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 امتحان الكفاءة الجامعية

 االولى/الجلسة  اآلداب كلية

 26/11/2016السبت 

صباحًا 01-00:11  
 

الرقم 
 الجامعي

الكلية  اسم الطالب التخصص    القاعة 

علي شير نور اخونوف  137291  اللغة العربية وآدابها اآلداب 
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137076 fangxiu you وآدابهااللغة العربية  اآلداب  

136642 ma wenrong اللغة العربية وآدابها اآلداب 

 اللغة العربية وآدابها اآلداب احمد موسى عبد اهلل العجورى 132389

 اللغة العربية وآدابها اآلداب اروى ناصر الدين مصطفى عيسى 133206

 اللغة العربية وآدابها اآلداب اريج احمد شفيق اعبيد اهلل 131665

 اللغة العربية وآدابها اآلداب اسراء عوني سعدو علي 133369

 اللغة العربية وآدابها اآلداب الهام عبد اهلل نايل العكايله 133244

 اللغة العربية وآدابها اآلداب الياس كالتايف 137054

 اللغة العربية وآدابها اآلداب انوار ابراهيم محمود الزواهره 136929

 اللغة العربية وآدابها اآلداب انوار عوده صالح اللبابده 119589

 اللغة العربية وآدابها اآلداب بالل سعدي ذيب أبو ركبة 2110219

 اللغة العربية وآدابها اآلداب بيان محمد احمد ابو يحيى 112503

 اللغة العربية وآدابها اآلداب تسابيح ياسين عبد الفتاح هاشم 130703

 اللغة العربية وآدابها اآلداب جمانه منذر سالمه زكارنه                  135388

 اللغة العربية وآدابها اآلداب جواد محمد حمدان حمادنة 2130104

 اللغة العربية وآدابها اآلداب حالء عبدالعزيز جبر ابو طه 99086

 اللغة العربية وآدابها اآلداب حنان فارس احمد الخاليله                  132354

 اللغة العربية وآدابها اآلداب خوله عبد اهلل محمد النصيرات 133283

 اللغة العربية وآدابها اآلداب دعاء محمد خالد وعل 131178

 اللغة العربية وآدابها اآلداب ديما عدوان منيزل السليحات 139133

 اللغة العربية وآدابها اآلداب رؤى فوزى سالم العطيات 132291

وآدابهااللغة العربية  اآلداب رؤى ماهر سالم عبداهلل 125476  

 اللغة العربية وآدابها اآلداب رهان عمر محمد ابو زهره 132738

 اللغة العربية وآدابها اآلداب رهف احمد سالم الدعجه 132441

 اللغة العربية وآدابها اآلداب سارة كمال صالح ابو شرار 133266

 اللغة العربية وآدابها اآلداب              سجى بكر محمود الفسفوس       132739

 اللغة العربية وآدابها اآلداب سجى عبد اللطيف ابراهيم ذبالح 132355

 اللغة العربية وآدابها اآلداب سحر خليل مصطفى صافي 133208

 اللغة العربية وآدابها اآلداب شفاء عماد حسين رحال 132152

 اللغة العربية وآدابها اآلداب شهد محمد حسن التل 132730

 اللغة العربية وآدابها اآلداب صمود جهاد محمد مخلوف 131593

 اللغة العربية وآدابها اآلداب عامر محمد فالح الخرابشه 135668
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 اللغة العربية وآدابها اآلداب فدوى اسماعيل اسمر الحجاحجه 133639

 اللغة العربية وآدابها اآلداب لؤي محمد علي المنسي 132556

 اللغة العربية وآدابها اآلداب مؤمنه انور عبد الرحمن رحيمه 132194

 اللغة العربية وآدابها اآلداب مجد أحمد سليمان الشاهين 2061577

 اللغة العربية وآدابها اآلداب محمد عبد اهلل محمد حشمة 99047

 اللغة العربية وآدابها اآلداب مصطفى طارق حسن ابو رياش 132643

 اللغة العربية وآدابها اآلداب ملك جعفر عبد القادر سماره 133765

 اللغة العربية وآدابها اآلداب منغ ما 136647

 اللغة العربية وآدابها اآلداب منى يوسف محمد يونس                       132357

 اللغة العربية وآدابها اآلداب نور افيقة بنت محمد لطفي 129496

 اللغة العربية وآدابها اآلداب نور باسل فيصل مصطفى                      133371

 اللغة العربية وآدابها اآلداب هبه عصام خالد الجندى 133543

 اللغة العربية وآدابها اآلداب هبه هايل سرحان العويدى 137802

 اللغة العربية وآدابها اآلداب هديل خير اهلل محمد المهر 133252

 اللغة العربية وآدابها اآلداب ياسمين خميس الحاج محمود العش 133804

 اللغة العربية وآدابها اآلداب يزن محمد محمود عنكه 127687
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 اللغة العربية وآدابها اآلداب يسرى سامر عبد الرحيم عبد اهلل 132766
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 التاريخ اآلداب احمد حربي سالم الحماد 125144

 التاريخ اآلداب احمد محمد احمد االقطش 126701

 التاريخ اآلداب ارب خليل ابراهيم الحجاج 132226

 التاريخ اآلداب اسمت خالد عبد الفتاح القوقه 130457

 التاريخ اآلداب اكرم عبد اللطيف محمد الشخانبه 123971

 التاريخ اآلداب ايه مصطفى ناجي زايد                      133438

 التاريخ اآلداب خالد عبد اهلل عامش الصبيح 133489

 التاريخ اآلداب دانيه اسامه محمد الزبن                   133439

 التاريخ اآلداب ديمه فريز محمود الشلعوط 122918

 التاريخ اآلداب راشد احمد عايش العليمات 133490

 التاريخ اآلداب رهام أحمد إبراهيم الخواجة 134061

 التاريخ اآلداب زينه زكريا خليل اسماعيل 133440

 التاريخ اآلداب سهى ايمن صبحي ناصيف 132639

 التاريخ اآلداب طارق جميل يوسف الراعي 2120015

 التاريخ اآلداب عاليه علي عبد الحميد الصبيحي 122928

 التاريخ اآلداب عمر عادل احمد بيسح 122931

 التاريخ اآلداب محمد خليفه مبارك الشخانبه 139223

 التاريخ اآلداب محمد سليمان منصور البواريد 123879

 التاريخ اآلداب نور خالد خليل الراعي 133116

 التاريخ اآلداب هاشم محمد عواد الضويحي 129895

 التاريخ اآلداب هبه حسن خليل الغليظ 133117

 التاريخ اآلداب همام ايمن رضوان المناعسه 105988

 التاريخ اآلداب هند محمد حسن ابو طير 132654

 الفلسفة اآلداب عبير عطا اهلل خليل موسى 134277

 الفلسفة اآلداب مرام سعيد جمال عز 123051

 الفلسفة اآلداب منى داود امين حامد 123053

 الفلسفة اآلداب نور / محمد ماهر /نادر ابو طريف 119803

 الجغرافيا اآلداب اسامه كامل محمد ابو صعيليك 121307

 الجغرافيا اآلداب اسراء محمد جودت ياسين 134164

 الجغرافيا اآلداب اسراء محمود عثمان رمضان 137643

 الجغرافيا اآلداب اسماء زياد عبد العزيز نوفل 131510

 الجغرافيا اآلداب اسيل راجي يوسف الراعي 122953

 الجغرافيا اآلداب اسيل محمد احمد العقابنه                  133938

 الجغرافيا اآلداب اميره صقر موسى ابو ارقيق 133846

 الجغرافيا اآلداب ايه عبدالحميد حلمي المهيرات 135047

 الجغرافيا اآلداب ايه محمد رشيد محمد 132673

 الجغرافيا اآلداب حسن خالد احمد الخرابشه 133488

 الجغرافيا اآلداب حال عبد المجيد احمد الصليبي 122968

االجغرافي اآلداب حمزة عبدالقادر سليمان النجادا 116433  
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 الجغرافيا اآلداب دعاء ابراهيم سعيد العكول 134053

 الجغرافيا اآلداب دعاء مصطفى اسحق ابو شحاده 133837

 الجغرافيا اآلداب ذكرى صالح عبد اهلل العودات 2120901

 الجغرافيا اآلداب رحمه علي عبد المهدى العمرى 128188

 الجغرافيا اآلداب سجى نضال محمد بخيت 133606

 الجغرافيا اآلداب صفاء طالب امين شتات 134218

 الجغرافيا اآلداب صهيب محمد يحيى الضيافله 138818

 الجغرافيا اآلداب ضحى نصر محمد الحاج عبد 130895

 الجغرافيا اآلداب عروبة محمد عبدالكريم العواودة 105929

 الجغرافيا اآلداب عفاف بسام صالح ابو شهاب 119816

 الجغرافيا اآلداب عالء احمد سليمان الشنينات 124191

 الجغرافيا اآلداب عمر احمد علي العميشات 129066

 الجغرافيا اآلداب غيث عبداهلل نوران الفريوان 117902

 الجغرافيا اآلداب غيداء اسماعيل سعيد العداسي 134230

 الجغرافيا اآلداب فاتن ابراهيم علي حسان 129855

 الجغرافيا اآلداب فراس مفلح سليمان العمار 139745

 الجغرافيا اآلداب كفاح خليل ابراهيم العزازمه 134100

 الجغرافيا اآلداب محمد جميل كامل حواري 127627

 الجغرافيا اآلداب محمد حسين فالح الوخيان 123297

 الجغرافيا اآلداب هبه رياض امين ابو الهيجاء 133950

 علم اإلجتماع اآلداب احمد حامد سالم الرديني 118839

 علم اإلجتماع اآلداب احمد موسى عبد الرحمن العدوان 128412

 علم اإلجتماع اآلداب اريج جزاع محمد الشرعه 127753

 علم اإلجتماع اآلداب اسماء محمد كامل حمدان 136463

 علم اإلجتماع اآلداب اسيل فهد عبد الحليم العوامله 129281

 علم اإلجتماع اآلداب انيسة منصور علي ناصر 2120352

 علم اإلجتماع اآلداب إيناس حكمت عبد اهلل الغريب 132617

 علم اإلجتماع اآلداب بركات خلف حامد السواعير 97512

 علم اإلجتماع اآلداب حسام احمد سالم الخطيب 129784

 علم اإلجتماع اآلداب داليا محمد نايف ابوالحال 136450

 علم اإلجتماع اآلداب دانا ابراهيم جميل ابو لطيفه 123130

 علم اإلجتماع اآلداب دياال موفق محمد الضمور 127374

 علم اإلجتماع اآلداب راشد وليد حمد الدبايبه 138696

 علم اإلجتماع اآلداب راما فارس محمد نور بلقر                  136190

 علم اإلجتماع اآلداب رحمه سعيد عبد الكريم الحواري 2130221

 علم اإلجتماع اآلداب رشا جمال جورج الصفدي 116945

 علم اإلجتماع اآلداب رهام عبد الرحيم محمد زعرور 118142

 علم اإلجتماع اآلداب ريم محمد سليمان الرواشده 127785

 علم اإلجتماع اآلداب رينال احمد موسى العشران 130456
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 علم اإلجتماع اآلداب سهام ناصر محمد فالحه 142356

 علم اإلجتماع اآلداب شهد ماجد رمضان الصغير 2120832

 علم اإلجتماع اآلداب عبد اهلل زيد محمد الوريكات 139512

 علم اإلجتماع اآلداب عدي نايف منصور القهيوى 129181

 علم اإلجتماع اآلداب فداء محمد حماد مرشود 136630

 علم اإلجتماع اآلداب فرح منصور موسى قول 131385

 علم اإلجتماع اآلداب مرام محمد احمد البيشاوى 136482

 علم اإلجتماع اآلداب منى فتحي عبدالعزيز صالح 123177

 علم اإلجتماع اآلداب مها خالد عبد المحسن أبو الغنم 82272

 علم اإلجتماع اآلداب مهند حسام منور الزبن 139172

 علم اإلجتماع اآلداب نانسي محمد خلف الجمل 126826

 علم اإلجتماع اآلداب نور اندراوس غندور حداد 136723

 علم اإلجتماع اآلداب هال محمود ابراهيم شيخ السروجيه 125097

 علم اإلجتماع اآلداب والء مصلح محمود الحوراني 134859

 العمل اإلجتماعي اآلداب اسامه طه محمد حماده 123249

 العمل اإلجتماعي اآلداب اسراء محمد سالمه الفساطله 136579

 العمل اإلجتماعي اآلداب آالء حمد عبد الكريم الغنيمات 86613

 العمل اإلجتماعي اآلداب ايمان صالح الدين امين مساد 137633

 العمل اإلجتماعي اآلداب بتول خليل عبد الهادى البدو 136179

 العمل اإلجتماعي اآلداب براءه اسامه حسني الجيوسي 136436

 العمل اإلجتماعي اآلداب خديجه هاني عبد الكريم المهيرات 136695

 العمل اإلجتماعي اآلداب رهف امجد محمد الغنميين 2120677

 العمل اإلجتماعي اآلداب روان عبد الرؤوف عبد القادر الربيحات 136592

 العمل اإلجتماعي اآلداب سالم عادل محمد الشوابكه 136200

 العمل اإلجتماعي اآلداب شروق عدنان يوسف حسين 123281

 العمل اإلجتماعي اآلداب غصون محمد امين احمد خليفه النسور 138456

 العمل اإلجتماعي اآلداب فاطمه حسن عبيد اهلل مسلم 136822

 العمل اإلجتماعي اآلداب فرح جمال محمود المصرى 136613

 العمل اإلجتماعي اآلداب الرا عياده خليف السليحات 136457

 العمل اإلجتماعي اآلداب الرا فيصل حسن ابو سردانه 136245

 العمل اإلجتماعي اآلداب الرا ياسر سرور الشراب 136290

 العمل اإلجتماعي اآلداب لما وليد محمد سالمه 125048

 العمل اإلجتماعي اآلداب محمد طه خالد المرعي 127903

 العمل اإلجتماعي اآلداب مريم هاني عبد الكريم المهيرات 136696

 العمل اإلجتماعي اآلداب مي سمير فهمي شويكه 128897

 العمل اإلجتماعي اآلداب نفين صادق محمد صبح الحشيم 129795

 العمل اإلجتماعي اآلداب نورهان عبدالسالم عبدالغني الجعافرة 2120843

 العمل اإلجتماعي اآلداب هناء سميح محمد كرزون 145939

 العمل اإلجتماعي اآلداب وجدان سالم مشيش المراعيه 134077
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 العمل اإلجتماعي اآلداب والء نافز احمد عبد الفتاح 136372

 علم النفس اآلداب اسالم خضر اسماعيل عرعر 2121115

 علم النفس اآلداب اسماء احمد محمد ابوفارة 115026

 علم النفس اآلداب اسماء محمد ربيع مصطفى اللحام 2120438

 علم النفس اآلداب االء عمر عودةاهلل الحنيطي 129841

 علم النفس اآلداب المهى عبد المنعم سعد الفساطله 127995

 علم النفس اآلداب تهاني موسى محمود تيم 133705

 علم النفس اآلداب حال يونس احمد العمري 123087

 علم النفس اآلداب حمزة مصطفى عبد النبي الوخيان 107004

 علم النفس اآلداب حنين مازن سعد قموه 123089

 علم النفس اآلداب دانا كرم زعل المحاسنه 123090

 علم النفس اآلداب دالل جمال فاروق عايش 132250

 علم النفس اآلداب روان عبدالفتاح عليان الخرابشة 2110358

 علم النفس اآلداب رواند ناصر احمد الصباغ 125168

 علم النفس اآلداب ريتا نسيم سليمان تادرس 139240

 علم النفس اآلداب ساوال باسل موسى بيوك 122627

 علم النفس اآلداب سماح /محمد غالب/ صالح الشريف 107225

 علم النفس اآلداب ضحى صالح محمد عبد الرحمن 135379

 علم النفس اآلداب عناية أحمد خليل خليل 123045

 علم النفس اآلداب غيداء محمد نهار الحجايا 138930

 علم النفس اآلداب فردوس حسين سعيد الفيومي 135529

 علم النفس اآلداب ليلى عاطف احمد ابو مشنك 135522

 علم النفس اآلداب محمود شاهر عبدالقادر الربيحات 2121019

 علم النفس اآلداب مروه ابراهيم عبد الرحمن مطر 136197

 علم النفس اآلداب مهديه مرتضى صبحي النتشه 2121028

 علم النفس اآلداب ميساء محمود مفضي الصمادى 123054

 علم النفس اآلداب ندى خالد حمدي ابو قوره 131310

 علم النفس اآلداب ندى عصام توفيق طنطاوي 2070822

 علم النفس اآلداب هبه احمد محمد نور الدين ميرزا 125164

 علم النفس اآلداب يارا يوسف شبلي العتوم 2110393

 

 

 

 

 

 


