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جدول توزيع الطالب على القاعات
اإلمتحانات :  النصفي  الفصل الدراسي :  ٢٠٢٠٢

تاريخ االمتحان : قانون العقوبات -  القسم الخاص (٢) 3اسم المقرر :   الفترة :  

Faculty of Law

Arab International University 

1  ماھر ھاشم  األعرج1201910629

2  مھران محمد  الحمود2201910557

3  باسكال مارسيل  الخليل3201910355

4  أمل بھجت  الرملي4201910565

5  حال عامر  السالم5201910307

6  محمد خالد  السعيد6201910663

7  محمد سامر  الشمعه7201910392

8  عمر حسين  الفياض8201910458

9  جورجيت رامي  المعري9201910922

10  عمران زھير  المنسي10201910823

11  محمد ھيثم  الموات11201810470

12  اسامة محمد فايز  الھندي12201911125

13  رغد بسام  ترجمان13201911126

14  سيدرا وليد  قاوقجي14201910800

15  عبد الرحمن قاسم -  السعدي15201910421

16  منى لؤي  العبدون16201810448

17  احمد محمد باسم  حجه17201910542

18  محمد محمد باسم  حجه18201910543

19  حمزه باسل  العجالني19201910649

20  حيدر ايمن  المرادني20201910285

21  سلطان احسان  حداد21201910479

22  نور رضوان  عقاد22201910834

23  حمدان سھيل  أبو حمدان23201910518

24  محمد يزن أحمد  نده24201810917
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1  محمد نزار احمد  شحرور25201910987

2  كمال محي الدين  نمر26201910894

3  بالل محمد عمار  فتينه27201820025

4  محمد ياسر  قنديل28201910774

5  مصطفى فاروق  عمر29201911122

6  البتول زكريا  مال30201910652

7  طالب شيراز  الخلف31201910985

8  محمد الليث باسل  بشلح32201910721

9  اميره ناصر  قداح33201910520

10  اسراء جمعه  نصره34201910133

11  عبير مصطفى  خضير35201820188

12  عفراء فاروق  كراكر36201810447

13  محمد حسين  المجول الشمري37201910904

14  عدنان ماھر  الشويكاني38201910343

15  يمنى محمد ايمن  الفاكياني39201910883

16  جاال كريم  كروما40201910373

17  خالد اسامة  أزرق41201810525

18  دالل غسان  الترك42201910723

19  امنه عبدالرحمن  السعد43201910886

20  سمير ھاني  صبري44201910083

21  مايا زاھر  الرز45201810533

22  زينة فواز  فقش46201710615

23  ھدى ممدوح  وزان47201910139

24  نيرمين محمود  الزخ48201910897
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1  الليث محمود  محمد49201910866

2  جويل عيسى  العيد50201820134

3  كريم لؤي  رضوان51201910436

4  آية محمد رياض  مكي52201911066

5  بشار عبد الكريم  سليم53201911108


