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 المغرب لبنان

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -جامعة بیروت 
 أعضاء الفریق:

  السواح نور باسل
  شقرا ابو علي احمد
 صباغ محمد
  البرازي منذر

 طربیھ طارق القاضي :المشرف
  

 جامعة القاضي عیاض
 أعضاء الفریق:

 تق تق الرحیم عبد
 الباھا عادل
 البھجي محمد
 العابدین زین زھیر

 مجیدي السعدیة المشرف:
 

 جمھوریة مصر العربیة المملكة االردنیة الھاشمیة

 كلیة الحقوق -الجامعة االردنیة 
 أعضاء الفریق:

 النوایسھ هللا عطا عبدهللا سفیان
 النبر عادل عصام رانیا
 فرحات قاسم صالح براءه
 المغربي محمد عبدالسالم ھدیل

 
 العدوان محمد اسماعیل اشرف د. :المشرف

  

 كلیة الحقوق -جامعة عین شمس 
 أعضاء الفریق:

 محمد حسن محمد كریم
 مھران حلمي أحمد فاطمة

 مصطفى ابراھیم مصطفى نورھان
 سید مصطفى جمال مصطفى

 
  دیھوم عبدالحي على أحمد د. :المشرف

 

 المملكة العربیة السعودیة فلسطین

 كلیة الحقوق واالدارة العامة -جامعة بیرزیت 
 أعضاء الفریق:

 تمیمي شاور محمد هللا عبد عمران
 خضر الكریم عبد طارق النا

 سلیمان عواد محمد عواد
 الطویل زاید محمود مصطفى نورا

 لبكیرات أحمد محمد فائز :المشرف
  

 كلیة الشریعة والقانون -جامعة الجوف 
 أعضاء الفریق:

 المحمد جعفر حمد عمر
 الحسیب رخاء مرزوق تركي

 الشراري عویض سالمة بدر
 ظھیر ابو احمد علي احمد

 حسن احمد نصر شریف :المشرف
 

 العراق دولة االمارات العربیة المتحدة

 كلیة الحقوق -جامعة االمارات 
 أعضاء الفریق:

 العیدروس إسماعیل حسن محمد
 الھاشمي أحمد سید علي الحي عبد رقیة
 محمد بجاش سعید مریم

 القایدي محمد سالم عبدهللا علیاء 
 االحتیاطي:

 محمد عبدهللا أحمد إبرار
 التمیمي محمد یوسف محمد عمر

 كلیة القانون -جامعة بغداد 
 أعضاء الفریق:

 
 قاسم نمیر مرتضى

 األمیر عبد عامر احمد
 ابراھیم خالد آیات

 محمد عبد اسماء
 

 القانون استاذ عبود/ سعدون سامر الدكتور المشرف:
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 الوفا أبو محمد الوفا أبو أ.د. :المشرف

  

 الجنائي
 

 دولة الكویت دولة قطر

 كلیة القانون -جامعة قطر 
 أعضاء الفریق

  المانع صالح ریمة 
  الجابر جابر جاسم سلطان عائشة

 الحنزاب جابر على هللا عبد نور
 العبدالملك حاجي حسن محمد نوره
  حسین عماد سما

 
 شیحا العزیز عبد ابراھیم د.اسالم :المشرف

 كلیة القانون الكویتیة العالمیة
 أعضاء الفریق

 المطیري ماجد خالد
 السنافي حبیب یوسف

 حسین فریدون حسین محمود علي
 الھندال عبدالھادي دالل

 االحتیاطي:
 المبارك راشد مریم
  حسین علي مریم

 
 العجمي فایز خالد الدكتور : المشرف

 سلطنة عمان
  

 كلیة الحقوق -جامعة السلطان قابوس 
 أعضاء الفریق:

 العلویة خمیس بن راشد بنت مروة
  المعمریة حسن بن علي بنت أصیلة
  السریریة حمود بن ھالل بنت لطیفة
 الزعابي عبید بن محمد بن مازن

 
 االحتیاطي:

 الھنائي منصور بن خلفان بن خلیفة 
 ابراھیم أل طاھر بن د.محمد المشرف:

 


