC-S20محمد طارق محمد زياد  الحارس8201610186

9ARC-S20محمد عبد هللا  بغدادي9202010178

10ARC-S20محمد يحيى  عالف10202020059

11ARC-S20مرح ايمن  كاتبه11202011166

12ARC-S20مهند ماهر  حجازي12201910493

13ARC-S20ميرا سيد نافع  عابو13202010129

14ARC-S20نورا نادر  العكر14202010760

15ARC-S20هيثم ذو الفقار  الداالتي15201810548

16ARC-S20يزن رياض  زحالوي16201910498

 

اسم وتوقيع رئيس القاعة 

: ..............عدد الحضور

: ................عدد الغياب
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