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   االمتحانات النصفية

 للفصل الدراسي 

2-2020الثاني  




الجامعــة العربيــة الدوليــة

   كلية الهندسة المدنية

يالدظبد رٕلٛغ انطبنتانمبػخ انفئخ سلى انًمؼذ اعى انطبنتسلى انطبنتسلى

11CIV 6يذًٕد ٚبعٍٛ ػٛجٕس1201110743

21CIV 6طبسق ٔعٛى ػض انذ2201510011ٍٚ

31CIV 6اَظ َبٚف انذشاك3201510172ٙ

41CIV 6ثشبس خبنذ انؼُذاس4201510505٘

51CIV 6غٛبس جًبل انشًُذ5201510605٘

61CIV 6سايٙ عؼذ هللا انؼًٕس6201520128٘

71CIV 6سٍَٛ يذًذ طبْش ْشش7201610369ٙ

81CIV 6نٍٛ رٚبة ثذظبص8201610548

91CIV 6يذًذ يٕفك اعبيّ ػبشٕس9201610552

101CIV 6يشِٔ ػجذ انُبطش ْٔج10201610584ّ

111CIV 6داَب يُٛش انشبػش11201610636

121CIV 6أَظ يذًٕد ػ12201610685ٌٕٛ

131CIV 6ثشبس ٚبعش انطالع13201610688

141CIV 6يذًذ يكٙ يذًذ غٛبس انذغ14201610694ُٙٛ

151CIV 6عهًبٌ َضاس جًٕل15201610700

161CIV 6ػالء انذٍٚ يذًذ عبيش انطشح16201610736

171CIV 6ػهٙ يذًذ يُمبػ17201620021

    

      10.45  : 8:15:         انفزشح األٔنٗ    09/05/2021    انجبس٘ ٕٚو األدذ  

ُْذعخ أعبعبد : اعى انًمشس
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ُْذعخ أعبعبد : اعى انًمشس

11CIV 7ػذ٘ َٕاف عالو1201620051

21CIV 7غغبٌ ػبيش انًكبك2201710207ٙ

31CIV 7جٕد٘ ػًبس انُض3201710569

41CIV 7ٔعبو جًبل انؼجٛذ4201710910

51CIV 7يذًذ اَظ يذًذَزٚش االكزغ5201711032

61CIV 7ػجذانشدًٍ ػًبد يغك6201720016ّ

71CIV 7ػًش ٚبعٍٛ شٛخ انججم7201720032

81CIV 7َبطش يكشو ػجٛذ8201720051

91CIV 7دكى فؤاد اثٕػغبف9201810108

101CIV 7خهٛم ٔضبح يشدو ثك10201810127

111CIV 7يذًذ ػجذ انًُؼى انهذبو11201810169

121CIV 7دًذ َبْٙ ػبيش12201810202

131CIV 7يؼبر ػجذ انغزبس صٔكب13201810209َٙ

141CIV 7ػجذ انؼضٚض يؼزض ػجذ سث14201810222ّ

151CIV 7يؼزظى ثبهلل يذًذ اكشو لشطهٙ انشٓٛش ثًشرض15201810740ٗ

161CIV 7ػًش اكشو جذ16201810936ّ

171CIV 7يذًذ ٚغش ػجذانشصاق انٕٛعف17201810939
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ُْذعخ أعبعبد : اعى انًمشس

11CIV 8سؤٖ يذًذ انذبف1201820029ٙ

21CIV 8نٍٛ اعبيّ انمجٛطش2201820040٘

31CIV 8سْف ادًذ انشبكٕػ3201820046

41CIV 8فٕصّٚ اعبيّ انذظ4201820052ُٙٛ

51CIV 8يٕفك أعبيّ يشٚى5201820086

61CIV 8يشٚى يُٛش يًذٔح6201820124

71CIV 8يٓب ػهٙ انغٛذ7201910912

81CIV 8صٚذ يُٛف ُْٛذ8201910918٘

91CIV 8عٓٛم يذًذ انضػج9201220034ٙ

101CIV 8عهًٗ غغبٌ اثٕ انجٕد انذُب10201410624٘ٔ

111CIV 8انٛبط َضاس فٓذ11201510139

121CIV 8ػبيش شجهٙ جشثٕع12201520133

131CIV 8كشٚى طالح ثٕ طجخ13201610093

141CIV 8يذًذ ػجذ انْٕبة ثذظبص14201610298

151CIV 8يذًذ فشاط يذًذ ثالل انذهج15201610308ٙ

161CIV 8ػًبد ػجذ انغُٙ شذشٔس16201610686

171CIV 8نؤ٘ يذًذ ػشاث17201610702ٙ
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11CIV 9نٛهٛبٌ عبئش شبكش1201610752

21CIV 9سػٕد خهٛم سػذ2201610824

31CIV 9يذًذ ػشفبٌ انشيه3201620018ٙ

41CIV 9ػًش دبيذ انذًذ4201620131

51CIV 9أثٙ َضبل دبرى5201620269

61CIV 9اٚبد يشٔاٌ ششثج6201710162ٙ

71CIV 9سثب َغٛت َؼٛى7201710269

81CIV 9ٚبعٍٛ خهٛم انضػٛش8201710487

91CIV 9صٔاس صاْش انغؼذ9201710544٘

101CIV 9يذًذٚضٌ يذًذعبيش انغجُٛبر10201710714ٙ

111CIV 9أَظ سثٛغ َؼٛى11201710715

121CIV 9كًبل فبٚض انغٕطش12201710776٘

131CIV 9دًضِ ثشْبٌ ثبس13201710779ِ

141CIV 9يجذ دغبٌ ػًش14201710790ٔ

151CIV 9اَٛظ سثٛغ دبج ػه15201710890ٙ

161CIV 9ػًش يؼبر انجشغه16201711031ٙ

171CIV 9ػجذ انؼضٚض ػجذ هللا اعًٛط17201720040ّ
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      10.45  : 8:15:         انفزشح األٔنٗ    09/05/2021    انجبس٘ ٕٚو األدذ  

ُْذعخ أعبعبد : اعى انًمشس

11CIV 10ثششٖ ٚبعش انظبنخ1201720102

21CIV 10ْبنّ ػًبد انمجب2201720141َٙ

31CIV 10يذًذ اًٍٚ ػهٙ دغ3201810111ٍٛ

41CIV 10فٛظم ادًذ انغكبف4201810112

51CIV 10اثشاْٛى يذًذ طبسق انًُش5201810142

61CIV 10ًٚبٌ سضب انخظب6201810145

71CIV 10ٔائم سيض٘ أثٕ صٍٚ انذ7201810162ٍٚ

81CIV 10َٕسط ػظبو اثٕ دًشا8201810177

91CIV 10دبفظ دغٍٛ انؼهٙ دجٛت9201810226

101CIV 10يذًذ سائذ ػجذ انهطٛف ػٕدح10201810229

111CIV 10يظطفٗ سثٛغ ػجذ11201810247ٔ

121CIV 10فٕص٘ طهؼذ انشؼشبع12201810260

131CIV 10يظطفٗ ٚبعش االدًش13201810262

141CIV 10َغى ٔائم انشيخ14201810268

151CIV 10سٔاد عبنى َظش15201810272

161CIV 10اًٍٚ ادًذ يذًٕد16201810866

171CIV 10دغبو يُفٙ ػه17201910179ٙ
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