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الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة
كليـة الحقوق

جدول توزيع الطالب على القاعات
اإلمتحانات :  النھائي  الفصل الدراسي :  ٢٠٢٠١

تاريخ االمتحان : قانون العقوبات -  القسم الخاص (٢) 1اسم المقرر :   الفترة :  

Faculty of Law

Arab International University 

1  ماريا محمود  رجب1201910698

2  النا صبحي  عيد2201810492

3  نيرمين عبد الحميد  االحلس3201810550

4  نور ياسر  االحمر4201810502

5  أروى محمود  االخرس5201910140

6  سدره عبدالھادي  عبدالحق -(مراجعة شؤون الطالب)6201810874

7  راما نضال  صالحه7201911002

8  روال احمد  الدن8201820033

9  محمد عدي محمد حسام  المتولي9201810474

10  منذر احمد  المجمعي10201810869

11  يارا باسم  الحارث11201910234

12  محمد صياح  حلنك12201710891

13  الحسين علي  احمد.13201910996

14  محمد ھمام محمد خلدون  الحنون14201810521

15  أماني علي  خضرو15201820101

16  عبير مصطفى  خضير -(محروم)16201820188

17  عمر محمد  الخليل17201810454

18  نور خالد  دقاق18201820048

19  محمد كريم عبد الرحمن  البندقجي19201810556

20  ساره سلمان  الحرفوش20201910644

21  يسرى ماھر  عريضه21201810578

22  مضر عادل  شاكر22201820045
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1  عمر محمد  شوكه23201710723

2  لورينا نضال  صالح24201911143

3  فؤاد عصام  ضاحي25201911020

4  إليسا جورج  أبو عسلي26201910618

5  مارية فراس  غنام27201810432

6  سجاد خيري ابراھيم العكيدي28201820121

7  حيدر رضوان  الحته29201910661

8  امنه عبدالرحمن  السعد -(محروم) - (مراجعة شؤون الطالب)30201910886

9  جويل عيسى  العيد -(محروم)31201820134

10  مروه محمد  القده32201820083

11  زينب بشير  ابو اللبن33201910529

12  مھا محمود  الميت34201911118

13  جويل راغد  جزماتي35201810575

14  عبير عبد الحكيم  العيسى الحماده36201820176

15  ھديل صفوح  حماده37201610524

16  لجين طالل  عمران38201810434

17  ھناء محمد سليم  مستو39201910915

18  ريمه محمد عيد  المصري40201911121

19  محمد عبد اللطيف  النجار41201910393

20  تالة مازن  النساف42201810504

21  رنيم محمد سامر  كاوردي43201810510

22  يمنى محمد ايمن  الفاكياني -(محروم) - (مراجعة شؤون الطالب)44201910883

23  طارق نبيل  فليحان45201710821


