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تفقد الطالب  وتوزٌعهم على القاعات 

   االمتحانات النصفٌة

 للفصل الدراسً 

2020 - 2الثانً     




الجامعــة العربٌــة الدولٌــة

   كلٌة الهندسة المدنٌة

يالدظبت جٕلٛع انطبنتانمبعة انفئة رلى انًمعد اسى انطبنترلى انطبنترلى

11CIV 8يذًٕد ٚبسٍٛ عٛجٕر1201110743

21CIV 8عهٙ اسبيّ دداد2201510168

31CIV 8َٕر اندٍٚ يظٓر ثركبت3201510426

41CIV 8اٚهٛب دسبو يُصٕر4201520065

51CIV 8يذًد عجد انْٕبة ثذصبص5201610298

61CIV 8نؤ٘ يذًد عراث6201610702ٙ

71CIV 8رائد سًٛر انذبصجب7201620063َٙ

81CIV 8يذًد َٕر يعحس دحٛحب8201620129َٙ

91CIV 8يذًد ضٛبء يذًٕد دثبن9201620214

101CIV 8دعبء عجد انذكٛى شه10201620260ّ

111CIV 8يذًد عالء يذًد ثسبو كبجج11201710006ّ

121CIV 8يذًد اكرو عجبج12201710018

131CIV 8غٛبخ سًٛخ اثٕسعد13201710093

141CIV 8صجبح يذًد صٓرٚج14201710129

11:0010:00:      الفترة الثانٌة   2021-05-09    الجاري األحد 

مٌكانٌك مواد متقدم : اسم المقرر
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11CIV 9عجدانردًٍ فٕاز انكٛبل1201710136

21CIV 9يذًد صبنخ شداد2201710181

31CIV 9دًٕد سعٛد اثٕ سردب3201710229ٌ

41CIV 9عًرٔ ادًد عجدانمبدر4201710371

51CIV 9عًبر ادًد عجد انمبدر5201710372

61CIV 9ٔسٛى اًٍٚ انُٕٚصر6201710453

71CIV 9طبرق ٔائم انسهًب7201710493ٌ

81CIV 9ٚذٛٗ يذًد ثرَج8201710538ٕ

91CIV 9زٔار زاْر انسعد9201710544٘

101CIV 9عبير ٕٚسف سرٔر يالح10201710667

111CIV 9أَس رثٛع َعٛى11201710715

121CIV 9كًبل فبٚس انسٕطر12201710776٘

131CIV 9دًسِ ثرْبٌ ثبر13201710779ِ

141CIV 9رسًٙ يٛالد انذداد14201710787
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11CIV 10لٛصر َضبل انصذُب1201720024٘ٔ

21CIV 10صفٕاٌ اسًبعٛم انُبٚف2201720096

31CIV 10عالء ثالل انًهذى3201720100

41CIV 10ثشرٖ ٚبسر انصبنخ4201720102

51CIV 10َٕر دسٍٛ اثٕ صفب5201810102

61CIV 10يذًد َبٚف انذراك6201810110ٙ

71CIV 10جًبو َشئث كُعب7201810187ٌ

81CIV 10غٛد عبدل انٓبد8201810238٘

91CIV 10يذًٕد يذًد دٛدر9201810239

101CIV 10عجد انٓبد٘ يٕفك انشهج10201810271ٙ

111CIV 10رٔاد سبنى َصر11201810272

121CIV 10ٔسبو دسبٌ انصبنخ12201810275

131CIV 10رضب أدًد سعٛد شرف13201810315
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