
أسماء الطالب المقبولة أعذارهم لالختبار النصفي األول 

 (غير المكتمل)

 أسماء الطالب المساق #

 وداد الفرا أحكام الالتزام 1

 أحمد الصبيحي

 كرم العصار

 عبد املنعم غنيم قانون دولي عام 2

 محمود عوض هللا

 ناريمان العقاد أحوال شخصية 3

 نعيم توفيق أبو  املالية العامة 4

 أحمد الصبيحي مصطلحات قانونية 5

 أحمد الصبيحي عقود التأمين 6

 توفيق أبو نعيم 3قانون تجاري  7

 أحمد الصبيحي قانون البينات 8

 توفيق أبو نعيم قانون التنفيذ 9

 محمود عوض هللا عقوبات خاص 11

 محمد أبو معيلق جرائم مستحدثة 11

 متوفيق أبو نعي اجراءات جزائية 12

 وسيم دلول  النظام السياس ي والدستوري في فلسطين 13

 أحمد الصبيحي تأمينات عينية 14

 أحمد الصبيحي 2دولي خاص  15

 أحمد الصبيحي قانون الافالس 16

 ناريمان العقاد قضاء اداري  17

18 Intellectual propriety law وفاء أبو قمر 

19 Legal drafting وفاء أبو قمر 

 

 

 

 

 



 

ماء الطالب المقبولة أعذارهم لالختبار النصفي أس

 (غير المكتمل)الثاني 

 أسماء الطالب المساق #

 بيسان كسوحة أحكام الالتزام 1

 بالل أبو العيش

 عبدهللا أبو مغصيب

 محمود عوض هللا

 بهاء أبو منصور 

 هيثم أبو عايش

 أريج عابد عقوبات عام 2

 حازم عبيد

 أسيل الطويل

 اسراء مطير

 ميساء الشنطي

 محمود عوض هللا

 محمود الشاعر مصطلحات قانونية 3

 عبدهللا أبو مغصيب

 محمود عوض هللا

 هيثم أبو عايش

 محمد قشطة قانون دولي عام 

 بالل أبو العيش

 محمود الشاعر

 محمود عوض هللا

 رائد صقر اجراءات جزائية 5

 فرح بشير

 عمر ألاخرس

 فرح بشير أخالقيات املهنة 6

 عبد املعز شراب

 هيثم أبو عايش

 بيسان كسوحة قضاء اداري  7

 هيثم أبو عايش



 نهاد الحشاش قانون ألابنية والطوابق 8

 عمر ألاخرس

 وفاء النجار حقوق الانسان في الشريعة والقانون  9

 عبدهللا أبو مغصيب

 وفاء النجار حوال شخصيةأ 11

 محمود عوض هللا

 سما شراب اتفاقيات دولية لحقوق الانسان 11

 محمد أبو معيلق عقود التأمين 12

 أحمد أبو بركة قانون الافالس 13

 أروى أبو شباب حقوق عينية 14

 بالل أبو العيش دولي خاص 15

 اسراء مطير النظام السياس ي والدستوري في فلسطين 16

 محمد عبدو مدخل للقانون  17

 محمود الشاعر 2عقود مسماة  18

 عمر ألاخرس قانون البيئة 19

 همام الوحيدي تأمينات عينية 21

 مؤمن شراب 3قانون تجاري  21

 

 


