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الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة
كليـة الحقوق

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

تاريخ االمتحان : القانون المدني (٣) أحكام االلتزام 1اسم المقرر :   الفترة :  

Faculty of Law

Arab International University 

1  احمد محمد باسم  حجه1201910542

2  كرم احمد  كلس2201910463

3  آية محمد رياض  مكي3201911066

4  محمد يزن أحمد  نده4201810917

5  الحسين علي  احمد5201910996

6  نيرمين محمود  الزخ6201910897

7  صفا زكريا  اوطه باشي7201910900

8  مايا مرعي  حيدر8201910562

9  محمد سامر قصي  دياب9201810565

10  عمر محمد  شوكه10201710723

11  رامه غسان  غانم11201910302

12  مارية فراس  غنام12201810432

13  اميره ناصر  قداح13201910520

14  لين حسام فرحان  ابو نبوت14201911084

15  اسراء جمعه  نصره15201910133

16  ھدى ممدوح  وزان16201910139

17  وليد خالد  بارافي17201810527
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1  دالل غسان  الترك18201910723

2  طالب شيراز  الخلف19201910985

3  مھا محمود  الميت20201911118

4  ليليان فراس  تنباكجي21201820138

5  أميره محمود -  حميدو22201910471

6  مؤمنه سامر  دقوري23201910906

7  ساره معين  دويعر24201810493

8  رغد بسام  ترجمان25201911126

9  محمد ماجد  كريزان26201810583

10  جويل راغد  جزماتي27201810575

11  راما نضال  صالحه28201911002

12  محمد مازن موفق  عنيني29202010671

13  محمد كرم ماھر  قلعه جي30201810762

14  محمد ياسر  قنديل31201910774

15  يمنى محمد ايمن  الفاكياني32201910883

16  محمد ھمام محمد خلدون  الحنون33201810521

17  ايه بسام  الخليل34201910380
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7  باسكال مارسيل  الخليل35201910355

8  عمر محمد  الخليل36201810454

9  أمل بھجت  الرملي37201910565

10  محمد خالد  السعيد38201910663

11  فرحان رياض  الشباط39201810572

12  عمران زھير  المنسي40201910823

13  محمد ھيثم  الموات41201810470

14  نورالھدى ناصر  الناشف42201910023

15  راما خالد  ناصيف43201810582

16  محمد كريم عبد الرحمن  البندقجي44201810556

17  نور الدين احمد  الكيالني45201820015


