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 00:88 -80:88الجلسة ألاولى من 

 # اسم املساق رقم الطالب اسم الطالب

  120141791 ابراهيم محمد بدر ازريد

 

 

 

 أصول الفقه

 "أصول الفقه الاسالمي"

0.  

  .6 120141928 املعتصم باهلل ابراهيم مصطفى عابد

  .3 120151735 بالل احمد كامل ابوالعطا

  .4 120151946 شحاده جهاد احمد

  .5 120152201 سعيد سامي سعيد حمدونة

  .2 120140062 محمد رمضان عطيه ابو قمر

  .2 120151945 محمد منير عبدالرحيم املقيد

  .0 120151734 محمود نمرمحمد خالد ابوحصيره

  .0 120151943 وئام رياض محمد التلي

  .08 120151944 يوسف عبدربه يوسف بدر

  .00 120141618 ابراهيم الحداديوسف عز الدين 

  .06 120140609 إسالم محمد جميل مغاري 

  .03 120141456 احمد يحيى عيد شبير

  .04 120141891 الروس بوأمحمد جمال داود 

  .05 120130284 محمود عبد الهادي محمود القاض ي

  .02 120130117 نائله محمد عبد الرازق نجيب الخزندار

  .02 مهارات التحقيق والاستجواب 120141332 خالد وليد رضوان فطيمه

  .00 320140018 عون  عمر  محمد  ابو شرار

  .00 120131057 محمد زياد محمد حسونة

  .68 220130124 وسام فتحي فواز نصار

  .60 التشريع الجنائي في الاسالم 220130029 سامي رشاد محمد حمادة

  .66 120130031 علي سعيد علي حرارة

  .63 220140196 مؤمن وسيم محمود شراب

  .64 120141069 أحمد بسام حسين ابو دقه

  .65 عقود التأمين 120141563 أيمن  محمد  عثمان  العثامنة

  .62 120131159 خطاب عمر عبد الرحمن ابو غالي

  .62 120141611 عطيه سليمان خليل قشطه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legal Drafting 120140500 أحمد محمود ابراهيم بسيوني

 

 

 

60.  

  .60 120151371 إسالم خالد صبري احمد

  .38 120141221 إيمان حجازي محمود البربار

  .30 120141296 ادهم عبد القادر صابر جرادة

  .36 120150653 ساجده ابراهيم سعيد معروف

  .33 120131308 عال خضر صالح الشوا

  .34 120151070 فرح خالد ابراهيم بشير

  .35 220140191 محمد  اشرف  عبدالحميد تمراز

  .32 120152229 مها خالد حامد ابو عمرو 



 62/80/6802 سبت يوم ال

 86:88 -06:88من  ثانية الجلسة ال

 اسم الطالب رقم الطالب اسم املساق #

 بالل خالد أحمد ابوشوارب 120151563 القضاء الاداري   .0

 جميل نافذ زرعي الفيري  220130115  .6

 عمر زكي عمر الشوا 120110596  .3

 محمد اشرف محمد فضل الشقره 120162912  .4

 يزن صابر عليان عرفات 120141881  .5

 ضياء الدين يسري شحادة الجدي 220120104  .2

 مهند حازم محمد عفانة 120131215  .2

 يحيى زهير فايق مهنا 120110728  .0

 عمر الاخرس   .0

 إسالم فتحي رشدي شنيوره 120130569 الاحصاء التطبيقي  .08

 محمد جميل مغاري إسالم  120140609  .00

 احمد محمد نعمان ديب ابوهربيد 120141650  .06

 ياسر سلمان محمد مطلق 220130122  .03

 أحمد مجدي سالم عبد العال 120130252 أخالقيات مهنة القانون   .04

 محمد جباره عواد زعرب 120130108  .05

 ابراهيم محمد توفيق الهور  120130746 الجرائم املستحدثة   .02

 احمد فايز محمد الشرباص ي 220130214  .02

 محمد مصطفى حمد قشطة 120152167 تأمينات عينية وشخصية  .00

 محمود حسن محمد شبير 220130178 قانون الاراض ي   .00

 أحمد سمير اسماعيل كفينه 220130128 قانون البيئة  .68

 

 

 

 

 

 

 

 



 62/80/6802 حد  يوم ألا 

 00:88 -80:88من  ولى  الجلسة ألا 
 اسم الطالب الطالبرقم  اسم املساق #

 احمد يحيى عيد شبير 120141456 الحقوق العينية الاصلية  .0

 رنين وليد حمدان حسونة 220130070  .6

 سامي رشاد محمد حمادة 220130029  .3

 ضياء الدين يسري الجدي 220120104  .4

 عطيه سليمان خليل قشطه 120141611  .5

 علي سعيد علي حرارة 120130031  .2

 محمد جمال داود ابوالروس 120141891  .2

 محمد زياد محمد حسونة 120131057  .0

 محمد منصور محمد الجرجاوي  220130117  .0

 ابودقة ناريمان ماجد 220130086  .08

 محمد مصطفى حمد قشطة 120152167  .00

 بالل احمد كامل ابوالعطا 120151735 6قانون العقوبات الخاص   .06

 جهاد احمد شحاده شحاده 120151946  .03

 محمد منير عبدالرحيم املقيد 120151945  .04

 ابوحصيره محمود نمرمحمد 120151734  .05

 وئام رياض محمد التلي 120151943  .02

 يوسف عبدربه يوسف بدر 120151944  .02

 ابراهيم محمدبدر ابراهيم ازريد 120141791 فقة املعامالت الاسالمي  .00

 املعتصم باهلل ابراهيم مصطفى عابد 120141928  .00

 محمد رمضان عطيه ابو قمر 120140062  .68

 أحمد سمير اسماعيل كفينه 220130128  .60

 أسماء ناصر خليل دراجي 120141724 شركات وافالس  .66

 احمد فايز محمد الشرباص ي 220130214  .63

 احمد محمد نعمان ديب ابوهربيد 120141650  .64

الجرائم الواقعة على   .65

 ألاشخاص

 الرحمن ابو غاليخطاب عمر عبد  120131159

62.  

120130284 

 محمود عبد الهادي محمود القاض ي

 



 نورالدين اكرم داود ابوسمرة 220130217 املحاكمات الصورية  .62

 ياسر سلمان محمد مطلق 220130122  .60

 أحمد بسام حسين ابو دقه 120141069  .60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62/80/6802  حد يوم ألا 

 86:88 -06:88من  ثانية الجلسة ال

 اسم الطالب رقم الطالب اسم املساق #

 احمد محمد نعمان ديب ابوهربيد 120141650 قانون دولي خاص   .0

 رنين وليد حمدان حسونة 220130070  .6

 عودة خالد عودة اللوح 120130568  .3

 فادي حسين صبيح ابو صبيح 220130194  .4

 مؤمن وسيم محمود شراب 220140196  .5

 محمد جباره عواد زعرب 120130108  .2

 محمود عبد الهادي محمود القاض ي 120130284  .2

 مهند حازم محمد عفانة 120131215  .0

 نورالدين اكرم داود ابوسمرة 220130217  .0

 أحمد بسام حسين ابو دقه 120141069  .08

 قانون الابنية متعددة الطوابق   .00

 (ملكية الشقق والطبقات ) 

 ابراهيم محمدبدر ابراهيم ازريد 120141791

 بالل احمد كامل ابوالعطا 120151735  .06

 محمد رمضان عطيه ابو قمر 120140062  .03

 محمود نمرمحمد خالد ابوحصيره 120151734  .04

 عمر صالح حمدان الاخرس 220130138  .05

 ليلى احمد رمضان سرداح 120130950  .02

 محمد فارس اسماعيل الدحدوح 120130652  .02

 فرح محمد اسماعيل عبد العال 120130325 الجرائم الواقعة على النظام العام  .00

 نائله محمد عبد الرازق نجيب الخزندار 120130117  .00

 اياد احمد عبد الحليم عايش 120121004 عة على ألاموالالجرائم الواق  .68

 أسماء ناصر خليل دراجي 120141724 قانون العمل والضمان الاجتماعي  .60

 محمد جمال داود ابوالروس 120141891  .66

 

 

 

 

 



 60/80/6802  ثنين يوم الا

 00:88 -80:88من  ولى  الجلسة ألا 

 اسم الطالب رقم الطالب اسم املساق #

 إسالم محمد جميل مغاري  120140609 6الاحوال الشخصية   .0

 احمد فايز محمد الشرباص ي 220130214  .6

 ابوهربيداحمد محمد نعمان ديب  120141650  .3

 اياد احمد عبد الحليم عايش 120121004  .4

 ناريمان ماجد اسماعيل ابودقة 220130086  .5

 نورالدين اكرم داود ابوسمرة 220130217  .2

 ياسر سلمان محمد مطلق 220130122  .2

 املعتصم باهلل ابراهيم مصطفى عابد 120141928  .0

 فراس اسحاق أحمد ابو العطا 120141495  .0

 يوسف عز الدين ابراهيم الحداد 120141618  .08

 أحمد بسام حسين ابو دقه 120141069 التحري والتحقيق الجنائي   .00

 جهاد احمد شحاده شحاده 120151946  .06

 محمد مصطفى حمد قشطة 120152167  .03

 محمد منير عبدالرحيم املقيد 120151945  .04

 يوسف عبدربه يوسف بدر 120151944  .05

 تيسير علي احمد عبدالعال 220130093 جنائيةاصول محاكمات   .02

 محمد جباره عواد زعرب 120130108  .02

 محمد فارس اسماعيل الدحدوح 120130652  .00

 أحمد امين غانم صادق 120130538 6تدريب ميداني   .00

 رنين وليد حمدان حسونة 220130070  .68

 محمد السيد سعدي اللولو 120131027  .60

 ابراهيم محمدبدر ابراهيم ازريد 120141791 4قانون تجاري   .66

 سعيد سامي سعيد حمدونة 120152201  .63

 يحيى محمد عبد البرش 120141856 (النظرية العامة )قانون تجاري   .64

 ناريمان ماجد اسماعيل ابودقة 220130086 قسم خاص  –القانون الجنائي   .65

 وسام فتحي فواز نصار 220130124  .62

 خطاب عمر عبد الرحمن ابو غالي 120131159 عيادة قانونية  .62



 

 60/80/6802  ثنين يوم الا

 86:88 -06:88من  ثانية الجلسة ال

 اسم الطالب رقم الطالب اسم املساق #

 املعتصم باهلل ابراهيم مصطفى عابد 120141928 املسئولية املدنية  .0

 بالل احمد كامل ابوالعطا 120151735  .6

 اسحاق أحمد ابو العطافراس  120141495  .3

 محمد رمضان عطيه ابو قمر 120140062  .4

 محمود نمرمحمد خالد ابوحصيره 120151734  .5

 وئام رياض محمد التلي 120151943  .2

 أحمد مجدي سالم عبد العال 120130252 قانون بحري وجوي   .2

 عودة خالد عودة اللوح 120130568  .0

 الدحدوحمحمد فارس اسماعيل  120130652  .0

 محمود حسن محمد شبير 220130178  .08

 موس ى زهير علي ضميده 220130180  .00

 إسالم فتحي رشدي شنيوره 120130569 تطبيقات قضائية  .06

 احمد يحيى عيد شبير 120141456  .03

 ليلى احمد رمضان سرداح 120130950  .04

 محمد جمال داود ابوالروس 120141891  .05

علوم شرطية واساليب   .02

 الجنائيالبحث 

 عاصم عصام عطوه ابو يوسف 120130222

 علي سعيد علي حرارة 120130031  .02

 أحمد بسام حسين ابو دقه 120141069  .00

مهارات التقاض ي الجنائي   .00

وقواعد الاثبات في املنازعات 

 الجنائية

 سامي رشاد محمد حمادة 220130029

68.  

 عون  عمر  محمد  ابو شرار 320140018

عقد الكفالة والوكالة   .60

 واملقاولة 

 أسماء ناصر خليل دراجي 120141724

 رنين وليد حمدان حسونة 220130070  .66

 


