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اآلدابكلية    

 يرجى اإلنتباه لمكان وموعد االمتحان

 

 القاعة التخصص الرقم الجامعي اسم الطالب #

 علم اإلجتماع 144590 احالم غصاب سليمان الساعي 1

student.com 
 صباحًا 9-01:01

 الجلسة االولى

 علم اإلجتماع 126012 احمد روحي احمد النجار 2
 علم اإلجتماع 144615 اسراء موسى عطيه جعافره                   3
 العمل اإلجتماعي 129522 اسالم يوسف احمد الخرابشه 4
 علم اإلجتماع 2130247 االء عصام كمال ابو لبده 5
 العمل اإلجتماعي 137925 االء محمد فؤاد ظاظا 6
 العمل اإلجتماعي 138272 المؤمن منصور سالم المواجده 7
 العمل اإلجتماعي 122830 امل كمال عمر سمحان 8
 علم اإلجتماع 2120924 انس جمعه فالح المصالحة 9

 علم اإلجتماع 144760 ايمان سليم ايوب علي حسين 01
 علم اإلجتماع 138749 ايمن عليان عبد الرزاق الهبيشان 00
 العمل اإلجتماعي 132485 باهيه عصام عبد اللطيف السميرى 01
 علم اإلجتماع 131722 بتيل نايف حسين دارخليفه 00
 علم اإلجتماع 130564 بثينه احمد محمود ابو هدبه 01
 علم اإلجتماع 2120898 بثينه يوسف نواف السيوف 01
 العمل اإلجتماعي 136539 بلقيس خالد محمد اسحيم 01
 العمل اإلجتماعي 144043 بيان عبد اللطيف شكرى نصر 01
 علم اإلجتماع 145928 تسنيم سكر احمد السكر 01
 العمل اإلجتماعي 156222 تسنيم محمد فؤاد ظاظا 09
 العمل اإلجتماعي 123025 جعفر عبد اهلل فليح البريزات 11
 العمل اإلجتماعي 155915 دانا نبيل سالم الرواحنه 10
 العمل اإلجتماعي 144493 دانيه محمد علي عواد 11
 العمل اإلجتماعي 141576 رزان سمير عز الدين الظاهر 10
 العمل اإلجتماعي 136702 رنا محمود نعيم خاطر                      11
 علم اإلجتماع 139325 روان شريف ناصر الزبن 11
 علم اإلجتماع 2130654 طيطيروال حاتم عيسى  11
 علم اإلجتماع 140730 زين سامي احمد الكركي 11
 علم اإلجتماع 133867 ساجدة ابراهيم عبد المجيد الحيارى 11
 علم اإلجتماع 139737 ساره هشام سليم الخطاطبه 19
 العمل اإلجتماعي 136707 سعد ناصر سعد العدوان 01
 علم اإلجتماع 2131127 احمدسلسبيل ناصر خليل السيد  00
 العمل اإلجتماعي 144346 سمر عبد الناصر خليل الشعيبات             01
 العمل اإلجتماعي 136831 صفاء محمد مسلم عيال عواد 00
 علم اإلجتماع 2130290 عبد اهلل خليل عواد القطيفان 01
 علم اإلجتماع 2120884 عبير فهيم عثمان عمله 01
 علم اإلجتماع 134055 فرح عدنان خالد علقم 01
 علم اإلجتماع 138610 فرح منصور رشد الرواحنه 01
 علم اإلجتماع 2130346 الرا فيصل حسين الشوابكه 01

 االداب
 االولامتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

31/33/7132 

 االثنين



2 
اآلدابكلية    

 يرجى اإلنتباه لمكان وموعد االمتحان

 القاعة التخصص الرقم الجامعي اسم الطالب #

 علم اإلجتماع 136771 النا عبد الرزاق عوده الحشوه 09
 علم اإلجتماع 137689 ليث صالح فازع الجبور 11
 علم اإلجتماع 139320 حامد العيادةمحمد تيسير  10
 علم اإلجتماع 86703 محمد فارس داود العدوان 11
 علم اإلجتماع 134503 مرام ناصر عثمان انعيم 10
 علم اإلجتماع 136185 مروه عارف فضل عطا 11
 علم اإلجتماع 144200 مالك حسين صالح الحيصه 11
 اإلجتماعيالعمل  136899 منتهى محمد يوسف زونه 11
 علم اإلجتماع 2130079 منى علي احمد المناصير 11
 العمل اإلجتماعي 146252 نسرين تيسير محمد الحنيطي 11
 العمل اإلجتماعي 144741 نور اسامه محمد بلبيسي 19
 علم اإلجتماع 143070 هبه حاتم علي السواعير 11
 علم اإلجتماع 136379 هبه عمر حسن لطفي 51
 علم اإلجتماع 144611 هديل عماد محمد عواد                      52
 



  1   
 يرجى اإلنتباه لمكان وموعد االمتحان كلية اآلداب 

 كلية اآلداب
 امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل األول

31/33/7132 

 االثنين

 

 القاعة التخصص  الجامعي الرقم الطالب اسم #

1.  MA XIAORAN 156796 اللغة العربية وآدابها 

STUDENT.COM  
13:21-3 

 مساًء 
 الثالثة الجلسة 

 الجغرافيا 2121218 احمد عارف محمد اللبابده  .3

 الجغرافيا 126750 احمد محمد عبد العزيز الوخيان  .2

 اللغة العربية وآدابها 2110038 احمد محمود درويش النويرات  .4

 علم النفس 135527 اريج منير عبدالرحمن ابوطالب  .5

 اللغة العربية وآدابها 2130639 اسماء حسني كامل محمد  .6

 اللغة العربية وآدابها 141552 اسيل امجد شحاده جوبان  .7

 اللغة العربية وآدابها 141952 االء ابراهيم علي البكيرات  .8

 اللغة العربية وآدابها 131096 االء باير محمد الصبيحات  .9

 الجغرافيا 141671 االء حسن حمزه حمزه  .11

 اللغة العربية وآدابها 143605 ايمان عبد اهلل سليمان ابو صعيليك  .11

 اللغة العربية وآدابها 133387 ايمان عطوه سليمان المراعيه  .13

 الجغرافيا 128405 ايمان يوسف سعيد حويطات  .12

 اللغة العربية وآدابها 131775 ايناس حسام كامل محيسن  .14

 الجغرافيا 134174 ايناس محمد صالح قطناني  .15

 الجغرافيا 128827 إسراء حسن إبراهيم أبو ناموس  .16

 اللغة العربية وآدابها 128260 أحمد اعقاب محمود الثوابيه  .17

 الجغرافيا 2110456 أحمد خالد سالم اللبابده  .18

 اللغة العربية وآدابها 118908 أحمد علي عبدالقادر العقيل  .19

 الجغرافيا 132603 بشار فيصل عبد الحميد المساعفه  .31

 اللغة العربية وآدابها 141794 بيان عاطف محمد سعيد السليمان  .31

 الجغرافيا 139733 بيان فرحان علي ابو يحيى  .33

 اللغة العربية وآدابها 138124 تون يون بين  .32

 اللغة العربية وآدابها 135539 جهينه محمد رشيد الشطي  .34

 اللغة العربية وآدابها 108045 جيانا جميل فرحان بدر  .35

 التاريخ 123338 حسام عبداهلل فالح الضرابعه  .36

 الجغرافيا 124083 حمزه سالمه مصنت الرجيالت  .37

 التاريخ 2130991 حمزه عيسى بشير البريزات  .38

 علم النفس 135562 حنين منعم عبد النبي سليمان  .39

 علم النفس 134114 دانيا عمر وحيد صالح  .21

 علم النفس 125802 دانيا محمد خير جنيد تبسرقه  .21

 التاريخ 133154 دعاء حاتم حلمي الخطيب  .23

 اللغة العربية وآدابها 132737 دعاء ماجد جابر عليان                      .22

 اللغة العربية وآدابها 2130632 راكان محمد احمد المهيرات  .24

 الجغرافيا 2130122 راكان معزي احمد الخواطره  .25



  2   
 يرجى اإلنتباه لمكان وموعد االمتحان كلية اآلداب 

 القاعة التخصص  الجامعي الرقم الطالب اسم #

 علم النفس 141037 رامه احمد بدر الدين وهبه غاوجي  .26

 علم النفس 132563 رانيا رأفت محمود جالوخ  .27

 اللغة العربية وآدابها 2120084 رزان عليان عبد اهلل ابو هزيم  .28

 علم النفس 131099 رغد جمال الدين علي الميمي  .29

 علم النفس 141769 رنا غالب سامي النصير  .41

 الفلسفة 134368 رنين غسان سليم ابو علي  .41

 الجغرافيا 144369 روان سعيد محمد الجزره  .43

 علم النفس 134609 روان عصام توفيق قاسم  .42

 الجغرافيا 142657 زينه حسن شامخ الخضور                      .44

 علم النفس 135709 ساندرا محمد عبد الكريم طريف  .45

 الجغرافيا 141637 سجى احمد سعيد الفقير  .46

 علم النفس 139891 سجى اكرم عبد الهادى زبن  .47

 علم النفس 145097 سحر عبد الرزاق بكرى كشوره                 .48

 الجغرافيا 133097 سليمان يوسف سليمان البكار  .49

 علم النفس 146377 سناء محمد اسماعيل ابورحمة  .51

 اللغة العربية وآدابها 141599 سهير حمدي محمود دبوبش  .51

 اللغة العربية وآدابها 134521 سيرين ايمن عبد الكريم العيسى  .53

 علم النفس 130861 سيرين عزيز موسى شابسوغ  .52

 علم النفس 140709 صفاء عبد الرزاق احمد طحان  .54

 علم النفس 144067 صفاء محمد مرشد شعالن                      .55

 علم النفس 2131109 صهيب محمد خليل الحوامده  .56

 الفلسفة 49371 طارق / محمدرضا / جابر الجابر  .57

 اللغة العربية وآدابها 143212 عبد الرحمن محمد علي ابو مرعي              .58

 اللغة العربية وآدابها 137002 عبد اهلل اسحق  .59

 اللغة العربية وآدابها 150429 عبدالعزيز سعد محمد العتيبي  .61

 اللغة العربية وآدابها 138690 عبداهلل غازي سلمان المناجده  .61

 التاريخ 144905 عال محمود محمد يوسف  .63

 اللغة العربية وآدابها 2130125 عالء عبد اهلل محمد حسان  .62

 الجغرافيا 138174 عالء عرقوب حمد ابو حجزه  .64

 الجغرافيا 112264 عالء فهد منيزل الجبور  .65

 اللغة العربية وآدابها 146368 غيداء اسامة عبدالرؤوف كراجة  .66

 علم النفس 2130100 غيداء جودت محمد يونس  .67

 الجغرافيا 134327 فاتن عبداهلل هزاع الزواهرة  .68

 الجغرافيا 139850 فاتنه ياسر سليمان الفراعنه  .69

 اللغة العربية وآدابها 116824 فريدالدين شهداهلل دنجل  .71

 الجغرافيا 125034 قصي تحسين جاد عماري  .71

 الجغرافيا 2130294 قيس يحيى محمد المرعي  .73

 علم النفس 146484 كروان حبيب اهلل  .72

 اللغة العربية وآدابها 2130915 لينا حسين يوسف الطنبور  .74

 التاريخ 127981 محمد عبداهلل مقبل الغبين  .75



  3   
 يرجى اإلنتباه لمكان وموعد االمتحان كلية اآلداب 

 القاعة التخصص  الجامعي الرقم الطالب اسم #

 علم النفس 129618 محمد فواز جميل الحسامية  .76

 الجغرافيا 139264 محمد فواز عقله الشوابكه  .77

 التاريخ 135743 محمد نايل فراج السواخنه  .78

 التاريخ 137335 محمود عبدالحميد شاكر عبدالرحمن  .79

 التاريخ 2130400 مراد سعيد احمد تيم  .81

 التاريخ 146230 مروان محمد يوسف الكايد  .81

 اللغة العربية وآدابها 137044 مريم بادم  .83

 الجغرافيا 130913 مريم سامي جميل راضي  .82

 الجغرافيا 150316 مشعل عليان وسيمر المطرقه  .84

 اللغة العربية وآدابها 2130742 مصعب عيسى محمد قنبر  .85

 الجغرافيا 2120385 منار هاني محمد ابو خليل  .86

 علم النفس 2121013 منى ثائر عاطف االنقر  .87

 التاريخ 145892 مهند محمود يوسف الكايد  .88

 الجغرافيا 142854 مي بركات امين العالوى                     .89

 اللغة العربية وآدابها 157506 ميرفت ابراهيم عوده ابو غليون  .91

 اللغة العربية وآدابها 141646 ميس جميل حسني هارون                       .91

 الجغرافيا 138164 ميساء محمد سليمان العرجان  .93

 الجغرافيا 142747 نانسي خير اهلل محمود عيسى                 .92

 اللغة العربية وآدابها 144960 نداء محمد جمال يوسف صالح  .94

 علم النفس 2070822 ندى عصام توفيق طنطاوي  .95

 علم النفس 134888 ندين نضال صبري زمار  .96

 اللغة العربية وآدابها 141448 نسيبه حمد اهلل احمد ابو سويلم  .97

 التاريخ 122941 نعيم سالمه علي العدينان  .98

 الجغرافيا 144938 نور ابراهيم عيسى وشاح  .99

 الجغرافيا 154568 نور باسم احمد الجعافره  .111

 اللغة العربية وآدابها 129509 نور شهداء فرحانة بنت سحار  .111

 اللغة العربية وآدابها 137113 نور فهد سعدون الفايز  .113

 اللغة العربية وآدابها 144829 نور محمود عبد القادر المحارمه  .112

 الجغرافيا 2130280 نور يونس محمد ابو عبيده  .114

 علم النفس 136240 نوره جاسم محمد صالح  .115

 الجغرافيا 136918 هاشم صالح أحمد الجبور  .116

 التاريخ 141956 هبه كريم ابراهيم الصويص                   .117

 علم النفس 131573 هدايه توفيق محمد عبد الفتاح  .118

 الجغرافيا 145640 هدى علي ضيف اهلل الطواقين  .119

 التاريخ 133444 هديل عماد احمد اليوسف                     .111

 الفلسفة 134512 هديل محمود عيسى عوض  .111

 العلوم مختبرات التاريخ 142302 وفاء علي مطلق الخواطره  .113
  التربوية
13:21-3 

 الثالثة الجلسة مساًء

 الجغرافيا 142554 ياسمين عبد اهلل عبد الكريم الزواهره  .112

 اللغة العربية وآدابها 146359 ياسمين محمد محمد خضر  .114

 الجغرافيا 142623 يسرى محمد سلطان الوحيدى  .115


