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الجامعــة العربيــة الدوليــة

   كلية الهندسة المدنية

انمبعت انفئت سلى انًمعذ اعى انطبنبسلى انطبنبسلى

12CIV 6ادًذ يذًذ َبجٙ يك1201910128ٙ

22CIV 6اٚبد يشٔاٌ ؽشبج2201710162ٙ

31CIV 6اٚهٙ َجٛب عغبف3201410479

41CIV 6أدًذ بشْبٌ يذٛغ4201820072ٍ

52CIV 6أدًذ َعٛى انغخ5201610712ُٙ

61CIV 6أعٛذ يُٛش انذ6201820081ًٕ٘

71CIV 6أيجذ يذًذ فشاط لشجٕن7201510688ٙ

82CIV 6ببعم نٕسَظ األبشؿ8201720014

91CIV 6بغبو يذًذ يقطفٗ يذًٕد9201820123

101CIV 6بكش َضبل يشعؾه10201810116ٙ

111CIV 6تًبو َؾئت كُعب11201810187ٌ

122CIV 6جٕد٘ عًبس انُـ12201710569

132CIV 6دبصو كبٚذ انؾبي13201610260ٙ

142CIV 6دغبو يُفٙ عه14201910179ٙ

151CIV 6دغٍٛ عشِٔ انشيخ15201810171

162CIV 6دًذ َبْٙ عبيش16201810202

171CIV 6دًضِ سضٕاٌ انًفهخ17201810265

181CIV 6دًضِ يذًذ انُفٕس18201410607٘

192CIV 6دسٔٚؼ يذًذ غ19201510344ًُّٛ

201CIV 6سضب أدًذ ععٛذ ؽشف20201810315

(2)ُْذعت يٛبِ : اعى انًمشس

        

  

 11:00-  10:00:    انفتشةانثبَٛت       2020-12-9    انجبس٘ ٕٚو االسبعبء   
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11CIV 7سعٕد خهٛم سعذ1201610824

22CIV 7سغذ عبذٔ لبضٙ اي2201810228ٍٛ

31CIV 7سْف ادًذ انؾبكٕػ3201820046

41CIV 7سٔاد عبنى َقش4201810272

51CIV 7سؤٖ يذًذ انذبف5201820029ٙ

62CIV 7سٚبٌ عًبد انجًبل6201810114

71CIV 7صٚذ َبفش غبش7201710782ِ

81CIV 7عبنى يذًذ عهٛى يغت8201620123ٕ

91CIV 7عهًبٌ دًذ انًذٛثب9201820016٘ٔ

102CIV 7عٕيش ٔافف انًكبك10201710342ٙ

112CIV 7ؽبكش هللا يذًذ دغٍ انذا11201710754ّٚ

121CIV 7طبسق صٚبد أبٕ ععٛفب12201610714ٌ

131CIV 7عبذ انذفٛظ ععذ دُتٛت13201710553ّ

142CIV 7عبذ انشصاق عبيٙ عجبج14201710898

152CIV 7عبذ انعضٚض عبذ هللا اعًٛط15201720040ّ

161CIV 7عبذ انعضٚض يعتض عبذ سب16201810222ّ

171CIV 7عبذ انكشٚى عبذ انذكٛى صعٛتش17201810224

182CIV 7عالء انذٍٚ يذًذ عبيش انطشح18201610736

192CIV 7عهٙ انًثُٗ غبَى19201410336

202CIV 7عهٙ يذًذ خهذٌٔ بذبٕح20201810277
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11CIV 8عًبس أبٕ انخٛش انذكبن1201710679

21CIV 8عًش ٚبعٍٛ ؽٛخ انجبم2201720032

32CIV 8غبنّٛ عذَبٌ انغهٕو انذبج يذًذ3201720097

41CIV 8غغبٌ عبيش انًكبك4201710207ٙ

52CIV 8غٛث بغبو سفبع5201810134ّ

62CIV 8فشاط عبيش دٔيب6201720070َٙ

71CIV 8لقٙ يعٍ ابشاْٛى7201320109

81CIV 8كُذِ ٕٚعف عبٛذ8201520077

91CIV 8نٍٛ اعبيّ انمبٛطش9201820040٘

102CIV 8يجذ دغبٌ عًش10201710790ٔ

112CIV 8يذًذ اَظ يذًذَزٚش االكتع11201711032

121CIV 8يذًذ اًٍٚ عهٙ دغ12201810111ٍٛ

132CIV 8يذًذ ساتب ٚبعش كهظ13201610350

141CIV 8يذًذ سائذ عبذ انهطٛف عٕدة14201810229

152CIV 8يذًذ عبذ انًُعى انهذبو15201810169

161CIV 8يذًذ عذَبٌ يذًذ يُٛش انبٛطبس16201610160

171CIV 8يذًذ يذًذ سفٛك يٕعٗ انعؼ17201710693

182CIV 8يذًذ يُزس خبنذ يذًذ18201710522

192CIV 8يذًذ ٔنٛذ األدٚب19201310158
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11CIV 9يذًذ ٚضٌ يذًذ فٓذ يغتّ يهه1201710780ٙ

21CIV 9يذًذ ًٚبٌ يذًذ فتذٙ دهه2201610289ٙ

31CIV 9يذًٕد ٚبعٍٛ عٛبٕس3201110743

42CIV 9يشٚى يُٛش يًذٔح4201820124

52CIV 9يقطفٗ ٚبعش االدًش5201810262

61CIV 9يعبر عبذ انغتبس صٔكب6201810209َٙ

71CIV 9يعتقى ببهلل يذًذ اكشو لشفهٙ انؾٓٛش بًشتض7201810740ٗ

81CIV 9يُٛش يكٍٛ يشاد8201810130

92CIV 9يُٓذ جًبل انًمت9201610412

101CIV 9يٕفك أعبيّ يشٚى10201820086

112CIV 9َبٚف اًٍٚ بؾبس11201720076ِ

122CIV 9َغى ٔائم انشيخ12201810268

131CIV 9َٕس يقطفٗ عٕكش13201810122

142CIV 9َٕسط عقبو ابٕ دًشا14201810177

151CIV 9ٔائم سيض٘ أبٕ صٍٚ انذ15201810162ٍٚ

161CIV 9ٔداد َبفٛف انًٓش16201810249

171CIV 9ًٚبٌ سضب انخقب17201810145

182CIV 9ًٚبٌ عبفى انضٚبك18201810104

191CIV 9ٕٚعف عبذانشدًٍ دًبدٚت19201820007


