
LAW R3القاعة : 
اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

11/05/2021 CVL1

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة
كليـة الحقوق

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

تاريخ االمتحان : القانون المدني (١) مصادر االلتزام اإلرادية 1اسم المقرر :   الفترة :  

Faculty of Law

Arab International University 

1  البتول زكريا  مال1201910652

2  عمار بشار  السقا2202010627

3  محمد احمد  شما3202010700

4  ريماز جاد  الخطيب4202011309

5  زينب حسام  عرقوب5202010571

6  محمد باسل زاھر  ديب6202010681

7  ھال موفق  الشھاب7201910496

8  أمجد نزيه  العودات8202011324

9  عمار يوسف  كتكوت9202011318

10  غزل ھيثم  بجبوج10202010612

11  رنيم محمد رضوان  نوح11202010586

12  روان مازن  مشلح12202010620

13  سھام عماد  راجح13202011319

14  محمد عماد احمد  صبح14202011323

15  أمواج ابراھيم  سعيد15202010608

16  امنه عبدالرحمن  السعد16201910886

17  سلطان احسان  حداد17201910479

18  سوزان عطا  العربيد18202011249

19  النا أنس  داوود19202010583

20  مايا معن  فھد20202010554

21  محمد عماد الدين  صادق عبيد21202011311

22  ميري نقوال  الحداد22202010597



LAW R4القاعة : 
اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

11/05/2021 CVL1

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة
كليـة الحقوق

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

تاريخ االمتحان : القانون المدني (١) مصادر االلتزام اإلرادية 1اسم المقرر :   الفترة :  

Faculty of Law

Arab International University 

1  حنين إياد  منصور23202010555

2  زينب يوسف  عبار24202010162

3  صالح محمد  عامر25202011343

4  عبير مصطفى  خضير26201820188

5  فاتن حسان  قويدر27202010456

6  محمد عبد اللطيف  النجار28201910393

7  محمد نزار احمد  شحرور29201910987

8  مصطفى فاروق  عمر30201911122

9  أروى محمود  االخرس31201910140

10  تيما محمد فادي  الدباس32202010562

11  لين مدثر  سندس33202010611

12  ريھام عبد الحميد  الدبش34202010551

13  ساره سلمان  الحرفوش35201910644

14  عمر حسين  الفياض36201910458

15  جواھر محمد صبحي  مطيط37202011299

16  عبد هللا موسى  بلوط38202010598

17  محمود جدعان  الجدوع39202010625

18  مياس احمد  الصنوع40202010676

19  محمد ابراھيم  الصباغ41201910077

20  نعيم فراس  صباغ42202010632

21  أحمد معين  يوسف43201910662

22  ملك محمد علي  معتوق44202011301



LAW R5القاعة : 
اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

11/05/2021 CVL1

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة
كليـة الحقوق

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

تاريخ االمتحان : القانون المدني (١) مصادر االلتزام اإلرادية 1اسم المقرر :   الفترة :  

Faculty of Law

Arab International University 

1  مجد محمد  تبك45202011305

2  جالل احمد  الجمال46202011294

3  جودي محي الدين  الحبال47202010690

4  طارق زايد  الرحيل48202011303

5  عدي عبد الغني  ھالل49202010566

6  كاترين نادر  فضول50202010602

7  محمد درع  الدندل51202010576

8  احمد نصر الدين  ابراھيم52202011310

9  بسمة صفوان  تميم53202010609

10  بشار عبد الكريم  سليم54201911108

11  حمزة مازن  قاسم55202010549

12  عبدهللا علي  ابراھيم56202010633

13  عالء سليمان حسن  سليم57201910876

14  علي خالد  علقم58201911078

15  محمد لؤي  الزعيم59201910290

16  يارا علي  علقم60202011330

17  تمام موفق  نصر الدين61202011307

18  رھف محمد فادي  محسن62202010673

19  ساره محمد وائل  زيدان63202010672

20  فرح محمد لؤي  سرحان64202010617

21  مايا عماد  الحسين65202011326

22  محمد باسل  عثمان66201920032



LAW R6القاعة : 
اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

11/05/2021 CVL1

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة
كليـة الحقوق

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

تاريخ االمتحان : القانون المدني (١) مصادر االلتزام اإلرادية 1اسم المقرر :   الفترة :  

Faculty of Law

Arab International University 

1  محمد رضا  الصبان67202010682

2  ميرنا عمر  قبالن68202010624

3  نايا ثائر  الغضبان69202011300

4  ھزار معتز  الفين70201910737

5  يزن عمر  السيروان71202011128

6  ابراھيم رضوان  ظريفه72202011313

7  خالد ماجد  قلفه73202010635

8  عمر حسام الدين  انناره74201911047

9  عيسى اياد  العطا هللا75202010604

10  لجين محمد  الخوجه76202010686

11  نوره علي  البرھو الديبو77202010696

12  ابراھيم محمد  البلخي78202010688

13  حمزه باسل  العجالني79201910649

14  خالد بدر الدين  الحلبي80202010575

15  دعاء عبد الفتاح  الجزماتي81202011329

16  رزان محمد  حريري82202011293

17  رنيم رائد  ميقري83202010599

18  رنيم محمد  الداغستاني84202010547

19  رواد عدنان  المغربي85202010692

20  ساره محمد  الراضي86202010147

21  سالي محمود  الترزي87201810812

22  سيدرا وليد  قاوقجي88201910800



LAW R7القاعة : 
اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

11/05/2021 CVL1

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة
كليـة الحقوق

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

تاريخ االمتحان : القانون المدني (١) مصادر االلتزام اإلرادية 1اسم المقرر :   الفترة :  

Faculty of Law

Arab International University 

1  شام سمير  اللحام التويتاتي89202011314

2  صفاء مصطفى  حزيريني90202010561

3  ضحى محمود  االيتوني91202010697

4  عامر محمد زاھر -  الخيمي92202011363

5  عالء بسام  الرخالني93202010626

6  علي سامر  رشيد الشعراني94202010680

7  عمر احمد نادر  اورفه لي95202010558

8  غيث عبدالرحمن  الحمزاوي96201810467

9  فاروق حسام  طلي97202010691

10  النا سامر  عفيفي98202010637

11  ليلى رزق  البرماوي99202010578

12  مايا عمار  البغدادي100201810547

13  محمد امجد اكرم  عاجي101202010545

14  محمد صالح ياسر  كردي102202010706

15  محمد غياث زياد  البرزاوي103202010670

16  مرام عبد الكريم  الشلبي104202010580

17  مرام محمد كاسم  بعلبكي105202010616

18  نور الدين محمد عماد  اطليبي106202011322

19  نيرمين محمد يوسف  حاحي107202010553

20  ھيا محمد سھيل  عبد الحي108202010600

21  يزن حسان  بعلبكي109202011320


