
  
 

 

 

 غري املكتمل كشف 

 (فرع الزهراء )  النصفية الثانيةاعذارهم خبصوص االختبارات  املقبولة والطالبات  مساء الطالبأ

 الطالب املعنني عدد الطالب املساق #
 رقم الطالب اسم الطالب

1.  

 1العقود املسماة 

 120152310 مرمي أمحد أبو شغيبة  08
 220130051 حممود نبيل الشاعر

 120161610 نفني عطا هللا
 120160619 ساهر حممد النويري 
 120162094 خليل سامي الشياح 

 220160102 نور عبد العال
 120141893 دانيا غزال 

 120161600 اريج نعمان عابد
2.  

 )شركات جتارية( 2قانون جتاري

 120171490 هديل كفاح املصري  05
 120171606 مروان إمساعيل 

 120170321 اميان عبد الرمحن احليلة
 120170946 دينا عبد املعطي شعت

 120182200 سامل إبراهيم اجلزار
3.  

 مصادر االلتزام

 220150138 حممد مسري أبو يوسف  09
 220150206 أماين السيد املصري 

 220160328 حيي عبد الرمحن أبو عربيان 
 120172342 شريرهناد انصر 

 120141222 سيف الدين عبيد
 120170756 ريهام بسام أبو سيف

 120170946 دينا عبد املعطي شعت
 120170440 والء جهاد الفرا

 120170040 برمي عصام شاليل 
4.  

 اتريخ النظم القانونية

 120181694 جمدي معني األيويب 10
 120182283 ابسم عبد السالم زقوت

 120180811 جهاد رائد هارون 
 120180243 فراس مازن مطر

 120180423 خليل عبد احلافظ الدحدوح
 120180636 ملي انجي اللحام
 120181862 هيا نظري أبو مسرة

 120180123 جمدولني حممود أبو شرخ 



  
 

 

 120181954 حممود هشام زقوت
 220130136 بدر يوسف عامر 

5.  

 القانون اإلداري

 220170043 قمر جالل أبو مصبح  05
 120170430 شيماء زهري العايدي
 220130051 حممود نبيل الشاعر

 120170946 دينا عبد املعطي شعت
 120172112 عبد هللا وليد اجلاروشة 

6.  
 مناهج البحث واالحصاء التطبيقي

 120152310 مرمي أمحد أبو شغيبة  03
 120162983 حممد صقر أبو ظاهر 

 120170946 دينا عبد املعطي شعت
7.  

 )املنظمات الدولية( 2قانون دويل عام 
 120172112 عبد هللا وليد اجلاروشة  03

 120170946 دينا عبد املعطي شعت
 220160102 نور عبد العال

8.  
 القانون البحري واجلوي

 120170946 شعت دينا عبد املعطي 02
 120172112 عبد هللا وليد اجلاروشة 

 120150257 أمري شفيق اخلطيب 
9.  

 فقه املعامالت اإلسالمية
 120151439 االء حممود أبو العوف 03

 120170946 دينا عبد املعطي شعت
 120150257 أمري شفيق اخلطيب 

10.  
 1مدخل لدراسة القانون

 120181271 هيدل امحد نصر 03
 120181503 ملك حسن صباح
 120181862 هيا نظري أبو مسرة

11.  

 الصياغة القانونية

 220130114 عبد ااملعنم سامي غنيم  04
 220120084 إميان حممد أبوب
 120141222 سيف الدين عبيد

 120172112 عبد هللا وليد اجلاروشة 
12.  

 قانون التحكيم
 120152310 مرمي أمحد أبو شغيبة  03

 120172112 عبد هللا وليد اجلاروشة 
 220160102 نور عبد العال

 120172112 عبد هللا وليد اجلاروشة  01 أصول الفقه  .13
14.  

 2أحوال شخصية 
 120151439 االء حممود أبو العوف 03

 120172352 صهيب حمسن سكسك 
 120172112 عبد هللا وليد اجلاروشة 

15.  
 )العقود التجارية( 4قانون جتاري 

 120172112 عبد هللا وليد اجلاروشة  02
 120131037 حممد فوزي قشطة 

 220130112 حسام بكرون  01 القانون الدويل حلقوق اإلنسان  .16
17.  

 2قانون العقوابت اخلاص 
 120171907 أنشراح امساعيل دغمش  03

 120171761 اسيا شوقي حسني 



  
 

 

 220160102 نور عبد العال
18.  

 أصول احملاكمات املدنية والتجارية
 120141086 بالل إبراهيم هبادر  03

 120150574 وفاء وائل النجار
 120161600 اريج نعمان عابد

19.  
 القانون الدويل اإلنساين

 120152327 إسامة الشيخ سالمة  02
 120151402 هند  املقداد مقداد 

 220120084 إميان حممد أبوب 01 )جنسية وموطن( 1دويل خاص  قانون  .20
21.  Introduction to Law 01  120181306 روال إبراهيم متراز 
22.  

 القانون الدستوري والنظم السياسية
 120150574 وفاء وائل النجار 02

 220130051 حممود نبيل الشاعر
 120120485 رامي جوهر قديح  01 اجلرائم املستحدثة  .23
 120182523 حممد مسري أبو اهلوى  02 علم اإلجرام والعقاب  .24

 120181190 إسالم طالل داود 
 220150092 هاشم الشرفا 01 حقوق عينية وأصلية   .25

 


