
LAW R3القاعة : 
اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

09/05/2021 CLP

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة
كليـة الحقوق

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

تاريخ االمتحان : القانون الدستوري والنظم السياسية 3اسم المقرر :   الفترة :  

Faculty of Law

Arab International University 

1  زكريا خالد  خلف1202010595

2  محمد باسل زاھر  ديب2202010681

3  يزن مازن  شكر3202010569

4  مايا معن  فھد4202010554

5  الحسن علي  احمد5202010564

6  نيرمين محمود  الزخ6201910897

7  عيسى اياد  العطا هللا7202010604

8  ابراھيم محمد حسام  اوطه باشي8202010585

9  علي ممدوح  بالن9202010468

10  محمد أنيس جمعة  بالن10202010584

11  محمد ميار محمد ايمن  حامد11202011317

12  سھام عماد  راجح12202011319

13  لين مدثر  سندس13202010611

14  عمار محمد خير  شبرق14202010592

15  غيث فوزي  طويش15202010579

16  نور محمد خالد  ظاظا16202010683

17  محمد امجد اكرم  عاجي17202010545

18  حاتم سليم  عبيد18202011302

19  محمد عماد الدين  صادق عبيد19202011311

20  إليسا جورج  أبو عسلي20201910618

21  محمد يزن محمد سمير  غنوم21201810574

22  عمرو أيمن  فارس22202011308



LAW R4القاعة : 
اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

09/05/2021 CLP

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة
كليـة الحقوق

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

تاريخ االمتحان : القانون الدستوري والنظم السياسية 3اسم المقرر :   الفترة :  

Faculty of Law

Arab International University 

1  حمزة مازن  قاسم23202010549

2  محمد مأمون  قطيش24202010591

3  خالد ماجد  قلفه25202010635

4  محمد صالح ياسر  كردي26202010706

5  بالل سليمان رياض  محمد27202010614

6  ابراھيم محمد خليل  مھره28202011304

7  لين حسام فرحان  ابو نبوت29201911084

8  جودي حسام الدين  نغنغ30202010619

9  محمد نائل  نقرش31201810459

10  عدي عبد الغني  ھالل32202010566

11  ھدى ممدوح  وزان33201910139

12  محمد براء احمد  ابو ارشيد34202010613

13  ساريه محمد عدنان  اسامي35202010709

14  محمد انس محمداحمد  سعد الدين36202010687

15  عمار بشار  السقا37202010627

16  اسامة فاروق  العلي38202011321

17  آالء ثائر -  النجم39202010552

18  كميل عيسى  بغدان40202010465

19  محمد قاسم اسامه  بللوق41202010630

20  مجد غسان  بيضون42202010695

21  لين ياسر  ابو ترابي43202010698

22  محمد اسالم مأمون  الحريري44202011295



LAW R5القاعة : 
اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

09/05/2021 CLP

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة
كليـة الحقوق

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

تاريخ االمتحان : القانون الدستوري والنظم السياسية 3اسم المقرر :   الفترة :  

Faculty of Law

Arab International University 

1  نور أحمد  يحاللي45202010703

2  شام محمد غسان   النحالوي46202011365

3  مجد بسام  الحماده47202010563

4  جھاد خالد  حموده48202011466

5  عالء بسام  الرخالني49202010626

6  النا أنس  داوود50202010583

7  كنان إحسان  دويعر51202010636

8  ردينه اليان  راجحه52202010556

9  حيدر ايمن  المرادني53201910285

10  عبدهللا علي  ابراھيم54202010633

11  مجد صفوان  رفاعه55202011315

12  ليلى رزق  البرماوي56202010578

13  ساره محمد وائل  زيدان57202010672

14  عبد الھادي محي الدين  سلمان58202010593

15  خالد غازي  الشحاده59202011297

16  كرم سامر  شومان60202020124

17  راما نضال  صالحه61201911002

18  مؤمنة محمود  صيرفي62202011296

19  ياسين رضوان  قطرميز -(مراجعة شؤون الطالب)63202020018

20  علي سامر  رشيد الشعراني64202010680

21  النا سامر  عفيفي65202010637

22  مرام محمد كاسم  بعلبكي66202010616
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اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

09/05/2021 CLP

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة
كليـة الحقوق

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

تاريخ االمتحان : القانون الدستوري والنظم السياسية 3اسم المقرر :   الفترة :  

Faculty of Law

Arab International University 

1  لجين طالل  عمران67201810434

2  أمجد نزيه  العودات68202011324

3  آالء محمد فراس  جقميري69202010674

4  محمد طارق محمد غصوب  كنعان70202010565

5  يمنى محمد ايمن  الفاكياني71201910883

6  سالف محمد  الخضر االحمد72202010582

7  أروى محمود  االخرس73201910140

8  محمود جدعان  الجدوع74202010625

9  يارا باسم  الحارث75201910234

10  تركية مالك  الحديد76202010546

11  آدم ناصر  الحضوه77202010572

12  علي سامر  الحمصي78202010587

13  مھران محمد  الحمود79201910557

14  بشرى عثمان  عبد الخالق80202010570

15  اسراء رامز  الدادا81202011331

16  تيما محمد فادي  الدباس82202010562

17  نوره علي  البرھو الديبو83202010696

18  ساره محمد  الراضي84202010147

19  أمل بھجت  الرملي85201910565

20  حال عامر  السالم86201910307

21  عبد الرحمن قاسم -  السعدي87201910421
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اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

09/05/2021 CLP

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة
كليـة الحقوق

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

تاريخ االمتحان : القانون الدستوري والنظم السياسية 3اسم المقرر :   الفترة :  

Faculty of Law

Arab International University 

1  محمد ابراھيم  الصباغ88201910077

2  محمد رضا  الصبان89202010682

3  مياس احمد  الصنوع90202010676

4  شھد محمد وسيم  الصواف91202011240

5  سليمان احمد سعيد  الطحان92202011399

6  ھيا محمد انور  العطار93202010606

7  عمر حسين  الفياض94201910458

8  محمد نوار احمد ملھم  الكيال95202010559

9  ريمه محمد عيد  المصري96201911121

10  نبيل محمد عمر  المصري97202010622

11  عمران زھير  المنسي98201910823

12  اسامة محمد فايز  الھندي99201911125

13  عمر فواز  السليمان100202010452

14  دعاء فراس  مظلوم101202011327

15  طارق نضال  معضاد -(مراجعة شؤون الطالب)102202020137

16  الرا محمد فادي  الحموي ممشوق103202010699

17  لبنى ناظر اسماعيل  النعيمي104202011364

18  عمر حسام الدين  انناره105201911047

19  صفاء مصطفى  حزيريني106202010561

20  حسين محمد حسان  التيناوي107201810782


