
 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

 9102-4-92يوم االحد  

 (أ 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 األعمال ادارة كلية االقتصاد والعلوم االدارية يوسف ارشيد حسين حمدان 1100502058 1

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية نايفه فهد خلف العساف 1100502109 2

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ناطق عادل عقله الشمري 1200502081 3

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية سليمان سعود شبيب ابوسماقه 1200502095 4

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ياسر عامر عبدالكريم شبيب 1200502141 5

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية مروان خالد محمود سعيد 1250502044 6

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية صفا يوسف عبدالقادر صافي 1250502086 7

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية طارق مطيع راشد ابو حفيظه 1250502172 8

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ابراهيم سالم مصطفى العايد 1250502202 9

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية معتز صالح محمود السرابطه 1250502209 10

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية فهد اسماعيل فهد الخالدي 1300502013 11

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية افنان محمود علي سالم 1300502074 12

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية امير جميل علي دويكات 1300502093 13

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عبدهللا اكرم رداد الشديفات 1300502099 14

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عامر زهير عوض الخطيب 1300502114 15

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية روان احمد ضيف هللا المحادين 1300502155 16

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية االء ندى فزع المتعان 1300502211 17

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية معتز موفق غازي العاصم 1300502232 18

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية مهند جمال شعبان رمضان 1300502238 19

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية زايد الخالديمرام مرعي  1350502237 20

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ضحى طه دمحم العثامي البطوش 1350502277 21

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية نوره علي دمحم العزام 1400502003 22

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية شويحطحال رياض احمد  1400502005 23

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية يارا حسن عبد الجابر مبارك 1400502011 24

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية معتصم تيسير سليمان الطويق 1400502015 25

     

     



 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (ب 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية هيا عبد الفتاح صالح الشريف 1400502019 1

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية مرام مصطفى دمحم ابو سمره 1400502020 2

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية مرح عماد دمحم ابو سمره 1400502024 3

 األعمالادارة  كلية االقتصاد والعلوم االدارية سوزان فايز يوسف اشتيوي 1400502030 4

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية حسام صالح الدين نايف الفاعور 1400502062 5

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم ثامر نجم القبالن 1400502064 6

 األعمالادارة  كلية االقتصاد والعلوم االدارية منتهى خليل دمحم خزاعلة 1400502069 7

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية رغد خليل دمحم علي الحجار 1400502072 8

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ليالس علي سليمان الطنيب 1400502075 9

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية نور خالد عيد الشرعة 1400502083 10

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية آيه عبد الحكيم حسين البيراوى 1400502100 11

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية سندس وليد ابراهيم جعيتم 1400502102 12

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية بتول ركان احمد مساعده 1400502105 13

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية فرح عثمان عبدالعزيز شلش 1400502107 14

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية لينا هاشم دمحم حسونه 1400502109 15

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية حنان دمحم نمر المساعيد 1400502110 16

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية رهف احمد عارف الدهامشه 1400502116 17

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية نرمين احمد ابراهيم شحاده 1400502117 18

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية سندس فخري راشد صبح 1400502118 19

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية رايه حسين جليل بني خالد 1450502004 20

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ملك ايمن عبدالفتاح عوض 1450502016 21

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية سارة عبدالناصر حمد حمدي 1450502018 22

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية صفاء احسين دمحم الشديفات 1450502025 23

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية سمير سليمان سعيد رحيل 1450502035 24

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد معتصم فارس الناصر 1450502044 25

     



     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (أ 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 ادارة األعمال والعلوم االداريةكلية االقتصاد  دمحم محمود ابراهيم ابوسمره 1450502057 1

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية هدى دمحم عادل صالح 1450502060 2

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية طارق طه علي العرميطي 1450502062 3

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية االء دمحم محمود ابودية 1450502066 4

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم جاسر دمحم ابوالعوافي 1450502071 5

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ايمان منصور دمحم خروب 1500502003 6

 األعمال ادارة كلية االقتصاد والعلوم االدارية علي عطا هللا دمحم الحجاج 1500502014 7

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم هاني دمحم فوزى عوده 1500502040 8

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية قصي اكرم ابراهيم قزق 1500502044 9

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية راية اشرف الفي العبيثا 1500502047 10

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية جميله ماهر جميل محسن 1500502059 11

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ايه احمد عبدالرحمن حوسه 1500502060 12

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية لينا صايل غياض الشرفات 1500502061 13

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ساره حسين حمد العموش 1500502064 14

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية االء ناصر دمحم ابراهيم سدر 1500502065 15

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية وائل دمحم يوسف غروف 1550502001 16

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية مصطفى غسان محمود االنصاري 1550502004 17

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ليث هاشم دمحم المحاميد 1550502009 18

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية بهاءالدين ابراهيم علي المساعيد 1550502010 19

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية شاكر جالل شاكر درويش 1550502017 20

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية وئام نبيل اسعد عالوي 1550502019 21

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ريم حمدي احمد مرعي 1550502063 22

 ادارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ايمان ناصر دمحم ابو دخيل 1600502006 23

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية يحيى احمد ذيب ابو حلوه 850507122 24



 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية نور الدين اسامه سليم البيطار 1200507008 25
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 9102-4-92يوم االحد  

 (ب 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية زايد طالل حسن السنيد 1300507031 1

 اقتصاد المال واألعمال والعلوم االداريةكلية االقتصاد  احمد علي دمحم الزيادنه 1300507051 2



 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية علي احمد عبدهللا الطويط 1300507071 3

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية علي محمود دمحم عبدالرحمن 1300507096 4

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية شواقفهرحيل وليد عبدالكريم  1300507111 5

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية االء بالل احمد يوسف 1350507007 6

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية سلسبيل حسين دمحم عوده 1350507029 7

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم صالح النغيمشتهاني  1350507055 8

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ساره احمد اديب بسون 1350507056 9

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية اثير عبد احمد طناش 1400507002 10

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية معاذ علي دمحم عبابنه 1400507015 11

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد دمحم احمد زيدان 1400507017 12

 المال واألعمالاقتصاد  كلية االقتصاد والعلوم االدارية عالء عبد الفتاح محمود الغاوى 1400507018 13

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية فرح غسان صبحي نبهان 1400507020 14

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم سمير احمد بكر 1400507022 15

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية رهف عدنان احمد عكاوي 1400507023 16

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ساره حسين دمحم ابو لبده 1400507026 17

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية اماني علي سليمان زريقات 1400507029 18

 اقتصاد المال واألعمال والعلوم االدارية كلية االقتصاد يوسف دمحم يوسف كتوعه 1400507040 19

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسراء حاكم احمد المناصير 1400507042 20

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ساره دمحم جبر النحوي 1400507043 21

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية االسيود رنين ابراهيم سليمان 1400507044 22

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عبدالرحمن رائد حرب العصار 1400507059 23

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ابراهيم نايف محمود الرفاعي 1400507062 24

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية يزن خلدون فيصل القطيش 1400507063 25
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 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ابراهيم زهير زاهي مرجي 1400507064 1

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية الرفاعيمعاذ احمد زهدي  1400507072 2

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية جهاد دمحم عبد الحليم الكسبه 1400507074 3

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم كمال عبد الرحيم زيتون 1400507075 4

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ورود صبحي سالمه العتايقه 1400507081 5

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم سمير عزيز اسعد 1400507086 6

 واألعمالاقتصاد المال  كلية االقتصاد والعلوم االدارية هبه يوسف دمحم اعريق 1400507093 7

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية االء محمود حسن الذيابات 1400507095 8

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية مي دمحم محمود العواد 1400507097 9

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية مصعب ناصر عيد االخرس 1400507098 10

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ايناس صقر احمد خليل 1400507102 11

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية مجيده ضيف هللا صالح المخاريز 1400507106 12

 اقتصاد المال واألعمال والعلوم االدارية كلية االقتصاد فاتن حسن حسين الشرعه 1400507112 13

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية سمر حسام احمد برهم 1400507113 14

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عاصم جاد هللا خلف شلول 1400507118 15

 اقتصاد المال واألعمال االقتصاد والعلوم االداريةكلية  انس عمر حسن مرعي 1400507119 16

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية منال نزيه محمود البزور 1400507120 17

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية روان عواد دمحم الشرعه 1400507121 18



 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية المومني هبه نصرى علي 1400507123 19

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية هنادي حسين حسن كتوان 1400507127 20

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية انسام حسام بركات بطاح 1400507128 21

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية تسنيم اكرم دمحم الضامن 1400507131 22

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية رانيا محمود سليمان ابو كاشف 1400507137 23

 واألعمالاقتصاد المال  كلية االقتصاد والعلوم االدارية ضياء قاسم دمحم الزعبي 1400507139 24

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية حذيفه محمود مصطفى الدعجه 1400507140 25
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 (ب 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية افراح منصور محمود سعاده 1450507002 1

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ابراهيم جميل عبد الكريم شلبايه 1450507051 2

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية روان عبدهللا علي الزبديه 1450507052 3

 اقتصاد المال واألعمال االقتصاد والعلوم االداريةكلية  رائد خالد جميل ابوسخن 1450507059 4

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية افنان محمود منصور سكر 1450507060 5

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية حمزه دمحم يونس بني ياسين 1450507064 6

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسماعيل قادوسديمه نمر  1450507068 7

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية بكر نصار ابراهيم نصار 1450507069 8

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية روان هشام عبدالمجيد دمحم 1500507039 9

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية بيان غانم حسين القبهاء 1500507050 10

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية حال مطر عواد العيسى 1500507059 11

 المال واألعمالاقتصاد  كلية االقتصاد والعلوم االدارية بلقيس عوني عبدالكريم غاليه 1500507123 12

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد سليم خلف الجرايدة 1500507150 13

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية حارث جمال محمود الحوامدة 1550507002 14

 اقتصاد المال واألعمال والعلوم االداريةكلية االقتصاد  مهند امجد عبيدهللا الرشايدة 1600507166 15

 اقتصاد المال واألعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد ابراهيم احمد عرباتي 1650507009 16

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية بيتر جهاد جميل النمري 950503035 17

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية عبد الهادي عامر يوسف عمر 1200503081 18

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية ابراهيم محمود ابراهيم شويات 1200503122 19

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسامة عزيز سليمان شيحة 1250503063 20

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية رجا نصارفيصل عبدالرحيم  1250503178 21

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية لؤي عصمت عبداللطيف المحادين 1250503190 22

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية هنادي عبدالرحمن دمحم الزيود 1300503027 23

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية ابراهيم حسن مصطفى الخزاعله 1300503053 24

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية بريهان نصار عوده البخيت 1300503059 25

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (أ 011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم روبين الكعكانياسراء  1300503064 1

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية مرح توفيق احمد عبدالهادى يو 1300503089 2

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية حنين احمد محمود احميد 1300503110 3

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية مهند ناصر عبدالوهاب حماد 1300503140 4

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية هندي صالح هندي مرزوق 1350503048 5

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية سالم دمحم مقبل النعيري 1350503125 6

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية قصي محمودعلي دمحم السليمان 1350503200 7



 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية نور عبدهللا جاسم بني خالد 1350503216 8

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية دينا زيد سالم المخيمر 1350503218 9

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية عمر خليل احمد سوالمه 1400503004 10

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية الهام احمد دمحم العبد 1400503008 11

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية قاسم دمحم خالد السخني 1400503009 12

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم احمد دمحم عريقات 1400503010 13

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية اريج محمود عبد الرحمن الطقز 1400503011 14

 والمصارفالتمويل  كلية االقتصاد والعلوم االدارية جود وليد عبد الرزاق شلبايه 1400503013 15

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية ناريمان مروان صالح الديريه 1400503016 16

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية شادي جمعه ضيف هللا سالم 1400503017 17

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية مرح خالد مصطفى السباعي 1400503019 18

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية آيه ثائر دمحم ابو محسن 1400503022 19

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسيل عصمت عيسى ايوب 1400503029 20

 التمويل والمصارف االداريةكلية االقتصاد والعلوم  ميسون دمحم اسماعيل ابو شندي 1400503030 21

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية لين موسى سند بيروتي 1400503034 22

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية مروان فوزى جورج الهواش 1400503037 23

 التمويل والمصارف والعلوم االداريةكلية االقتصاد  علي دمحم عبد المجيد ابراهي 1400503038 24

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية صفاء خضر عثمان رحال 1400503039 25
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 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية قصي عدنان اسماعيل الشوشي 1400503040 1

 التمويل والمصارف والعلوم االداريةكلية االقتصاد  سارة بسام نواف المومني 1400503046 2

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية حمزه دمحم عبده الخزاعله 1400503047 3

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم وليد عزيز اسعد 1400503054 4

 التمويل والمصارف والعلوم االداريةكلية االقتصاد  اسامه احمد حسن احمد 1400503056 5

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية شريهان دمحم فؤاد الشركسي 1400503071 6

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية سندس عصام محمود ارتاحي 1400503091 7

 التمويل والمصارف والعلوم االداريةكلية االقتصاد  عرين عزام جمال مقبول 1400503094 8

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية هبه دمحم عبدهللا احمديعقوب 1400503097 9

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية عمر شحاده خلف الخاليله 1400503101 10

 التمويل والمصارف االقتصاد والعلوم االداريةكلية  سماح نضال عبداللطيف الحموز 1400503110 11

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية براء دمحم عبد الرمحي 1400503114 12

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسيل احمد ناصر الحموان 1400503117 13

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية رهف عبد الناصر محمود هياجنه 1400503118 14

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية وسام محمود مصطفى القطامي 1400503120 15

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية امنه جودت صالح العرود 1400503121 16

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية السميرانفالح ممدوح مطرود  1400503122 17

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية شروق عبد الحفيظ دمحم العبابنه 1400503123 18

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية نهله كمال كامل عفانه 1400503124 19

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية محمود احمد الصياحشروق  1400503126 20

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية حنين زهير دمحم نهاد عبد المج 1400503127 21

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية هدى فواز علي قعايمه 1400503128 22

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية سجى تيسير ارشيد العرقان 1400503131 23

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية عناد نور الدين علي غرايبه 1400503135 24

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم سعيد دمحم الدرباشي 1400503136 25
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 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد علي منزل الشديفات 1400503139 1

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية افنان راقي حمد هللا شقور 1400503141 2

 التمويل والمصارف االقتصاد والعلوم االداريةكلية  حمد عبد هللا احمد الغزاوي 1400503144 3

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية محمود عدنان محمود الخاليله 1400503145 4

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد سائد جمال الدين الشخشير 1400503147 5

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية مصطفىوليد رائد دمحم  1400503148 6

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد ماهر دمحم الطنبور 1400503152 7

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية حمزه احمود دمحم الزواهره 1400503153 8

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية ابراهيم رواشدهدمحم فايز  1400503154 9

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية زينب ناصر علي الزريقات 1400503155 10

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم عزت عبد المنعم عليان 1400503156 11

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية مهران عطا بكر دار حسين 1400503157 12

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية سهى بشير دمحم المالح 1400503160 13

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية نور وليد محمود جرارحه 1400503164 14



 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية حنين علي دمحم الزيود 1400503166 15

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسيل عصام عزت الفي 1400503172 16

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم عمر وحيد صالح 1450503005 17

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية مديح دابله عدي احمد 1450503006 18

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم عمر دمحم غيظان 1450503007 19

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية عباده وصفي دمحم نصايره 1450503010 20

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية يوسف هندييوسف دمحم  1450503014 21

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية رامي رائد دمحم شفيق داود 1450503018 22

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم يوسف رضوان الفاعوري 1450503052 23

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية باسم مصطفى زيداننضال  1450503054 24

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم فؤاد امين غانم 1450503059 25
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 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم العثمان سالم نهاد 1450503060 1

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم خير يحيى حسين الخطيب 1450503062 2

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية ابراهيم وليد دمحم حبش 1450503063 3

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد زكي عوادعواد  1450503066 4

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية غزالة يوسف محمود محمود 1450503069 5

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية ايمان دمحم عبد الرحمن الطيطي 1450503074 6

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية يونس عبدالكريم القواسمه رنيم 1450503077 7

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية نور مازن دمحم جويحان 1450503080 8

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية خالد زاهر خالد قناديلو 1450503085 9

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية ايهاب صالح سليمان الحداد 1450503090 10

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية سماح موسى يوسف الجابري 1450503095 11

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية حمزه دمحم راشد الموسى 1450503096 12

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية ايمان نعيم سعيد الصالح 1450503097 13

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية باسل رشاد بهجت ابو الفيالت 1450503116 14

 والمصارفالتمويل  كلية االقتصاد والعلوم االدارية ابراهيم موسى دمحم الخاليله 1450503117 15

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية حنين غازي كساب الحوامده 1450503118 16

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية شيرين شكري احمد مسك 1450503119 17

 والمصارف التمويل كلية االقتصاد والعلوم االدارية ربى دمحم علي العبدالالت 1450503121 18

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية صفاء ياسر سالمه المدادحه 1450503122 19

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية تسنيم نصر عبد الحليم حريز 1500503011 20

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية مي مضحي عيفان الشرفات 1500503033 21

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية باسم راكان خليفه الرفاعي 1500503041 22



 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية آالء احمد علي الدويك 1500503047 23

 التمويل والمصارف االداريةكلية االقتصاد والعلوم  صابرين سمير جواد الخطيب 1500503053 24

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية العنود عوده سليمان السرور 1500503057 25
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 التمويل والمصارف االداريةكلية االقتصاد والعلوم  مريم فيصل حمد النعيمي 1500503077 1

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية وعد يوسف عواد المصلح 1500503080 2

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية بتول حسن حسن ادريس 1500503083 3

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية زيد رياض احمد االسمر 1500503145 4

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية دعاء ماجد مطلق العقرباوى 1500503146 5

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد عدنان عبدالخالق عامودي 1500503150 6

 التمويل والمصارف والعلوم االداريةكلية االقتصاد  عبدالهادي يوسف دمحم البطاينة 1550503002 7



 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية زيد رامي فؤاد ابو شقاره 1550503006 8

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم احمد ذياب بدويه 1550503007 9

 التمويل والمصارف والعلوم االداريةكلية االقتصاد  يوسف عوده فهد حداد 1550503009 10

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسيل دمحم موسى وهدان 1550503022 11

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد صالح عامر ابوشندي 1550503073 12

 التمويل والمصارف االقتصاد والعلوم االداريةكلية  باسم بشار عبدالخالق عامودي 1550503080 13

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية مامون خلدون محمود عبد هللا 1600503060 14

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية شيرين محمود داود الطريفي 1600503110 15

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية العفنانجيهان عواد دمحم  1600503122 16

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية رؤى فاضل سالم الشطناوي 1600503133 17

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد دمحم ابراهيم الرفاتي 1600503134 18

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية فوزى القالميالرا صالح  1600503143 19

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية شهد عليان سالمه عبد هللا 1600503163 20

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية بلقيس علي يوسف الفريحات 1600503177 21

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية نافذ دمحمتوفيق بزبزت توفيق 1600503188 22

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية انور دمحم احمد للو 1650503008 23

 التمويل والمصارف كلية االقتصاد والعلوم االدارية ناريمان جميل شاكر حجاب 1650503025 24

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية بثينه دمحم جبر الجرايده 800504110 25
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 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية رغد حمدان سليمان الحسبان 900504019 1

 المحاسبة االداريةكلية االقتصاد والعلوم  منار حسن عواد الصبيحات 950504025 2

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية احالم احمد حسين الشديفات 950504032 3

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية عمرو جمال دمحم ذنيبات 950504034 4

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية انس هاشم علي بني حمد 1050504008 5

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية صالح نزار صالح الفقهاء 1200504020 6

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية عيسى حسين ابراهيم الخراز 1250504048 7

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية ليان علي فياض الفقير 1300504007 8

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية فرحان السابل عبدالرحمن خالد 1300504018 9

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية رامي عزالدين جميل حسان 1300504123 10

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية غدير عليان حسن العليمات 1300504131 11

 المحاسبة االقتصاد والعلوم االداريةكلية  خالد دمحم عليان الخزاعلة 1300504155 12

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية سوسن سليم مفلح الفراج 1300504165 13

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية عدي علي ضيف هللا السرحان 1300504193 14

 المحاسبة االداريةكلية االقتصاد والعلوم  شروق حسين دمحم ابو مالك 1300504203 15

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية بدر مفلح بدر السرحان 1300504205 16

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية كرم احمد رجا الخطيب 1350504048 17

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية قصي مهند عبدالرزاق قطيشات 1350504064 18

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية منيف عبدالهادي محمود طه 1350504075 19

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية يزن امين صالح نصار 1350504105 20

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية امير بسام واصف فاخورى 1350504114 21



 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية القطيشاتاحمد عصام نايف  1350504117 22

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية جمال فالح ضاحي بني خالد 1350504129 23

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية جهاد مروان اسماعيل البواب 1350504146 24

 المحاسبة االقتصاد والعلوم االداريةكلية  اسماء موسى دمحم الفيومي 1350504159 25
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 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية عمر عبدالباسط حسين بطاح 1350504165 1

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم ناصرالدين خالد الفاعوري 1350504285 2

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية حسن نبيل حسن ابو حيه 1350504297 3

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية ثامر جاسم دمحم الخالدي 1350504298 4



 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية حمزه حسام نمر عيسى 1350504306 5

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم محمود طالب احمد 1350504308 6

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية والء دمحم سالمه سالمه 1400504007 7

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية هيفاء جمال مدهللا الحراسيس 1400504010 8

 المحاسبة والعلوم االداريةكلية االقتصاد  فاتن دمحم احمد المشارقة 1400504011 9

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية داليا خميس مفضي الصمادي 1400504015 10

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية منال قاسم قاسم السالم 1400504019 11

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية اماني عزت علي البري 1400504020 12

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية مرح دمحم غضيان بني خالد 1400504021 13

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية ساجده عبد هللا نزال عاصي 1400504023 14

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية هديل اياد عبد الحميد يعقوب 1400504026 15

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية ايناس عمر خلف الزيود 1400504028 16

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية معاذ صبحي توفيق الصالح 1400504032 17

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية يزن ابراهيم رزق ابو ازنيد 1400504037 18

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية مريم دمحم جازي البري 1400504038 19

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم يزيد انور صالح معال 1400504040 20

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية مالك جمال جميل البهلول 1400504041 21

 المحاسبة االدارية كلية االقتصاد والعلوم دانيا دمحم عبد حمدان 1400504042 22

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية رهف حسين علي المساعيد 1400504045 23

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية ماجده محمود خلف السلمان 1400504049 24

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية انسام عمر سليم العالونه 1400504050 25
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 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية رجاء دمحم عطوة السعود 1400504055 1

 المحاسبة االداريةكلية االقتصاد والعلوم  اياد سالمه مخلد الزوغه 1400504059 2

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية وفاء زهير سالمه القرعان 1400504064 3

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية نور تيسير دمحم الحوراني 1400504065 4

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية رهف خالد عيد الصبيحات 1400504066 5

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية ناصر يحيى دمحم خليل 1400504080 6

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية يارا عطاهللا معيذف بني خالد 1400504081 7

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية مصعب رياض توفيق البواب 1400504084 8

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية عبد الغني مرشددمحم منذر  1400504088 9

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد مصطفى سعيد بني مصطفى 1400504089 10

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم ماهر دمحم الطنبور 1450504003 11

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية مجد صالح عبد العزيز شناعه 1450504006 12

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد نبيل حسنين المالطي 1450504008 13



 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية حمزه فايز دمحم اصالن 1450504016 14

 المحاسبة االداريةكلية االقتصاد والعلوم  عمر مصطفى دمحم عمران 1450504018 15

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية غانم سعدون غانم المطيري 1450504019 16

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم دمحم نجاتي سالم ابو عيشه 1450504021 17

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية خالد احمد ابراهيم الخزاعله 1450504023 18

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية بالل طاهر علي العرقان 1450504026 19

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية ساجده صايل نهار الحرافشة 1450504035 20

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية عماد حسن سالم الذباح 1450504038 21

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية سوزان خالد ذيب السبع 1450504045 22

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية قصي صابر عبدالمولى ابوشطيره 1450504070 23

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم خالد السالمات 1450504071 24

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية الربذكرى ابراهيم دمحم ابو  1500504021 25
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 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية شذى احمد عبدهللا العموش 1500504042 1

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية مالك منير محمود ابو عفيفه 1500504052 2

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية بنان رائد دمحم سالم عرب 1500504060 3

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم ابراهيم دمحم الزيود 1500504077 4

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية مرح ناصر دمحم مرار 1500504082 5

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية موسى زعتر أنوار دمحم سعيد 1500504083 6

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية رودينه ايمن احمد العبيد 1500504086 7

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية علي زياد دعاس دعاس 1500504092 8

 المحاسبة والعلوم االداريةكلية االقتصاد  عايشه احمد مفلح السمارنه 1500504098 9

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية ابراهيم خلف موسى الخاليله 1500504101 10

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية ادم دمحم عبدالكريم عماوي 1500504105 11

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية حنين فيصل عوض الخزاعله 1500504112 12

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية رزان عامر فاروق ايوب 1500504117 13

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية ساجده احمد راجي الحرافشه 1500504119 14

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية بشار نعمان عواد حتر 1500504120 15

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية حسن عبدهللا فهد ابو عمر 1500504123 16

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية هبه حربي عيسى رمضان 1600504057 17

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية ساميه عيد سلمان المشاقبه 1600504060 18

 المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسامه كامل سليم جرادات 1650504003 19

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عالءالدين احمد خلف حليحل 1200509163 20

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية اروى بسام عبدالحفيظ الزعبي 1200509236 21

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية جابر عميره ندى حيدر 1200509238 22

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية وسيم غسان احمد الشديفات 1250509027 23

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية رغده علي عشبان النهوان 1300509102 24

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية مراد وليم نجيب سهاونة 1300509106 25
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 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية شهاب يحيى احمد يحيى 1300509141 1

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ابراهيم الشيخاسامه ماجد  1300509146 2

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد شريف دمحم عياش 1300509172 3

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عدي عيسى ذيب ابو فارس 1300509175 4

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية سيف الدين احمد دمحم ملكاوي 1300509222 5

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية اخالص مرزوق غشام الصقيرات 1300509224 6

 المحاسبة وقانون االعمال االداريةكلية االقتصاد والعلوم  عدي عبد الرحمن دمحم طاهات 1300509228 7

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية يزن محمود سليمان الزيود 1300509247 8

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية سهى طه دمحم العثامين البطوش 1300509305 9

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية الزبدهليلى دمحم حسين  1300509317 10

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية قصي زكريا حسين السماعنه 1300509323 11



 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية حمزه فايز حمد العودات 1350509016 12

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية حذيفه دمحم موسى نور 1350509020 13

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية انس حافظ ادريس الطقاطقه 1350509037 14

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم ساير عليان الخوالده 1350509087 15

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم حسن عواد الخليفات 1350509089 16

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ابراهيم عبدالمجيد دمحم بني مفرج 1350509092 17

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية الفسفوساسامه وليد يوسف  1350509095 18

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية صالح اكرم صالح الغزاوي 1350509120 19

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ليث موفق ابراهيم صبابحه 1350509162 20

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية رافت عبدهللا دمحم ابوربيع 1350509166 21

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية راكان دمحمنبيل موسى الروابده 1350509272 22

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية خالد بالل علي عصفور 1350509278 23

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية بدر اكرم عبدهللا الشوحه 1350509279 24

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم جمال رمضان غالي 1350509283 25

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (أ 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية الطالباسم  الرقم الجامعي ت

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية افتخار صالح ذيب الغويرين 1350509303 1

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد زيدون عبدالعزيز عبيدات 1350509311 2

 المحاسبة وقانون االعمال االقتصاد والعلوم االداريةكلية  حسام علي خالد بني خالد 1400509001 3

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية يزن مروان عمر ابو العز 1400509004 4

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية بشار عبداالله عبدهللا العمري 1400509008 5

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية تمارا ايمن دمحم ابو زينه 1400509011 6

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية هديل محمود خليل ابو ديه 1400509015 7

 وقانون االعمالالمحاسبة  كلية االقتصاد والعلوم االدارية عبدهللا نهاد احمد الصوالحه 1400509020 8

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية مالك دمحم خلف العظمه 1400509021 9

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية روزان رياض هاني شوشاري 1400509023 10

 المحاسبة وقانون االعمال والعلوم االداريةكلية االقتصاد  االء قريم ساكت السرحان 1400509028 11

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ابراهيم زياد يوسف النشاش 1400509029 12

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية مروه ابراهيم علي الخطيب 1400509030 13

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عبدالمجيد البواطلهوالء سليم  1400509034 14

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ساندي عامر رجا عامر 1400509036 15

 االعمال المحاسبة وقانون كلية االقتصاد والعلوم االدارية خيريه دمحمايوب عبدالغني الشريف 1400509037 16

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية حمزه نسيم توفيق اللحام 1400509038 17

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية حسين وليد حسين النميرات 1400509039 18

 المحاسبة وقانون االعمال االداريةكلية االقتصاد والعلوم  ايمان يوسف حسن العفيف 1400509040 19

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ايهاب وليم نجيب سهاونة 1400509041 20

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية علي مشكور مخلف الشمرى 1400509042 21

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية السوالقهاكرام هاني محمود  1400509043 22

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية لميس وليد محمود ناصر 1400509044 23



 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ربى احمد عبد هللا شرف 1400509047 24

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم رسول مجدي العالونه 1400509049 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (ب 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية مها عبد العزيز صادق الخضر 1400509052 1

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية محمود عطيه ابراهيمافنان  1400509054 2

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية يزيد صالح دمحم عثامنه 1400509056 3

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية سيرين حسن حسين عاشور 1400509064 4

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية فاطمه دمحم محمود الحتامله 1400509065 5

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية مجد عبد هللا دمحم الوهيبه 1400509079 6



 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية صفاء عواد دمحم عليمات 1400509101 7

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ابتسام نايف عوده المساعيد 1400509102 8

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم ابراهيم علي جالل 1400509106 9

 المحاسبة وقانون االعمال االقتصاد والعلوم االداريةكلية  عبادة سمير دمحم الشعر 1400509107 10

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية حنين معن فيصل بني يونس 1400509109 11

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية يزن عابد موسى عابد 1400509110 12

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عزيز اسعد يوسف حاتم 1400509111 13

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسيل وصفي احمد العكاليك 1400509113 14

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسامه عزالدين سعيد حكيم 1400509114 15

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية حنين عبدالكريم دمحم عبيدات 1400509115 16

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية لينا دمحم عيد خزاعلة 1400509117 17

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية نهاوند هاني هليل البقار 1400509119 18

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عال بسام احمد سويدان 1400509123 19

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية سندس ركان كريم القاضي 1400509124 20

 المحاسبة وقانون االعمال االقتصاد والعلوم االداريةكلية  اياد حسن شحاده ابو شعيره 1400509125 21

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عزالدين حسين ابراهيم راجح 1400509126 22

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية لمياء حسن يوسف بني هاني 1400509127 23

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عمر زهير فايز جبر 1400509128 24

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عالء حسين فارس الطريفي 1400509129 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (أ 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 المحاسبة وقانون االعمال االقتصاد والعلوم االداريةكلية  داود خليف نصر الداود 1400509130 1

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية غسان سالم سليمان الشهاب 1400509134 2

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية امجد لؤي علي خليفه 1400509135 3

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية سعد الوحيشاتنانسي دمحم  1400509137 4

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد جهاد احمد حمدان 1400509138 5

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية روان جمال داود حداد 1400509140 6

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية هديل صبحي صالح سرحان 1400509141 7

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية اياد بالل عبداللطيف جلغوم 1400509142 8

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عامر جعفر عبدالخالق المصري 1400509144 9

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم احمد ذياب الخالدي 1450509005 10

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية اماني عمر قفطان الدويري 1450509024 11

 المحاسبة وقانون االعمال االقتصاد والعلوم االدارية كلية دمحم شاكر محمود ابو مصطفى 1450509030 12

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عدي مخلص مصطفى غرايبه 1450509042 13

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية بيان طالب سليمان ابو زينه 1450509048 14

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم عبدالرحمن اسعد اسعد 1450509055 15

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عيسى عامر هاني العودات 1450509067 16

 وقانون االعمالالمحاسبة  كلية االقتصاد والعلوم االدارية عبدهللا خليل ابراهيم ناصر 1450509072 17

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عمر نافز عبداللطيف سليمان 1450509078 18

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية سليمان غازي ذيب الحوراني 1450509084 19

 المحاسبة وقانون االعمال والعلوم االدارية كلية االقتصاد دمحم فايز فوزي اللحام 1450509094 20



 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية حسن عمر غازي ابوسمره 1450509097 21

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عاصم دمحم سليم السمامعه 1500509014 22

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عليان عليمات غرام عبدالمنعم 1500509037 23

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية طالل احمد حسن ناصر 1500509052 24

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عبد هللا دمحم مصطفى شناعه 1500509054 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (ب 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم تركي علي المشاقبة 1500509062 1

 المحاسبة وقانون االعمال االقتصاد والعلوم االداريةكلية  طارق زياد دمحم المومني 1500509065 2



 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ديما خالد عايد التبينات 1500509068 3

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية عيسى بشاره عيسى سوداح 1500509072 4

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية بالل يوسف هاديدنيا  1500509138 5

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية سليم عامر سليم الهيشان 1550509004 6

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية حمزه دمحم احمد اسماعيل 1550509006 7

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد جمال مفيد غيضان 1550509062 8

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية يزن باسم محمود الديريه 1550509064 9

 وقانون االعمالالمحاسبة  كلية االقتصاد والعلوم االدارية هديل احمد حسن ملكاوي 1550509155 10

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية زيد حسين عايد الشبار 1600509052 11

 المحاسبة وقانون االعمال كلية االقتصاد والعلوم االدارية ديالى يوسف احمد المنسي 1600509090 12

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه والعلوم االداريةكلية االقتصاد  دمحم خلف عايد الثنيان 1200511151 13

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية عالء عصام موسى بطارسه 1200511176 14

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية لبنى امجد يوسف المعاويد 1300511027 15

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية فارس احمد يوسف غنيم 1300511082 16

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية رزان دمحم ابراهيم درس 1300511114 17

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه االداريةكلية االقتصاد والعلوم  رحمه عايد هليل المزاوده 1300511161 18

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم عمر دمحم الرفاعي 1300511166 19

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية ياسين سليمان ابراهيم اسعيد 1350511009 20

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية نعمتي دمحم مصطفى النعاجي 1400511001 21

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية ياسمين بالل رسمي ابو عيده 1400511002 22

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه والعلوم االداريةكلية االقتصاد  رواء سامي احمد محسن 1400511006 23

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية هدى حسين عبد هللا ابو حلقة 1400511008 24

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم ممدوح عزمي درويش 1400511014 25

          

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (أ 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية حسني رائد حسني عصفور 1400511019 1

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه االقتصاد والعلوم االداريةكلية  حنان عبد هللا عزت احمد 1400511023 2

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية سجى عبدالرحيم عبدالقادر البطوش 1400511030 3

 والمصرفيه نظم المعلومات المالية كلية االقتصاد والعلوم االدارية رزان عبدهللا قاسم جباره 1400511031 4

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية دنيا جمال احمد عبدالمهدي الع 1400511032 5

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية عبد الرحمن عدنان عبد بدران 1400511034 6

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسراء عمر حسن الخضور 1400511041 7

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية مادلين امجد دمحم قريش 1400511042 8

 والمصرفيهنظم المعلومات المالية  كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسماء احمد صابر المساعيد 1400511064 9

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية هديل صالح حمد ابو شندى 1400511066 10

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية ديما دمحم الدخيل المشاقبة 1400511069 11

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية النونهابراهيم خلدون ابراهيم  1400511070 12

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحمصبحي ناصر صبحي سالم 1400511076 13

 المالية والمصرفيهنظم المعلومات  كلية االقتصاد والعلوم االدارية عفاف محمود حسين قاسم 1400511086 14



 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية رنيم ايمن يعقوب اندراوس 1400511090 15

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد عبد اللطيف طاهر ابو عوده 1400511091 16

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية خليل ابو ديهحنين حازم  1400511097 17

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية دياال رائد محمود حمدان 1400511100 18

 المعلومات المالية والمصرفيهنظم  كلية االقتصاد والعلوم االدارية دانيه محمود عبد القادر سماره 1400511108 19

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية دانا سليم مصطفى عبده 1400511110 20

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية ابتهاج زعل سالم حراحشه 1400511113 21

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية ابراهيم القطيشات" دمحمسميح"اسماء  1400511114 22

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية والء حمدان نزال الخطيب 1400511115 23

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه االداريةكلية االقتصاد والعلوم  مالك مثقال دمحم ابراهيم 1400511123 24

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية نرمين عمر حمدان الكرايمه 1500511010 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      



 9102-4-92يوم االحد  

 (ب 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية لمى نايف حمدان السيوف 1500511011 1

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية يزيد يوسف حمدان المشارفه 1500511012 2

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم شحاده دمحم الشقيرات 1500511057 3

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية امين دمحم عبد هللاعاصم  1500511070 4

 نظم المعلومات المالية والمصرفيه كلية االقتصاد والعلوم االدارية شذى خالد قاسم الحسن 1500511080 5

 المعلومات المحاسبيةنظم  كلية االقتصاد والعلوم االدارية مهند اديب الشيخ علي موسى 1150508045 6

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية لمى سعد عيسى ابو العشب 1150508067 7

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية عبدالقادر منير عبدالقادر مسعود 1200508095 8

 نظم المعلومات المحاسبية االقتصاد والعلوم االداريةكلية  لمى نبيل دمحم الزاغه 1200508160 9

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية مالك سالم عبد الكريم ابو كف 1200508166 10

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية عدي عبدالمجيد دمحم اخوارشيده 1250508042 11

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية امل دمحم مصيح الفراج 1300508062 12

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم عماد رباح دحبور 1300508070 13

 المعلومات المحاسبيةنظم  كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسراء سالم يوسف بني طه 1300508076 14

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية عبد الرحمن خالد سعيد موسى 1300508079 15

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية يزن عبدالمنعم عبدالكريم مومني 1300508169 16

 نظم المعلومات المحاسبية االقتصاد والعلوم االدارية كلية ياسمين علي دمحم عاصي 1300508171 17

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية عدنان هاني فرحان حمد 1300508182 18

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية عبدهللا حسين محسن عليمات 1300508202 19

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية احالم جبر سالم السعود 1400508003 20

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسعد عماد الدين اسعد سعاده 1400508004 21

 المعلومات المحاسبيةنظم  كلية االقتصاد والعلوم االدارية ايمان زكي احمد بشير تمبوالت 1400508010 22

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية ميس دمحم سعيد ظفير 1400508013 23

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية هديل جمال درويش ذوقان 1400508016 24

 نظم المعلومات المحاسبية والعلوم االداريةكلية االقتصاد  نور يوسف عوني اعبيد 1400508018 25

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (أ 011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية رهف احمد عقلة العموش 1400508020 1

 نظم المعلومات المحاسبية االقتصاد والعلوم االداريةكلية  سبأ احمد عبدهللا الصمادي 1400508022 2

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسيل يونس سالمه عليات 1400508023 3

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية منال قاسم ابراهيم اسعد 1400508027 4

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية عبد العزيز شريتح دمحم جمال 1400508028 5

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية ايمان طالل شكري عبد الحميد 1400508032 6

 المحاسبيةنظم المعلومات  كلية االقتصاد والعلوم االدارية نعيم تحسين نعيم حسين 1400508035 7

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية رؤى غازي سلمان الخزاعلة 1400508040 8

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية مهند عبد الحكيم صبحي حمدان 1400508041 9



 نظم المعلومات المحاسبية والعلوم االداريةكلية االقتصاد  آيات دمحم حسين الحراحشة 1400508044 10

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية ايمان فارس صياح الغزالين 1400508129 11

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية مالك اكرم عشوي بني خالد 1400508130 12

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية جريد الفالحهيا عوض  1400508132 13

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية سحر عباس يوسف قداده 1400508133 14

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية عصام رمزي عبدالكريم سويلم 1400508137 15

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية ايمان دمحم شفيق ابويونس 1400508138 16

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية رنده وليد احمد المومني 1400508141 17

 المعلومات المحاسبية نظم كلية االقتصاد والعلوم االدارية احمد طالل عيد المحارمه 1400508142 18

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية شهد عطيه جمعه ابو عوض 1400508143 19

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية شومان" دمحمحسن"حنين رائد  1400508145 20

 نظم المعلومات المحاسبية االقتصاد والعلوم االداريةكلية  لينا فراس مصطفى خطاطبه 1400508148 21

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية نايفه احمد عقيل العكاشه 1400508149 22

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية نزار جهاد احمد جرادات 1400508151 23

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية باسم اسعد الموسىمخلص  1400508156 24

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية رانيه دمحم حسين المساعيد 1400508158 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (ب011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 نظم المعلومات المحاسبية االقتصاد والعلوم االداريةكلية  انس رفعت حمزه المساعيد 1450508004 1

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية صالح عبدالكريم عبدالفتاح بدران 1450508005 2

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسالم ربيع دمحم المشاقبة 1450508006 3

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية امينه احمد سليمان الشطي 1500508001 4

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية حمزه ابراهيم مبارك الزواهره 1500508005 5

 المعلومات المحاسبية نظم كلية االقتصاد والعلوم االدارية معاذ طالل محمود ورده 1500508010 6

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية رغد دمحم سعيد عيسى السيد 1500508041 7

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية فتحي سعد الدين فتحي الكرزون 1500508050 8

 نظم المعلومات المحاسبية االقتصاد والعلوم االداريةكلية  هديل دمحم زهير نصر 1500508053 9

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية اسيل احمد محمود مخلوف 1500508055 10

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية مالك ناصر ربيع الذهبي 1500508059 11

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحم اسماعيل منصورتهاني  1500508062 12

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية نداء عبد هللا احمد برهم 1500508065 13

 المحاسبيةنظم المعلومات  كلية االقتصاد والعلوم االدارية جمال رائد جمال الرطروط 1500508067 14

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية مريم دمحم اسماعيل النعيمي 1550508001 15

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية سارة سمير عبدالسالم حراحشة 1600508001 16

 نظم المعلومات المحاسبية والعلوم االداريةكلية االقتصاد  عادل فايز محمود عطوه 1600508034 17

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية رهف بالل ابراهيم ابو سرهد 1600508058 18

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية هديل انور صادق ابوريا 1600508059 19

 نظم المعلومات المحاسبية كلية االقتصاد والعلوم االدارية دمحمسميح ابراهيم القطيشاتهاشم  1650508026 20

          

          

          



          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (أ 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 0:01 - 9:11: الجلسة الرابعة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية اسماعيل احمد مراوح سالمه 1150307038 1

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية محاسن دمحم خليل عنتر 1150307078 2

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية سماح دمحم مروح العظامات 1200307045 3

 اللغة االنجليزية وآدابها والعلوم االنسانيةكلية االداب  سماء ماجد دمحم البطوش 1250307002 4

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية سحر باجس دمحم الشوابكه 1250307036 5

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية فداء حسن احمد قاسم 1250307143 6



 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية كفساره صالح يونس ابو  1300307098 7

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ممدوح دمحم حميد الفواعره 1300307117 8

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ايمان حسين عقل الجعيري 1300307233 9

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية هبه فالح عوده المساعيد 1300307311 10

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية نهى صبحي دمحم مرار 1300307400 11

 االنجليزية وآدابهااللغة  كلية االداب والعلوم االنسانية والء هاني دمحم اللكايده 1350307001 12

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم محمود حسين فوده 1350307005 13

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ربى موسى عبدالكريم الخاليله 1350307034 14

 اللغة االنجليزية وآدابها االداب والعلوم االنسانيةكلية  اكرم هاني فرحان الشرعه 1350307041 15

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية يونس غازي فياض العظامات 1350307049 16

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية فيصل حميد علي الرويلي 1350307052 17

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية موسى توفيق ابو شاويشبيان  1350307055 18

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية احمد عبدالكريم علي الخوالدة 1350307056 19

 االنجليزية وآدابهااللغة  كلية االداب والعلوم االنسانية هاله دمحم موسى عبدالرحمن 1350307069 20

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية حنين مرسي ربحي ابو سنينه 1350307101 21

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية نوره ابراهيم ارشيد الجبور 1400307003 22

 اللغة االنجليزية وآدابها االداب والعلوم االنسانيةكلية  تمارا وليد داود صالح 1400307008 23

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية جواد رضوان خلف الشديفات 1400307013 24

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية هديل دمحم نهيل امين العلبي 1400307014 25

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (ب 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 0:01 - 9:11: الجلسة الرابعة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ليلى عبدهللا فالح القضاه 1400307016 1

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية رغده حسين احمد الحويطات 1400307017 2

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية احمد الحويطاتمجدولين حسين  1400307018 3

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية مريم عيسى جميل البهلول 1400307019 4

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية رناد ايمن عز الدين زلوم 1400307020 5

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية شفاء عبد هللا دمحم الهادي 1400307021 6

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية رنين سامي عبد الحليم عمران 1400307023 7

 اللغة االنجليزية وآدابها االنسانيةكلية االداب والعلوم  اماني عبد النعيم علي ابو ليمون 1400307024 8

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية داليه توفيق عبد القادر حطاب 1400307027 9

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ياسمين احمد دمحم العباسي 1400307030 10

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية فتحي صالحليالي جهاد  1400307032 11

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية رغد احمد محمود الجابرى 1400307033 12

 وآدابهااللغة االنجليزية  كلية االداب والعلوم االنسانية نسرين عبدالناصر عادل عبيدهللا 1400307035 13

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية اسراء دمحم حسن ابو صعيليك 1400307040 14

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية تاال هيثم ممدوح القاضي 1400307044 15

 اللغة االنجليزية وآدابها االنسانيةكلية االداب والعلوم  ندين دمحم موسى الخالدي 1400307047 16

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية وصال عبدالكريم علي الخوالدة 1400307048 17

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دعاء ابراهيم سليمان ابو صعيليك 1400307056 18



 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية سليمان عبدهللا دقدوقهرجاء  1400307060 19

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية بتول وائل دمحم الشبيل 1400307063 20

 وآدابهااللغة االنجليزية  كلية االداب والعلوم االنسانية ايمان عاكف سليمان سالم 1400307067 21

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية بيان خالد حسين العموش 1400307070 22

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية مرام دمحم كامل المغربي 1400307078 23

 اللغة االنجليزية وآدابها االنسانيةكلية االداب والعلوم  غيداء قدري عطا الدويكات 1400307203 24

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية غاده عبدالعزيز حسن حسن 1400307205 25

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (أ 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 0:01 - 9:11: الجلسة الرابعة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت



 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية هبه جمال سليم العطاونه 1400307206 1

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ايات دمحم محمود ابو هاني 1400307209 2

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية بشار راضي صالح الشديفات 1400307210 3

 اللغة االنجليزية وآدابها االداب والعلوم االنسانيةكلية  فرح خليل صابر ابو عصبه 1400307211 4

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية مرح يوسف سليمان حربي 1450307001 5

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية مرام هاني صالح مياس 1450307002 6

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية عبدالعاطي رضوان دمحملبنى  1450307004 7

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية لمى محمود قاسم الخطيب 1450307005 8

 وآدابهااللغة االنجليزية  كلية االداب والعلوم االنسانية لينا مصطفى داوود العاشوري 1450307007 9

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية خوله خلدون دمحم مصطفى 1450307019 10

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية وعد عوده احمد اسليم 1450307024 11

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية زيد طارق سعيد الشقلوس 1450307029 12

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية خيرات احمد غازيه 1450307044 13

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية وعد حيدر دمحم المجالي 1450307046 14

 اللغة االنجليزية وآدابها والعلوم االنسانيةكلية االداب  امنه سالم دمحم الحديان 1450307048 15

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية يانغ فان 1450307051 16

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ربا سعيد عبدهللا عواد 1450307061 17

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية بيان سالم دمحم المشاقبة 1450307064 18

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية احمد مسعود صادق عثمان 1450307065 19

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية طارق عمر فالح الهنداوي 1450307066 20

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية هيا رشيد عبدالرؤوف الدحله 1450307070 21

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ايه دمحم مسلم شاهين 1450307079 22

 وآدابهااللغة االنجليزية  كلية االداب والعلوم االنسانية فايزه راجح مصطفى احمد 1450307092 23

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية تبارك مصطفى دمحم عبدالفتاح 1450307094 24

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية فرح دمحم عبدهللا الحوامده 1450307096 25

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (ب 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 0:01 - 9:11: الجلسة الرابعة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية عفاف عوني دمحم العفيف 1450307097 1

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ايه خليل عزت عوده 1450307099 2

 االنجليزية وآدابهااللغة  كلية االداب والعلوم االنسانية رهف منذر عيسى الترعاني 1450307102 3

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية اسيل سليمان عبدالواحد ابو ركب 1500307002 4

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية تمارا احمد عبدهللا ابو فالحه 1500307070 5

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية اماني محمود راشد بني خالد 1500307075 6

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية لينا احمد محمود الفحيلي 1500307078 7

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية رشا عبدالرحيم ربحي ابو شارب 1500307079 8

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دانيه حسن دمحم المشاقبه 1500307083 9

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية اسيل عناد محمود زايد 1500307084 10

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية علي ناجي دمحم الحاج محمود 1500307085 11

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية اياد احمد سعيد البطاينه 1500307090 12

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية عالء دمحم راغب خليل 1500307092 13



 اللغة االنجليزية وآدابها والعلوم االنسانيةكلية االداب  فرح دمحم احمد غزالن 1500307093 14

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ياسمين محمود احمد دغلس 1500307095 15

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دعاء دمحم احمد القضاه 1500307108 16

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية عبدهللا غزالنسرين باسم  1500307109 17

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية هند احمد دمحم الحايك 1500307110 18

 وآدابهااللغة االنجليزية  كلية االداب والعلوم االنسانية عبدالقادر محمود عبدالقادر الدرامنه 1550307001 19

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية هارون دمحم ادريس ناصر 1550307003 20

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية اسراء صبحي زهدي ابو شندي 1550307016 21

 اللغة االنجليزية وآدابها االنسانيةكلية االداب والعلوم  لينه باسم دمحم غنايم 1550307024 22

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية عبيده دمحم حسن بني خالد 1550307025 23

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية رزان عبداللطيف عبدالرحيم حسن 1550307026 24

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية نصوح قبالويهديل ابراهيم  1550307050 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

 9102-4-92يوم االحد  

 (أ 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 0:01 - 9:11: الجلسة الرابعة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم امين دمحم الكسواني 1550307052 1

 اللغة االنجليزية وآدابها االداب والعلوم االنسانيةكلية  اسراء مثقال حمد الصانع 1550307053 2

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية لجين علي خليل عماوى 1550307061 3

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية رايه عوده محمود عصفور 1550307125 4

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية عبدالرزاق الربيعربى اكرم  1550307127 5

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم محمود حسين الشرمان 1550307132 6

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دياال رامز جودت ايوب 1600307003 7

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية صفاء سمير شحاده حسين 1600307085 8

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية صابرين رشدي رشيد شلبي 1600307091 9

 االنجليزية وآدابهااللغة  كلية االداب والعلوم االنسانية لميس محمود مصطفى داود 1650307015 10

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية عبدهللا حسن حسين الخوالده 1650307022 11

 اللغة االنجليزية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية غرام عبدهللا علي الحرافشه 1650307029 12

 اللغة االنجليزية وآدابها االداب والعلوم االنسانيةكلية  دانا محمود كاسب الشموط 1650307077 13

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية ندى كايد توفيق بواعنة 1050302003 14

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية عبدالسالم زاكي معيوف بني خالد 1350302010 15

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية غفران حسين حسن يونس 1400302001 16

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية بتول حسين يوسف محسن 1400302005 17

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية فرح ايمن دمحم حسين 1400302008 18

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية رانيا يوسف حلمي نصار 1400302009 19

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية مالك عبدالسالم دمحمتوفيق غانم 1400302010 20

 الفرنسية وادابهااللغة  كلية االداب والعلوم االنسانية ميس سليم دسوقي صرصور 1400302012 21

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية لمى هاني عيسى الشباك 1400302021 22

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية نجيه حسن محمود المصري 1400302025 23

 اللغة الفرنسية وادابها االنسانيةكلية االداب والعلوم  ليديا حيدر غازى اعويس 1400302028 24

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية اسراء عبد الرحيم عبد الكريم ال 1400302031 25

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (ب 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات  0.01- 9:11: الجلسة الرابعة 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 الفرنسية وادابهااللغة  كلية االداب والعلوم االنسانية اصاله ماجد يوسف حسان 1400302032 1

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية آالء خالد علي ابو ربيعة 1400302035 2

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية االء هاني احمد عبيدات 1400302043 3

 اللغة الفرنسية وادابها والعلوم االنسانيةكلية االداب  سالم ابراهيم عبدهللا القضاه 1400302048 4

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية اسراء ابراهيم حسن ارشيدات 1400302052 5

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية لنا دمحم علي االزايده 1400302055 6

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية جنان اياد جاسر عبد 1400302056 7

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية هبه هللا دمحم علي ملكاوي 1400302060 8

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية ساره موفق نهار الصبيحات 1450302004 9



 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية محمود ابراهيم العداسيفارس  1500302004 10

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية مالك يونس عبدالكريم الرواشده 1500302009 11

 وادابهااللغة الفرنسية  كلية االداب والعلوم االنسانية شهد سليم عمر سليم 1500302018 12

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية مجد الدين هاني محمود اشقر 1500302029 13

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية نور دمحم فالح الحوامده 1500302030 14

 اللغة الفرنسية وادابها االنسانيةكلية االداب والعلوم  عبدهللا سمير حسن مسعود 1500302047 15

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية نداء احمد محمود اسمران 1550302002 16

 اللغة الفرنسية وادابها كلية االداب والعلوم االنسانية زينب دمحم اديب دعمه 1550302003 17

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب االداب والعلوم االنسانيةكلية  هيا عبدالحسيب حسن ايوب 1201306035 18

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم خالد مصطفى ابو ملحم 1301306053 19

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية يزن عزام مصباح سليم 1301306058 20

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية فرح جمال دمحم علي 1301306081 21

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية هديل نضال ابراهيم سراحنه 1301306099 22

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب االنسانيةكلية االداب والعلوم  تهاني خالد عبدهللا خريسات 1301306104 23

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم اسحق مصطفى البيطار 1351306099 24

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية هاني عبدالكريم سليمان العيسوي 1351306101 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (أ 011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 0:01 - 9:11: الجلسة الرابعة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية دياال امجد حسين ناصر 1401306001 1

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية شيماء عبد الحليم محمود البنا 1401306006 2

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية ابراهيم محمود ابو دمحمايمان  1401306010 3

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية فداء فؤاد اسماعيل علقم 1401306016 4

 اسباني وانجليزي/واالدباللغة  كلية االداب والعلوم االنسانية ايمان عاطف دمحم الصوري 1401306017 5

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية مريم خالد سعيد حماد 1401306020 6

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية حال خليل حمدان ابو انشيش 1401306023 7

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية رانيا خالد يوسف ابو عرقوب 1401306024 8

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية هبه ابراهيم عبد هللا خاطر 1401306027 9

 وانجليزياسباني /اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية عبدالعزيز محمود خلف حليحل 1401306032 10

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية سجى احمد عبد هللا الرياشي 1401306036 11

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية سحر حسن دمحم شتات 1401306037 12

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب االنسانيةكلية االداب والعلوم  بيسان العبد سيد جاد 1401306041 13

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية ساجده زهير ابراهيم اغنيم 1401306048 14

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية انهار سامر فوزي رشيد 1401306053 15

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية عفيف رمضان تاال قيس 1401306059 16

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية دنيا كريم احمد ظاظا 1401306065 17

 اسباني وانجليزي/واالدباللغة  كلية االداب والعلوم االنسانية عبدالجبار عايد عبدالجبار جرار 1451306006 18

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية عبدالحميد عبدالعزيز جروح السرحان 1451306007 19

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية عطا عواد وراد العظامات 1601306027 20

 اسباني وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية حسن احمد محمود علي 1601306032 21

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية خلود عواد عويصي الطوافشه 1201305042 22



 وانجليزيايطالي /اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية ادهم سليمان علي المومني 1201305077 23

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية ايمان حسين علي المومني 1301305114 24

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-92يوم االحد  

 (ب011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 0:01 - 9:11: الجلسة الرابعة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 ايطالي وانجليزي/واالدباللغة  كلية االداب والعلوم االنسانية ديما دمحم جاسر قاسم 1401305001 1

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية دعاء دمحم علي ابو معيلش 1401305003 2

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية حنين فتحي ابراهيم الجابرى 1401305004 3



 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية مهيداتمريانا ماجد اسماعيل  1401305008 4

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية روند دمحم سعيد ابو طافش 1401305009 5

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية مالك عماد علي غزاوى 1401305011 6

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية حال علي محمود يوسف 1401305018 7

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية لينا دمحم موسى ابو قطيش 1401305019 8

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية اسماء موسى عقيل مشاقبه 1401305021 9

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية ايهم ابراهيم عبد الكريم الخشما 1401305022 10

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية دنيا ابراهيم نمر البزرة 1401305026 11

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية عزمي دمحم وجدان علي 1401305031 12

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية رهف دمحم قاسم هيكل 1401305037 13

 وانجليزيايطالي /اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية مياده مازن دمحم قدوره 1401305039 14

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية دانية دمحم كمال قواي 1401305041 15

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية حال خالد محمود ابو فاره 1401305044 16

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب االداب والعلوم االنسانيةكلية  دمحمنجيب منذر عبد العزيز الشجراوي 1401305046 17

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية مريم بسام دمحم االخرس 1401305047 18

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية مالك رائد احمد الغمري 1401305049 19

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية حمزه عبدالرزاق دمحم المساعيد 1401305052 20

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية ليلى مروان محمود ابو الرب 1401305053 21

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب االنسانيةكلية االداب والعلوم  مرح نهيل عزت سليمان 1401305054 22

 ايطالي وانجليزي/اللغة واالدب كلية االداب والعلوم االنسانية روان رائد يوسف النطاح 1401305057 23

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-01يوم االثنين  

 (أ 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 الرياضيات كلية العلوم االء حمزه حافظ الخطيب 1200401101 1

 الرياضيات كلية العلوم عمر حسن فليح السميران 1300401013 2

 الرياضيات كلية العلوم سبأ حمد سليمان بني عبد الرحم 1300401017 3

 الرياضيات كلية العلوم اسالم موفق عواد الحويدي 1300401050 4

 الرياضيات كلية العلوم مالك حسين علي البطه 1300401093 5

 الرياضيات كلية العلوم لميس كامل ارشيد الشديفات 1300401100 6

 الرياضيات كلية العلوم دلشاد نعمان عبد الكريم عتوم 1300401141 7

 الرياضيات كلية العلوم ايمان حسين ذياب عبابنه 1300401151 8

 الرياضيات كلية العلوم اسيل رضوان احمد عياد 1350401007 9

 الرياضيات كلية العلوم مصعب دمحم خير دمحم الغزاوي 1350401035 10

 الرياضيات كلية العلوم دمحم حسن عبدالحافظ عوده هللا 1400401001 11

 الرياضيات كلية العلوم والء ابراهيم وراد فوارس 1400401005 12

 الرياضيات كلية العلوم بيان حاتم صبحي ابو الرب 1400401008 13

 الرياضيات كلية العلوم فوزي عوض هللا اليوسف بتول 1400401009 14

 الرياضيات كلية العلوم بيان عبد محمود التعامره 1400401011 15

 الرياضيات كلية العلوم رشا عبد دمحم المشاقبه 1400401015 16



 الرياضيات كلية العلوم زين حمدان عسكر الفدعان 1400401017 17

 الرياضيات كلية العلوم عيسىجنان عيسى دمحم  1400401019 18

 الرياضيات كلية العلوم رزان عصام احمد خلف 1400401020 19

 الرياضيات كلية العلوم رزان رائد صادق احمد شعبان 1400401024 20

 الرياضيات كلية العلوم وفاء نضال طه ابو زيد 1400401031 21

 الرياضيات كلية العلوم مصعب دمحم امجد عيسى حريز 1400401035 22

 الرياضيات كلية العلوم سجى ذياب علي الشامي 1400401036 23

 الرياضيات كلية العلوم تسنيم عمر دمحم احمد 1400401042 24

 الرياضيات كلية العلوم احمد خليل احمد كروان 1400401049 25

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-01يوم االثنين  

 (ب 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  



 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 الرياضيات كلية العلوم الريماوىدانيه مناضل غالب  1400401063 1

 الرياضيات كلية العلوم زهور حسن مشهور المرعي 1400401069 2

 الرياضيات كلية العلوم ايه عبدالهادي فاضل الهزيم 1400401072 3

 الرياضيات كلية العلوم دانيا دمحم عبدهللا حمادنه 1400401074 4

 الرياضيات العلومكلية  عهد ايمن عايد السرحان 1400401078 5

 الرياضيات كلية العلوم منتهى نايل هويمل السرحان 1400401088 6

 الرياضيات كلية العلوم سجى فايز عوده الصقور 1400401092 7

 الرياضيات كلية العلوم رغد فهاد عبدهللا القروم 1400401093 8

 الرياضيات كلية العلوم اسماعيل ابراهيم اسماعيل البواب 1400401094 9

 الرياضيات كلية العلوم "داود ""دمحم شفيق"" ربا عبدالرحمن" 1400401100 10

 الرياضيات كلية العلوم انفال ابراهيم قاسم العيسى 1400401101 11

 الرياضيات كلية العلوم انوار فالح مزيد المساعيد 1400401106 12

 الرياضيات كلية العلوم ايه فوزى سالمه عليان 1400401107 13

 الرياضيات كلية العلوم دمحم فائز موسى صافي 1400401108 14

 الرياضيات كلية العلوم شدن دمحم فارس حسين 1400401109 15

 الرياضيات كلية العلوم احمد دمحم احمد الحيح 1400401120 16

 الرياضيات كلية العلوم زينب خالد عوده الشرعه 1400401127 17

 الرياضيات كلية العلوم مريم ناصر احمد االقرع 1400401130 18

 الرياضيات كلية العلوم عبدهللا احمد حمدان الزبون 1450401003 19

 الرياضيات كلية العلوم نبأ ياسين عقله الخوالده 1450401016 20

 الرياضيات كلية العلوم ساره احمد خلف الخوالده 1450401021 21

 الرياضيات كلية العلوم المشاقبه سامي علي عقيل 1450401022 22

 الرياضيات كلية العلوم اسراء جواد منجد عايش 1450401036 23

 الرياضيات كلية العلوم وفيق خلف عبدالكريم الثوابيه 1450401037 24

 الرياضيات كلية العلوم صافي ايمن سعيد صافي 1500401007 25

          

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-01يوم االثنين  

 (أ 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 الرياضيات كلية العلوم خالد جمال دمحم القيم 1500401010 1

 الرياضيات كلية العلوم سناء زياد ظاهر ذوقان 1500401030 2

 الرياضيات كلية العلوم اسماعيل قاسم دمحم الزعبي 1500401040 3

 الرياضيات كلية العلوم دمحم سامي عبدالحفيظ الشطناوي 1500401081 4

 الرياضيات كلية العلوم اسامه علي سليم العظامات 1500401083 5

 الرياضيات كلية العلوم نداء محسن خلف المنادي 1500401085 6

 الرياضيات كلية العلوم هاشم حسن دمحم البردان 1500401086 7

 الرياضيات كلية العلوم دانيه راجي هالل الشرفات 1500401096 8

 الرياضيات كلية العلوم زاهر دمحم القدرهايناس  1500401100 9

 الرياضيات كلية العلوم ايه علي ذياب المساعيد 1500401105 10

 الرياضيات كلية العلوم رتاب عايد ورهاني العظامات 1500401111 11

 الرياضيات كلية العلوم دمحم علي عقله الزبون 1500401112 12



 الرياضيات كلية العلوم العظاماتنوره دمحم شحاده  1500401123 13

 الرياضيات كلية العلوم نسرين عويد دبيان الشرفات 1500401126 14

 الرياضيات كلية العلوم افراح سمير عقيل الطوافشه 1500401131 15

 الرياضيات كلية العلوم اسامه احمد مصطفى العباسي 1500401133 16

 الرياضيات كلية العلوم اسالم خليل محمود مرار 1500401134 17

 الرياضيات كلية العلوم فاطمه مشاوش اسمر السرحان 1600401078 18

 الرياضيات كلية العلوم ايمان احمد صالح عودة 1600401167 19

 الرياضيات كلية العلوم احمد زياد دمحم الشيخ ذيب 1600401178 20

 الرياضيات كلية العلوم ميساء سعود دمحم العياش 1600401185 21

 العلوم االكتوارية كلية العلوم عمر هشام سعيد القدح 630411082 22

 العلوم الحياتية كلية العلوم ايمان محمـود دمحم وهيب 1000404009 23

 العلوم الحياتية كلية العلوم هند فارع فرحان المساعيد 1200404031 24

 العلوم الحياتية العلومكلية  هديل محمود سليمان الخوالدة 1200404148 25

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-01يوم االثنين  

 (ب 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 العلوم الحياتية كلية العلوم نسرين هالل عايد العظامات 1200404181 1

 العلوم الحياتية كلية العلوم سماح حسين علي الفواعره 1300404044 2

 العلوم الحياتية كلية العلوم زينب سلمان مسيلم المساعيد 1300404045 3

 العلوم الحياتية كلية العلوم فالح فالح شالش الطوافشه 1300404087 4

 العلوم الحياتية كلية العلوم اشجان عبدهللا طحبوش ابوالحمص 1300404114 5

 الحياتية العلوم كلية العلوم حمزة مصطفى رشيد عليان 1300404128 6

 العلوم الحياتية كلية العلوم محمود احمد محمود الزيود 1300404133 7

 العلوم الحياتية كلية العلوم اميره حسين دمحم الزيادنه 1300404140 8

 العلوم الحياتية كلية العلوم هيا حسن دمحم السعيد 1300404156 9

 العلوم الحياتية كلية العلوم رانيا حسن مسوج البريك 1300404170 10

 العلوم الحياتية كلية العلوم حمزه دمحم عوض العمري 1300404173 11

 العلوم الحياتية كلية العلوم عروب عبد هللا عطا العيسى 1400404002 12

 العلوم الحياتية كلية العلوم لينا عدنان مصطفى دمحم 1400404003 13

 العلوم الحياتية كلية العلوم هديل عبدهللا حسين السعود 1400404010 14

 العلوم الحياتية كلية العلوم اسراء دمحم عليوي المساعيد 1400404014 15

 العلوم الحياتية كلية العلوم عبد هللا خليل ابراهيم عوض 1400404015 16

 العلوم الحياتية كلية العلوم سوزان دمحم ناصر شريتح 1400404018 17

 العلوم الحياتية كلية العلوم حلمي الساليمه اكرام شاهر 1400404019 18

 العلوم الحياتية كلية العلوم امل خالد محمود عبد الفتاح 1400404020 19

 العلوم الحياتية كلية العلوم روان عبد الرحمن عوض عكاشه 1400404023 20

 العلوم الحياتية كلية العلوم مالك هيثم محمود عوض هللا 1400404024 21

 العلوم الحياتية كلية العلوم روان خالد ابراهيم البريم 1400404025 22

 العلوم الحياتية كلية العلوم عال وليد اسماعيل ربيع 1400404026 23

 العلوم الحياتية كلية العلوم وعد ابراهيم سالمة المقبل 1400404027 24

 الحياتيةالعلوم  كلية العلوم نور جهاد محمود حطاب 1400404028 25



          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-01يوم االثنين  

 (أ 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 العلوم الحياتية كلية العلوم والء خالد دمحم صبحه 1400404029 1

 العلوم الحياتية كلية العلوم ايات دمحم اسماعيل الدقس 1400404030 2

 العلوم الحياتية كلية العلوم بسمه عيسى ذيب العوضات 1400404031 3

 العلوم الحياتية كلية العلوم دمحم كمال عبد القادر عوجان 1400404033 4

 العلوم الحياتية كلية العلوم تسنيم دمحم علي نايف اسكندران 1400404039 5

 العلوم الحياتية كلية العلوم رغد حسين رجب الحرباوى 1400404046 6

 العلوم الحياتية كلية العلوم بيان نمر خالد البري 1400404078 7



 العلوم الحياتية كلية العلوم سهام دمحم راشد الشديفات 1400404082 8

 العلوم الحياتية كلية العلوم سوسن سليم موسى ابو عبيد 1400404083 9

 الحياتيةالعلوم  كلية العلوم رشا زايد عليان المساعيد 1400404094 10

 العلوم الحياتية كلية العلوم سجى نصر سمير السوالمه 1400404102 11

 العلوم الحياتية كلية العلوم سوار صقر سلطي الخريسات 1400404103 12

 العلوم الحياتية كلية العلوم هبه فتحي نزال النمر 1400404104 13

 الحياتية العلوم كلية العلوم دمحم حاتم دمحم رصرص 1400404106 14

 العلوم الحياتية كلية العلوم جواهر عايد سعد الغويري 1400404114 15

 العلوم الحياتية كلية العلوم والء جميل حسين السماعنه 1400404115 16

 العلوم الحياتية كلية العلوم براء هشام دمحم المومني 1400404116 17

 العلوم الحياتية العلومكلية  حنيفه ايمن خالد العجل 1400404122 18

 العلوم الحياتية كلية العلوم عمر جمال دمحم العبد هللا 1400404127 19

 العلوم الحياتية كلية العلوم مرام فؤاد ابراهيم الفقيه 1400404131 20

 العلوم الحياتية كلية العلوم يقين راغب سعد شطناوي 1400404132 21

 العلوم الحياتية كلية العلوم ابو كفروال رمضان سالم  1400404134 22

 العلوم الحياتية كلية العلوم هبه مصطفى عيسى عبد الوهاب 1400404136 23

 العلوم الحياتية كلية العلوم سالي احمد مصطفى بشناق 1400404137 24

 العلوم الحياتية كلية العلوم نور ايمن يوسف مسلماني 1400404138 25

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-01يوم االثنين  

 (ب 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 العلوم الحياتية كلية العلوم علي ضيف هللا خليل خريسات 1400404141 1

 العلوم الحياتية كلية العلوم دعاء عطا عبدهللا الخطيب 1400404143 2

 العلوم الحياتية كلية العلوم انوار بالل احمد السمكي 1400404147 3

 العلوم الحياتية كلية العلوم ياسر يوسف الديسي خديجه 1400404149 4

 العلوم الحياتية كلية العلوم رهف ياسر عبدهللا زبده 1400404152 5

 العلوم الحياتية كلية العلوم ابراهيم دمحم عبدالفتاح الشواهين 1400404154 6

 العلوم الحياتية كلية العلوم نجوى دمحم عوض نعيمات 1400404178 7

 العلوم الحياتية كلية العلوم فادي رضوان دمحم الخالدي 1450404007 8

 العلوم الحياتية كلية العلوم خديجه خالد يوسف الخوالدة 1450404008 9

 العلوم الحياتية كلية العلوم منتهى مصطفى يوسف قاسم 1500404035 10

 الحياتيةالعلوم  كلية العلوم امنه منير صبحي حماد 1500404062 11

 العلوم الحياتية كلية العلوم معتز دمحم عبد العزيز الجبعي 1500404070 12

 العلوم الحياتية كلية العلوم عمر مجبل خليف العظامات 1500404077 13

 العلوم الحياتية كلية العلوم فرح احمد سعدي العيساوي 1500404083 14

 العلوم الحياتية العلومكلية  ريم امجد توفيق عمرو 1500404084 15

 العلوم الحياتية كلية العلوم ضحى حسين خلف السرحان 1500404102 16

 العلوم الحياتية كلية العلوم سحر دمحم جالد الشرفات 1500404112 17

 العلوم الحياتية كلية العلوم احالم نواف خليل ابو مسمير 1600404062 18

 العلوم الحياتية كلية العلوم هال احمد جميل القاضي 1600404129 19



 العلوم الحياتية كلية العلوم سندس عادل حلو المشاقبه 1600404135 20

 العلوم الحياتية كلية العلوم ايمان سالمه العواد الحوامده 1600404141 21

 العلوم الحياتية كلية العلوم بالل عيفان شاتي المساعيد 1650404002 22

 العلوم الحياتية كلية العلوم طايل عواد صبرهميساء  1650404006 23

 العلوم الحياتية كلية العلوم ايمان محمود دمحم وهيب 1750404009 24

 الفيزياء كلية العلوم عادل تيسير عيسى الخوالدة 1050402002 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-01يوم االثنين  

 (أ 011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 الفيزياء العلومكلية  رهام عواد صوان الشرفات 1200402134 1

 الفيزياء كلية العلوم خالد احمد محمود عبد هللا 1300402016 2



 الفيزياء كلية العلوم دمحم كمال عبد الرحيم حسن 1300402051 3

 الفيزياء كلية العلوم اسالم رياض حسين ابونقيره 1300402067 4

 الفيزياء كلية العلوم عبدالقادر حمدان ابو حوران 1350402023 5

 الفيزياء كلية العلوم عبدهللا يوسف عبدالحميد نمران 1400402006 6

 الفيزياء كلية العلوم شاهر مصلح طالق السرحان 1400402012 7

 الفيزياء كلية العلوم سندس عماد محمود الشمالي 1400402040 8

 الفيزياء كلية العلوم اسالم علي خلف المساعيد 1400402048 9

 الفيزياء كلية العلوم عيسى محمود عيسى الساحلي 1400402055 10

 الفيزياء كلية العلوم رهف دمحم حسن الخراش 1400402064 11

 الفيزياء كلية العلوم حنين سليم احمد البديوى 1400402066 12

 الفيزياء كلية العلوم حنين نواف دمحم الجواهره 1400402069 13

 الفيزياء كلية العلوم عمر حاتم زيد الشيباني 1400402074 14

 الفيزياء كلية العلوم نور عبد هللا عيسى العيساوى 1400402077 15

 الفيزياء كلية العلوم شيماء عماد دمحم البدوى 1400402078 16

 الفيزياء كلية العلوم اسيل دمحم حسني حسن 1400402080 17

 الفيزياء كلية العلوم ايمان خليل يوسف حمدان 1400402083 18

 الفيزياء كلية العلوم سيف مفيد محمود المبيضين 1400402086 19

 الفيزياء كلية العلوم دمحم شافع مثقال احمد 1400402094 20

 الفيزياء كلية العلوم حمزه علي احمد الخالدي 1400402107 21

 الفيزياء كلية العلوم دمحم ايمن سعيد صافي 1500402002 22

 الفيزياء كلية العلوم زكريا سالمه العزازمهاحمد  1500402006 23

 الفيزياء كلية العلوم عال عواد فرحان الموسى 1500402022 24

 الفيزياء كلية العلوم عهود علي احمد الصباحين 1500402046 25

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-4-01يوم االثنين  

 (ب 011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 الفيزياء كلية العلوم يزن ايمن حسين خريس 1500402069 1

 الفيزياء كلية العلوم فرح خالد دمحم بني خالد 1500402072 2

 الفيزياء كلية العلوم رانيا صالح ذياب المساعيد 1500402083 3

 الفيزياء كلية العلوم شادي هايل عبدالنور الكور 1550402009 4

 الفيزياء كلية العلوم مرام نايف حسن عمر 1600402089 5

 الفيزياء كلية العلوم شروق حسن مصبح عقله 1600402090 6

 الكيمياء كلية العلوم امل عصالن شريتح الغياث 1100403119 7

 الكيمياء كلية العلوم براءه عبد الوهاب دمحم القرشي 1200403152 8

 الكيمياء كلية العلوم حماس محمود حسن سليمان 1300403019 9

 الكيمياء كلية العلوم احمد هيثم جمال عوده 1300403044 10

 الكيمياء كلية العلوم جواهر علي عبيد المساعيد 1300403046 11

 الكيمياء كلية العلوم عنان محمود فرج الزبون 1300403066 12

 الكيمياء كلية العلوم اماني تيسير دمحم الخوالدة 1300403106 13

 الكيمياء كلية العلوم جعفر احمد حسين ابو عليم 1300403114 14

 الكيمياء كلية العلوم احمد زياد صبري حبايبه 1350403002 15



 الكيمياء كلية العلوم فراس طارق جابر سليمان 1350403018 16

 الكيمياء كلية العلوم االء هايل قبالن الشرعه 1400403001 17

 الكيمياء كلية العلوم حسام احمد علي القرعان 1400403011 18

 الكيمياء كلية العلوم سماح مصطفى حمدي ناصر 1400403012 19

 الكيمياء كلية العلوم حنين يوسف عطيه عبد القادر 1400403017 20

 الكيمياء كلية العلوم انسام غالب عبدالحميد المالح 1400403018 21

 الكيمياء كلية العلوم االء دمحم عبدالرحمن الزيتاوى 1400403022 22

 الكيمياء كلية العلوم محمود احمد ابو غوشبيان  1400403024 23

 الكيمياء كلية العلوم رأفت جمال دمحم القيم 1400403031 24

 الكيمياء كلية العلوم ايه بسام امين قطام 1400403032 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      



     9102-4-01يوم االثنين  

 (أ 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 الكيمياء كلية العلوم ميساء خالد نافع قطوس 1400403033 1

 الكيمياء كلية العلوم رغد سامي سعد جبارة 1400403038 2

 الكيمياء كلية العلوم ميساء مفلح طراد الفواز 1400403040 3

 الكيمياء كلية العلوم حال احمد موسى خضر 1400403044 4

 الكيمياء كلية العلوم هديل فتحي هاشم حامد 1400403045 5

 الكيمياء كلية العلوم امين القنبرتماره بسام  1400403047 6

 الكيمياء كلية العلوم شروق حسين دمحم عبد هللا 1400403050 7

 الكيمياء كلية العلوم رونزا دمحم سامي دمحم زهران 1400403055 8

 الكيمياء كلية العلوم دانه عصام احمد الطنبور 1400403057 9

 الكيمياء العلومكلية  محمود شفيق عثمان علي 1400403062 10

 الكيمياء كلية العلوم مالك اشرف دمحم الشمالي 1400403065 11

 الكيمياء كلية العلوم سائدة عيسى سليمان الخوالدة 1400403066 12

 الكيمياء كلية العلوم النا ناصر داود العوضي 1400403068 13

 الكيمياء كلية العلوم االء مجاهد عزات ابو شلنفح 1400403072 14

 الكيمياء كلية العلوم ابراهيم نمر جميل الحروب 1400403074 15

 الكيمياء كلية العلوم افنان احمد ابراهيم الشوحه 1400403077 16

 الكيمياء كلية العلوم انوار يوسف دمحم الخوالده 1400403084 17

 الكيمياء كلية العلوم التفات مطلق عبدالكريم الخوالدة 1400403087 18

 الكيمياء كلية العلوم احمد عبدهللا دمحم التعمرى 1400403094 19

 الكيمياء كلية العلوم علي حسين علي الفواعره 1400403102 20

 الكيمياء كلية العلوم نور عثمان عبداللطيف العثمان 1400403108 21

 الكيمياء كلية العلوم معن محمود عيسى بني عيسى 1400403113 22

 الكيمياء كلية العلوم شروق عمر دمحم دمحم 1400403117 23

 الكيمياء كلية العلوم زهره علي دمحم دحدوح 1400403120 24

 الكيمياء كلية العلوم االء غازي حمدان العاصم 1400403121 25

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-4-01يوم االثنين  

 (ب 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات  09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 الكيمياء كلية العلوم دمحماسراء فارس رشيد  1400403123 1

 الكيمياء كلية العلوم شفاء احمد عبد منون 1400403126 2

 الكيمياء كلية العلوم ابراهيم دمحم ابراهيم التك 1400403127 3

 الكيمياء كلية العلوم حسن احمد حسن علي 1400403128 4

 الكيمياء كلية العلوم انتصار دمحم خالد ادريس 1400403131 5

 الكيمياء كلية العلوم والء بسام احمد عوض 1400403133 6

 الكيمياء كلية العلوم براءه زياد محمود علي سكر 1400403138 7

 الكيمياء كلية العلوم عمر عيسى فارس مرعي 1400403139 8

 الكيمياء كلية العلوم دمحم عبدهللا جمال المصري 1450403018 9



 الكيمياء كلية العلوم الدلعههال عارف نعوص  1450403019 10

 الكيمياء كلية العلوم جعفر عبد الرزاق احمد الزمقان 1450403028 11

 الكيمياء كلية العلوم براءة اسعد ذيب السبع 1500403025 12

 الكيمياء كلية العلوم ندى غسان عيسى النتشة 1500403034 13

 الكيمياء العلومكلية  رهام حسن عبدالعزيز الخوالدة 1500403037 14

 الكيمياء كلية العلوم دمحم اشرف دمحم الكنش 1500403045 15

 الكيمياء كلية العلوم علي عيد حميدان ابواربيع 1500403087 16

 الكيمياء كلية العلوم كارم عادل عيسى امعدي 1500403089 17

 الكيمياء كلية العلوم اسالم دمحم حمد بني حمد 1500403098 18

 الكيمياء كلية العلوم انوار خالد مجحم الفواز 1500403104 19

 الكيمياء كلية العلوم هديل عامر اسماعيل سكر 1500403121 20

 الكيمياء كلية العلوم دانيه موسى اسماعيل الشيخ 1500403131 21

 الكيمياء كلية العلوم رهف علي ابراهيم انطاكي 1500403179 22

 الكيمياء كلية العلوم الذيب عداد السرحانمنار  1550403007 23

 الكيمياء كلية العلوم ءاالء يوسف عبدالرحمن الحوت 1600403001 24

 الكيمياء كلية العلوم منذر مفلح عبدالكريم الجرايده 1650403021 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-4-01يوم االثنين  

 (أ 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات  09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة الشلولطارق ياسر عبدهللا  850803018 1

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة مشعل عبدهللا غصاب ابو عليم 1200803018 2

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة حسان طاهر دمحم غزالن 1200803058 3

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة ليال عبد هللا علي سرحان 1200803166 4

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة عماد علي مهنا الشدايدة 1200803297 5

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة سائده سلمان عوض الشرعه 1200803299 6

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة عبد هللا احمد سليمان الزيود 1300803124 7

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة عدنان عقيل محمود مشاقبه بني حسن 1300803195 8

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة احمد دمحم مفلح التوينه 1300803200 9

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة اسامه موسى ضيف هللا السرديه 1300803301 10

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة دمحم صبري غصاب العيسى 1300803324 11

 علوم االرض والبيئة التطبيقية علوم االرض والبيئة معهد عاطف دمحم احمد الزبون 1300803332 12

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة يوسف سالمه عيفان الشرفات 1300803339 13

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة احمد يونس يوسف ابو لبه 1300803519 14

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة دمحم موسى الزيادنههديل  1300803526 15

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة مها عبدهللا سالم المسيلم 1300803528 16

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة رحمه علي محمود قدسيه 1300803529 17

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة يحيى فارع فرحان المساعيد 1300803561 18

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة هناء صالح احمد السبعه 1350803009 19

 والبيئة التطبيقيةعلوم االرض  معهد علوم االرض والبيئة مي مخلد علي النمران 1350803026 20

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة زياد فؤاد دمحم العزام 1350803045 21

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة سميا مخلد عايد الجمعان 1350803060 22

 علوم االرض والبيئة التطبيقية والبيئةمعهد علوم االرض  يوسف خالد يوسف الدرابيع 1400803005 23



 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة البشر ماجد احمد حسين 1400803006 24

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة هبه دمحم سلطي مهيدات 1400803007 25
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 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة دالل علي سالم المشاقبه 1400803014 1

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة بيان نادر حسن صالح 1400803015 2

 علوم االرض والبيئة التطبيقية والبيئة معهد علوم االرض رزان عبد الرؤوف دمحم الفقهاء 1400803018 3

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة خالد سعود محمود العزازمه 1400803025 4

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة نوال عبد هللا عوض العظامات 1400803027 5



 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة المساعيدصبحا محال عيد  1400803030 6

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة ذكريات هالل مفضي موسى 1400803032 7

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة هديل نضال دمحم السيد احمد 1400803033 8

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة عمر صالح محمود النجار 1400803038 9

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة مريم ناصر االحمد ابو العسل 1400803039 10

 والبيئة التطبيقيةعلوم االرض  معهد علوم االرض والبيئة عصام عبد ربه عيسى نهنوش 1400803049 11

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة راشد دمحم حمد العيسى 1400803062 12

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة لينا عبدهللا محمود الروابده 1400803069 13

 علوم االرض والبيئة التطبيقية االرض والبيئةمعهد علوم  ميساء فهد سليمان العظامات 1400803070 14

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة مهند خالد سليمان الجرايده 1400803094 15

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة مجد عبد هللا الفي العبيثا 1400803095 16

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة حسن درادكه اسامه غالب 1400803096 17

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة عمر امجد ابراهيم القطيشات 1400803098 18

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة دمحم قاسم صابر عودة الحسبان 1400803099 19

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة احمد اسماعيل عبدالكريم االسماعيل 1400803106 20

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة اسامه دمحم عبد الرحمن دواغره 1400803108 21

 علوم االرض والبيئة التطبيقية والبيئةمعهد علوم االرض  سحر مامون دمحم الرشيدات 1400803110 22

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة ورده ابراهيم سليمان الجبارات 1400803115 23

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة دمحم بشار حسن دمحم العودات 1400803117 24

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة رضوان الناطورصالح دمحم  1400803129 25
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 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة ثناء عايش عبدالنعيم مقدادي 1450803009 1

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة دمحم تيسير موسى العموش 1450803020 2

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة جهان عبدهللا دمحم الحراحشه 1450803021 3

 التطبيقيةعلوم االرض والبيئة  معهد علوم االرض والبيئة عصام دمحم سعيد ابو خريبه 1450803031 4

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة براءة محمود موسى عليمات 1500803025 5

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة دمحم احمد دمحم الشرمان 1500803061 6

 االرض والبيئة التطبيقيةعلوم  معهد علوم االرض والبيئة حمزه احمد سليم الفهيد 1500803066 7

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة دينا عبدهللا هربي القطعان 1500803069 8

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة عبدهللا علي عبدهللا بني عامر 1500803070 9

 علوم االرض والبيئة التطبيقية علوم االرض والبيئةمعهد  رغد اسامه زكي الصالح 1500803072 10

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة ختام بهجت ابراهيم بني شمسي 1500803073 11

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة ورود حامد نزال السيايده 1500803078 12

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة جمعه عبد هللا الحمويدمحم  1500803083 13

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة العنود اسماعيل رشيد الجمعان 1500803088 14

 التطبيقيةعلوم االرض والبيئة  معهد علوم االرض والبيئة االء دمحم سالم الدالبيح 1550803002 15

 علوم االرض والبيئة التطبيقية معهد علوم االرض والبيئة سلطان جمال عبدهللا عيد 1550803007 16

 معهد علوم االرض والبيئة معتز طارق دمحم صبحا 1300807004 17
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع



 والبيئةمعهد علوم االرض  ضياء فوزى دمحم العزام 1300807021 18
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة حبيب جميل مصطفى الجراح 1300807035 19
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة احمد عبد هللا منوخ الهزايمه 1300807040 20
 نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة رشاد موسى سلمان الحسن 1300807046 21
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة ليث احمد دمحم بصبوص 1400807004 22
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 علوم االرض والبيئةمعهد  احمد عماد عبداللطيف الحشاش 1400807007 23
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة اسيل خالد دمحم مطالقه 1400807008 24
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة دمحم اسماعيل احمد المساعيد 1400807011 25
واالستشعار عن نظم المعلومات الجغرافية 

 بع
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 معهد علوم االرض والبيئة هبه عياش هالل الشرفات 1400807021 1
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة دمحم منذر دمحم داللعه 1400807022 2
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة روجينا حسين دمحم الغرايبه 1400807024 3
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة علي سحيمان بخيت العظامات 1400807025 4
واالستشعار عن  نظم المعلومات الجغرافية

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة رمزيه عبد الحميد خليل خليل 1400807027 5
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة عائشه حسام سالمه الجمل 1400807029 6
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة نوفان عليماتاسالم سالمة  1400807034 7
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة لبنى اسماعيل سالم الغرايبه 1400807035 8
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة مهدي خميس دمحم الرفاعي 1400807039 9
المعلومات الجغرافية واالستشعار عن نظم 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة اريج نعيم علي حميدان 1400807041 10
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة طارق ممدوح علي الدعجه 1400807045 11
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة اشرف حسين حمد سميران 1400807046 12
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة قيس خالد ابراهيم التميمي 1500807031 13
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بع

 معهد علوم االرض والبيئة ادهم زياد محمود دمحم 1550807002 14
المعلومات الجغرافية واالستشعار عن نظم 

 بع

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية عبدهللا سليمان طلب خزاعله 1501108001 15

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية ايه عمر علي عبدالقادر 1501108002 16

 البدنيةالتربية  كلية العلوم التربوية دمحم احمد عماش العنزي 1501108004 17



 التربية البدنية كلية العلوم التربوية عامر صالح عواد الجرايده 1501108005 18

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية سالم عمار حامد عباس 1501108006 19

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية لؤي مثقال عبدهللا المحاسنه 1501108009 20

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية زياد علي العديليحمزه  1501108010 21

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية يزيد دمحم مرزوق الخوالدة 1501108011 22

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية يزن ابراهيم دمحم العظامات 1501108012 23

 التربية البدنية العلوم التربويةكلية  ميالد حسن علي الطريني 1501108013 24

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية موسى دمحم منصور الحراحشه 1501108015 25
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 التربية البدنية كلية العلوم التربوية اسماء دمحم منصور الحراحشه 1501108016 1

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية فرح دمحم حسين اليعقوب 1501108017 2

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية عبدالرحمن محمود مسلم العليمات 1501108020 3

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية محمود هربي كثيان القطعان 1501108021 4

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية اسراء حسين علي الفقير 1501108023 5

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية منير عبدالقادر ابراهيم السليم 1501108027 6

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية ضحى دمحم علي الحراحشه 1501108028 7

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية الشرفاتغاده فالح فازع  1501108029 8

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية هاني خليف عليق العيسى 1501108030 9

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية دانية منور رجاء الشرفات 1501108031 10

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية برفين دمحموجدي موسى عتوم 1501108032 11

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية دينا رجائي عايد الشرعة 1501108034 12

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية انس شفيق مشهور الشديفات 1501108038 13

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية اصاله عيد محارب السرديه 1501108040 14

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية قصي علي احمد حمادين 1501108041 15

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية وفاء نايف دمحم الخوالدة 1501108042 16

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية منال نايف دمحم الخوالدة 1501108043 17

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية اسراء زياد نزال مصطفى 1501108045 18

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية سيف الدين عبدهللا صالح يونس 1501108049 19

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية زياد احمد ضاحي البدارين 1501108050 20

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية صدام دمحم احمد مريان 1501108051 21

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية سلطان عيد محارب السرديه 1501108053 22

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية ليث احميد سالم عليمات 1501108056 23

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية احمد دمحم غربي النهود 1501108058 24

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية وفاء دمحم فنطول الحرفوشي 1501108059 25

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-4-01يوم االثنين  

 (ب011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات  09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية احمد حسين دمحم السعود 1501108061 1

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية دمحم فرحان سليمان العاصم 1501108062 2

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية براءة غسان خالد غانم 1501108064 3

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية احمد خميس خالد النادي 1501108065 4

 البدنيةالتربية  كلية العلوم التربوية رانيا رضوان نظمي ابوجابر 1501108068 5

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية امل عبدهللا طالب الخزاعلة 1501108070 6

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية الهنوف مصلح عايد سليمان 1501108072 7

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية امتياز فالح دمحم عليمات 1501108073 8

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية دمحم جرو ابو خروبوالء  1501108074 9

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية علي سويلم سليمان المساعيد 1501108077 10

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية بلقيس عارف فرحان الحمود 1501108079 11

 التربية البدنية التربوية كلية العلوم ورود دمحم احمد فحجان 1501108080 12



 التربية البدنية كلية العلوم التربوية بتول نايف صياح الرميص 1501108155 13

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية هديل زياد عبدالكريم جرار 1551108009 14

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية احمد عواد حامد العليمات 1551108041 15

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية عمر منير عبده بني عيسى 1601108090 16

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية وفاء ابراهيم دمحم الحمايدة 1601108104 17

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية بشار سليمان عبدالنعيم الخزاعلة 1601108112 18

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية خالد علي الصبيحاتهديل  1601108122 19

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية ابراهيم خالد ابراهيم مياس 1601108127 20

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية نور حسين ارشيد الشريف 1601108132 21

 التربية البدنية التربويةكلية العلوم  نور تيسير دمحم مصطفى 1651108010 22

 التربية البدنية كلية العلوم التربوية عالء دمحم خلف السرحان 1651108013 23

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-4-01يوم االثنين  

 (أ 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التاريخ االنسانيةكلية االداب والعلوم  هديل امين مدهللا المشاقبه 1100303118 1

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم عبدهللا سليمان الشديفات 1200303030 2

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية صباح سليم عواد الشرفات 1200303114 3

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية يوسف دمحم علي الزيادنه 1200303222 4

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية حمزه سليم عيد العميرات 1300303003 5

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية رشا خالد دمحم العظامات 1300303039 6

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية نور ثليجان مطر الشرفات 1300303055 7

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية الشرفاتخالد اوشيل سماره  1300303119 8

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية محمود عدنان محمود الهندي 1300303135 9

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية سعد احمد دمحم المساعيد 1300303189 10

 التاريخ والعلوم االنسانيةكلية االداب  هشام دمحم عوده بني خالد 1300303307 11

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية عماد الدين عليان عوده الحظوضه 1300303321 12

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية عال خالد حمدان العاصم 1300303327 13

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية علي عواد كيوان المساعيد 1300303366 14

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية هزاع غصاب فازع الشرفات 1300303370 15

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية اسالم عبدهللا سالم الشريده 1300303373 16

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية يزن حاكم حسن المساعيد 1300303374 17

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية براءه دمحم خلف الشرفات 1300303377 18

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم علي مفلح العظامات 1300303387 19

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية تهاني علي مصيح المساعيد 1300303514 20

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية قيس حاتم خالد العودةهللا 1300303533 21

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم علي خلف النعيم 1350303088 22

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية دنيا خلف دمحم الخوالدة 1350303140 23

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية روان سالمه صالح السرحان 1350303155 24

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية خوالد عايد دمحم العظامات 1350303172 25

          



          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-4-01يوم االثنين  

 (ب 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التاريخ االنسانيةكلية االداب والعلوم  ماضي عياده عواد الشرعه 1350303207 1

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم عاهد جمعه الخطيب 1350303212 2

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية عدي خالد علويط الشرفات 1350303313 3

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية علي خالد حمود الخالدي 1350303326 4

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية احمد عمر ماجد الرشيدات 1400303007 5

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية غيداء ابراهيم االسمر المساعيد 1400303008 6

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم ابراهيم عقلة الخزاعلة 1400303013 7

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية العيسىحنان دمحم سليمان  1400303020 8



 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية ناهد قسيم دمحم الشرعه 1400303023 9

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية مالك دمحم اسماعيل شحاده 1400303032 10

 التاريخ االنسانيةكلية االداب والعلوم  كفاح عرسان موسى الصبيحات 1400303033 11

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية عبدهللا رياض سالم الشرفات 1400303049 12

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية بدور مفلح دمحم عثمان 1400303058 13

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية ايه زكي احمد الطالع 1400303082 14

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم مطر نجم العظامات 1400303089 15

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية شروق حمدان زيدان السميران 1400303091 16

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية مهند دمحم احمد مقدادي 1400303092 17

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية السرحانعمر حسين طرقي  1450303005 18

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم عبدهللا خالد الحسبان 1450303100 19

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية حسين مصطفى حسين الزيود 1500303002 20

 التاريخ والعلوم االنسانيةكلية االداب  صقر عصام موسى الخالدي 1500303006 21

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية اسامه دمحمرشيد رضوان بني هاني 1500303007 22

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية حمزه شكري عبدالحميد عبدالرحمن 1500303008 23

 التاريخ االنسانيةكلية االداب والعلوم  ابراهيم عوده عواد الخالدي 1500303012 24

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية نجود عطيه فاعور الالحم 1500303014 25

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-4-01يوم االثنين  

 (أ 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التاريخ االنسانيةكلية االداب والعلوم  دمحم احمد داود البزور 1500303015 1

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية مروه عبدهللا احمد السرحان 1500303027 2

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية رشاد دمحم عوده البنوه 1500303034 3

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية احمد مازن دمحم ابو صالح 1500303040 4

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية قضاء دمحم حسن الحسينات 1500303060 5

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية عبدالرحمن دمحم عواد العليمات 1550303018 6

 التاريخ كلية االداب والعلوم االنسانية انتصاف حمد قاسم الشرعه 1550303021 7

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية مازالن نوراألسماء بنت 1000301130 8

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية وان دمحم اكرم بن وان حليم 1100301158 9

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية عماد عبدهللا طويحين النويران 1200301077 10

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية فاطن نور عزتي نظمي 1200301375 11

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم عبقري يوسف 1200301378 12

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية هديل جالل دمحم شحاده 1200301399 13

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية اسراء احمد ابراهيم سليمان 1300301143 14

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ايمان دمحم سعد الخوالده 1300301194 15

 العربية وآدابهااللغة  كلية االداب والعلوم االنسانية عبدالعظيم بن عبدالرحيم 1300301201 16

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم مفلح سليمان السحيم 1300301209 17

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم ذوالحلمي بن الرملي 1300301212 18

 اللغة العربية وآدابها االنسانية كلية االداب والعلوم سوسن دمحم جميل الشوابكه 1300301253 19

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية اسامه زعل سالمه ابو صعيليك 1350301003 20

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية حمزه خالد يوسف ظاهر 1350301015 21



 اللغة العربية وآدابها االداب والعلوم االنسانيةكلية  فداء عامر حسن عابدين 1400301003 22

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ضحى دمحم خليل النجار 1400301006 23

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية براءه نصر عبد ابو نمره 1400301007 24

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية نورناهد عوني دمحم  1400301008 25

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-4-01يوم االثنين  

 (ب 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دانيه دمحم زهدى راضي 1400301014 1

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية خالد عالونهدمحم جودت  1400301018 2

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية االء محمود دمحم المناصير 1400301020 3



 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية هدى زياد دمحم ريان 1400301022 4

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية رقية احمد مفلح السميرات 1400301024 5

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ايه دمحم رشيد الهزايمه 1400301028 6

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية تمام رامي صالح ابو الزبن 1400301031 7

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية آالء نضال احمد مسعود 1400301033 8

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ايمان محمود احمد موسى 1400301034 9

 العربية وآدابها اللغة كلية االداب والعلوم االنسانية سوسن دمحمجودات دمحم فالح مجاهد 1400301035 10

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية الرا مهدي عبد هللا سعيد 1400301038 11

12 1400301048 wang.nan اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية 

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية اسراء ابراهيم علي ابوعبيد 1400301057 13

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية منى صالح عبدهللا السردية 1400301060 14

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية نور حوا مهاني بنت باكين 1400301061 15

 اللغة العربية وآدابها والعلوم االنسانيةكلية االداب  نور الهدى بنت ذوالكفلي 1400301062 16

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية حسنى بنت جماهادي 1400301063 17

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية نور اإلبتسام بنت عبدالملك 1400301065 18

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية أريج جنينة بنت قمر الدين 1400301066 19

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية نور الشهيرة بنت دمحم مسرالدين 1400301067 20

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية نور انيس زوليخا بنت زكريا 1400301068 21

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم فرحان بن صفيان 1400301069 22

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية عبدهللا شكري اسماعيل بن عبدالحميد 1400301070 23

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية نور عليا عزتي بنت عدنان 1400301074 24

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية شازا نور ثوريا بنت عبدالخالق 1400301076 25

          

          

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-4-01يوم االثنين  

 (أ 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

1 1400301077 SARAH BINTI KAMARUDIN  اللغة العربية وآدابها االنسانيةكلية االداب والعلوم 

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية نور سكينة بنت زيد 1400301078 2

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية خالد احمد عبدالمحسن الزواهره 1400301088 3

 اللغة العربية وآدابها االداب والعلوم االنسانيةكلية  ايناس دمحم قاسم الحمد 1400301091 4

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ساره شاهر عيسى حسين 1400301094 5

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية هناء امين عبد المنعم ابداح 1400301095 6

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية الفتاح خطاربراءه حسن عبد  1400301100 7

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ياسمين دمحم مريحيل الخوالدة 1400301101 8

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية عبير راشد رجا مياس 1400301102 9

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية هبه ايمن يوسف عبد العزيز 1400301105 10

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية شهد نزال حسين عوض 1400301106 11

 العربية وآدابهااللغة  كلية االداب والعلوم االنسانية رهف عبدالرحيم عبدالرحمن يونس 1400301108 12

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية شروق فايز خالد المسلط 1400301109 13

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية مرح خالد محمود فوده 1400301112 14

 اللغة العربية وآدابها االنسانيةكلية االداب والعلوم  نور حكم احمد ابو زيد 1400301113 15

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ديمه علي سعيد المحشي 1400301114 16



 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ورود حسين نواف مياس 1400301117 17

 اللغة العربية وآدابها والعلوم االنسانيةكلية االداب  مرام فوزى دمحم احمد 1400301118 18

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية هيلدا عبد الهادى سعيد الدبشه 1400301121 19

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية اسيل دمحم عبدربه الرعود 1400301122 20

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية عبد الهادي ريم خالد درويش 1400301123 21

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية مرعي ثابت مرعي مرعي 1400301127 22

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ايمان خالد صبيح الشرفات 1400301133 23

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم فرحان الطف بن صبر الدين 1400301156 24

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية نانسي علي موسى المعاني 1450301106 25

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      



     9102-4-01يوم االثنين  

 (ب 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية فتون موفق عبدالحميد الحريري 1450301114 1

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية براءه خالد دمحم النجاجره 1500301031 2

 العربية وآدابهااللغة  كلية االداب والعلوم االنسانية حنين موسى حسين ابو زينه 1500301032 3

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية عنود اسامه عيد المقبل 1500301033 4

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم احمد دمحم العقله 1500301038 5

 اللغة العربية وآدابها االنسانيةكلية االداب والعلوم  نور زاهر محمود الرفاعي 1500301044 6

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية اثير دمحم عيسى البشايره 1500301050 7

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دياناجوا دمحم سيف الدين جوا 1500301060 8

 اللغة العربية وآدابها االداب والعلوم االنسانيةكلية  نجا هزواني ذو الكفل 1500301067 9

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية ليث خالد دمحم الشلبي 1550301036 10

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دمحم علي عافت الحجيله 1550301038 11

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية عمروان نورالعين وان  1550301043 12

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية شروق فتحي دمحم الشوبكي 1600301030 13

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية حسام نايف عبدهللا الخزاعله 1600301115 14

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية دعاء دمحم نضال رمضان 1650301021 15

 اللغة العربية وآدابها كلية االداب والعلوم االنسانية عائشة نبيحة قمرالدين 1650301042 16

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة وائل حسين شامان بني خالد 1100604076 17

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة عقله الخالدي حسين علي 1150604030 18

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة عبدالكريم خنيصر عفنان الرشود 1200604071 19

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة يزيد حازم زيد البدور 1200604086 20

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة عبدالرحمن عماد عبدالرحمن دمحم 1250604101 21

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة سؤدد غازي عبد الرحمن الويس 1300604071 22

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة ذعار علي فنخور الشرفات 1300604098 23

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة علي عبدالرحمن علي السرحان 1300604105 24

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة مصلح معال السرحاندمحم  1300604136 25

          

          

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-4-01يوم االثنين  

 (أ 011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة رافت عبدهللا منصور القاضي 1300604146 1

 السياسيةالعلوم  معهد بيت الحكمة دالل نواف سليم المساعيد 1300604167 2

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة امنه محمود برهم ابوغازي 1300604175 3

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة طارق عمر دمحم خزاعله 1350604004 4

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة طالب رجا حمدان المساعيد 1350604920 5

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة ماجد دمحم عيسى الملكاوي 1350604935 6

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة حسن دمحم حسن العويرظ 1350604954 7

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة نسرين ظافر مروان الدقاق 1400604007 8

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة لجين عماد حسني البنا 1400604014 9

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة مفلح جميل الحبابسهانس  1400604018 10



 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة دمحم جمال لطفي البزم 1400604022 11

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة حنين يزيد دمحم دمحم داود 1400604023 12

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة خالد عبدالرحمن خليل البشابشه 1400604028 13

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة دمحم فالح سليم السرديه 1400604030 14

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة صبري احمد صالح الزعبي 1400604035 15

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة منار ياسر عبد المجيد جفال 1400604036 16

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة الدين رسمي الصرايرهرهام نور  1400604040 17

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة سوسن نضال عمران ابو كويك 1400604049 18

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة سيف الدين عبدهللا عيد النعيمات 1400604064 19

 العلوم السياسية الحكمةمعهد بيت  ديمه ابراهيم شعيل السياله 1400604067 20

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة عبدالمجيد علي حسين الجمعان 1400604068 21

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة ايسر شايش سالمه المدارمه 1400604069 22

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة ابتهال محمود عبدالحميد الشردوب 1400604070 23

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة رعد عادل رزق هللا سهاونه 1400604071 24

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة مهند احمد علي الزعبي 1400604081 25

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-4-01يوم االثنين  

 (ب011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 العلوم السياسية الحكمةمعهد بيت  عدي هشام عبدالعزيز الخصاونه 1400604083 1

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة دمحم عصام دمحم العالونه 1400604084 2

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة طارق دمحم خليل الطعاني 1400604086 3

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة بيان محمود دمحم الزيود 1400604087 4

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة دمحم الصماديهديل جميل  1400604088 5

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة محمود دمحم محمود خضير 1400604089 6

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة شيرين عبدهللا ابراهيم الهيالت 1400604097 7

 السياسيةالعلوم  معهد بيت الحكمة لميس مروان ابراهيم العدوي 1400604101 8

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة هديل بالل يوسف مجدوبه 1400604102 9

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة ياسمين عبد هللا زعل الشرفات 1400604107 10

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة اريج دمحم خليف المساعيد 1400604108 11

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة البيكاتذكرى دمحم محمود  1400604109 12

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة بيان ماجد عبد الهادى مصلح 1400604111 13

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة موسى دمحم موسى اغا 1400604115 14

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة رغد الحياه عدنان حسين السايس 1400604121 15

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة ياسمين دمحم خلف العاصم 1400604123 16

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة ساندرا حمد هللا مرزوق العموش 1400604124 17

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة هديل موسى مصطفى القيام 1400604129 18

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة ادهم ابراهيم احمد الشبول 1400604130 19

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة يسرى اسماعيل دمحم صافي مبارك 1400604131 20

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة بيان حسين دمحم ابو طالب عوامله 1400604132 21

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة هناء نافع علي ابوجريره 1400604133 22

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة سليمان منصور سليمان سمور 1400604135 23

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة اسالم عيسى احمد ابو ربيع 1400604139 24



 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة غدير احمد شبل الشبل 1400604140 25

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-9يوم االربعاء  

 (أ 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية الطالباسم  الرقم الجامعي ت

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة روان رضوان محمود بردويل 1400604147 1

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة هديل نايف معيوف الخنازره 1400604148 2

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة أصاله مرزوق ناصر السويلمين 1400604151 3

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة احمد عبدالغني النمراويدمحم  1400604155 4

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة تركي دمحم عبدالمحسن البسام 1450604003 5

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة خالد غالب دمحم الشرعه 1450604011 6



 السياسيةالعلوم  معهد بيت الحكمة نور دمحم جميل وهدان 1450604040 7

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة عمر خالد موسى ابو زريق 1450604043 8

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة بيان يوسف خليل خالد 1500604003 9

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة معاوية قاسم سعد المومني 1500604012 10

 العلوم السياسية بيت الحكمةمعهد  اميمه جهاد علي عتوم 1500604013 11

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة منثور صالح محمود العمري 1500604035 12

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة احمد هواش ابراهيم السبيعي 1500604047 13

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة صهيب عليان نصر الداود 1500604057 14

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة سامر موفق دمحم الشبول 1500604058 15

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة دمحم خالد دمحم بصبوص 1500604062 16

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة المنتصر باهلل دمحم قاسم العزي 1500604070 17

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة اسيل حمدان دمحم الحوامدة 1500604074 18

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة ايمن مجبل خليف العظامات 1500604079 19

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة معن احمد دمحم ابو الحم 1500604081 20

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة عروب علي عبدهللا المومني 1500604082 21

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة منصور الزيود المنصور دمحم 1500604086 22

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة هاشم دمحم سالمه بني خالد 1500604087 23

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة دانيه توفيق اسعد الخطيب 1500604088 24

 السياسيةالعلوم  معهد بيت الحكمة ماجد سليمان بصيص المرعي 1500604091 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-9يوم االربعاء  

 (ب 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة هديل محمود رضا صالح 1500604116 1

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة عبدالهادي علي عيد المهندي 1550604002 2

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة سعود عبدالهادي دمحم االحبابي 1550604003 3

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة البتول عبدهللا ضيف هللا العاصم 1550604009 4

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة براءة دمحم ارتيمان السرحان 1550604010 5

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة الدويلهعبداللطيف ناصر راشد  1550604019 6

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة عدلي دمحم محمود الشبول 1600604030 7

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة مصعب منصور اسماعيل عامر 1600604038 8

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة وصال عبدهللا احمد الخوالدة 1600604041 9

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة عبدالرزاق خلف غريب المقاشعه 1600604042 10

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة حامد حسن مرعي القحطاني 1650604001 11

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة عبدالهادي عايض حسين االحبابي 1650604002 12

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة الرويليعبدالرحمن عبدهللا عايد  1650604003 13

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة سعود عبدالعزيز احمد المطاوعه 1650604008 14

 العلوم السياسية معهد بيت الحكمة طالل فهد صالح النمران 1650604016 15

 السياسيةالعلوم  معهد بيت الحكمة خليفه حسن علي عبدهللا السوي 1650604040 16

 االمامه والوعظ واالرشاد كلية الشريعة زينب عبدهللا دمحم الزعبي 1400107007 17

 االمامه والوعظ واالرشاد كلية الشريعة يزن حامد عوده الخالدى 1500107011 18

 االمامه والوعظ واالرشاد كلية الشريعة صهيب علي سالم عبيدات 1500107019 19



 االمامه والوعظ واالرشاد كلية الشريعة احمد عبدهللا الخوالدهسليمان  1500107021 20

 الفقه وأصوله كلية الشريعة حزيفة بن بصيط 900104121 21

 الفقه وأصوله كلية الشريعة يوسف سالم سالمه اجخيدم 1000104059 22

 الفقه وأصوله كلية الشريعة عماد مفلح دمحم السرحان 1200104059 23

 الفقه وأصوله كلية الشريعة سيتي نور الشكلة بنت سبلي 1200104193 24

 الفقه وأصوله كلية الشريعة عبير شريتح مشاري الشرفات 1300104033 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-9يوم االربعاء  

 (أ 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت



 الفقه وأصوله كلية الشريعة دمحم ازوان بن يعقوب 1300104146 1

 الفقه وأصوله كلية الشريعة نور افقة بنت نورمن بن سهيل 1300104190 2

 الفقه وأصوله كلية الشريعة سيد دمحم لقمان شفيق بن سيد م 1300104200 3

 الفقه وأصوله كلية الشريعة سيد عطيف فائز بن سيد ابو حس 1300104209 4

 الفقه وأصوله كلية الشريعة انيس يسيلة بنت دمحم ياسين 1300104214 5

 الفقه وأصوله كلية الشريعة دمحم وقي الدين بن دمحم شوقي 1300104241 6

 الفقه وأصوله كلية الشريعة سيتي روبايا بنت بحار الدين 1350104025 7

 الفقه وأصوله كلية الشريعة حنين رياض قاسم اصهب 1400104003 8

 الفقه وأصوله كلية الشريعة فاطمه خالد حرب نمر 1400104016 9

 الفقه وأصوله كلية الشريعة نور اميرة حاذقة بنت دمحم صبري 1400104030 10

 الفقه وأصوله كلية الشريعة نور ديانة شكيرة بنت دمحم شكري 1400104031 11

 الفقه وأصوله كلية الشريعة فتية النوار حنان بنت دمحم فتحا 1400104034 12

 الفقه وأصوله كلية الشريعة بنت احمد زمريسيتي نورالينا  1400104035 13

 الفقه وأصوله كلية الشريعة نور حفيظة بنت احمد 1400104036 14

 الفقه وأصوله كلية الشريعة نور سعادة بنت دمحم جنيد 1400104037 15

 الفقه وأصوله كلية الشريعة امير العريف بن عبدالعزيز 1400104041 16

 الفقه وأصوله كلية الشريعة رحيمي بن تشئ رملياحمد امير  1400104042 17

 الفقه وأصوله كلية الشريعة عفة الهويني ساليا بنت احمد خالب 1400104047 18

 الفقه وأصوله كلية الشريعة نيال صوفيا بنت ذو الكفلي 1400104049 19

 الفقه وأصوله كلية الشريعة عتيقة بنت علي عثمان 1400104050 20

 الفقه وأصوله كلية الشريعة سيتي نور اميرة بنت موسى 1400104051 21

 الفقه وأصوله كلية الشريعة نور حسنة بنت صبري 1400104052 22

 الفقه وأصوله كلية الشريعة نور شرفنا بنت قمر الدين 1400104053 23

 الفقه وأصوله كلية الشريعة زهرة الشاهرة بنت حسن 1400104054 24

 الفقه وأصوله كلية الشريعة هناء هدايتي بنت قمر الزمان 1400104055 25

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-9يوم االربعاء  

 (ب 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 الفقه وأصوله كلية الشريعة عرضينا عيشة بنت عبدالرزاق 1400104056 1

 الفقه وأصوله كلية الشريعة سيتي حجر بنت بحر الدين 1400104057 2

 الفقه وأصوله كلية الشريعة دانياليا حميدة بنت مالك هاشم 1400104058 3

 الفقه وأصوله كلية الشريعة دمحم بدر الفهمي بن علمي 1400104059 4

 الفقه وأصوله كلية الشريعة امير اخوان بن حاج منصور 1400104060 5

 الفقه وأصوله الشريعة كلية دمحم الف رزين بن دمحم رضوان 1400104061 6

 الفقه وأصوله كلية الشريعة ايه دمحم مصطفى المومنى 1400104071 7

 الفقه وأصوله كلية الشريعة هديل حكمات احمد بني يونس 1400104072 8

 الفقه وأصوله كلية الشريعة سهير ناجي دمحم قاسم 1400104082 9

 الفقه وأصوله الشريعةكلية  مروان دمحم علي جروان 1400104087 10

 الفقه وأصوله كلية الشريعة احمد خلف حمدان الشرعه 1400104094 11

 الفقه وأصوله كلية الشريعة اسراء فايز توهان حسن 1400104097 12



 الفقه وأصوله كلية الشريعة هوازن حمد عوض الخالدي 1400104103 13

 الفقه وأصوله الشريعةكلية  ريما صالح احمد الصبيحي 1400104105 14

 الفقه وأصوله كلية الشريعة حنان علي احمد الغويرين 1400104107 15

 الفقه وأصوله كلية الشريعة تمارا يحيى احمد الخطيب 1400104108 16

 الفقه وأصوله كلية الشريعة أحمد عماد دمحم خليل 1400104112 17

 الفقه وأصوله الشريعةكلية  اسالم سالم سماره الشرفات 1400104114 18

 الفقه وأصوله كلية الشريعة براءه ماهر يوسف حسن 1400104115 19

 الفقه وأصوله كلية الشريعة دمحم محمود طالب الشطناوي 1400104117 20

 الفقه وأصوله كلية الشريعة خديجه رائد ابراهيم الجمره 1400104118 21

 الفقه وأصوله كلية الشريعة احمد عوض هللا دمحم حسين 1400104119 22

 الفقه وأصوله كلية الشريعة براء خليل محمود هياجنه 1400104126 23

 الفقه وأصوله كلية الشريعة حمزه دمحم احمد العالونه 1400104132 24

 الفقه وأصوله كلية الشريعة محمود خالد فرحان طعامنه 1400104136 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

 9102-1-9يوم االربعاء  

 (أ 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 الفقه وأصوله كلية الشريعة ايمن حكيمي بن صبري 1400104138 1

 الفقه وأصوله كلية الشريعة عبد العظيم بن دمحم ناصر 1400104139 2

 الفقه وأصوله كلية الشريعة احمد نعيم بن مسلم 1400104140 3

 الفقه وأصوله كلية الشريعة نور فطري بنت يوسف 1400104141 4

 الفقه وأصوله كلية الشريعة نور حنان بنت احمد سوماري 1400104142 5

 الفقه وأصوله كلية الشريعة نور الحسنى بنت حافظ 1400104143 6

 الفقه وأصوله كلية الشريعة ذكرى دمحم عبد القادر عبد ال 1500104013 7

 الفقه وأصوله كلية الشريعة ايمان ندى علي العظامات 1500104018 8

 الفقه وأصوله كلية الشريعة راشد ضيف هللا فنيخر الهديه 1500104029 9

 الفقه وأصوله كلية الشريعة موسى نايف دمحم المومنى 1500104036 10

 الفقه وأصوله كلية الشريعة خلف سالمه سمير المساعيد 1500104043 11

 وأصولهالفقه  كلية الشريعة كوثر احمد عبدهللا الخوالدة 1500104050 12

 الفقه وأصوله كلية الشريعة روان عبدالخالق عويضه ابو محفوظ 1500104051 13

 الفقه وأصوله كلية الشريعة دمحم سمير محمود بني يونس 1500104058 14

 الفقه وأصوله كلية الشريعة جيد يوسف تركي الجوارنه 1500104060 15

 الفقه وأصوله الشريعةكلية  فهد فايز مبارك العازمي 1550104001 16

 الفقه وأصوله كلية الشريعة عثمان حسين سليمان ابوهويدي 1550104007 17

 الفقه وأصوله كلية الشريعة معتز خليف سالم خوالدة 1550104008 18

 الفقه وأصوله كلية الشريعة تركي مشعل محبوب النون 1550104025 19

 الفقه وأصوله كلية الشريعة مفضي ابراهيم مفضي الجرايدة 1600104024 20

 الفقه وأصوله كلية الشريعة بدر محمود سليمان الزيود 1600104025 21

22 1600104027 SUHWA KIM الفقه وأصوله كلية الشريعة 

 الفقه وأصوله كلية الشريعة قتيبه سمير دمحم كساسبه 1600104037 23

 الفقه وأصوله الشريعةكلية  مسلم حسين دمحم الخزاعله 1650104007 24

 الفقه وأصوله كلية الشريعة وان نور مرشده عبدالمنان 1650104022 25

          

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-9يوم االربعاء  

 (ب 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 الفقه وأصوله كلية الشريعة ميور عارف اشعاري ميور راحيم 1650104023 1

 الفقه وأصوله كلية الشريعة نور االفيقة بنت رزاق 1650104024 2

 الفقه وأصوله كلية الشريعة نور الندوة بنت انوار 1650104025 3

 الفقه وأصوله كلية الشريعة دمحم افيق بن ازهار 1650104026 4

 الفقه وأصوله كلية الشريعة جوليانا بنت رملي 1650104027 5

 الفقه وأصوله كلية الشريعة علي مهدي العجميدمحم  1650104028 6

 الفقه وأصوله كلية الشريعة نور حياتي درامي 1650104030 7

 أصول الدين كلية الشريعة دمحم دهام ارحيل الخالدي 1000105109 8

 أصول الدين كلية الشريعة نور شام بنت محمود 1050105023 9



 أصول الدين كلية الشريعة عبدهللامنى دمحم عمادالدين عو  1200105091 10

 أصول الدين كلية الشريعة مهند احمد عطا المساعيد 1200105093 11

 أصول الدين كلية الشريعة عبدهللا دمحم موسى الجعافره 1200105096 12

 أصول الدين كلية الشريعة عليان صالح عليان المساعيد 1300105041 13

 أصول الدين كلية الشريعة الرخاء مؤمن طراد سليمان 1300105056 14

 أصول الدين كلية الشريعة صدام عبد الوهاب فضيل العثامنه 1300105066 15

 أصول الدين كلية الشريعة خلود فهد عطا هللا السيبيه 1300105124 16

 أصول الدين كلية الشريعة ازرين العقيب بن دمحم فيذال 1300105213 17

18 1300105214 MAO JIYONG أصول الدين كلية الشريعة 

 أصول الدين كلية الشريعة افنان سعيد محمود ابو قطيش 1400105004 19

 أصول الدين كلية الشريعة حافظ بن عبدالملك 1400105027 20

 أصول الدين كلية الشريعة نور الشفيقة بنت جيسماني 1400105029 21

 أصول الدين كلية الشريعة دمحم هداية هللا بن سانوسي 1400105031 22

 أصول الدين كلية الشريعة بوتري نور امانية 1400105040 23

 أصول الدين كلية الشريعة انجكو عبدالهادي بن انجكو دمحم غز 1400105045 24

 أصول الدين كلية الشريعة احمد ضياء الدين بن دمحم قمر ا 1400105046 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-9يوم االربعاء  

 (أ 011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 أصول الدين كلية الشريعة مجد دمحم سعيد بني خالد 1400105048 1

 أصول الدين كلية الشريعة صبيح دمحم عوده البنيان 1400105049 2

 أصول الدين كلية الشريعة فرزانا بنت مالؤين 1400105051 3

 أصول الدين كلية الشريعة انوار ياسر سليمان العلي 1400105055 4

 أصول الدين كلية الشريعة اريج فايز سلمان السعدي 1400105057 5

 أصول الدين كلية الشريعة رهام دمحم عقاب صالح 1400105058 6

 أصول الدين كلية الشريعة لجين موفق عقلة المشاقبة 1400105060 7

 أصول الدين كلية الشريعة ساجده دمحم مفلح المساعيد 1400105061 8

 أصول الدين كلية الشريعة روان عادل عجاج المساعيد 1400105062 9

 أصول الدين كلية الشريعة وفاء دمحم عبداللطيف ابو خميش 1400105064 10

 أصول الدين كلية الشريعة نادين عمر احمد المومني 1400105065 11

 أصول الدين كلية الشريعة ايناس نعيم دمحم سليمان 1400105067 12

 أصول الدين كلية الشريعة تغريد سليمان ابراهيم ابو ربيع 1400105068 13

 أصول الدين كلية الشريعة لبنى اسماعيل دمحم المخاريز 1400105070 14

 أصول الدين كلية الشريعة اسراء دمحم محمود عنبه 1400105071 15

 أصول الدين كلية الشريعة تهاني منصور جميل بني راضي 1400105073 16

 أصول الدين كلية الشريعة سوسن محمود صالح ابو جعاده 1400105075 17

 أصول الدين كلية الشريعة مرام دمحم ابراهيم السميرات 1400105076 18

 أصول الدين كلية الشريعة عمر عبدهللا هويمل الحويطات 1400105077 19

 أصول الدين كلية الشريعة دمحم ثائر سمير الروسان 1400105086 20

 أصول الدين كلية الشريعة مروه ظاهر محمود ابو شويمه 1400105087 21

 أصول الدين كلية الشريعة اسالم دمحم حسونه سرحان 1400105088 22



 أصول الدين كلية الشريعة وفاء رشاد نعمان الهنيني 1400105091 23

 أصول الدين كلية الشريعة سوزان احمد حسين قاسم 1400105093 24

 أصول الدين كلية الشريعة بيان حسين احمد المشني 1400105096 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-9يوم االربعاء  

 (ب 011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 أصول الدين كلية الشريعة غيداء امجد علي النعمان 1400105098 1

 أصول الدين كلية الشريعة ملك مرزوق عليان المساعيد 1400105104 2

 أصول الدين كلية الشريعة فيصل عبد هللا العمرىمريم  1400105106 3

 أصول الدين كلية الشريعة ياسين دمحم عبد الرحيم الفي 1400105107 4



 أصول الدين كلية الشريعة دانا نايل دمحم طوالبه 1400105109 5

 أصول الدين كلية الشريعة مادلين نعيم عيد القيم 1400105114 6

 أصول الدين كلية الشريعة ابراهيم شعبان داودياسمين  1400105117 7

 أصول الدين كلية الشريعة صهيب رستم موسى الخطيب 1400105120 8

 أصول الدين كلية الشريعة رنا رزق حسن ابو خاطر 1400105121 9

 أصول الدين كلية الشريعة تسنيم ياسين دمحم ابو سعد 1400105123 10

 أصول الدين كلية الشريعة هنانده تقوى رضوان احمد 1400105124 11

 أصول الدين كلية الشريعة عامر سليمان فرحان مشاقبة 1450105001 12

 أصول الدين كلية الشريعة قتيبه رياض احمد طناش 1500105001 13

 أصول الدين كلية الشريعة يزن عامر عواد الخوالدة 1500105007 14

 أصول الدين كلية الشريعة بيان روحي ابراهيم خليل 1500105010 15

 أصول الدين كلية الشريعة عايد توفيق عايد العلي 1500105014 16

 أصول الدين كلية الشريعة منال خليل عبدالمجيد الغوانمه 1500105015 17

 أصول الدين كلية الشريعة هبه جمال فايز موسى 1500105032 18

 أصول الدين الشريعةكلية  رحمه عارف علي ابو شريعه 1500105038 19

20 1500105043 MA ERLI أصول الدين كلية الشريعة 

21 1500105049 HEI ZHENGCHENG أصول الدين كلية الشريعة 

 أصول الدين كلية الشريعة رحمة الفطرية بنت نور الفرحين 1550105044 22

 أصول الدين كلية الشريعة امثال محمود قسيم حمدان 1550105049 23

 أصول الدين كلية الشريعة رغد مجدي غازي عمران 1600105001 24

 أصول الدين كلية الشريعة حسين سالم دمحم اللصاصمه 1600105028 25

 أصول الدين كلية الشريعة نور الحسنى دمحم حتى 1650105010 26

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-1-9يوم االربعاء  

 (أ 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 الهندسة المدنية كلية الهندسة حميدانأحمد عماد ياسين  1100704191 1

 الهندسة المدنية كلية الهندسة حمزه جهاد عيسى السيد 1150704027 2

 الهندسة المدنية كلية الهندسة اسالم سلمان صالح القرعان 1200704029 3

 الهندسة المدنية كلية الهندسة سيف دمحم يوسف كتوعه 1200704057 4

 الهندسة المدنية كلية الهندسة رشيد عليانخالد مصطفى  1200704104 5

 الهندسة المدنية كلية الهندسة اسماء سليمان سالم االتيم 1200704107 6

 الهندسة المدنية كلية الهندسة عباده حسن علي المومني 1200704110 7

 الهندسة المدنية كلية الهندسة لينا حسن عبدالكريم الدغيم 1200704161 8

 الهندسة المدنية كلية الهندسة زيد سالم عطا الزبون 1200704167 9

 الهندسة المدنية كلية الهندسة فراس كميل نهار خوري 1200704180 10

 الهندسة المدنية كلية الهندسة يحيى جمال دمحم ابومحيميد 1250704020 11

 الهندسة المدنية كلية الهندسة موسى دمحم جميل ربيع 1250704040 12

 الهندسة المدنية كلية الهندسة حمزه احمد عوض عكور 1250704093 13

 الهندسة المدنية كلية الهندسة احمد حاتم احمد ابو العوف 1250704130 14

 الهندسة المدنية كلية الهندسة انس اسماعيل دمحم لواحمه 1300704038 15

 المدنيةالهندسة  كلية الهندسة الرا عصام موسى المعايطه 1300704046 16

 الهندسة المدنية كلية الهندسة برآءه ماهر عمر خليل 1300704048 17

 الهندسة المدنية كلية الهندسة دمحم صالح سالمه العزه 1300704050 18



 الهندسة المدنية كلية الهندسة سنابل احمد عبدالكريم الزيود 1300704052 19

 الهندسة المدنية الهندسةكلية  جوليا جمال حسين الشقيرات 1300704053 20

 الهندسة المدنية كلية الهندسة عال شاهر خالد سليمان 1300704055 21

 الهندسة المدنية كلية الهندسة رزان فتحي فؤاد شاويش 1300704078 22

 الهندسة المدنية كلية الهندسة عدي ابراهيم محمود غطاس 1300704080 23

 الهندسة المدنية كلية الهندسة السليممرح اسامة عيسى  1300704088 24

 الهندسة المدنية كلية الهندسة رانيا اصالن صبح المساعيد 1300704090 25

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-1-9يوم االربعاء  

 (ب 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات  09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 



 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 المدنيةالهندسة  كلية الهندسة عايد احمد عايد الشرفات 1300704094 1

 الهندسة المدنية كلية الهندسة نبال هشام دمحم حسن بشير 1300704095 2

 الهندسة المدنية كلية الهندسة ايه حسين عبدهللا الخوالده 1300704115 3

 الهندسة المدنية كلية الهندسة رائد دمحم حسن الشديفات 1300704124 4

 الهندسة المدنية الهندسةكلية  هاشم حسن عوده المشاقبه 1300704127 5

 الهندسة المدنية كلية الهندسة هال باسل عارف جعاره 1300704129 6

 الهندسة المدنية كلية الهندسة سجى دمحم حسن المومني 1300704131 7

 الهندسة المدنية كلية الهندسة ساجده عيد سالم اللويبد 1300704136 8

 الهندسة المدنية كلية الهندسة غدير محمود موسى الحراحشه 1300704149 9

 الهندسة المدنية كلية الهندسة مجد سالم عسكر العظامات 1300704155 10

 الهندسة المدنية كلية الهندسة دمحم غسان موسى الدويري 1300704156 11

 الهندسة المدنية كلية الهندسة دمحم عمر خالد الدالبيح 1300704167 12

 الهندسة المدنية كلية الهندسة عبدهللا عواد العليماتغيداء  1300704168 13

 الهندسة المدنية كلية الهندسة انس مصطفى حسين الزعبي 1300704193 14

 الهندسة المدنية كلية الهندسة هديل نصر الدين احمد العديلي 1300704203 15

 المدنيةالهندسة  كلية الهندسة عدي طارق ابراهيم ابودامس 1350704006 16

 الهندسة المدنية كلية الهندسة يزن صالح عارف سماره 1350704023 17

 الهندسة المدنية كلية الهندسة عبدالعزيز دمحم سالم ابوخطاب 1350704025 18

 الهندسة المدنية كلية الهندسة صبري سليم علي الشناوي 1350704032 19

 الهندسة المدنية الهندسةكلية  هديل هايل حياة السرحان 1350704034 20

 الهندسة المدنية كلية الهندسة دمحم جمعه احمد فرج هللا 1350704047 21

 الهندسة المدنية كلية الهندسة حمزه عمر محمود الطهراوي 1350704057 22

 الهندسة المدنية كلية الهندسة احمد يوسف دمحم مصطفى 1350704068 23

 الهندسة المدنية كلية الهندسة الخوالدهضحى احمد توفيق  1350704074 24

 الهندسة المدنية كلية الهندسة رزان احمد دمحمحمدان 1350704078 25

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-1-9يوم االربعاء  

 (أ 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات  09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 المدنيةالهندسة  كلية الهندسة خالد حاكم مشهور الفواعره 1350704081 1

 الهندسة المدنية كلية الهندسة خالد اسعد حسن ابوكوش 1350704082 2

 الهندسة المدنية كلية الهندسة رانيا حسن علي الشقاح 1350704110 3

 الهندسة المدنية كلية الهندسة عمر دمحم عوده ابوربيع 1350704113 4

 الهندسة المدنية كلية الهندسة حكمت عدنان موسى الخالدي 1350704116 5

 الهندسة المدنية كلية الهندسة قصي عبدالحكيم عيسى شاور 1350704120 6

 الهندسة المدنية كلية الهندسة حسام الدين زهير احمد العجيمي 1350704122 7

 الهندسة المدنية كلية الهندسة دانه راسم محمود الريماوي 1350704126 8

 الهندسة المدنية كلية الهندسة عطعوطساره عزمي جهاد  1350704131 9

 الهندسة المدنية كلية الهندسة شيماء يوسف صالح الصالحات 1400704003 10

 الهندسة المدنية كلية الهندسة رهف بدوى دمحمعبدهللا الحرباوى 1400704016 11

 الهندسة المدنية كلية الهندسة سبأ طارق يوسف الوريدات 1400704017 12



 الهندسة المدنية كلية الهندسة مالك فؤاد فاروق ابو قمر 1400704018 13

 الهندسة المدنية كلية الهندسة محمود احمد رباح الكسواني 1400704021 14

 الهندسة المدنية كلية الهندسة ساره دمحم محمود شهوان 1400704024 15

 الهندسة المدنية كلية الهندسة محمود هشام محمود الرفاعي 1400704029 16

 الهندسة المدنية كلية الهندسة اشراق حسين سليمان حراحشة 1400704037 17

 الهندسة المدنية كلية الهندسة أسامه رشدى دمحم سويدات 1400704041 18

 الهندسة المدنية كلية الهندسة ابتهال يونس دمحم حمدان 1400704043 19

 الهندسة المدنية كلية الهندسة السوالمهدمحم صالح شامان  1400704050 20

 الهندسة المدنية كلية الهندسة سارة عبدالكريم دمحم عليمات 1400704051 21

 الهندسة المدنية كلية الهندسة وعد دمحم مرزوق الخوالده 1400704052 22

 الهندسة المدنية كلية الهندسة دمحم سالم عطاهللا ابو الهول 1400704055 23

 الهندسة المدنية كلية الهندسة دمحم رائد حسن بني عيسى 1400704056 24

 الهندسة المدنية كلية الهندسة روان دمحم غيث الدقس الجبارا 1400704057 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

     9102-1-9يوم االربعاء  

 (ب 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات  09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 المدنيةالهندسة  كلية الهندسة رقية عاطف دمحم الرقيبات 1400704058 1

 الهندسة المدنية كلية الهندسة مشعل دمحم علي بطاينه 1400704059 2

 الهندسة المدنية كلية الهندسة مصعب عيسى حسين العموش 1400704063 3

 الهندسة المدنية كلية الهندسة شروق عبدالعزيز حسن حميد 1400704067 4

 الهندسة المدنية الهندسةكلية  بدرالدين سالم سلمان البريقي 1400704071 5

 الهندسة المدنية كلية الهندسة مرح حمد قاسم الشديفات 1400704072 6

 الهندسة المدنية كلية الهندسة احمد سليمان دمحم زيتون 1400704077 7

 الهندسة المدنية كلية الهندسة "العبداللطيف"راما ياسر فائق  1400704078 8

 الهندسة المدنية كلية الهندسة الزبونعلي يوسف دمحم  1400704082 9

 الهندسة المدنية كلية الهندسة رشا خليل ابراهيم الجسار 1400704083 10

 الهندسة المدنية كلية الهندسة هاشم ابراهيم عبد هللا الخاليله 1400704085 11

 الهندسة المدنية كلية الهندسة رياض علي احمد المشاقبه 1400704094 12

 الهندسة المدنية كلية الهندسة ابتهال احمد عيفان الهيشان 1400704098 13

 الهندسة المدنية كلية الهندسة سائد جهاد بدران جرادات 1400704101 14

 الهندسة المدنية كلية الهندسة رياده دمحم احمد المومني 1400704102 15

 الهندسة المدنية كلية الهندسة حلمي رائد حلمي عليان 1400704103 16

 الهندسة المدنية كلية الهندسة سكينه جبر دمحم ناصر 1400704106 17

 الهندسة المدنية كلية الهندسة اسيد دمحم ناجح رجا المقداد 1400704112 18

 الهندسة المدنية كلية الهندسة احمد جهاد موسى جرادات 1400704117 19

 الهندسة المدنية كلية الهندسة الشرعهايمان عوده عبدهللا  1400704121 20

 الهندسة المدنية كلية الهندسة زكريا احمد علي المغربي 1400704123 21

 الهندسة المدنية كلية الهندسة احمد دمحم موسى بني عواد 1400704125 22

 الهندسة المدنية كلية الهندسة حنين اسعد صابر ابو زينه 1400704128 23

 الهندسة المدنية كلية الهندسة حمزه دمحم عيد ابوهوال 1450704011 24

 الهندسة المدنية كلية الهندسة عالء عطايا احمد ابو عليوه 1450704012 25

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-1-9يوم االربعاء  

 (أ 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات  09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 المدنيةالهندسة  كلية الهندسة معاذ دمحم طايل عواوده 1450704022 1

 الهندسة المدنية كلية الهندسة جمانه مصطفى ياسين الجريري 1450704037 2

 الهندسة المدنية كلية الهندسة سهيل سعود سهيل شموط 1450704041 3

 الهندسة المدنية كلية الهندسة عبدهللا يوسف دمحم مصطفى 1450704044 4

 الهندسة المدنية كلية الهندسة دمحم جميل احمد يعقوب 1450704056 5

 الهندسة المدنية كلية الهندسة دمحم عادل سلمان عجاوي 1450704060 6

 الهندسة المدنية كلية الهندسة هيثم غسان عبدالقادر ابو قمر 1450704061 7

 الهندسة المدنية كلية الهندسة عامر دمحم عبدالغني درادكه 1450704070 8



 الهندسة المدنية كلية الهندسة دمحم يونس دمحم عكه 1500704069 9

 الهندسة المدنية كلية الهندسة هبه حسين طالل الطويل 1500704086 10

 الهندسة المدنية كلية الهندسة حمزه حسين ابراهيم الصبان 1500704089 11

 الهندسة المدنية كلية الهندسة احمد فواز دمحم االحمد 1500704103 12

 الهندسة المدنية كلية الهندسة علي السرحانباسل صالح  1500704106 13

 الهندسة المدنية كلية الهندسة سندس عماد فرح القضاه 1550704001 14

 الهندسة المدنية كلية الهندسة ابراهيم دمحم علي الشواقفه 1550704003 15

 الهندسة المدنية كلية الهندسة مروان محمود دمحم ابو سمره 1550704010 16

 الهندسة المدنية كلية الهندسة معاذ خليل دمحم البطاينة 1550704011 17

 الهندسة المدنية كلية الهندسة صبا عادل صايل القاضي 1550704024 18

 الهندسة المدنية كلية الهندسة ثائر رافت مصطفى القاضي 1550704054 19

 المدنيةالهندسة  كلية الهندسة ليث عبدهللا سعيد بطاينه 1550704059 20

 الهندسة المدنية كلية الهندسة احمد نظير دمحم جبر 1600704086 21

 الهندسة المدنية كلية الهندسة يوسف جمال يوسف عبدهللا 1600704094 22

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة افنان دمحم حسن بني احمد 1300706002 23

 هندسة الطاقة المتجددة الهندسةكلية  احمد جهاد ناصر العرامشه 1300706004 24

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة حازم نضال توفيق حطاب 1300706006 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-1-9يوم االربعاء  

 (ب 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 المتجددةهندسة الطاقة  كلية الهندسة روان رافت مطيع السقا 1300706008 1

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة دحام احمد دحام القعيط 1300706010 2

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة اسيل دمحم غازى الجنيدى 1300706012 3

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة عباده حسن احمد معابره 1300706018 4

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة رؤى جمال حسين ياسين 1300706019 5

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة حمزه احمد عبد هللا الهزيم 1300706021 6

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة عمر عيسى ابراهيم الصمادي 1300706026 7

 المتجددةهندسة الطاقة  كلية الهندسة افنان فواز نصرهللا العموش 1300706032 8

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة يوسف نايف فهد اربيعات 1300706036 9

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة بركات حمد بركات السرحان 1300706038 10

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة اسيل دمحم تركي طرادات 1300706039 11

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة السرديهخالد نعيم حمد  1300706043 12

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة ماجده عيد دمحم الزيود 1300706044 13

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة شهد ناصر مفلح العموش 1300706045 14

 المتجددةهندسة الطاقة  كلية الهندسة عمر عصام دمحم الطحاينه 1300706046 15

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة علي عبدهللا احمد الصغير 1300706047 16

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة احمد صالح حسن نصير 1300706051 17

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة احمد دمحم احمد الهندي 1300706052 18

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة الكركيطيف ياسين محمود  1400706004 19

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة نهى غصاب دمحم الشرعه 1400706006 20

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة معتصم حسين محمود المنسي 1400706009 21



 المتجددةهندسة الطاقة  كلية الهندسة خلود زياد محمود الرياالت 1400706010 22

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة الليث خليل سليمان الحاج 1400706011 23

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة زيد دمحم صالح ملكاوي 1400706012 24

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة سيرين حسام يونس دار خليل 1400706013 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-1-9يوم االربعاء  

 (أ 011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات  09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية اسم الطالب الجامعيالرقم  ت

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة دمحم محمود علي بني يونس 1400706015 1

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة حنين مصطفى اسماعيل نجاجره 1400706018 2

 المتجددةهندسة الطاقة  كلية الهندسة عبد الرحمن عماد احمد المريد 1400706021 3



 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة دمحم عمر صابر اسعد 1400706022 4

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة حسام دريد صابر نادر 1400706030 5

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة فرح عبد الرزاق عوده المحادين 1400706034 6

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة السرحانفاطمه دمحم عيد  1400706035 7

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة حال عمر غازي ابو مزهر 1400706036 8

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة بشار بسام دمحم البري 1400706037 9

 المتجددةهندسة الطاقة  كلية الهندسة دمحم خلدون ابراهيم الهاها 1400706039 10

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة نداء احمد هاشم الشواقفة 1400706042 11

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة دمحم حمزه حسني القطامي 1400706049 12

 هندسة الطاقة المتجددة كلية الهندسة دمحم مشهور عيسى الشريفين 1500706048 13

 هندسة العمارة كلية الهندسة كامل السعديروان بسام  1050703040 14

 هندسة العمارة كلية الهندسة عثمان يوسف عثمان عليان 1250703112 15

 هندسة العمارة كلية الهندسة مرام دمحم جميل العموري 1300703020 16

 هندسة العمارة كلية الهندسة ليمار سمير عبد هللا القباني 1300703026 17

 هندسة العمارة كلية الهندسة بيان جمال موسى ابو دوش 1300703051 18

 هندسة العمارة كلية الهندسة ايه نبيل ابراهيم ناصيف 1300703069 19

 هندسة العمارة كلية الهندسة ادهم سنان عبدهللا حميدات 1300703072 20

 هندسة العمارة كلية الهندسة حسن عبدالرحيم حسن حمادنه 1300703073 21

 هندسة العمارة كلية الهندسة وئام وليد مجلي العواودة 1300703077 22

 هندسة العمارة كلية الهندسة دنيا ضيف هللا دمحم عبيدات 1300703078 23

 هندسة العمارة كلية الهندسة سجى احمد زهدي ابوالعنين 1350703005 24

 العمارةهندسة  كلية الهندسة ربى بسام كامل السعدي 1350703006 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-1-9يوم االربعاء  

 (ب011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات  09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 هندسة العمارة كلية الهندسة اسيل احمد دمحم الرفاعي 1350703021 1

 هندسة العمارة كلية الهندسة دعاء حامد صالح زيدالكيالني 1350703023 2

 العمارةهندسة  كلية الهندسة ميسلون يحيى عبدالرزاق اشرق لبن 1350703033 3

 هندسة العمارة كلية الهندسة مرح سليمان دمحم خليفه 1350703038 4

 هندسة العمارة كلية الهندسة احمد زياد سالم ابو ورده 1350703047 5

 هندسة العمارة كلية الهندسة ريم بسام عمر دمحم 1350703049 6

 العمارةهندسة  كلية الهندسة روان عليان دمحم المخادمه 1350703051 7

 هندسة العمارة كلية الهندسة امينه دمحم ابراهيم الشديفات 1350703053 8

 هندسة العمارة كلية الهندسة سلسبيل عمر طالق السليم 1350703056 9

 هندسة العمارة كلية الهندسة ميعاد عبدالفتاح محمود عمرو 1350703093 10

 هندسة العمارة الهندسةكلية  يمان راشد اسكندر بني خالد 1350703101 11

 هندسة العمارة كلية الهندسة عرين يحيى حسن ابداح 1400703001 12

 هندسة العمارة كلية الهندسة حكيمه اسماعيل غانم البشايره الزيدانين 1400703003 13

 هندسة العمارة كلية الهندسة ليلى خالد حسين دمحم 1400703006 14

 هندسة العمارة كلية الهندسة خلف سيالوىماري ابراهيم  1400703008 15

 هندسة العمارة كلية الهندسة صفاء ماجد دمحم الزيود 1400703009 16

 هندسة العمارة كلية الهندسة بيان عوده مصبح الجراد 1400703010 17



 هندسة العمارة كلية الهندسة جيهان اسماعيل احمد الصوص 1400703011 18

 هندسة العمارة كلية الهندسة رومل عبدالنبي دويكاترنيم  1400703014 19

 هندسة العمارة كلية الهندسة ايه عصمت فائق السماعنه 1400703018 20

 هندسة العمارة كلية الهندسة نادين ايهاب دمحم الشعباني 1400703020 21

 هندسة العمارة كلية الهندسة تمارا عبدهللا يوسف الغرابلي 1400703021 22

 هندسة العمارة كلية الهندسة عمر خالد سعدات النجار 1400703028 23

 هندسة العمارة كلية الهندسة لينة وليد علي نصرهللا 1400703031 24

 هندسة العمارة كلية الهندسة دينا سامي شفيق خليل 1400703034 25

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-9يوم االربعاء  

 (أ 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  



 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 هندسة العمارة كلية الهندسة سهاد ابراهيم دمحم ابو سخن 1400703036 1

 هندسة العمارة كلية الهندسة ميساء جهاد حامد عبابنه 1400703037 2

 هندسة العمارة كلية الهندسة رنا نائل دمحم حامد 1400703039 3

 هندسة العمارة كلية الهندسة سلسبيل اسماعيل موسى عالم 1400703043 4

 هندسة العمارة كلية الهندسة نور عبدالرحمن حسن زيد الكيالني 1400703046 5

 هندسة العمارة كلية الهندسة ساره دمحم يونس أبو عالن 1400703047 6

 هندسة العمارة كلية الهندسة دانية رضى عبدالكريم الشديفات 1400703049 7

 هندسة العمارة الهندسةكلية  اشراق عمر عبدالقادر بني ارشيد 1400703061 8

 هندسة العمارة كلية الهندسة اسماء ادهم بالل الشيشاني 1400703063 9

 هندسة العمارة كلية الهندسة مي رائد عقلة الخزاعلة 1400703064 10

 هندسة العمارة كلية الهندسة نضال سامي كمال حجير 1400703065 11

 هندسة العمارة الهندسةكلية  امال خليل جميل مصطفى 1400703067 12

 هندسة العمارة كلية الهندسة ساره فكتور نصرت طاشمان 1400703068 13

 هندسة العمارة كلية الهندسة رعد خضر دمحم ذيبان 1400703069 14

 هندسة العمارة كلية الهندسة اسراء سمير محمود العلي 1400703071 15

 هندسة العمارة كلية الهندسة تقى خالد ضيف هللا المومني 1400703072 16

 هندسة العمارة كلية الهندسة اسيل حسين فؤاد محاميد 1400703074 17

 هندسة العمارة كلية الهندسة ايه علي خليل ابو نجم 1400703078 18

 هندسة العمارة كلية الهندسة حنين عدنان هاشم الغنيم 1400703079 19

 هندسة العمارة كلية الهندسة العبدروحيه عبدالناصر روحي  1450703001 20

 هندسة العمارة كلية الهندسة عمر زهير دمحم عطيه 1450703010 21

 هندسة العمارة كلية الهندسة احمد جميل عبداللطيف قراجه 1450703011 22

 هندسة العمارة كلية الهندسة عيسى عبد المعطي فارس الصالح 1450703012 23

 هندسة العمارة كلية الهندسة سلطان علي ابوالضبعاتساره  1450703017 24

 هندسة العمارة كلية الهندسة شذى دمحم يعقوب الخالدي 1450703020 25

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-9يوم االربعاء  

 (ب 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 هندسة العمارة كلية الهندسة احمد كايد احمد الخاليفه 1450703025 1

 هندسة العمارة كلية الهندسة هناء ناصر احمد االحمد 1450703030 2

 هندسة العمارة كلية الهندسة مجد عادل سعيد العبيد 1450703035 3

 هندسة العمارة كلية الهندسة احمد طارق احمد عوض 1450703036 4

 هندسة العمارة كلية الهندسة دمحم وائل فريز ابوهنطش 1450703040 5

 هندسة العمارة كلية الهندسة اسماعيل احمد اسماعيل غنيم 1450703041 6

 هندسة العمارة كلية الهندسة احمد عبدهللا احمد صبح 1450703042 7

 هندسة العمارة كلية الهندسة احمد طاهر محمود الصغير 1450703048 8

 هندسة العمارة كلية الهندسة حسن خليل صالح الحاج علي 1450703049 9

 هندسة العمارة كلية الهندسة هديل عبدالكريم رباح هنيه 1450703053 10

 هندسة العمارة كلية الهندسة وصال عبدهللا صالح الشقيرات 1450703067 11

 هندسة العمارة كلية الهندسة دمحم بكر جمال صالح 1500703028 12



 العمارةهندسة  كلية الهندسة خلدون فضل مصطفى العمري 1550703004 13

 هندسة العمارة كلية الهندسة عمر دمحم علي ابو قاسم 1550703009 14

 هندسة العمارة كلية الهندسة ضياء خالد اسماعيل نصار 1550703013 15

 هندسة العمارة كلية الهندسة دمحم عبدهللا عطا حسين 1550703015 16

 العمارةهندسة  كلية الهندسة محمود عصام محمود عوض 1550703026 17

 هندسة المساحة كلية الهندسة رؤى سليمان سليم دروبي 1000705064 18

 هندسة المساحة كلية الهندسة همام ابراهيم احمد مصطفى 1150705056 19

 هندسة المساحة كلية الهندسة يزيد حسين سليم اللصاصمه 1200705076 20

 هندسة المساحة الهندسةكلية  باسل عيد سليمان ابو مسيمير 1200705085 21

 هندسة المساحة كلية الهندسة احمد روحي خليل ابداح 1200705089 22

 هندسة المساحة كلية الهندسة حمزة طارق دمحم حبش 1250705062 23

 هندسة المساحة كلية الهندسة خالد وليد خيرو الخزاعله 1250705074 24

 هندسة المساحة كلية الهندسة اصاله دمحم تيسير حسني حسن 1300705023 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-9يوم االربعاء  

 (أ 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 هندسة المساحة كلية الهندسة انس جمال احمد الجمال 1300705028 1

 هندسة المساحة كلية الهندسة معن دمحم منصور االعور 1300705032 2

 هندسة المساحة كلية الهندسة حسين مصلح حسين ابو ملوح 1300705045 3

 هندسة المساحة كلية الهندسة حبيب علي محمود زواهره 1300705050 4

 هندسة المساحة كلية الهندسة امل عدنان علي المشاقبة 1300705059 5

 هندسة المساحة كلية الهندسة عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الحسيني 1300705073 6

 هندسة المساحة كلية الهندسة يمامه عبدالرحمن عبدالحميد يحيى 1300705076 7

 هندسة المساحة كلية الهندسة روابي اسامه رافع القاضي 1300705095 8

 هندسة المساحة كلية الهندسة حنين طارق احمد ابو سليم 1300705099 9

 هندسة المساحة كلية الهندسة مؤيد ياسر عبد الكريم الخاليله 1300705100 10

 هندسة المساحة كلية الهندسة سيف سالم دمحم المشاقبه 1300705104 11

 هندسة المساحة كلية الهندسة سامي ابراهيم عيد البردان 1300705108 12

 هندسة المساحة كلية الهندسة مصطفى ابراهيم مصطفى عبدالهادي 1300705160 13

 هندسة المساحة كلية الهندسة عاصم كامل احمد زوانه 1350705011 14

 هندسة المساحة كلية الهندسة سيف الدين يوسف ذيب الظهيرات 1350705020 15

 هندسة المساحة كلية الهندسة ايمان محمود يوسف يوسف 1350705024 16

 هندسة المساحة كلية الهندسة االء عبدربه عامر العوضات 1350705025 17

 هندسة المساحة كلية الهندسة عيسى الهناديهوليد جهاد  1350705039 18

 هندسة المساحة كلية الهندسة احمد دمحم سعد نوفل 1350705066 19

 هندسة المساحة كلية الهندسة بالل صالح محمود النويهي 1400705003 20

 هندسة المساحة كلية الهندسة حسام دمحم سالم طناش 1400705008 21

 هندسة المساحة كلية الهندسة حسن الشيخ حسنضحى تيسير  1400705009 22

 هندسة المساحة كلية الهندسة دمحم نادر دمحم الصغير 1400705018 23

 هندسة المساحة كلية الهندسة ليث ماهر خضر ابو سربل 1400705019 24

 هندسة المساحة كلية الهندسة حنين جمال حسين ياسين 1400705020 25

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-9يوم االربعاء  

 (ب 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 هندسة المساحة كلية الهندسة احمد بدرالدين دمحم المساعدة 1400705033 1

 هندسة المساحة كلية الهندسة اسيل ابراهيم حامد الخوالدة 1400705037 2

 هندسة المساحة كلية الهندسة بهاء رائد احمد بني ياسين 1400705054 3

 هندسة المساحة كلية الهندسة هاشم احمد هاشم الشواقفة 1400705055 4

 هندسة المساحة كلية الهندسة رهام دمحم محمود ابراهيم 1400705060 5

 هندسة المساحة كلية الهندسة عائشة عبدالكريم دمحم خزاعلة 1400705061 6

 هندسة المساحة كلية الهندسة حامد سليمان حامد العطاري 1400705063 7



 هندسة المساحة كلية الهندسة روان مازن جميل الشوارب 1450705002 8

 هندسة المساحة كلية الهندسة حمزة ابراهيم علي كساسبه 1450705012 9

 هندسة المساحة كلية الهندسة مامون موسى فرج الجهماني 1500705005 10

 هندسة المساحة كلية الهندسة دمحم فواز سعود الزبن 1500705046 11

 هندسة المساحة كلية الهندسة عدي حسن دمحم القلقيلي 1550705001 12

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية ورود عبدالهادي سلمان ابوعليم 1101113084 13

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية براءه خضر علي الحراحشه 1201113144 14

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية مجد دمحم علي البدارين 1251113018 15

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية منى زيد دمحم الغزالين 1301113004 16

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية متعب حمزه حمدان سحيمات 1301113222 17

 الخاصةالتربية  كلية العلوم التربوية روان عثمان موسى الشديفات 1301113265 18

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية طارق دمحم هليل دمحم 1351113028 19

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية هنادي دمحم علي خزاعلة 1351113031 20

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية بشرى لويفي عوده السرحان 1351113044 21

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية السميران سناء مرزوق مفلح 1351113056 22

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية عبدالرحمن مصطفى عبدهللا االشقر 1351113066 23

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية غالب حمزة حمدان سحيمات 1351113099 24

 التربية الخاصة التربويةكلية العلوم  بلقيس علي ميالن الشرفات 1401113009 25

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-9يوم االربعاء  

 (أ 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية اسراء دمحم سعيد صافي 1401113012 1

 الخاصةالتربية  كلية العلوم التربوية امل عمر احمد العويدات 1401113014 2

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية كامل خليل كامل ابو جوده 1401113021 3

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية جيهان علي عويد البري 1401113023 4

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية حازم عيد فليح السرحان 1401113026 5

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية الدرابسه دمحم خير ماجد عقله 1401113031 6

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية بثينة دمحم احمد الحراحشة 1401113039 7

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية حنين ابراهيم عبد الرمحي 1401113040 8

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية دمحم صبحى احمد طربوش 1401113046 9

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية اريج عبدهللا اربيع الحسن 1401113055 10

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية تغريد دمحم خليل ابو غيث 1401113056 11

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية ايه علي شريف الحايك 1401113058 12

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية خالد عليان العرقان دمحم 1401113059 13

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية سوزان علي فنخور العظامات 1401113060 14

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية ايمان عوض دمحم مطار 1401113063 15

 التربية الخاصة التربويةكلية العلوم  االء حسام الدين صادق حسن 1401113069 16

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية احمد بركات جليل السرحان 1401113070 17

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية سحر عادل كامل المشارقه 1401113071 18

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية شيماء علي احمد بني خالد 1401113073 19



 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية مي دمحم احمد كايد 1401113076 20

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية ميسم دمحم عبدالرحمن الشديفات 1401113092 21

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية ايمان عطاهلل مطر مطلق 1401113098 22

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية غدير بسام عوده الحديد 1401113112 23

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية مريم عيد يوسف علم الدين 1401113120 24

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية شروق خالد دمحم حسن 1401113121 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-9يوم االربعاء  

 (ب 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية مصبح جرادتقوى عبدالرحمن  1401113124 1

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية مياده سليم احمد اسماعيل 1401113126 2



 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية سحر دمحم خلف الخطايبه 1401113127 3

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية غيداء هشام احمد بني عيسى 1401113130 4

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية شيماء ياسين علي عبد الحافظ 1401113131 5

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية ميجاد احمد صالح الشياب 1401113132 6

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية مريم رضا جبرى ضمره 1401113135 7

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية عواد احمد السرحاناسراء  1401113136 8

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية االء حسين عبد هللا البشير 1401113139 9

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية بشرى طالل حميد زين الدين 1401113140 10

 التربية الخاصة التربويةكلية العلوم  قصي عمر صادق قدوره 1401113143 11

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية سوار خالد فايز بشكار 1401113144 12

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية عبير مصطفى عبدالحفيظ ابوعابد 1401113145 13

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية نور ايوب خليل خليل 1401113147 14

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية عال عاطف عايش ابو محسن 1401113148 15

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية فرح وليد عمر هواري 1401113149 16

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية هبه عبد الرزاق فالح الحسن 1401113150 17

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية وفاء يوسف احمد بني بكار 1401113151 18

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية ديما قاسم دمحم معاني 1401113152 19

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية ساجده خضر مصطفى عثمان 1401113155 20

 الخاصةالتربية  كلية العلوم التربوية هديل عالء الدين مصطفى اسماعيل 1401113157 21

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية لميس حسن محمود المصري 1401113159 22

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية رزان سالم عبدالفتاح ابو خزنه 1401113161 23

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية مرام ياسر عبدالرحمن عبد 1401113162 24

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية ياسر داود عبيدعمار  1401113165 25

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-9يوم االربعاء  

 (أ 011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية طارق عدنان دمحم بني عيسى 1401113167 1

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية صفاء ابراهيم دمحم المشتولي 1401113171 2

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية باسل فواز دمحم علي جرادات 1401113174 3

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية آمنة عوض عبداللطيف حامد 1401113176 4

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية براءه حسن محمود الجريري 1401113177 5

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية عبدالجواد سالم ابوكريم سحر 1451113009 6

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية نسرين احمد طالب مشاقبة 1451113021 7

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية مالك احمد سالم العلي 1451113115 8

 التربية الخاصة العلوم التربويةكلية  حازم عبدالرحمن فرحان كعابنه 1451113119 9

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية لميس خالد يوسف قازان 1451113120 10

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية ليث ايمن علي الذيب 1451113122 11

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية غيداء دمحم عبدهللا السرحان 1451113124 12

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية دينا مشتهى قاسم احمد 1451113125 13

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية خالده حسن خالد القرعان 1451113128 14

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية نايف قاسم دمحم ابو دلو 1451113129 15



 التربية الخاصة العلوم التربويةكلية  ميس صقر عايد العيسى 1451113133 16

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية هيا خالد خليف الزغاتيت 1451113135 17

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية رشا خليف بخيتان المصيح 1451113136 18

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية غدير احمد بركات الخزاعلة 1451113139 19

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية وجدان دمحم عيد العودةهللا 1501113002 20

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية الهنوف فالح فالح العظامات 1501113022 21

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية لبنى خالد عبدهللا الماضي 1501113025 22

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية دمحم النخيليحنين عدنان  1501113031 23

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية مرام محمود نعيم وادى 1501113032 24

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية بيان صبحي محمود الشايب 1501113035 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      



 9102-1-9يوم االربعاء  

 (ب011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية بيان محمود احمد ابو مسلم 1501113049 1

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية ابتسام عبدهللا احمد المشني 1501113058 2

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية ايه ظافر عبدالرحمن ارحيم 1501113064 3

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية الزغلسارة وليد فتحي  1501113069 4

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية لمى خالد عبدهللا يوسف 1501113070 5

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية ميس عمر قاسم الشرقاوي 1501113078 6

 الخاصةالتربية  كلية العلوم التربوية نورس سليمان دمحم عبيدات 1501113079 7

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية آالء جهاد سالم الكفيري 1501113083 8

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية اماني علي حسين السعود 1501113084 9

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية رشا خالد دمحم المشاقبة 1501113085 10

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية دراوشهاحمد فواز احمد  1501113087 11

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية ياسمين دمحم سالم الخزعلي 1501113091 12

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية سبأ يحيى دمحم العزام 1501113095 13

 الخاصة التربية كلية العلوم التربوية احمد عمر دمحم الطرمان 1501113098 14

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية دمحم احمد منصور الحرافشة 1501113099 15

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية روان صالح عبدالحميد خزاعله 1501113101 16

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية اشواق نايف حسن المساعيد 1501113103 17

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية بلقيس عبدهللا خالد الكركي 1501113104 18

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية اسالم دمحم حسين الخوالده 1501113105 19

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية حياه عبدالمولى سالمه العكاليك 1501113110 20

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية الخريشهرزان عبدهللا سالم  1501113111 21

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية هيام ضيف هللا راجي الهيطلي 1501113114 22

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية بتول ابراهيم عبدالحميد الحاج احمد 1501113119 23

 التربية الخاصة العلوم التربويةكلية  عبدالرزاق دمحم دحام القعيط 1501113120 24

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية انوار تركي عيسى الحوامده 1551113001 25

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية فهد دمحم عواد ابوفالحة 1551113002 26

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-0يوم الخميس  

 (أ 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية المشارقةرغد عادل كامل  1551113004 1

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية مروان دمحم فارع الخزاعلة 1551113005 2

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية رائد احمد عبدالرحمن الشديفات 1551113010 3

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية غرام مرجي عقل بني خالد 1551113011 4

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية سجى مراد احمد خريسات 1551113045 5

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية حمزه خالد درويش الشرعه 1601113001 6

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية سندس محمود سليم سفاريني 1601113038 7

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية مصطفى دمحم القيسيعندليب  1601113041 8

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية امل عويد عياده المساعيد 1601113048 9

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية فاطمة يوسف سليمان خزاعلة 1601113055 10



 التربية الخاصة التربويةكلية العلوم  غروب كامل دمحم عاشور 1601113056 11

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية عمران مروان ضيف هللا العلي 1601113060 12

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية رغد دمحم احمد العموش 1601113062 13

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية زينب غازي احمد الكركي 1601113075 14

 التربية الخاصة كلية العلوم التربوية دمحم نواف دمحم البطران 1651113029 15

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية عبدالوهاب دمحم هالل الحوت 1101164101 16

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية دمحم عدنان دمحم التوينه 1301164001 17

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية الخزاعلةاسماء فالح عبدهللا  1301164004 18

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية ريم عبدهللا اسماعيل ابوخوصه 1301164019 19

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية نهى عياش عايد العظامات 1301164048 20

 الطفلتربية  كلية العلوم التربوية دمحم رضا عميش العظامات 1301164059 21

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية ساره عواد دمحم السرديه 1301164086 22

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية سناء عبدالرحمن دمحم الجعبري 1301164095 23

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية وجدان خلدون ابراهيم الحليق 1351164007 24

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية محيالن المساعيدروان فيصل  1351164017 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-0يوم الخميس  

 (ب 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية مريم دمحم فضل حموري 1401164001 1

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية جميله دمحم سامي البردويل 1401164002 2

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية اسراء عبدهللا جميل صبيح 1401164003 3

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية رانيا بولص يوسف السهاونة 1401164006 4

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية مها نمر مصطفى ابو ذياب 1401164007 5

 تربية الطفل التربوية كلية العلوم رنا كمال سليم الموسى 1401164013 6

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية لمى بالل يوسف برهم 1401164017 7

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية رغد سالم سليم المصري 1401164018 8

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية صفاء محمود سليم القديرى 1401164020 9

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية عواد الزيوداسراء حسين  1401164021 10

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية حنين عبدالرحيم اسماعيل المسالمة 1401164022 11

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية شفاء احمد يوسف مشاقبة 1401164024 12

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية اميره مخلد عواد السميران 1401164033 13

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية بشاير محمود منصور حراحشه 1401164039 14

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية اسيل شاهر غصاب الخليفة 1401164049 15

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية روند طالل وادي الحسن 1401164050 16

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية العبد هللاغيداء دمحم علي  1401164054 17

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية زهور محمود يوسف الزوارين 1401164057 18

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية الرا مقبل جاسم المساعيد 1401164068 19

 الطفلتربية  كلية العلوم التربوية انعام شحاده فليح الديكه 1401164076 20

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية ازدهار عوده سالم الرميالت 1451164002 21

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية ساره شالش عمير السرديه 1451164005 22

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية منى مرهي مناور السرديه 1451164007 23



 تربية الطفل كلية العلوم التربوية حمدان حنين جمال عبدالرحيم 1501164019 24

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية ندا نافذ محمود بصله 1501164043 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-0يوم الخميس  

 (أ 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية هال حابس قفطان القاضي 1501164045 1

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية عال بسام جابر عيد 1501164055 2

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية سماح اكرم محمود عساف 1501164057 3

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية يارا زياد خالد العمر 1501164060 4

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية دعاء سالم بخيت المساعيد 1501164061 5



 تربية الطفل كلية العلوم التربوية ربى عبدالكريم خلف خوالده 1551164001 6

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية امل وجيه دمحم اسعد 1601164017 7

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية هبه عبدهللا سليمان ابوهويدي 1601164021 8

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية المعجلامل عقله محمود  1601164025 9

 تربية الطفل كلية العلوم التربوية مريم علي عشبان عبدالنهوان 1651164001 10

 معلم الصف كلية العلوم التربوية االء عبدالقادر داوود اعمر 751134001 11

 الصفمعلم  كلية العلوم التربوية عبدهللا سليمان عيد الشديفات 1051134013 12

 معلم الصف كلية العلوم التربوية وصال علي عبدالرحيم صالح 1101134027 13

 معلم الصف كلية العلوم التربوية طارق قاسم عواد الخوالده 1101134139 14

 معلم الصف كلية العلوم التربوية ماجد حسين خالد القطعان 1201134199 15

 معلم الصف العلوم التربوية كلية تيسير جمعه صالح العموش 1201134202 16

 معلم الصف كلية العلوم التربوية فادي دمحم بخيت المشنا 1301134169 17

 معلم الصف كلية العلوم التربوية احمد عسود اشهيب العظامات 1301134175 18

 معلم الصف كلية العلوم التربوية لورنس علي صالح الخشمان 1301134189 19

 معلم الصف كلية العلوم التربوية مرزوق عبدالكريم الخزاعلهبثينه  1301134256 20

 معلم الصف كلية العلوم التربوية رهام عوض خضير الخضير 1301134259 21

 معلم الصف كلية العلوم التربوية شادي عبدالحافظ عواد الحسن 1351134019 22

 الصف معلم كلية العلوم التربوية رزان خالد دمحم الدقس 1351134033 23

 معلم الصف كلية العلوم التربوية حنان فالح خلف الوادي 1351134076 24

 معلم الصف كلية العلوم التربوية بيان خالد مدهللا البدور 1351134097 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-0يوم الخميس  

 (ب 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 معلم الصف كلية العلوم التربوية خلود خالد موسى عبيد 1401134002 1

 معلم الصف كلية العلوم التربوية ساره احمد دمحم الناصر 1401134007 2

 معلم الصف كلية العلوم التربوية رنيم سفيان عيسى سعاده 1401134009 3

 معلم الصف كلية العلوم التربوية آيات دمحم يحيى الصوالحه 1401134010 4

 معلم الصف التربويةكلية العلوم  منار نبيل محمود الجبعيتي 1401134012 5

 معلم الصف كلية العلوم التربوية هبه هللا لورنس دمحم سميري 1401134013 6

 معلم الصف كلية العلوم التربوية ضحى يوسف عبد هللا ابو ريا 1401134014 7

 معلم الصف كلية العلوم التربوية حنان حسين اسماعيل المقوسي 1401134016 8

 معلم الصف كلية العلوم التربوية علي الكسبهبيان عاطف  1401134021 9

 معلم الصف كلية العلوم التربوية صابرين دمحم ملوح البطمه 1401134023 10

 معلم الصف كلية العلوم التربوية نسرين دمحم محمود شلش 1401134026 11

 معلم الصف كلية العلوم التربوية اسيل معن جميل جبر 1401134027 12

 معلم الصف كلية العلوم التربوية هيا فواز حسين صالح 1401134028 13

 معلم الصف كلية العلوم التربوية ايه عصام يوسف احميد 1401134029 14

 معلم الصف كلية العلوم التربوية روان عادل عبد المعطي قطناني 1401134034 15

 معلم الصف التربويةكلية العلوم  ريم نبيل ابراهيم عيسى 1401134043 16

 معلم الصف كلية العلوم التربوية مرح مثقال دمحم ابراهيم 1401134046 17

 معلم الصف كلية العلوم التربوية ياسمين سالمه محمود ابو صعيليك 1401134048 18



 معلم الصف كلية العلوم التربوية اروى حسن سليمان ابو جقيم 1401134049 19

 معلم الصف كلية العلوم التربوية يوسف قاسم العوضاسراء  1401134055 20

 معلم الصف كلية العلوم التربوية لينا زياد جميل القطاوي 1401134063 21

 معلم الصف كلية العلوم التربوية سامي رشيد قاسم الغياث 1401134070 22

 معلم الصف كلية العلوم التربوية رسميه سمير عزت ابو فاره 1401134071 23

 معلم الصف كلية العلوم التربوية مروه احمد فارس الزعبي 1401134083 24

 معلم الصف كلية العلوم التربوية بيان يوسف محمود ابو هزاع 1401134087 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-0يوم الخميس  

 (أ 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  



 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 الصفمعلم  كلية العلوم التربوية منال نضال محمود الكايد 1401134090 1

 معلم الصف كلية العلوم التربوية عبدهللا سليمان عطا الشرفات 1401134092 2

 معلم الصف كلية العلوم التربوية دينا عمر حسن محمود 1401134103 3

 معلم الصف كلية العلوم التربوية سندس عبدهللا الفي ابواستيته 1401134109 4

 معلم الصف العلوم التربويةكلية  فاطمه محمود راشد خليل 1401134110 5

 معلم الصف كلية العلوم التربوية غرام عقله سحمان الحويدي 1401134111 6

 معلم الصف كلية العلوم التربوية دينا نائل فخرى باشا النابلسي 1401134118 7

 معلم الصف كلية العلوم التربوية حنين شريف دمحم القرعان 1401134121 8

 معلم الصف كلية العلوم التربوية ياسر محمود العالونه رسميه 1401134122 9

 معلم الصف كلية العلوم التربوية هيا احمد علي ابو غليون 1401134123 10

 معلم الصف كلية العلوم التربوية سهاد عيسى عبدالرحيم العياصره 1401134124 11

 الصفمعلم  كلية العلوم التربوية رنا فراس احمد غانم 1401134125 12

 معلم الصف كلية العلوم التربوية رهف سامي عيسى عفانه 1401134126 13

 معلم الصف كلية العلوم التربوية والء عبد الحميد تيسير حسان 1401134127 14

 معلم الصف كلية العلوم التربوية بتول دمحم ابراهيم الزعبي 1401134128 15

 معلم الصف كلية العلوم التربوية والء سليم يوسف المغربي 1401134129 16

 معلم الصف كلية العلوم التربوية النا دمحم محمود اسماعيل 1401134130 17

 معلم الصف كلية العلوم التربوية ايات محمود يحيى محمود 1401134133 18

 معلم الصف كلية العلوم التربوية والء ابراهيم سالمه الضويع 1401134134 19

 معلم الصف كلية العلوم التربوية انسام جهاد دمحم ابو صفيه 1401134135 20

 معلم الصف كلية العلوم التربوية نانسي جميل عيسى رجب 1401134136 21

 معلم الصف كلية العلوم التربوية أسماء امين عمر دمحم 1401134138 22

 معلم الصف كلية العلوم التربوية اميمه عبدالعزيز ابراهيم الحشوش 1401134139 23

 معلم الصف كلية العلوم التربوية بيان ابراهيم امين جاموس 1401134140 24

 معلم الصف كلية العلوم التربوية عبدهللا موفق ابراهيم المرشد 1401134144 25

          

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-0يوم الخميس  

 (ب 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 معلم الصف كلية العلوم التربوية عرين موسى طه حماد 1401134147 1

 معلم الصف كلية العلوم التربوية بشرى مازن محمود ذوابي 1401134152 2

 معلم الصف كلية العلوم التربوية يقين دمحم رحال النوافله 1401134153 3

 معلم الصف كلية العلوم التربوية عروب يوسف مفضي قطيش 1401134154 4

 معلم الصف التربوية كلية العلوم أيه احمد محمود فقيه 1401134155 5

 معلم الصف كلية العلوم التربوية بلقيس عدنان دمحم صبح 1401134156 6

 معلم الصف كلية العلوم التربوية اسراء محمود احمد سعيد 1401134158 7

 معلم الصف كلية العلوم التربوية النا مزهر دمحم النجار 1401134160 8

 معلم الصف العلوم التربوية كلية روان دمحم علي بكر 1401134164 9

 معلم الصف كلية العلوم التربوية سمر احمد سليم الخاليله 1401134165 10

 معلم الصف كلية العلوم التربوية مرام دمحم عبدالقادر ابو الشيخ 1401134166 11

 معلم الصف كلية العلوم التربوية رؤى عمر ابراهيم الماضي 1401134167 12

 معلم الصف كلية العلوم التربوية بيان احمد سليمان البكري 1401134171 13



 معلم الصف كلية العلوم التربوية نور ابراهيم احمد السعودي 1401134174 14

 معلم الصف كلية العلوم التربوية شيماء دمحم عبدالرحمن صعبي 1451134004 15

 معلم الصف كلية العلوم التربوية دمحم رائد دمحم العموش 1451134013 16

 معلم الصف كلية العلوم التربوية ليث عايد علي الزيادنه 1451134021 17

 معلم الصف كلية العلوم التربوية االء احمد الحمادي 1451134024 18

 معلم الصف كلية العلوم التربوية غدير كمال غالب محمود 1451134029 19

 معلم الصف التربويةكلية العلوم  حنين ماجد زكي عمر 1451134031 20

 معلم الصف كلية العلوم التربوية عهد عبدهللا خالد الزعبي 1451134034 21

 معلم الصف كلية العلوم التربوية رنا دمحم خليفه الرفاعي 1451134036 22

 معلم الصف كلية العلوم التربوية سالم سليمان خليف القالب 1451134037 23

 معلم الصف كلية العلوم التربوية عبدالفتاح ابو ديهوجدان ناصر  1451134038 24

 معلم الصف كلية العلوم التربوية ميسم نواش جميل السرحان 1451134039 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

 9102-1-0يوم الخميس  

 (أ 011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 معلم الصف كلية العلوم التربوية بيان جمال حسان الطاللقه 1451134048 1

 معلم الصف كلية العلوم التربوية شذا نزال حسين عوض 1451134049 2

 معلم الصف كلية العلوم التربوية فرح نمر احمد عثمان 1451134058 3

 معلم الصف كلية العلوم التربوية نيفين مروان حسين دمحم العبوشي 1451134060 4

 معلم الصف كلية العلوم التربوية مالك دمحم كمال مصطفى 1501134001 5

 معلم الصف كلية العلوم التربوية دعاء علي دمحم كنعان 1501134002 6

 معلم الصف كلية العلوم التربوية فداء نهاد احمد اللبدى 1501134009 7

 معلم الصف كلية العلوم التربوية اسراء سليمان دمحم زهير كردى 1501134010 8

 معلم الصف كلية العلوم التربوية رؤى دمحم عبد الرحيم دغمش 1501134016 9

 معلم الصف كلية العلوم التربوية نور عبد الفتاح سليم عبد هللا 1501134019 10

 معلم الصف كلية العلوم التربوية عبير عمر مطلق العيسى 1501134020 11

 معلم الصف كلية العلوم التربوية االء سليمان علي حجير 1501134022 12

 معلم الصف كلية العلوم التربوية سائده خالد ابراهيم ابو صايمه 1501134026 13

 معلم الصف كلية العلوم التربوية الرا عمر خلف الخوالده 1501134034 14

 معلم الصف كلية العلوم التربوية ايمان سليمان احمد ابوقديري 1501134041 15

 معلم الصف التربويةكلية العلوم  لميس تيسير دمحم الخوالدة 1501134043 16

 معلم الصف كلية العلوم التربوية دعاء شاهر دمحم زيغان 1501134048 17

 معلم الصف كلية العلوم التربوية غزالن ابراهيم سليمان القعير 1501134049 18

 معلم الصف كلية العلوم التربوية حنين اسماعيل عواد هواري 1501134059 19

 معلم الصف كلية العلوم التربوية حسن الخزاعلةسحر نايل  1501134062 20

 معلم الصف كلية العلوم التربوية دعاء خالد يوسف حميده 1501134071 21

 معلم الصف كلية العلوم التربوية سحر لبيب عبداللطيف الخضيري 1501134076 22

 معلم الصف كلية العلوم التربوية دينا عبدهللا رمضان الزبن 1501134083 23

 معلم الصف كلية العلوم التربوية عبد هللا محمود ابراهيم الحاج 1501134087 24

 معلم الصف كلية العلوم التربوية صابرين فضل نعمان احمد 1501134088 25

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-0يوم الخميس  

 (ب 011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 01.01-2:11: الجلسة األولى  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 معلم الصف التربويةكلية العلوم  نجاه رشيد اسماعيل عبد الرازق 1501134089 1

 معلم الصف كلية العلوم التربوية فرح حسام يعقوب عطيه 1501134091 2

 معلم الصف كلية العلوم التربوية حنين اسماعيل احمد الطبعوني 1501134092 3

 معلم الصف كلية العلوم التربوية احالم حماده عويد البري 1501134093 4

 معلم الصف كلية العلوم التربوية الحاجرانيا خضر موسى  1551134001 5

 معلم الصف كلية العلوم التربوية دعاء علي حمدان دلكي 1551134002 6

 معلم الصف كلية العلوم التربوية ياسر جميل اسعيد الخوالده 1551134005 7

 معلم الصف كلية العلوم التربوية دينا بسام مصطفى حسين 1551134012 8



 معلم الصف كلية العلوم التربوية صالح الدين عبدالعزيز الشافعي مؤمن 1551134013 9

 معلم الصف كلية العلوم التربوية فاطمة احمد عبدهللا العلي 1551134015 10

 معلم الصف كلية العلوم التربوية تهاني دمحم احمد ابو سرسوبه 1551134023 11

 معلم الصف التربويةكلية العلوم  شكري دمحم شكري عياش 1551134029 12

 معلم الصف كلية العلوم التربوية وعد دمحم عواد بني خالد 1601134001 13

 معلم الصف كلية العلوم التربوية منال نواف ياسين عبابنه 1601134006 14

 معلم الصف كلية العلوم التربوية آيه سليم عطا الالال 1601134051 15

 معلم الصف كلية العلوم التربوية ابو جودهفاتن طارق اسماعيل  1601134060 16

 معلم الصف كلية العلوم التربوية شذى ارحيل فياض الدعيج 1601134064 17

 معلم الصف كلية العلوم التربوية اريج احمد سليم سلمان 1601134070 18

 معلم الصف كلية العلوم التربوية مروه نبيل دمحم عامر 1601134073 19

 معلم الصف كلية العلوم التربوية هدى سليم سلمان الخزاعلة 1601134079 20

 معلم الصف كلية العلوم التربوية روان حسن علي النمراوي 1601134083 21

 معلم الصف كلية العلوم التربوية وسناء عوده فرج حجيه 1601134090 22

 الصفمعلم  كلية العلوم التربوية عذاب عقله محمود المعجل 1601134099 23

 معلم الصف كلية العلوم التربوية دانيه احمد موسى الشرايري 1601134104 24

 معلم الصف كلية العلوم التربوية زهور مناحي عيد فرحان 1651134009 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-1-0يوم الخميس  

 (أ 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التمريض عبدهللا للتمريضكلية االميرة سلمى بنت  بهاءالدين بسام احمد ابوحسين 1101001036 1

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض بشير احمد خلف العظامات 1201001085 2

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض دعاء احمد خميس شديفات 1201001123 3

 التمريض للتمريضكلية االميرة سلمى بنت عبدهللا  ثائر فراس دمحم بدران 1301001005 4

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض دمحم شريتح مشاري الشرفات 1301001066 5

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض كرم ياسر عبد العزيز الديات 1301001142 6

 التمريض عبدهللا للتمريضكلية االميرة سلمى بنت  سفيان احسان دمحم الحراحشة 1301001167 7

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض المثنى دمحم احمد البلعاسي 1301001175 8

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض اسراء ابراهيم دمحم الرفاعي 1301001223 9

 التمريض بنت عبدهللا للتمريضكلية االميرة سلمى  فرح حسن دمحم ابو سردانه 1351001041 10

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض اسراء عدنان عصمان عبيدات 1351001048 11

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض احمد سليمان رسمي البطاط 1351001049 12

 التمريض عبدهللا للتمريضكلية االميرة سلمى بنت  مجد مروان حسن صالح 1351001057 13

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض سند احمد حمدان العليمات 1351001059 14

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض نسيبة زهير عبدالمجيد المستريحي 1351001062 15

 التمريض سلمى بنت عبدهللا للتمريضكلية االميرة  عبدهللا عمر دمحم النهود 1351001065 16

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض نانسي صبري علي الشطي 1351001066 17

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض فرح عبدهللا يوسف الكرايمه 1351001068 18

 التمريض بنت عبدهللا للتمريضكلية االميرة سلمى  عمر محمود سهو العونه 1351001071 19

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض مجد حسام نايف العرسان 1401001017 20

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض فراس صالح قاسم المنيص 1401001018 21

 التمريض عبدهللا للتمريضكلية االميرة سلمى بنت  أسيل صالح عوض الغويري 1401001019 22

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض افنان طه بدر حسن 1401001020 23

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض براءه عواد احمد الزبون 1401001021 24



 التمريض للتمريضكلية االميرة سلمى بنت عبدهللا  آيات نذير عبدهللا حتاملة 1401001022 25

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-1-0يوم الخميس  

 (ب 019م ل )مختبر  -الترمذي /مركز اللغات في  09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض هديل نضال صالح ابو صالح 1401001023 1

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض ياسمين احمد صادق االسمر 1401001024 2

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض دنيا سليمان حسن قواقزه 1401001026 3

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض امل رضا مصطفى مي 1401001027 4



 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض ناهد احمد عبدالعزيز الخوالدة 1401001028 5

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض ميساء احمد ملوح المساعيد 1401001029 6

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض ميسر دمحم سالمه حوامده 1401001031 7

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض عبدهللا احمد دمحم الدهون 1401001035 8

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض رقيه زياد محمود ابو منسي 1401001036 9

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض دمحم سعيد ابراهيم سعيد حماد 1401001039 10

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض ساندي فراس فضل مشه 1401001040 11

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض ملك ممدوح سعد الهندي 1401001043 12

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض حنين دمحم علي عبد هللا 1401001044 13

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض سوزان حسن يونس السويطي 1401001045 14

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض اسالم احمد عبد الفتاح الزعبي 1401001051 15

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض نداء دمحم محمود حماد 1401001052 16

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض رؤى محمود مصطفى العبيني 1401001053 17

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض اسالم دمحم حسين الخوالدة 1401001054 18

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض عال ايمن ابراهيم القطراوي 1401001055 19

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض كرم فرزت علي الزعبي 1401001056 20

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض حنين احمد عوض حمدوني 1401001057 21

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض مروه وليد احمد عبابنه 1401001060 22

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض المعتصم باهلل دمحم احمد الجندي 1401001061 23

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض وفاء جهاد حسن ريان 1401001063 24

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض خلود نبيل احمد يونس 1401001064 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-1-0يوم الخميس  

 (أ 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات  09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض حمدونيدينا عبد الكريم عيسى  1401001067 1

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض شروق فؤاد دمحم القاضي 1401001068 2

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض فداء جهاد دمحم سوالمه 1401001069 3

 التمريض االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريضكلية  حكم حسن علي الشرفات 1401001072 4

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض اسيل نوفان ضيف هللا سميرات 1401001077 5

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض بشار احمد علي سليمان العموش 1401001084 6

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض اصالة منصور نزال الحمدون 1401001088 7

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض يوسف سالم سماره الشرفات 1401001089 8

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض ضياء عبدهللا حسين المشاقبة 1401001090 9

 التمريض االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريضكلية  نور غسان مصطفى طه 1401001091 10

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض ليندا مازن حسن عبيدات 1401001093 11

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض تقوى اكرم سليمان الحراحشة 1401001096 12

 التمريض االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريضكلية  نادين علي ابراهيم شتيات 1401001098 13

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض تقى احمد صبح شتيات 1401001099 14

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض تقوى دمحم علي المشاقبة 1401001100 15

 التمريض االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريضكلية  اسراء خالد حرب ابو عليوة 1401001101 16



 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض مراد ضيف هللا مصلح حراحشه 1401001102 17

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض رانيا دمحم عبد الكريم عيسى 1401001103 18

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض عنانبهسجى دمحم عبد الرحمن  1401001105 19

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض رناد عواد حمد الطراد 1401001106 20

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض دمحم سليمان حسن الخوالدة 1401001107 21

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض المشاقبةتغريد احمود عريمط  1401001108 22

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض االء عواد فنخور الخزاعلة 1401001109 23

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض احمد جمعه دخين الشرفات 1401001110 24

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض السعودياسراء ثلجي سليم  1401001114 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-1-0يوم الخميس  



 (ب 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات  09:11 - 01.01: الثانية الجلسة 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض عبدالرحمن احمد دمحم الزعبي 1401001118 1

 التمريض عبدهللا للتمريضكلية االميرة سلمى بنت  لينا جالل ذياب المرافي 1401001125 2

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض شوق رجاء قبالن الخزاعله 1401001126 3

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض منى سليمان مهاوش صوالحة 1401001128 4

 التمريض عبدهللا للتمريضكلية االميرة سلمى بنت  مروه عوض حسن انيس عوده 1401001130 5

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض دمحم احمد فياض المشاقبة 1401001132 6

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض نزار احمد مرشود بصبوص 1401001133 7

 التمريض عبدهللا للتمريضكلية االميرة سلمى بنت  نرمين ماهر عبدالرحيم خطايبة 1401001139 8

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض عرين عبد القادر خالد الشقيرات 1401001142 9

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض قصي فهد طلب العويد 1401001144 10

 التمريض عبدهللا للتمريضكلية االميرة سلمى بنت  منذر دمحم راشد الخوالدة 1401001148 11

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض انشراح احمد عبداللطيف عليمات 1401001150 12

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض لما احمد حسن ابو ترابه 1401001151 13

 التمريض بنت عبدهللا للتمريضكلية االميرة سلمى  روان فالح دمحم الضرابعة 1401001152 14

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض اسيل صالح دمحم العموش 1401001153 15

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض شهد خالد ناصر الخزاعله 1401001155 16

 التمريض عبدهللا للتمريضكلية االميرة سلمى بنت  ايمان عوض محسن الصبيحات 1401001157 17

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض شذى عبدالسالم دمحم الشوبكي 1401001158 18

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض وفاء عدنان خليل ابو مرير 1401001159 19

 التمريض عبدهللا للتمريضكلية االميرة سلمى بنت  معاذ دمحم احمد عامر 1401001161 20

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض اسماعيل ابراهيم فالح عليمات 1401001165 21

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض احمد عبدهللا سالم الزبون 1401001166 22

 التمريض سلمى بنت عبدهللا للتمريضكلية االميرة  خالد عثمان غضيان بني خالد 1401001167 23

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض ايهم فيصل احمد الدراوشه 1401001168 24

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض بتول ابراهيم دمحم عليمات 1401001169 25

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-1-0يوم الخميس  

 (أ 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات  09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض قتيبه علي عفن الحرافشه 1401001170 1

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض عال هيثم جمعه الصبيحات 1401001173 2

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض زياد دمحم احمد الخرابشه 1401001174 3

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض شاكر ابراهيم زاهر الخرابشه 1401001175 4

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض حنان وليد حسن الرشادية 1401001178 5

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض بيان ناجح محمود ديارنه 1401001179 6

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض امة الخالق خميس دمحم اليخرى 1401001182 7

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض رجاء عبد الرؤوف محمود خشان 1401001183 8

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض حنين عامر دمحم المشاقبة 1401001184 9

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض دانيه محمود موسى ابوزهيه 1401001185 10

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض االء عبد الرحمن عارف هياجنه 1401001187 11



 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض اسيل قسيم دمحم الشرفات 1401001190 12

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض مسره علي عوض صالح 1401001191 13

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض بيان عوض سيد اسبيتة 1401001192 14

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض رؤى اكرم دمحم ابو حويله 1401001194 15

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض سهى جمعه سليمان ابو سليم 1401001198 16

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض آيات داود سليمان ابو رزق 1401001201 17

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض سليمان عايد دمحم الغميض 1401001203 18

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض ريم مامون علي الشيخ يوسف 1401001204 19

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض فاطمه علي دمحم عقيل 1401001205 20

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض دمحم عبدالكريم منصور البدارين 1401001206 21

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض احمد فؤاد دمحم عبده 1401001207 22

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض مريم سميح محمود بياري 1401001208 23

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض يمامة عمر سليمان المومني 1451001001 24

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض ايه حامد ابراهيم الشديفات 1451001006 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      
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 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض حسام دمحم عايد الرياالت 1451001008 1

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض السواعيراريج غالب احمد  1451001009 2

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض هناء ابراهيم حسين ابو العيسى 1451001011 3

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض براءة سليمان دمحم الشديفات 1451001016 4

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض صالح درادكههبة يوسف  1451001017 5

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض رؤى هشام سليمان العاصي 1451001019 6

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض عال احمد عيسى خشان 1451001021 7

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض الشديفاتايمان احمد حسين  1451001027 8

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض فاتن محمود دمحم الزعاتره 1451001034 9

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض مرام فيصل دمحم الربابعه 1451001038 10

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض اسماعيل الزبديهبراءه علي  1451001039 11

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض مجد نواف سالمه الشديفات 1451001044 12

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض ايمان دمحم عيد ابوهوال 1451001045 13

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض توفيق عبابنةدمحم زهير  1451001050 14

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض ربى وليد دمحم القيسي 1451001051 15

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض شفاء دمحم فليح عليمات 1451001052 16

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض ابراهيم غيظانحسام شعبان  1451001054 17

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض شهد وليد احمد سويدان 1451001055 18

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض وعد يونس عبدهللا ابو سليم 1451001077 19

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض رجب عليانايات ايمن  1501001014 20

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض فاطمة دمحم احمد النجار 1501001075 21

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض ايليا سليم داهود الداهود 1501001094 22

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض الجباراتهديل جهاد مرشد  1501001096 23

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض محمود حسين علي النوري 1501001107 24



 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض اميمة جودت حسن عرعراوي 1501001113 25
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 (أ 011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات  09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية الطالباسم  الرقم الجامعي ت

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض االء احمد علي عدوى 1501001122 1

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض عمران دمحم موسى جرادات 1501001127 2

 التمريض للتمريضكلية االميرة سلمى بنت عبدهللا  سنابل اسامه خالد حمادنه 1501001135 3

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض دمحم جمعة عيادة الشمالن 1501001139 4

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض دمحم سليم عبدهللا الشريده 1501001153 5

 التمريض للتمريضكلية االميرة سلمى بنت عبدهللا  ختام محمود فالح العزام 1501001160 6

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض حنين عبدهللا حسن البواعنة 1501001166 7



 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض هديل مصطفى شحاده المساعيد 1551001007 8

 التمريض عبدهللا للتمريضكلية االميرة سلمى بنت  يسرى ادريس ابراهيم الشديفات 1551001008 9

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض وفاء منير احمد ابو قدوم 1551001009 10

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض رنا احمد سالمه جابر 1551001015 11

 التمريض عبدهللا للتمريضكلية االميرة سلمى بنت  رنده علي رداد الحرايزة 1551001028 12

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض نورا دمحم علي حسن 1551001034 13

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض حنين عوض مبارك الكعابنة 1551001054 14

 التمريض للتمريضكلية االميرة سلمى بنت عبدهللا  دمحم شوكت احمد عبدهللا 1551001057 15

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض امل محمود صبري احمد 1551001060 16

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض افتكار احمد شبيب ابو سماقة 1551001061 17

 التمريض للتمريضكلية االميرة سلمى بنت عبدهللا  احمد ظاهر سليمان الوردات 1601001091 18

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض ساجده عايد رضا عليمات 1601001116 19

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض دمحم حسين سليمان يحيى 1601001120 20

 التمريض للتمريضكلية االميرة سلمى بنت عبدهللا  هيام عبدهللا سليمان ابو لوز 1601001131 21

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض زينب خليل سليمان العرجا 1601001136 22

 التمريض كلية االميرة سلمى بنت عبدهللا للتمريض هناء سليم علي ابو عمره 1601001139 23

 القانون كلية القانون غدير فهمي عبد هللا الشويات 900200090 24

 القانون كلية القانون عائشه عوني دمحم الكيالني 1200200002 25

 القانون كلية القانون مأمون هزاع فالح الحجايا 1200200111 26

 القانون كلية القانون دعاء علي فاضي العموش 1200200115 27

 القانون كلية القانون طالق احمد دمحم ابوعنزه 1200200132 28

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

     9102-1-0يوم الخميس  

 (ب011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات  09:11 - 01.01: الجلسة الثانية 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 القانون كلية القانون غفران حسن ضيف هللا المصري 1200200137 1

 القانون كلية القانون جهاد طحيمر عيد الغيالين 1200200141 2

 القانون كلية القانون سعد راكان عوده المساعيد 1200200166 3

 القانون كلية القانون دمحم احمد عزاره المساعيد 1200200178 4

 القانون كلية القانون عمر ذيب حمد المساعيد 1200200209 5

 القانون كلية القانون منتصر محمود موسى المشاقبه 1250200043 6

 القانون كلية القانون احمد حكمت ابراهيم خلف 1300200033 7

 القانون كلية القانون جهينة طالل محمود الحراحشة 1300200132 8

 القانون كلية القانون الدين رسمي الصرايرههاشم نور  1300200149 9

 القانون كلية القانون سلمان وليد عبدالمجيد ابو سلمان 1300200169 10

 القانون كلية القانون حمزة دمحم اشتيوي بني خالد 1300200205 11

 القانون كلية القانون خلود عطاهللا نواف الخزاعلة 1300200211 12

 القانون كلية القانون احمد صالح ابو راجوحدمحم  1300200241 13

 القانون كلية القانون اسامه دمحم قاسم السرور 1350200016 14

 القانون كلية القانون فارس عبدالمالك فارس حمدان 1350200031 15

 القانون كلية القانون زياد عايد دمحم المدارمه 1350200033 16

 القانون كلية القانون الحايكمعن مصطفى فهد  1400200002 17

 القانون كلية القانون عدي زيد عواد السمردلي 1400200004 18

 القانون كلية القانون سناء علي سالم الحوراني 1400200005 19

 القانون كلية القانون ساجده هشام درويش شريف 1400200006 20



 القانون القانونكلية  عبدهللا مراد عبد هللا الصغير 1400200007 21

 القانون كلية القانون ليث عبد هللا عوض الحايك 1400200008 22

 القانون كلية القانون صفاء دمحم عبد هللا الحجات 1400200010 23

 القانون كلية القانون دمحم فهمي خالد ابو عليقه 1400200012 24

 القانون كلية القانون ثراء سعود ابراهيم خطاطبه 1400200018 25

 القانون كلية القانون هبه ابراهيم احمد المشاقبه 1400200021 26

 القانون كلية القانون دمحم حسين دمحم الشديفات 1400200022 27

 القانون كلية القانون غازي دمحم غازى احمد فريحات 1400200023 28

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-0يوم الخميس  

 (أ 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 صالحهديل محمود رضا  900901073 1
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 علم الحاسوبكلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا  صخر دمحم كساب خريشا 900901127 2



 المعلومات

 روان دمحم عارف عيد 1000901040 3
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 الحاسوبعلم  المعلومات

 وفاء عبد الرحمن دمحم الجعبرى 1250901023 4
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 عمر حسن عمر الجادوري 1250901045 5
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 والء دمحم عبدالكريم الفقهاء 1250901050 6
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 احمد محمود جودت الظاهر 1300901019 7
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 اسيل اسماعيل خالد عواد 1300901042 8
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 الحاسوبعلم  المعلومات

 جمال عصام دمحم ثابت العلمي 1300901045 9
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 احمد شحاده مشرف الزعبي 1300901052 10
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 رائد عبدهللا دمحم الشديفات 1300901110 11
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 عبير رياض عايد بني خالد 1350901002 12
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 عبدالحميد حامد عبدالحميد قفيشه 1350901014 13
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 مهند احمد عبدالرؤوف جابر 1350901018 14
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 احمد لطفي دمحم خضر 1350901019 15
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 السرحانشذى خلف عشوي  1400901002 16
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 روان مرزوق صالح الحميديين 1400901004 17
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 حنان دمحم احمد مشاقبة 1400901011 18
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 نور حسين مصطفي ملكاوي 1400901012 19
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 اسيل دمحم موسى عبد القادر 1400901013 20
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 الدقسرند فواز طالب  1400901015 21
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات



 رؤى يوسف باجس يوسف 1400901020 22
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 دانيه امجد خالد عرار 1400901026 23
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 الحاسوب علم المعلومات

 بيان عماد دمحم سعاده 1400901027 24
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 مجد فيصل احمد الشرعه 1400901028 25
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-0يوم الخميس  

 (ب 019م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 علم الحاسوبكلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا  عائشه سليمان حمد ابو سرحان 1400901031 1



 المعلومات

 سجا عبدهللا خالد الحسبان 1400901035 2
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 غفران خالد حميد المشاقبة 1400901036 3
الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا كلية االمير 

 علم الحاسوب المعلومات

 الرا ابراهيم دمحم هدهود 1400901038 4
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 افنان دمحم سالم العكه 1400901039 5
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 ايه دمحم طه حمزه 1400901052 6
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 اماني دمحم عبدالكريم العلكومي 1400901054 7
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 مالك دمحم الفي خلف 1400901056 8
عبدهللا لتكنولوجيا كلية االمير الحسين بن 

 علم الحاسوب المعلومات

 شهد يوسف جميل دغش 1400901059 9
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 فاطمه احمد محمود بني خالد 1400901062 10
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 اسالم غسان احمد الصوافطه 1400901064 11
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 رزان سميح علي الخاليله 1400901068 12
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 ماجد حسان عقله العمري 1400901071 13
لتكنولوجيا كلية االمير الحسين بن عبدهللا 

 علم الحاسوب المعلومات

 مجد اديب دمحم الداود 1400901074 14
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 دمحم رائد سعيد الشوبكي 1400901077 15
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 احمد طه الحسبانصفاء  1400901084 16
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 اسيل فواز شحاده السرخي 1400901085 17
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 مالك سالم خليف الخوالدة 1400901086 18
لتكنولوجيا كلية االمير الحسين بن عبدهللا 

 علم الحاسوب المعلومات

 زينا سالم دمحم ابو هزاع 1400901088 19
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 ياسمين سفيان نمر الهرش 1400901092 20
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات



 خالد عوده ابوحجيلهدعاء  1400901095 21
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 راكان سعد عيد حداد 1400901097 22
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 ايهاب احمد علي ابو سعاده 1400901107 23
لتكنولوجيا كلية االمير الحسين بن عبدهللا 

 علم الحاسوب المعلومات

 آية حسين سالم السعود 1450901009 24
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 دمحم محمود احمد يامين 1450901019 25
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-0يوم الخميس  

 (أ 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  



 التخصص الكلية اسم الطالب الجامعيالرقم  ت

 زيد ابراهيم عبد اللة مريزيق 1450901027 1
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 سندس يوسف محمود العطار 1450901028 2
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 دمحم فارس البعول خالد 1450901043 3
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 حسن درويش حسن درسية 1450901048 4
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 سيلين وليد مصطفى الشرفا 1500901113 5
 كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا

 علم الحاسوب المعلومات

 دمحم بسام دمحم ابو لباد 1550901014 6
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 احمد دمحم ابراهيم كركار 1750901005 7
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 علم الحاسوب المعلومات

 عبدالعزيز الحوتهبالل احمد  700904113 8
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 هبه شفيق طه الغوانمه 950904064 9
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 ليث دمحم سفاح العجيان 1000904096 10
بن عبدهللا لتكنولوجيا كلية االمير الحسين 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 ثروه احمد نهار بني خالد 1050904003 11
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 ايمان عيد جابر عبيدهللا 1050904083 12
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 رجائي غالب قاسم ابو معال 1100904063 13
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 احمد جمال دمحم العضايله 1100904068 14
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 االداريةنظم المعلومات  المعلومات

 يزن محمود خليل حبش 1200904043 15
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 اياد دمحم دمحم حمادة 1250904018 16
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 ذياب المساعيدتسنيم رياض  1300904004 17
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 معاذ عوض صالح الذيابات 1300904017 18
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 نظم المعلومات االداريةكلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا عثمان بن عفان ابراهيم عبدالكريم  1300904058 19



 المعلومات الخطيب

 ايات احمد دمحم الزيود 1300904092 20
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 احمد سالم عبدهللا الشريفات 1350904014 21
لتكنولوجيا  كلية االمير الحسين بن عبدهللا

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 ابراهيم سمير ابراهيم سمرين 1350904054 22
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 وعد فراس حسن الرشادية 1400904010 23
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 المعلومات االداريةنظم  المعلومات

 رهف عاطف محمود الطرمان 1400904012 24
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 احمد رزق ابراهيم الزقيبه 1400904017 25
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      



 9102-1-0يوم الخميس  

 (ب 010م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 ايه جمال عبدهللا يوسف 1400904024 1
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 رغد علي مقبل العمير 1400904060 2
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 االداريةنظم المعلومات  المعلومات

 ثواب فايز عادل بشابشه 1400904068 3
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 احمد دمحم ابراهيم جراد 1400904071 4
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 احمد شريمقصي عادل  1400904076 5
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 نور دمحم مصطفى عرقاوى 1400904085 6
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 زيد هاني صادق عدوى 1400904086 7
لتكنولوجيا  كلية االمير الحسين بن عبدهللا

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 اسالم دمحم احمد الخزاعلة 1400904125 8
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 ضرغام خالد دمحم عايد 1450904061 9
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 المعلومات االداريةنظم  المعلومات

 زهراء ياسر معروف ابو معروف 1500904046 10
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 سناء نايف فارس خوالده 1550904070 11
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 سالم عواد سالم العليمات 1550904082 12
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 دمحم يوسف مصطفى عريقات 1600904043 13
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 عليماتاسالم مرزوق سالم  1650904006 14
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 سامر عماد صالح جبعيتي 1650904033 15
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات االدارية المعلومات

 ساره عبدهللا مشرف الخالدي 900902064 16
عبدهللا لتكنولوجيا كلية االمير الحسين بن 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 وعد جميل خلف عليمات 950902169 17
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 نظم المعلومات الحاسوبيةكلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا  جابر عبدالفتاح جابر محمود 1150902001 18



 المعلومات

 سليمان محمود دمحم العزازمه 1150902096 19
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 مجد سالم عفاش القطعان 1200902130 20
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 اشرف غانم حسين القبهاء 1250902048 21
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 دمحم محمود حسين الرفاعي 1250902052 22
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 ابو سمرهمالك خالد غازى  1300902014 23
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 دانا عاطف احمد الخزاعلة 1300902037 24
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 هناء نايف حامد العفيف 1300902051 25
عبدهللا لتكنولوجيا  كلية االمير الحسين بن

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-0يوم الخميس  

 (أ 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 علي كمال عبدالقادر دوفش 1350902053 1
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 دمحم حراحشةوفاء منصور  1400902002 2
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 روان ابراهيم محمود العليمات 1400902004 3
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 حنين شحاده علي العامري 1400902007 4
الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا كلية االمير 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 دمحم احمد ابراهيم الخواجه 1400902009 5
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 تسنيم دمحم ماجد عامر 1400902010 6
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 هنا جهاد حسين مصطفى 1400902011 7
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 اسراء نايف حمدان ابو شندي 1400902014 8
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 الحاسوبيةنظم المعلومات  المعلومات

 اشرف خليل يوسف ثلجي 1400902016 9
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 دمحم محمود دمحم االحمد 1400902018 10
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 محمود السعدي ديما قاسم 1400902025 11
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 رغد دمحم عبدالفتاح الغنيمات 1400902027 12
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 سجى نضال حسان السرحان 1400902030 13
الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا كلية االمير 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 رنا دمحم علي البريك 1400902038 14
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 ابراهيم زهير عبد الهادى النجار 1400902039 15
لتكنولوجيا كلية االمير الحسين بن عبدهللا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 احمد كليب احمد الصغير 1400902044 16
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات



 رزان حامد كريم الخزاعلة 1400902045 17
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 المعلومات الحاسوبيةنظم  المعلومات

 معتصم باهلل عيسى دمحم القوص 1400902047 18
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 فرح سمير ابراهيم القطيشات 1400902052 19
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 فهد شريف نمر ترياقي 1400902053 20
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 فاطمه دمحم دمحم جعفر 1400902103 21
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 درابسهسالم محمود خليل  1400902112 22
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 مرام منذر غالب التاج 1400902114 23
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 عمر دمحم فؤاد دمحمصبحي التميمي 1400902120 24
الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا كلية االمير 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 والء زياد لطفي بسيوني 1400902122 25
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-0يوم الخميس  

 (ب 014م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة 

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 دمحم حمبوزاياد عبد الناصر  1400902124 1
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 دمحم يوسف دمحم عطيه 1400902127 2
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 مجد بسام عبدالفتاح ابو فارس 1400902129 3
بن عبدهللا لتكنولوجيا كلية االمير الحسين 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 زيد هيثم دمحم شوكت النسعه 1400902132 4
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 ايه دمحم ابراهيم ابو محفوظ 1400902138 5
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 عمر مصطفى دمحم علي ابو عمر 1400902139 6
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 عبد الرحيم سلطان عبد الرحيم زيتون 1400902140 7
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 المعلومات الحاسوبيةنظم  المعلومات

 يزن وائل محمود الياسين 1400902144 8
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 همام عدنان سعيد بني اسماعيل 1400902152 9
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 براءة حسن دمحم عيد الخضرى 1400902153 10
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 عبد الرحمن بسام دمحم عبد هللا 1450902009 11
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 عدنان العاصياسراء  1450902017 12
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 روان بسام دمحم عدوان 1450902018 13
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 اريج رافع دمحم خضر 1450902021 14
عبدهللا لتكنولوجيا كلية االمير الحسين بن 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 جهاد خالد دمحم السباتين 1450902042 15
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات



 عمر دمحم علي الشديفات 1450902045 16
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 انس فوزات نزال الذبيان 1500902057 17
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 وئام دمحم عبد الرحمن العمري 1500902075 18
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 سامر هيثم عمر حمد 1550902001 19
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 عبدهللا نضال عمر ضوه 1550902005 20
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 رنين عبد دمحم المومني 1550902025 21
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 ياسمين خالد خليف الخوالده 1600902067 22
كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا 

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 زيد انور دمحم االحول 1650902009 23
لتكنولوجيا  كلية االمير الحسين بن عبدهللا

 نظم المعلومات الحاسوبية المعلومات

 القانون كلية القانون شيماء خلف عايد المسيطير 1400200024 24

 القانون كلية القانون راما بشير نعمان العزه 1400200025 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-0يوم الخميس  

 (أ 011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 القانون كلية القانون شيماء ناصر دمحم عبد هللا 1400200026 1

 القانون كلية القانون سونيا جهاد صالح العساف 1400200032 2

 القانون كلية القانون شروق جمال دمحم بركنده 1400200033 3

 القانون كلية القانون رنا جمال موسى حمد 1400200037 4

 القانون كلية القانون زهرة سامي صالح ابو الزبن 1400200041 5

 القانون كلية القانون هديل بسام ادبيس البرماوى 1400200042 6

 القانون كلية القانون راشد دمحم محمود بدور 1400200045 7

 القانون كلية القانون دينا دمحم تسلم الزبن 1400200046 8

 القانون كلية القانون فرح عبد هللا عطيه اسعيفان 1400200051 9

 القانون كلية القانون عابد الكعابنهسميه خالد  1400200052 10

 القانون كلية القانون مصطفى موسى مصطفى الروسان 1400200053 11

 القانون كلية القانون ايناس هيثم حسن الشدايده 1400200054 12

 القانون كلية القانون الرا تيسير ابراهيم الخوار 1400200056 13

 القانون كلية القانون مرام فهد ساري السرحان 1400200059 14

 القانون كلية القانون ميرفانا خليل عطاهللا القالب 1400200061 15

 القانون كلية القانون مشاعل كمال موسى ابو ادغيم 1400200064 16

 القانون كلية القانون البتول عماد درويش عبد الهادي 1400200067 17

 القانون القانونكلية  سالم يحيا احمد القضاه 1400200069 18

 القانون كلية القانون روان مصطفى شحاده عواد 1400200074 19

 القانون كلية القانون زياد حسن عواد زريقات 1400200082 20

 القانون كلية القانون امل محمود سليمان الوحش 1400200086 21

 القانون كلية القانون رغد دمحم عوض الرفاعي 1400200087 22

 القانون كلية القانون احمد خليل احمد النجار 1400200092 23

 القانون كلية القانون ماجد مسلم سلمان ابو مليقه 1400200093 24



 القانون كلية القانون دمحم خليل دمحم زامل 1400200094 25

 القانون كلية القانون عمران عزات علي الفريحات 1400200095 26

 القانون كلية القانون صالح محمود عرودعبيده  1400200096 27

 القانون كلية القانون آالء دمحم محمود الرواش 1400200099 28

 القانون كلية القانون ياسين عبدالكريم راشد الجرايدة 1400200101 29

 القانون كلية القانون جود محمود عطا المعايطه 1400200102 30

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية      

 9102-1-0يوم الخميس  

 (ب011م ل )مختبر  -الترمذي /في مركز اللغات 9:11 - 09:01: الجلسة الثالثة  

 التخصص الكلية اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 القانون كلية القانون حسن احمد علي الدويكات 1400200116 1

 القانون كلية القانون هديل بديع دمحم سمير االدهم 1400200117 2

 القانون كلية القانون سما عبدهللا دمحم عبدالخالق 1400200118 3

 القانون كلية القانون حال دمحم عيسى ابو خميس 1400200119 4

 القانون كلية القانون المومنيتقوى حورى اسعيد  1400200122 5

 القانون كلية القانون احمد سالم ربيع العموش 1400200125 6



 القانون كلية القانون ايهاب سليمان دمحم البواعنه 1400200131 7

 القانون كلية القانون سلسبيل جميل عبد الرحمن شما 1400200134 8

 القانون القانونكلية  نسرين ماهر حسن الخطيب 1400200135 9

 القانون كلية القانون ليث هيثم دمحم ابو خضره 1400200136 10

 القانون كلية القانون طارق حسين حمدان الشريط 1400200138 11

 القانون كلية القانون احمد هاني سعد البشتاوى 1400200139 12

 القانون كلية القانون عبدالرحمن حسين غازي ابو الفول 1400200141 13

 القانون كلية القانون دمحم حسن حسين الجراح 1400200150 14

 القانون كلية القانون راشد ضيف هللا احمد مرزوق 1450200011 15

 القانون كلية القانون رامي احمد عبدهللا الحراحشه 1450200012 16

 القانون كلية القانون براء عبد الحفيظ وحيد عبابنه 1450200023 17

 القانون كلية القانون علي عبدالفتاح علي التميمي 1450200032 18

 القانون كلية القانون احمد عبدهللا دمحم المساعيد 1450200038 19

 القانون كلية القانون الهام تيسير محمود عبد الرحمن 1450200042 20

 القانون كلية القانون فاتنه زياد عارف خدام الجامع 1450200043 21

 القانون كلية القانون عبدهللا احمد يوسف سلمان 1450200052 22

 القانون كلية القانون سهى صبحي دمحم مرار 1500200082 23

 القانون كلية القانون رشا ابراهيم سبتي الخاليله 1500200109 24

 القانون كلية القانون دينا عواد محمود اخرس 1500200113 25

 القانون كلية القانون زياد سليمان الخوالدةهبة هللا  1500200115 26

 القانون كلية القانون دياال ابراهيم دمحم متعب 1550200007 27

 القانون كلية القانون داليا عبدالنبي دمحم العزام 1550200013 28

 القانون كلية القانون سلطان سعيد مرزوق المطيري 1650200014 29

 


