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تفقد الطالب  وتوزيعهم على القاعات 

   االمتحانات النصفية

 للفصل الدراسي 

20202الثاني   




الجامعــة العربيــة الدوليــة

   كلية الهندسة المدنية

يالدظبد تٕلٍغ انطبنتانمبػخ انفئخ سلى انًمؼذ اعى انطبنتسلى انطبنتسلى

11CIV 1ػهً اعبيّ دذاد1201510168

21CIV 1سثٍغ اٌبد ػجذ هللا2201510332

31CIV 1يذًذ اعبيّ ٔنٍذ لصمص3201510340

41CIV 1غبسق ؽذبرِ دبتى4201510563

51CIV 1دٌبال ٔعبو صؼت5201610486

61CIV 1َٕس انذٌٍ دغبو دس6201610553ِ

71CIV 1َبدسِ يطهت انًٕؽه7201710440ً

81CIV 1ػجذ انذفٍع عؼذ دُتٍت8201710553ّ

91CIV 1يذًذ ادًذ انجٕج9201710668ٕ

101CIV 1يذًذ يذًذ سفٍك يٕعى انؼؼ10201710693

111CIV 1ؽبكش هللا يذًذ دغٍ انذا11201710754ٌّ

121CIV 1يجذ دغبٌ ػًش12201710790ٔ

131CIV 1يعش ٌبعش انضٌجك13201720091

141CIV 1ػًشٔ يذًذ ػًبدانذٌٍ عُجبث14201810088ّ

151CIV 1يٓبة عًٍش انذبفع15201810107

161CIV 1ػًش يًتبص انًذ16201810109ًَ

171CIV 1ػبيش ػجذانٓبدي يذًخ17201810121

181CIV 1يُبس يكٍٍ يشاد18201810128

 2يٍكبٍَك يٕاد 

11:0010:00:    انفتشح انثبٍَخ     09/05/2021    انجبسي ٌٕو األدذ 
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يالدظبد تٕلٍغ انطبنتانمبػخ انفئخ سلى انًمؼذ اعى انطبنتسلى انطبنتسلى

 2يٍكبٍَك يٕاد 

11:0010:00:    انفتشح انثبٍَخ     09/05/2021    انجبسي ٌٕو األدذ 

11CIV 2غٍث ثغبو سفبػ1201810134ّ

21CIV 2ػذَبٌ ػًش ثهطّ ج2201810227ً

31CIV 2سغذ ػجذٔ لبظً اي3201810228ٍٍ

41CIV 2أيجذ صفٕاٌ ػهٕػ4201810259

51CIV 2نًى يذًذ عؼٍذ انؼهج5201810752ً

61CIV 2ػجذ هللا غبسق انذًٕي6201820021

71CIV 2عذسِ ػجذ انمبدس ػجذ انمبدس7201820068

81CIV 2أدًذ ثشْبٌ يذٍغ8201820072ٍ

91CIV 2ادًذ يذًذ انذًذا9201910016ٌ

101CIV 2ػجذ انغالو دغٍ يفهخ10201910153

111CIV 2يذًذ َٕاس اعبيّ انذجٍشي11201910187

121CIV 2كبتشٌٍ ادْى انصبنخ12201910211

131CIV 2كشٌى دأد صجبؽ13201910232

141CIV 2ؽشٔق يبْش َصبس14201910308

151CIV 2انذُبٔي- يذًذيبْش أدًذ 15201910323

161CIV 2ؽٓذ يذًذ يبْش دػذع16201910361

171CIV 2ثالل ٌبعٍٍ دغ17201910462ٍٍ

181CIV 2َغٍى َؾأح ٌبغ18201910487ً
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11:0010:00:    انفتشح انثبٍَخ     09/05/2021    انجبسي ٌٕو األدذ 

11CIV 3أًٌٍ يذًٕد انجٍطبس1201910510

21CIV 3ثٓبء ػًبس انمبدسي2201910511

31CIV 3ثغبو ػثًبٌ غٍال3201910680ٌ

41CIV 3ػجذ هللا ٌبعٍٍ انظبْش انجٌٕش4201910745

51CIV 3نجٍٍ يذًذ ؽكش5201910917

61CIV 3ؽبدي يذًذ لغبو6201911062

71CIV 3يؼبر فبٌض تجبع7201911086

81CIV 3اثشاٍْى يذًذ انًال8200810213

91CIV 3يذًذ ثٓبء انذٌٍ ؽٓبة انذ9201510238ٌٍ

101CIV 3ػًشٔ اًٌٍ انؼُذاسي10201510524

111CIV 3يذًذ ػذَبٌ يذًذ يٍُش انجٍطبس11201610160

121CIV 3يذًذ ًٌبٌ يذًذ فتذً دهه12201610289ً

131CIV 3سػٕد خهٍم سػذ13201610824

141CIV 3أثً َعبل دبتى14201620269

151CIV 3أدًذ يذًذ انًغمٕو15201710005

161CIV 3فشاط ػًبد انجشيمب16201710389ًَ

171CIV 3يُٓذ  اثٕػٍٍ ػشلغٕع17201710473ً

181CIV 3يذًذ يُزس خبنذ يذًذ18201710522
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11:0010:00:    انفتشح انثبٍَخ     09/05/2021    انجبسي ٌٕو األدذ 

11CIV 4دًضِ صفٕاٌ ؽمٍش1201710706

21CIV 4ػًش يؼبر انجشغه2201711031ً

31CIV 4ػذَبٌ ادًذ كهظ3201810010

41CIV 4ْبجش َبظى انؾٕيشي4201810124

51CIV 4يشتعى يذًذ َبصش دسٌٔؼ5201810156

61CIV 4يذًذ يصطفى دجبصي6201810266

71CIV 4ٌٕعف ػجذانشدًٍ دًبدٌخ7201820007

81CIV 4غبسق أدًذ انمبدسي8201820076

91CIV 4اعبيّ ػجذ انُبصش يذًذ9201910008

101CIV 4لٍظ َجٍم انصٍص10201910029

111CIV 4ايجذ ػًبد انذٌٍ انغجٍؼ11201910036ً

121CIV 4يذًذ لصً دم12201910078ً

131CIV 4ػًش يذًذ َضاس دًٕد13201910119

141CIV 4اَطًَٕ اكشو انذًص14201910157ً

151CIV 4غغبٌ دغبو فشكٕح15201910190

161CIV 4يذًذ غبْش ػجذ انذًٍذ ٌبع16201910268ًٍُّ

171CIV 4يذًذ ساتت انًثُى تشكًب17201910276ٌ

181CIV 4ػًش يذًذ اًٌٍ يؼبًَ تكشٔسي18201910363
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11:0010:00:    انفتشح انثبٍَخ     09/05/2021    انجبسي ٌٕو األدذ 

11CIV 5صكشٌب ػٕض انؼجبط1201910407

21CIV 5انؾٍخ- يبٌب يشٔاٌ 2201910571

31CIV 5يذًذ عهًٍبٌ يذًذ ثبعى انطٍت3201910797

41CIV 5غٍذاء يذًٕد جًؼ4201910831ّ

51CIV 5كشو ػذَبٌ انمٍى5201910967

61CIV 5ادًذ يذًذ ْؾبو االغب6201911007

71CIV 5يٕعى يذًذ انجٌٕش7201911033

81CIV 5ػجذ انجبلً يذًذ اسدٍى8201911115

91CIV 5يؤٌذ يذًذ انمضاص9201911124

101CIV 5يذًذ ػجذ هللا ْؾبو انؾٌٕك10201920003ً

111CIV 5ػجذ االنّ يٍُش انخٕص11201920004ً

121CIV 5ٍَجبل دغبٌ سجت12201920024

131CIV 5االء صالح انذٌٍ صفٕسي13201520122

141CIV 5سايً عؼذ هللا انؼًٕسي14201520128

151CIV 5دبصو كبٌذ انؾبي15201610260ً

161CIV 5عٍف يذًذ ٔنٍذ انؼظ16201710411ًّ

171CIV 5دًذ اعًبػٍم االغشػ17201710480

181CIV 5اٌبد عبْش ٔاكٍى18201710521
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11:0010:00:    انفتشح انثبٍَخ     09/05/2021    انجبسي ٌٕو األدذ 

11CIV 6فبسط يشٔاٌ انًهػ1201710552

21CIV 6يذًذ دغٍٍ انمبعى2201710660

31CIV 6يذًذ ٔعبو دادا3201710694

41CIV 6صٌُّ ؽبدي انًجٍط4201710773

51CIV 6يذًذ ٌضٌ يذًذ فٓذ يغتّ يهه5201710780ً

61CIV 6صٌذ َبصش غجش6201710782ِ

71CIV 6ػهً أعبيخ صبنخ7201710788

81CIV 6يذًذ ادًذ يؼ8201710884ٍُّ

91CIV 6سايً عبيش يٕعى9201810014

101CIV 6يُٓذ أدًذ َؼٍى أدًذ10201810016

111CIV 6ثكش َعبل يشػؾه11201810116ً

121CIV 6يذًذ ػجذ انًُؼى انهذبو12201810169

131CIV 6اثشاٍْى يذًذ دٌت انٕصٌش13201810183

141CIV 6سؽب ػجذ انكشٌى انًمذاد14201810190

151CIV 6ػجذ هللا ٌبعش انؾٍخ15201810211

161CIV 6ػٓذ أدًذ خعٍش16201810213

171CIV 6يؤٌذ ػجذ انٓبدي يذًخ17201810225

181CIV 6ٌبيٍ ػجذ انشدًٍ دل18201810234ّ
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11:0010:00:    انفتشح انثبٍَخ     09/05/2021    انجبسي ٌٕو األدذ 

11CIV 7ثؾبس ػٍغى صنغ1201810236ُّ

21CIV 7ػجذ انشدًٍ ٌبعٍٍ انظبْش انجٌٕش2201810270

31CIV 7يجذ غالل سظبئ3201810279ً

41CIV 7يذًذ ايٍٍ ػضانذ4201810867ٌٍ

51CIV 7فٕصٌّ اعبيّ انذص5201820052ًٍُ

61CIV 7أعٍذ يٍُش انذًٕي6201820081

71CIV 7ادًذ يذًذ َبجً يك7201910128ً

81CIV 7الَب يبصٌ انؾبالت8201910129ً

91CIV 7يذًذ يذًذ ػًبد انذٌٍ انغهك9201910278

101CIV 7يذًٕد ػبيش انذاالت10201910424ً

111CIV 7ادًذ غالل سجت11201910466

121CIV 7ػجذهللا يذًذ دغبٌ لط12201910534ٍُّ

131CIV 7ػٕض اثشاٍْى يذًٕد13201910585

141CIV 7آٌخ ػذَبٌ عشاج انذ14201910807ٌٍ

151CIV 7ٌضٌ اٌبد انغهٕو انذخٍم15201910825

161CIV 7يذًذ ٌبعش دغبٌ انؼج16201910925ّ

171CIV 7يذًذ ادًذ ػض انذ17201911050ٌٍ
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