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   توزيع الطالب على القاعات    االمتحانات النصفية   

 للفصل الدراسي 

1- 2020األول      

انجبيعــخ انعرثٛــخ انذٔنٛــخ

   كهٛخ انُٓذضخ انًذَٛخ

انمبعخ انفئخ رلى انًمعذ اضى انطبنترلى انطبنترلى

11CIV 6أيجذ يذًذ فراش لرجٕن1201510688ٙ

21CIV 6أَص رثٛع َعٛى2201710715

31CIV 6ثشرٖ ٚبضر انصبنخ3201720102

41CIV 6رًبو َشئذ كُعب4201810187ٌ

51CIV 6دطٍٛ عرِٔ انريخ5201810171

61CIV 6دًسِ رضٕاٌ انًفهخ6201810265

71CIV 6رٍَٛ يذًذ طبْر ْرش7201610369ٙ

81CIV 6رٔاد ضبنى َصر8201810272

91CIV 6درٔٚش- رًٚب يذًذ ثبضى 9201210218

101CIV 6زٚذ َبصر غجر10201710782ِ

111CIV 6شبكر هللا يذًذ دطٍ انذا11201710754ّٚ

121CIV 6صفٕاٌ اضًبعٛم انُبٚف12201720096

131CIV 6دطٍ- ضرار أكرو 13200810930

141CIV 6طبرق اضبيّ انجٛطبر14201620179

151CIV 6طبرق شذبرِ دبرى15201510563

رجٓٛساد فُٛخ 

        

    02:00 -   01:00:    انفزرحانراثعخ     2020-12-9    انجبر٘ ٕٚو االرثعبء   
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11CIV 7عجذ انرزاق ضبيٙ عجبج1201710898

21CIV 7عجذ هللا نؤ٘ َٕح2201310270

31CIV 7عجذانردًٍ دطبٌ عكبر3201710579٘

41CIV 7عجذانردًٍ عًبد يطك4201720016ّ

51CIV 7عجذانردًٍ فٕاز انكٛبل5201710136

61CIV 7عجذهللا رزٔق لذح6201610603

71CIV 7عالء انذٍٚ يذًذ ضبير انطرح7201610736

81CIV 7عالء ثالل انًهذى8201720100

91CIV 7عًبر ادًذ عجذ انمبدر9201710372

101CIV 7عًبر أثٕ انخٛر انذكبن10201710679

111CIV 7عًر دبيذ انذًذ11201620131

121CIV 7عًرٔ ادًذ عجذانمبدر12201710371

131CIV 7غطبٌ عبير انًكبك13201710207ٙ

141CIV 7كًبل فبٚس انطٕطر14201710776٘

151CIV 7نٍٛ رٚبة ثذصبص15201610548
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11CIV 8يذًذ اكرو عجبج1201710018

21CIV 8يذًذ عالء يذًذ ثطبو كبرج2201710006ّ

31CIV 8يذًذ ٔضبو دادا3201710694

41CIV 8يذًذ ٚسٌ يذًذ فبد٘ ضبْر4201710464

51CIV 8يذًذ ٚطر عجذانرزاق انٕٛضف5201810939

61CIV 8يذًٕد يذًذ دٛذر6201810239

71CIV 8يصطفٗ صمر عساو7201810123

81CIV 8يعبر عجذ انطزبر زٔكب8201810209َٙ

91CIV 8يعزصى َبظى شٕلم9201810148

101CIV 8يٕفك أضبيّ يرٚى10201820086

111CIV 8يؤٚذ عجذ انٓبد٘ يذًخ11201810225

121CIV 8َٕر يصطفٗ عٕكر12201810122

131CIV 8ٔضبو جًبل انعجٛذ13201710910

141CIV 8ٔضٛى اًٍٚ انُٕٚصر14201710453

151CIV 8ٔنٛذ يصطفٗ شٛذب15201710644ٌ


