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

تاريخ االمتحان : القانون التجاري (١) 2اسم المقرر :   الفترة :  

Faculty of Law

Arab International University 

1  جاال كريم  كروما1201910373

2  ماريا محمود  رجب2201910698

3  محمد سامر قصي  دياب3201810565

4  يارا باسم  الحارث4201910234

5  ماھر ھاشم  األعرج5201910629

6  لورينا نضال  صالح6201911143

7  الليث محمود  محمد7201910866

8  رانيه محمود  خالد8201910431

9  رنيم مازن  طعمه مراد9201910763

10  عدي اكرم  االحمد10201911052

11  محمد غيث تيسير  العواد11201820152

12  مھران محمد  الحمود12201910557

13  نور رضوان  عقاد13201910834

14  عفراء فاروق  كراكر14201810447

15  مايا زاھر  الرز15201810533

16  محمد جواد حسان  عباس16201910621

17  ابراھيم لطيف -  محمد شريف17201910509

18  خالد اسامة  أزرق18201810525

19  لجين عيد  حالق19201710597

20  مروان يحيى  نزال20201910710

21  رامه غسان  غانم21201910302

22  صالح اسماعيل  الحسن22201910014

23  طارق نبيل  فليحان23201710821

24  لجين طالل  عمران24201810434
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1  محمد ھمام محمد خلدون  الحنون25201810521

2  آمال جمعه  زينه26201910650

3  اسراء جمعه  نصره27201910133

4  بكر حسام الدين  انناره28201911054

5  حيدر رضوان  الحته29201910661

6  محمد سامر  الشمعه30201910392

7  محمد محمد باسم  حجه31201910543

8  يزن محمد مصون  العبده32201810443

9  نورا فريد  قوجو33201820186

10  إليسا جورج  أبو عسلي34201910618

11  اسامة محمد فايز  الھندي35201911125

12  بشر حمدي  نصري36201810457

13  جورجيت رامي  المعري37201910922

14  ريمه محمد عيد  المصري38201911121

15  سمير ھاني  صبري39201910083

16  صفا زكريا  اوطه باشي40201910900

17  عبد الرحمن قاسم -  السعدي41201910421

18  علي عبد هللا  العموري42201910584

19  ليث وليد  الشامي43201820038

20  ليليان فراس  تنباكجي44201820138

21  مؤمنه سامر  دقوري45201910906

22  نور الدين احمد  الكيالني46201820015

23  وليد خالد  بارافي47201810527

24  يمنى محمد ايمن  الفاكياني48201910883


