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االمير حسين للدراسات كلية  

 الدولية

 

 المير حسين للدراسات الدوليةاكلية 
 االولامتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 
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 االثنين

 

 القاعة التخصص  الجامعي الرقم اسم الطالب #

 العلوم السياسية 2110495 عبداهلل فندي /محمد نايل الفايز/  .1

 علوم مختبرات
  التأهيل

 مساًء 37:11-7

 الثالثة الجلسة

 العلوم السياسية 2120405 احمد غازي احمد العويدي  .2
 العلوم السياسية 144017 اسيل عبد الفتاح احمد القواسمي             .3
 العلوم السياسية 143433 االء جودت عباس النادى                     .4
 العلوم السياسية 2130016 االء عارف حسن العرموطي  .5
 العلوم السياسية 2121129 انس يوسف عبدالكريم العدوان  .6
 العلوم السياسية 127512 انوار محمد خلف الزبن  .7
 العلوم السياسية 128803 ايسر محمد يوسف الدويكات  .8
 العلوم السياسية 2130454 ايه /محمد وليد/ عثمان النسور  .9

 العلوم السياسية 2110489 أحمد مازن عبدالكريم البطوش  .11
 العلوم السياسية 137304 تاال عمران فوزى الداغستاني  .11
 العلوم السياسية 2130699 تمارا نضال صبحي ابراهيم  .12
 العلوم السياسية 125474 حازم ادريس عبد الرزاق النعيمات  .13
 العلوم السياسية 106717 حازم اسماعيل قبالن اللوزى  .14
 العلوم السياسية 116878 حسين احمد جبر بدوان  .15
 العلوم السياسية 135825 حال زكي صبحي الحديدى  .16
 العلوم السياسية 119740 حمزه سامي عقله القضاه  .17
 العلوم السياسية 126821 حنين مازن احمد فطافطه  .18
 العلوم السياسية 143990 رحمه عبد الحميد فهد وريكات                .19
 العلوم السياسية 134520 رحمه عبد اهلل مفلح المراعيه  .21
 العلوم السياسية 2130539 رشا احمد عبد الحميد العجارمه  .21
 العلوم السياسية 131497 روان رائد محمد حجازي  .22
 العلوم السياسية 143851 روان مروان داود صبحي  .23
 العلوم السياسية 115690 ريتا راتب محمد العبود  .24
 العلوم السياسية 136118 ريناد خالد محمد العبدالالت  .25
 العلوم السياسية 141019 زيد قفطان نهار الخريشه  .26
 العلوم السياسية 147237 زين منذر مشهور الحلواني  .27
 العلوم السياسية 131805 ساره عصام حمدي فراح  .28
 العلوم السياسية 2130593 سالم حسين عبد الرزاق الدباس  .29
 العلوم السياسية 146383 عبدالباري خلف مقبل الغويري  .31
 العلوم السياسية 112526 عالء الدين عبد المجيد عبد الرزاق بن طريف  .31
 العلوم السياسية 138886 علي ابراهيم سالم الزعبي  .32
 العلوم السياسية 139488 علي احمد خلف الخبايبه  .33
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 القاعة التخصص  الجامعي الرقم اسم الطالب #

 العلوم السياسية 2130113 علي عناد محمد ابو وندي  .34
 العلوم السياسية 118122 عمار رفعت محمد صالح  .35
 العلوم السياسية 137668 عمران نائل عبد الهادي العساف  .36
 العلوم السياسية 2120187 عهود نمر محمد الفروخ  .37
 العلوم السياسية 142801 غسان عبد اهلل غنيم الرواجفه  .38
 العلوم السياسية 142281 فاطمة احمد علي الصباحي  .39
 العلوم السياسية 141364 فرح محمد رشيد بريه  .41
 العلوم السياسية 131203 فهد صالح نهار ابو زيد  .41
 العلوم السياسية 127782 كنوز تركي سامي الفايز  .42
 العلوم السياسية 139965 لينا بسام عبد الغني السقال  .43
 العلوم السياسية 2130572 محمد ابراهيم بهاء الدين الشيشاني  .44
 العلوم السياسية 142274 محمد احمد علي الصباحي  .45
 العلوم السياسية 138347 محمد خالد عبد اهلل العتيالت  .46
 العلوم السياسية 2120004 محمد عبدالكريم عرقوب الفايز  .47
 العلوم السياسية 142407 منتصر هارون محمد المومني  .48
 العلوم السياسية 135217 منذر عبداهلل محمد اللبابدة  .49
 العلوم السياسية 2121080 ناصر صالح ناصر الفقهاء  .51
 العلوم السياسية 143791 نور فوزان طالب الثوابيه  .51
 العلوم السياسية 135991 ياسمين سهل حابس المجالي  .52
 العلوم السياسية 140480 ياسمين كمال حسن عكه  .53

 


