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الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة
كليـة الحقوق

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

تاريخ االمتحان : المدخل إلى علم القانون 1اسم المقرر :   الفترة :  

Faculty of Law

Arab International University 

1  احمد عثمان  االحمد1202011328

2  راما ياسين  االنقر2202010594

3  تركية مالك  الحديد3202010546

4  آدم ناصر  الحضوه4202010572

5  ايھاب يوسف  الحلبي5202010544

6  علي سامر  الحمصي6202010587

7  اسراء رامز  الدادا7202011331

8  اشرف معين  الزيلع -(مراجعة شؤون الطالب)8202020116

9  شھد محمد وسيم  الصواف9202011240

10  سليمان احمد سعيد  الطحان10202011399

11  ھيا محمد انور  العطار11202010606

12  زين العابدين سمير  الكوسا12202010557

13  محمد نوار احمد ملھم  الكيال13202010559

14  يمان عماد الدين  اللحام14202010631

15  ديلبر عمر  المحمد15202010473

16  نبيل محمد عمر  المصري16202010622

17  آالء ثائر -  النجم17202010552

18  اسراء أحمد  تيناوي -(مراجعة شؤون الطالب)18202020049

19  آالء محمد فراس  جقميري19202010674

20  ياسين رضوان  قطرميز -(مراجعة شؤون الطالب)20202020018

21  روى مھند  كيالني21202010618

22  نور أحمد  يحاللي22202010703
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1  نجاح حيان  الحاج ابراھيم -(مراجعة شؤون الطالب)23202020036

2  زھير نضال  ابوشريط24202010701

3  محمد اسالم مأمون  الحريري25202011295

4  مجد بسام  الحماده26202010563

5  يزن حازم  الحموطه27202010679

6  محمد مروان  الرفاعي -(مراجعة شؤون الطالب)28202020084

7  خالد غازي  الشحاده29202011297

8  ھديل عالء  الشعشاع30202010567

9  حيان ياسين  المحمود31202010568

10  محمد حسن  المعدني32202011312

11  محمد مصعب  المنصور33202010603

12  علي راتب  بطح34202010590

13  بالل سليمان رياض  محمد35202010614

14  عبد الھادي نضال  جمعة36202010581

15  منذر محمد  الجيرودي37202010605

16  زكريا خالد  خلف38202010595

17  عمر فواز  السليمان39202010452

18  شام محمد غسان   النحالوي40202011365

19  محمد طارق محمد غصوب  كنعان41202010565

20  تالة طارق  عبد الغني42202010607

21  محمد براء احمد  ابو ارشيد43202010613

22  لين ياسر  ابو ترابي44202010698
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1 جودي راتب العيد45202020168

2  علي احمد  حاج حمدو46202020024

3  محمد علي احمد  عيد47202010685

4  ميري وحيد  شلش48202010702

5  جھاد خالد  حموده49202011466

6  محمد محمود  ديبره -(مراجعة شؤون الطالب)50202020111

7  مؤمنة محمود  صيرفي51202011296

8  جاد ھشام  عبد السالم52202010678

9  محمد عزام عادل  نبعه -(مراجعة شؤون الطالب)53202020070

10  شام امير  زليخه -(مراجعة شؤون الطالب)54202020152

11  كرم سامر  شومان55202020124

12  سالف محمد  الخضر االحمد56202010582

13  مؤيد عبد العزيز  العوض57202010574

14  محمد لؤي فراس  خليفه58202010560

15  دعاء فراس  مظلوم59202011327

16  محمد يوسف  طقطق60202010704

17  محمد الليث باسل  بشلح61201910721

18  محمد حيدر فاضل  يوسف62202010573

19  رغد مدين  عبد هللا63202020023

20  محمد أنيس جمعة  بالن64202010584

21  عمر محمد  سعد الدين -(مراجعة شؤون الطالب)65202020162

22  محمد انس محمداحمد  سعد الدين66202010687
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1  اسامة فاروق  العلي67202011321

2  علي واصل  ادريس68202010548

3  طارق نضال  معضاد -(مراجعة شؤون الطالب)69202020137

4  صافي رضوان  السلوم االبراھيم70202010589

5  نور محمد خالد  ظاظا71202010683

6  عالء الدين عبده  القھوه جي -(مراجعة شؤون الطالب)72202020032

7  الحسن علي  احمد73202010564

8  امجد محمد عبد الكريم  الحلو -(مراجعة شؤون الطالب)74202020102

9  لينا بسام  قويدر75202020017

10  عبدهللا احمد  صادق -(مراجعة شؤون الطالب)76202020029

11  احمد محمد  ميره77202010158

12  محمد ميار محمد ايمن  حامد78202011317

13  عمرو أيمن  فارس79202011308

14  ساريه محمد عدنان  اسامي80202010709

15  لجين عدنان  الكرك81202010615

16  لين غسان  حمامي82202010153

17  كنان إحسان  دويعر83202010636

18  ردينه اليان  راجحه84202010556

19  عبد الھادي محي الدين  سلمان85202010593

20  ابراھيم عبد الغني  شودب -(مراجعة شؤون الطالب)86202020063

21  محمد قاسم اسامه  بللوق87202010630

22  لينا ايھم  يونس88202010596
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7  علي ممدوح  بالن89202010468

8  علي جودت  علي90202011434

9  ابراھيم محمد حسام  اوطه باشي91202010585

10  محمد مأمون  قطيش92202010591

11  الرا محمد فادي  الحموي ممشوق93202010699

12  كميل عيسى  بغدان94202010465

13  زھره عبد المولى  سلمان -(مراجعة شؤون الطالب)95202020140

14  محمد عدنان عبد الفتاح  الشربجي المزيك96201810437

15  حسين محمود  المغربي شرفاوي97202010588

16  فاطمه فريد  ناجي98202010693

17  عمار محمد خير  شبرق99202010592

18  محمد يزن محمد سمير  غنوم100201810574

19  شام محمد فايز  نجار101202010689

20  ابراھيم محمد خليل  مھره102202011304

21  حاتم سليم  عبيد103202011302

22  مھند حسين  صالح104201910408

23  جودي حسام الدين  نغنغ105202010619


