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تفقد الطالب  وتوزيعهم على القاعات 

   االمتحانات النصفية

 للفصل الدراسي 

2-2020الثاني   




الجامعــة العربيــة الدوليــة

   كلية الهندسة المدنية

اضُ اٌطبٌترلُ اٌطبٌترلُ
رلُ 

اٌّمعذ
ِالدظبد تٛلٍع اٌطبٌتاٌمبعخ اٌفئخ 

11CIV 1ِذّذ عذٔبْ االرف1201610086ًٍ

21CIV 1ِذّذ فراش رشٍذ2201610235

31CIV 1عّر ِذّذ اٌجّعبد3201710138

41CIV 1تّبَ صالح اٌذٌٓ ِرشذ4201710748

51CIV 1عبِر فٛاز شٍذبْ اثٛ دال5201720062ٖٚ

61CIV 1عّبد اٌذٌٓ عصبَ اٌغفري6201810023

71CIV 1ِذّذ جّعٗ اٌسعج7201810150ً

81CIV 1ٌٍٚذ خبٌذ دّص8201810231ً

91CIV 1ثبضً فٍصً اٌذط9201810253ٓ

101CIV 1ِذّذ طٗ ِذّذ غطبْ اٌشبظ10201820082

111CIV 1دطبْ ِعضبد فرزا11201910248ْ

121CIV 1أدّذ اضّبعًٍ اٌّصري12201910384

131CIV 1ثطبَ آٍِ عرٔٛش13201910718

141CIV 1ِذّذ عّبر ِذّذ شبور ثٍرلذار14201910760

151CIV 1دطبْ ٔسار اٌعرثٍذ15201910794

161CIV 1ثالي ِذّذ ٌبضر ِط16201911036ٍُ

171CIV 1عجذاٌردّٓ فبرش ضب٘ر17202010181

181CIV 1عّر ِأِْٛ اٌٍذب18202010183َ

191CIV 1ورَ ِذّذ ضٌٛذ19202010187

   

 9:15 -8:15:    اٌفترحااالٌٚى     09/05/2021    اٌجبري  ٌَٛ األدذ  

ٍِىبٍٔه ٕ٘ذضً : اضُ اٌّمرر
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رلُ 

اٌّمعذ
ِالدظبد تٛلٍع اٌطبٌتاٌمبعخ اٌفئخ 

   

 9:15 -8:15:    اٌفترحااالٌٚى     09/05/2021    اٌجبري  ٌَٛ األدذ  

ٍِىبٍٔه ٕ٘ذضً : اضُ اٌّمرر

11CIV 2ِذّٛد ِب٘ر ثغذادي1202010191

21CIV 2دٌع ِجذ دّٛد2202010210

31CIV 2ادّذ ٌٛضف دٍّذي3202010211

41CIV 2ِذّذ لصً ِذّذ ِبزْ ثال4202010390ْ

51CIV 2ٌٛضف عّبد دّس5202010641ٖ

61CIV 2ضعٍذ ِذّٛد االضذي6202010643

71CIV 2طبرق زٌبد االوراد7202010646

81CIV 2دطٓ ِذّذ دطٓ ثبوٍر8202010652

91CIV 2ِذّذ ثطبَ دٍذر9202010653

101CIV 2ِذّذ ٔٛر عجذ اٌجبثر اعطر10202010656

111CIV 2اثً تٍطٍر لطرة11202010663

121CIV 2ِذّذ ّ٘بَ اثراٍُ٘ عٛض12202010716

131CIV 2ِذّذ عًٍ خبٌذ اٌذطٍج13202011178ً

141CIV 2طبرق ِذّذ زٌبد اٌعبص14202011291ً

151CIV 2أٌُٙ ٔشٛاْ وٍخٍب15202011413

161CIV 2أضبِٗ ثبضً اٌذط16202011469ٍٕٗ

171CIV 2رٌبْ ٘بًٌ درة17202020086

181CIV 2ِذّذ ِذّذ ٍ٘ثُ جساٌر18202020109ًٌ

1CIV 2تٛفٍك راِس فرٚح19202020163
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رلُ 

اٌّمعذ
ِالدظبد تٛلٍع اٌطبٌتاٌمبعخ اٌفئخ 

   

 9:15 -8:15:    اٌفترحااالٌٚى     09/05/2021    اٌجبري  ٌَٛ األدذ  

ٍِىبٍٔه ٕ٘ذضً : اضُ اٌّمرر

11CIV 3دّسح ادّذ اٌطٍبد1201710137

21CIV 3غٍث ٔبدر ثٛوب2201810198

31CIV 3عّر ِذّذ ثذٌر3201810205

41CIV 3رٚاْ ٘بًٔ ثال4201910982ْ

51CIV 3ٌذٍى رٌبض دّذا5201911045ْ

61CIV 3ِعتس ٔسار شذبدي6202010078

71CIV 3ٚضبَ دطبَ اٌذٌٓ شعٍر7202010185ٌٗ

81CIV 3ِذّذ فبرش أدّذ رشبد اٌعٍج8202010195ً

91CIV 3دٌبر ِصطفى زٌذا9202010198ْ

101CIV 3ٍِرٔب فٛاز اثرا10202010215ٍُ٘

111CIV 3عجذهللا ٔعّبْ ضرٌٛي11202010655

121CIV 3ٌٛضف ِبجذ اٌٙجٍج12202010659

131CIV 3ِذّذ ادّذ ٍِٛن13202010664

141CIV 3ِذّذ ِجذ ِذّذ خًٍٍ دوبن14202010666

151CIV 3ادّذ رضٛاْ ِذفٛظ15202010715

161CIV 3فراش عصبَ دش16202010717ّٗ

171CIV 3زٌبد ادّذ اٌجمبع17202010726ً

181CIV 3ِذّذ رشٍذ ٔبجخ جٍّذ18202010737ٖ

191CIV 3وٕبْ عطب ٚ٘ج19202011134ٗ
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اضُ اٌطبٌترلُ اٌطبٌترلُ
رلُ 

اٌّمعذ
ِالدظبد تٛلٍع اٌطبٌتاٌمبعخ اٌفئخ 

   

 9:15 -8:15:    اٌفترحااالٌٚى     09/05/2021    اٌجبري  ٌَٛ األدذ  

ٍِىبٍٔه ٕ٘ذضً : اضُ اٌّمرر

11CIV 4ٌٍث ٔٛر اٌذٌٓ رضت1202011180ُ

21CIV 4عّر اِجذ االضعذ2202011356

31CIV 4رفٍك عصبَ رفٍك اٌمصبر3202011394

41CIV 4ثبضً عّبد ِبجذ اٌّبض4202020012ً

51CIV 4ِب٘ر دطبَ اور5202020015ٌُ

61CIV 4ِذّذ فٛاز ِذّذ فبئس خطبة6202020031

71CIV 4عّرٚ ِذّذ  ِطتٗ 7202020035ًٍٍِ

81CIV 4لّر عذٔبْ اٌّفٍخ8202020037

91CIV 4أدّذ أٍٔص عًٍ دشب9202020058ْ

101CIV 4ضٍٍّبْ عجذ اٌّجٍذ اٌشجالق10202020064

111CIV 4فبطّٗ ِذّذ اضبِٗ اٌشٍخ11202020082ٗ

121CIV 4ٌٍٓ ثر٘بْ ِبرد12202020083ًٌٕ

131CIV 4ِذّذ ٔٛر اٌذٌٓ اٌٍّذا13202020123ًٔ

141CIV 4فٍصً ِذّذ اٌط14202020146ٗ

151CIV 4آٌٗ جٙبد ضىر15202020147

161CIV 4ٌّبَ ِٙذي خٍف16202020148

171CIV 4عجذ اٌطالَ عًٍ اشذٍّخ17202020150

181CIV 4ِذّذ لصً  اٌخبٔج18202020167ً
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