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تفقد الطالب  وتوزيعهم على القاعات 

   االمتحانات النصفية

 للفصل الدراسي 

2-2020الثاني 




الجامعــة العربيــة الدوليــة

   كلية الهندسة المدنية

ِالدظبد رٛل١ع اٌطبٌتاٌمبعخ اٌفئخ علُ اٌّمعض اؿُ اٌطبٌتعلُ اٌطبٌتعلُ

11CIV 6طٍعذ طالي اٌلب1201610149ِٟ

21CIV 6عبصي سبٌض ؿٛاع2201610512

31CIV 6ِذّض صالح ِأِْٛ عِضب3201610565ْ

41CIV 6أدّض عٍٟ ؿ4201610733ٛٙ

51CIV 6ٔض٠ُ ِذّٛص وٛوجخ5201620012

61CIV 6عجض هللا جّبي لجق6201620044

٠71CIV 6ؼْ عصبَ ا١ٌبؿ7201710484ٓ١

81CIV 6ِجض ِذّض اٌعٛصاد8201710596

91CIV 6ِذّٛص ؿبِغ ؿٛعو9201710677ٟ

101CIV 6دّؼٖ صفٛاْ كم١غ10201710706

111CIV 6عضٔبْ ٔٛاف اٌطذب11201710718ْ

121CIV 6عجضهللا عجض اٌعؼ٠ؼ اٌذالق12201710849

131CIV 6اثغا١ُ٘ ٔبصع دّب١ِٗ اٌلعبع13201720055

141CIV 6ِصطفٝ اثغا١ُ٘ صاٚص14201810043

151CIV 6ِذّض ٠ـبع اٌذٛع15201810185ٞ

161CIV 6ادّض ِصبْ عمض16201820013ٖ

171CIV 6ِذّض عبِغ عٛض17201910349

181CIV 6ِذّض ٚؿ١ُ كب٘غ اٌش18201910356ٌٟٛ

191CIV 6ِذّض ٔٛع ا٠ّٓ اٌلجبة19201910371

201CIV 6ِذّض عارت فبرخ ص٠بة20201910525

        

12:45-11:45:      اٌفزغحاٌثبٌثخ   2021-05-09    اٌجبعٞ ٠َٛ األدض 

(1)١ِىب١ٔه ِٛاص:  اؿُ اٌّمغع
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12:45-11:45:      اٌفزغحاٌثبٌثخ   2021-05-09    اٌجبعٞ ٠َٛ األدض 

(1)١ِىب١ٔه ِٛاص:  اؿُ اٌّمغع

11CIV 7غفغاْ عبصُ عثّب1201910669ْ

21CIV 7ِذّض ؿٍطبْ عّبص ل٠ٛضع2201910860

31CIV 7ِذّض ٠بؿغ دـبْ اٌعج3201910925ٗ

41CIV 7ث١بْ عّبص اٌصجبغ4201911046

51CIV 7ٔظ٠غ ثالي اٌذ5201911110ّٞٛ

61CIV 7ِذّض عّبع أدّض اٌضٚؽ6201911112

71CIV 7ؿ١ّخ ٠بؿغ اٌز١ٕب7202010093ٞٚ

81CIV 7عّغاْ عّبص اٌض٠ٓ ثغاػ8202010104ٞ

91CIV 7ِذّض فؤاص ٚ٘ج9202010119ٟ

101CIV 7جالي عارت أػع10202010163ٟٔٚ

111CIV 7ِذّض عارت ادّض عغثق11202010196

١ٌ121CIV 7ش ِصطفٝ اٌغ٘ٛا12202010462ْ

131CIV 7عضٞ ثبؿً ؿٕجبة13202010644

141CIV 7ِذّض ١ٌش ٔضبي االغجغ14202010645

151CIV 7٘بٟٔ أ٠ُٙ ٔصغ15202010647

161CIV 7عجضاٌغدّٓ ِذّض سبٌض إٌمط16202010711ٗ

171CIV 7ِذّض ادّض اٌٛاوض17202010712

181CIV 7أؿبِٗ دّؼٖ طغ٠ف18202010722

191CIV 7ِذّض ِذّض وبؿُ اٌٍذب19202010727َ

201CIV 7ػا٘غ دـبْ طذب20202010728ْ
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12:45-11:45:      اٌفزغحاٌثبٌثخ   2021-05-09    اٌجبعٞ ٠َٛ األدض 

(1)١ِىب١ٔه ِٛاص:  اؿُ اٌّمغع

11CIV 8ؿضعٖ ٌؤٞ ِجبعن1202010733

21CIV 8إٌّٙض ٔضبي اٌجبؿ2202010956ُ

31CIV 8ِٙبة ِبجض ٠بؿغ3202011174

41CIV 8عاِب ِبػْ سغضٗ ج4202011183ٟ

51CIV 8ا٠ٍٟ ٔج١ت عـبف5201410479

61CIV 8ِب٠ب عجض اٌغدّٓ عبثض6201710444ٓ٠

71CIV 8ثل١غ ِذّض ثغ٘ٛف7201810120

81CIV 8ِذّض ػ١٘غ ِذّخ8201810126

91CIV 8لصٟ فبعٚق االطغف9201810200

101CIV 8ثلبع صالح اٌّذّض10201810257

111CIV 8عضٞ ِذّض سٍٛف11201810258

121CIV 8ِذّض عضٛاْ ؿٕجبة12201810261

131CIV 8ؿبعٖ ِذّض ا٠ّٓ اصٌج13201810273ٟ

141CIV 8ادّض ِذّض ثلبع اٌج١غلضاع14201810278

٠151CIV 8ؼْ ِذّض صفٛاْ اٌذـ15201820053ٓ

161CIV 8ِٕٙض ػ١٘غ اٌغِضب16201820100ْ

171CIV 8لصٟ عٍٟ اٌّٛؿ17201820106ٝ

181CIV 8ِذّض دبرُ عجض اٌغػاق دّبص18201820116ٖ

191CIV 8جٛصٞ ٔٛعٞ اٌل٠ٛز19201820127

201CIV 8ا٠ّٓ وّبي صٚصو20201910003ٟ
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12:45-11:45:      اٌفزغحاٌثبٌثخ   2021-05-09    اٌجبعٞ ٠َٛ األدض 

(1)١ِىب١ٔه ِٛاص:  اؿُ اٌّمغع

١٘11CIV 9ثُ فؤاص ر1201910172ٍٍٛ

21CIV 9كغٚق ِب٘غ ٔصبع2201910308

31CIV 9ِذّض دّبص اٌـعٛص3201910375

41CIV 9ِذّض عجض االٌٗ اٌذـ4201910417ٓ١

51CIV 9ججغاْ ؿبِغ ِغاف5201910546

61CIV 9ِذّض ِٛفك جعفغ اٌشط١ت6201910753

71CIV 9ِصطفٝ دـبْ اٌضع٠ض7201910809ٞ

81CIV 9عضٔبْ ػ٠بص اٌفمق8201910916

91CIV 9عغض ٔعّبْ اٌضوبن9201911111

101CIV 9ا١ٌّبِٗ جبؿُ اٌشٍف اٌذ10201920026ٍٛ

111CIV 9عجض اٌٙبصٞ فٛاػ االسغؽ اٌجٕبص11202010167ٞ

121CIV 9وٕبْ أٛع ط١ٍع12202010200ٗ

131CIV 9عجض اٌج١ًٍ ِذّض لٕجؾ13202010207

141CIV 9ادّض ِذّٛص ثال14202010300ْ

151CIV 9فب٠ؼ ادـبْ ؿغا٠ب15202010649

161CIV 9ِذّض عبِغ ل٠ٛضع16202010650

٠171CIV 9ٛٔؾ ١ٌٚض ؿّبق17202010657

181CIV 9ِذّض عجضاٌغدّٓ ػعلبْ اٌفغر18202010658

191CIV 9ادّض ِذّض اثٛ ضب٘غ19202010662

201CIV 9دّؼٖ فبئؼ اٌذـ20202010668ٟٕ١
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12:45-11:45:      اٌفزغحاٌثبٌثخ   2021-05-09    اٌجبعٞ ٠َٛ األدض 

(1)١ِىب١ٔه ِٛاص:  اؿُ اٌّمغع

11CIV 10ٚؿ١ُ فغ٠ض اٌمٍع1202010714ٟ

21CIV 10ص٠بٔب ِذّض س١غ صاالر2202010720ٟ

31CIV 10أٔؾ فغاؽ اٌؼع3202010721ُ١

41CIV 10ِذّض ػ٠ٓ ِغٚاْ ع١ـ4202010725ٝ

١ٌ51CIV 10ٓ ِذّض ثل١غ وب5202010734ًِ

61CIV 10أدّض عضٔبْ اٌّمضاص6202011171

71CIV 10ِذّض ٔظ٠غ عٍٛف7202011216

81CIV 10د١ضع عٍٟ اٌذٍجب8202011218ٞٚ

91CIV 10ِذّض ا٠ّٓ صالد9202011255ٟ

101CIV 10٘بٟٔ اؿبِٗ اٌج١طبع10202011362

111CIV 10عث١ع ا٠بص عجض هللا11201510332

121CIV 10دبػَ فغ٠ؼ اٌع12201610802ٗ١ٕ١

131CIV 10ربِغ غ١بس اثٛ عجٛص13201710624

141CIV 10عّغ عّبع اٌصجبغ14201810125

151CIV 10ِالط ادّض اٌض١ّغ15201810153ٞ

161CIV 10ؿ١ًٙ ِذٟ اٌض٠ٓ غ16201810210ُ١ٕ

171CIV 10ِذّض طبعق ِغ٘ف صٕٛف17201810243ٗ

181CIV 10عجض اٌىغ٠ُ ِعزؼ ؿٛصا18201810245ْ

191CIV 10طبعق ٔؼاع اٌؼع19201810319ُ١

201CIV 10أٔط١ٔٛٛ ٔؼاع عجضٚف20201910087
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12:45-11:45:      اٌفزغحاٌثبٌثخ   2021-05-09    اٌجبعٞ ٠َٛ األدض 

(1)١ِىب١ٔه ِٛاص:  اؿُ اٌّمغع

11CIV 1عفعذ فغ٠ض االصفغ1201910362

21CIV 1عغض ادّض دز١زب2201910589ٟٔ

31CIV 1ِذٟ اٌض٠ٓ أدّض دجبػ3201910678ٞ

41CIV 1أثٟ ٔج١ً عٍُ اٌض٠ٓ اٌذصجب4201910706ٟٔ

51CIV 1وغَ ادّض اٌذـ5201910765ٓ

61CIV 1ِصطفٝ ِذّٛص لضّب6201910890ٟٔ

71CIV 1ث١ضاء ِذّض اٌـ١ض أ7201911043ٓ١ِ

81CIV 1ؿبعٖ ِذّض س١ًٍ اٌذّض8201920022

91CIV 1وٕبْ ؿ١ّغ اٌجبعٚو9202010193ٟ

٠101CIV 1ؼْ ؿبِغ سغاط10202010642

٠111CIV 1ّبْ ِذّض دـبْ جؼائغ11202010651ٌٟ

121CIV 1عّغ دـبْ اٌطذب12202010654ْ

131CIV 1عٍٟ دـ١ٓ ٠ذ13202010660ٝ١

141CIV 1عالء دـ١ٓ ٠ذ14202010661ٝ١

151CIV 1دـ١ٓ أدّض ثال15202010667ْ

161CIV 1فضاء صا٘ٛص فبضً وٕج16202010669

171CIV 1ِٕٙض ٔضبي ِذـ17202010718ٓ

181CIV 1لبؿُ عّغ ك١ز ؿ١ٍّب18202010723ْ

191CIV 1عّغٚ ِذّضرٛف١ك االٚعفٗ 19202010724ٌٟ

201CIV 1ِذّض س١غ ِٕٙض ػثبص20202010731
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ِالدظبد رٛل١ع اٌطبٌتاٌمبعخ اٌفئخ علُ اٌّمعض اؿُ اٌطبٌتعلُ اٌطبٌتعلُ

        

12:45-11:45:      اٌفزغحاٌثبٌثخ   2021-05-09    اٌجبعٞ ٠َٛ األدض 

(1)١ِىب١ٔه ِٛاص:  اؿُ اٌّمغع

11CIV 2أ١ِغ ١ٌٚض عٍُ اٌض٠ٓ اٌذبصجب1202010732ٟٔ

٠21CIV 2ـغٜ اثغا١ُ٘ ط١ت2202010735

31CIV 2جبن ِشبئ١ً وـ١غ3202010736ٞ

41CIV 2اؿبِخ فغاؽ ل١ّخ4202011125

51CIV 2عغض ٠ٛؿف ثغثٛع5202011173

61CIV 2طبعق ِذّض ػ٠بص اٌذٍٛا6202011179ٟٔ

71CIV 2ِذّض دّؼٖ ػا٘غ ؿفٛع7202011184

81CIV 2ِذّض اؿبِخ ِذّض ِٕٙض اٌـّب8202011193ْ

91CIV 2ِبػْ ِغٚاْ اٌصجبغ9202011215

101CIV 2ادّض ِذّض عّبع عج١ض10202011217

111CIV 2ِذّض غـبْ ِذّٛص ع١ٍى11202011219ٛ

121CIV 2غؼي عجض اٌغدّٓ اٌـّب12202011251ْ

131CIV 2عك١ض ٠بؿ١ٓ اؿّبع١ً عج١ض13202011340

141CIV 2ِذّض ٚائً ٌؤٞ اثٛ وال14202011388َ

151CIV 2ِعبط ٚج١ٗ دجبػ15202011407ٞ
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