
1 
  

 كلية اللغات االجنبية
 يرجى اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحان

 كلية اللغات االجنبية 
 االولامتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

31/33/7132 

 االثنين

 

 القاعة التخصص الجامعي الرقم الطالب اسم #

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 130025 محمد منير/ محمود عطية علي/  .1

 العلوم مختبرات
 التربوية

 مساًء 13:21-3 

 الثالثة الجلسة

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 135987 يوسف عبد القادر المزايده احمد  .3
 اللغتين الروسية واإلنجليزية 136526 ادهم كنعان ميخائيل جريسات  .2
 اللغتين التركية واإلنجليزية 136318 اريج ياسين عبد العزيز عمرو  .4
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 132570 اسراء حسن محمود ابو داود  .5
 اللغة الفرنسية وآدابها 135294 اسراء حلمي احمد الزبيدي  .6
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 147526 اسراء محمد احمد الحلو  .7
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 132219 اسراء محمد يونس فريج  .8
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 132373 اسالم وليد محمد العابد  .9

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 145756 ردهاسيل فهمي سالم ابو و  .11
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 135430 اسيل محمد ابراهيم برغوث  .11
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 130500 اسيل محمود احمد الكركي  .13
 اللغتين التركية واإلنجليزية 122783 افنان نمر صبحي سلمان  .12
 اللغتين الروسية واإلنجليزية 132001 االء بهيج محمد الخصاونه  .14
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 135860 االء عبد الحميد احمد الرحامنه  .15
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 135432 االء مصطفى اسماعيل الصيفي  .16
 اللغة الفرنسية وآدابها 122515 العنود سلطان خلف الزبن  .17
 للغة اإلنجليزية التطبيقيةا 132082 الهام شاكر فتحي االشقر  .18
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 146500 اماليا عطاهلل جمال شاهين  .19
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 122614 اميره عواد صالح العدوان  .31
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 126813 ايمان اسماعيل احمد عليان  .31
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 121630 ايمان حامد محمد خير نقاوه  .33
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 142196 ايمان خالد عوده ابوربيع  .32
 اللغتين التركية واإلنجليزية 123022 ايمان فوزي ناصر الربابعة  .34
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 141540 ايمان ماهر ابراهيم اسماعيل                .35
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 142023 ايمان ناصر محمد القطيشات  .36
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 138901 ايه اسماعيل هاشم القطيشات  .37
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 134083 ايه جهاد توفيق محمد  .38
 اللغتين الكورية واإلنجليزية 2130423 ايه شاكر يوسف ابو حطب  .39
 لغة اإلنجليزية التطبيقيةال 2120336 أريج فرج محمود الحراحشة  .21
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 2121416 أسماء محمد عبداهلل يوسف  .21
 اللغتين الكورية واإلنجليزية 130865 أسيل عزالدين أحمد جاداهلل  .23
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 130801 أينس خميس حسين الجعفرى  .22
 بانية واإلنجليزيةاللغتين اإلس 130619 آية شرحبيل عيسى منصور  .24
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 130532 آية نعيم محمد عبدالخالق  .25
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 141553 بتول اديب علي المجدوبه                    .26
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 كلية اللغات االجنبية
 يرجى اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحان

 القاعة التخصص الجامعي الرقم الطالب اسم #

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 132769 بتول عماد محمد سعاده  .27
 زية وآدابهااللغة اإلنجلي 142184 بتول محمد فالح المرعي  .28
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 135401 بسمه عبد المهدي يونس درادكه  .29
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 142494 بشار غازى حسين عنايه  .41
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 155544 بشرى ادهم زكريا التميمي  .41
 هااللغة اإلنجليزية وآداب 146637 بشرى طالب عبد الكريم الدبوبي  .43
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 135718 بشرى علي فارس الطراونه  .42
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 145312 بلقيس ذيب اسليم القراله  .44
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 134475 بيان محمد صالح العدوان  .45
 وآدابهااللغة الفرنسية  143755 بيان وليد محمد الدمسيس                    .46
 اللغتين الصينية واإلنجليزية 131630 تاال زياد صادق الشرع  .47
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 118830 تسنيم محمد محمد علي  .48
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 127732 تمارا نزار محمود االسمر  .49
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 133637 تيلينا عمران زكي صوقار  .51
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 137924 ه عبد الناصر محمد جابرجهين  .51
 اللغتين الصينية واإلنجليزية 132812 حسام حامد محمود صبح  .53

 مختبر
 مجمع/االندلس
 االنسانية القاعات
 مساًء 13:21-3

 الثالثة الجلسة

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 128781 حال سامي مشهور المجالي  .52
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 130837 اتب الهمالنحال عواد ر  .54
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 107868 حمزة يونس هاشم عيسى  .55
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 135683 حنان خالد ابراهيم العارفه  .56
 اللغتين التركية واإلنجليزية 136162 حنان عبد اهلل موسى منصور  .57
 اللغتين التركية واإلنجليزية 132098 يالتحنان علي فهاد الخص  .58
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 141888 حنين احمد حامد العقرباوى  .59
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 135983 حنين عبد اهلل احمد عياد  .61

 اللغتين التركية واإلنجليزية 134488 حنين علي ابراهيم ابو عواد  .61
 اللغتين الروسية واإلنجليزية 138841 حنين علي ابراهيم صالح  .63
 اللغتين الكورية واإلنجليزية 132349 خالد عبد الكريم سالمه البكار  .62
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 117378 خالد عبداهلل سند سالمة مفرح الشمري  .64
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 144401 خلود عبد اهلل نايف العنبر  .65
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 143835 دانا محمد حسن حمد  .66
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 131417 دانه عبد الرحمن راشد احمد  .67
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 131938 دانه مهدى انور عبده  .68
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 137700 دانية ياسين بشير الساكت  .69
 اللغتين التركية واإلنجليزية 136305 دانيه يوسف عبد المجيد العقده  .71
 اللغتين التركية واإلنجليزية 136732 دعاء احمد محمد الحاج ابو كفيه  .71
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 141535 دعاء احمد ياسين مصطفى  .73
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 138661 دعاء امجد زهير الحنيطي  .72
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 141903    دعاء طلعت سامي زايد                    .74
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 126816 ديما سليمان خليل جريسات  .75
 اللغتين التركية واإلنجليزية 139361 دينا وقاص محمود مشه  .76
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 127776 رانيه فايق محمود عويمر  .77
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 كلية اللغات االجنبية
 يرجى اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحان

 القاعة التخصص الجامعي الرقم الطالب اسم #

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 133063 رحمه خليل عبد السالم الرواشده  .78
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 134751 رزان محمد واصف حليمه                      .79
 اللغتين الصينية واإلنجليزية 136505 رشا محمد عبد الفتاح العوده                .81
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 131951 رها حرب خلف الحجاج  .81
 اللغتين الصينية واإلنجليزية 131350 كمال عبد الحميد بدران رهام  .83
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 132425 رهام محمد احمد علي  .82
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 130815 رهف بشير توفيق عبد الرزاق  .84
 اللغتين الروسية واإلنجليزية 135299 رهف عماد سميح رمضان  .85

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 135821 الهوشه رهف وساما عبد الهادى  .86
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 126398 روان محمد كايد قطيش  .87
 اللغتين الروسية واإلنجليزية 136416 روان منير عوض جعفر  .88
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 131009 روجاده كريم اديب النبر  .89
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 145738 روزان اسحق محمد ابو حميده  .91
 اللغة الفرنسية وآدابها 139278 روعه ابراهيم حمدان الحديد  .91
 اللغتين الروسية واإلنجليزية 136111 روعه محمد اسماعيل قصاد  .93

 الدراسات مختبر
 مجمع/العليا
 االنسانية القاعات
 مساًء 13:21-3

 الثالثة الجلسة

 للغتين اإلسبانية واإلنجليزيةا 133479 رؤى عماد سميح رمضان  .92
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 138500 ريان لقمان جميل سليمان  .94
 اللغتين التركية واإلنجليزية 138834 ريم حاتم محمد ابو معيلش  .95
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 132381 ريم محمد علي الرمامنه  .96
 ن اإليطالية واإلنجليزيةاللغتي 136593 ريم نضال محمد صبري العبداهلل  .97
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 130520 ريما ناصر عبد الكريم حسين  .98
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 138525 زبيدة أمجد حاتم عنبتاوي  .99

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 137683 زهيه جمال عبد الرحمن حميدان  .111
 اإلسبانية واإلنجليزيةاللغتين  140534 زين عامر عدنان المدانات  .111
 اللغتين التركية واإلنجليزية 132120 زين محمود احمد عميره  .113
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 135361 زينب محمد نظمي البوريني  .112
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 131822 زينه جمال توفيق حياري  .114
 نية واإلنجليزيةاللغتين اإلسبا 127321 سارة معتز عبد الكريم الراغب  .115
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 124759 سالي عاطف جبر أبو حطب  .116
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 130783 سجى خليل طه المحارمه  .117
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 133701 سجى عامر امين عوض  .118
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 132495 سجى فضل احمد البدوى  .119

 اللغتين التركية واإلنجليزية 131685 سعاد محب الدين الشايب  .111
 اللغتين التركية واإلنجليزية 136199 سعاد محمود عبد الرؤوف جابر  .111
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 122593 سفيان صالح محمد االقطش  .113
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 122701 سالم اسامه صقر المعاني  .112
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 122629 جهاد محمود المومنيسلمى   .114
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 145667 سلمى عبد الحميد محمد خريم  .115
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 135490 سناء خالد شفيق المنيزل                    .116
 قيةاللغة اإلنجليزية التطبي 144500 سندس حسن يعقوب ابو شنب  .117
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 117040 سوزان اسحق ابراهيم جرجس  .118

imadjameel
Line
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 كلية اللغات االجنبية
 يرجى اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحان

 القاعة التخصص الجامعي الرقم الطالب اسم #

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 141305 سوزان محمد خير رشيد كايد  .119
 اللغتين الكورية واإلنجليزية 136277 سيرين محمد قاسم هياجنه  .131
 ليزيةاللغتين األلمانية واإلنج 131831 سيناريت حيدر محمد سعيد حماف  .131
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 133594 شروق خليل محمد جاموس  .133
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 131164 شروق موفق محمد المغربي  .132
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 134231 شرين ماهر اسماعيل يونس  .134
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 136818 شهد احمد مطيع المواجده  .135
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 146439 شهد عماد محمد العمرو  .136
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 131086 شيرين حسين طاهر نجار  .137
 اللغتين التركية واإلنجليزية 141108 صفاء يوسف احمد نوفل  .138
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 141652 ضحى فيصل محمد النجار                      .139
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 119728 مروان شعبان بدويطارق   .121
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 131986 عايدة رائد نمر مقداد  .121
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 131211 عديله حاتم حمدان الزغول  .123

 مجمع مختبر
 العلمية القاعات
 مساًء 13:21-3

 الثالثة الجلسة

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 136525 مريعشتار محمد حسن العا  .122
 اللغتين الروسية واإلنجليزية 119520 عصام عدنان عبدالكريم الطهراوي  .124
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 122665 عال محمد عليان  زايد  .125
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 132108 عنود عاطف خليل العدوان  .126
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 135101 ايبهغيداء محمود عبد اهلل حب  .127
 اللغة الفرنسية وآدابها 125738 غيداء مصطفى عبداهلل محمد  .128
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 140911 غيداء ياسر عبد الرحمن الدوس  .129
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 132783 فاطمة خليل حربي السكافي  .141
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 142025 فاطمه ضياء الدين محمد الحموز  .141
 اللغتين الروسية واإلنجليزية 136311 فاطمه مفيد طالب ابو علي                   .143
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 138273 فاطمه ياسر سعيد بالسمه  .142
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 145337 فرح تيسير فايز شريده  .144
 اإلنجليزية وآدابها اللغة 122255 فرح حسين مصطفى جبر  .145

 اللغة الفرنسية وآدابها 131531 فرح رائد حلمي عيسى  .146
 اللغتين الصينية واإلنجليزية 130988 فرح طلعت احمد شداد  .147
 اللغتين التركية واإلنجليزية 139077 فرح عبد الكريم بركات االيوب  .148
 اللغة الفرنسية وآدابها 141063 فرح كمال احمد ملكاوي  .149
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 127690 هايل خلف الشوبكيفرح   .151
 اللغتين الصينية واإلنجليزية 131168 فرح يحيى محمود عيشان  .151
 اللغة الفرنسية وآدابها 124778 فرح يوسف احمد الخطيب  .153
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 140914 فرح يوسف حسين العوامره  .152
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 126066 فريدة عبدالكريم سعود غيث  .154
 اللغة الفرنسية وآدابها 2080038 فؤاد عبداهلل محمد البكار  .155
 اللغة الفرنسية وآدابها 125976 فيصل سليمان اكريم الخرابشه  .156
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 132943 قتيبه نايف عبد القادر خريسات  .157
 اإلنجليزية التطبيقيةاللغة  135280 كفاح فؤاد محمد القيسيه  .158
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 2120404 الرا أحمد محمود أبوالهيجاء  .159
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 كلية اللغات االجنبية
 يرجى اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحان

 القاعة التخصص الجامعي الرقم الطالب اسم #

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 135655 لجين خالد احمد اسعد                       .161
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 131574 لمى عاطف عبد اهلل الرويضان  .161
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 132154 علمى فيصل غازي الربي  .163
 اللغتين الروسية واإلنجليزية 136878 ليلى عيسى حنا جريسات  .162
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 140694 لين زكي محمد االسعد  .164
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 134332 لينا حاتم محمد الفي  .165
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 135371   لينا عيسى محمود عيسى                    .166
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 146179 لينه محمد ياسين الصبيحي  .167
 اللغة الفرنسية وآدابها 136248 ماريا نبيل متري قورة  .168
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 131559 مجد يوسف نسيم عبد المالك  .169
 غتين اإليطالية واإلنجليزيةالل 137774 محمد موسى محمود ابو عوده  .171
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 141607 مرام عماد شوكت خمايسة                     .171
 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 138634 مرح محمد ذياب فرهود  .173
 اللغتين التركية واإلنجليزية 131669 مرح محمود سعدي الجنيدي  .172
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 132702 مريم اياد محمد الشرفاء  .174
 اللغة الفرنسية وآدابها 143434 مكرم اسماعيل عبد العزيز ابو زينه          .175
 اللغتين الكورية واإلنجليزية 144190 ملك عزام خليل سلمان                       .176
 اللغتين التركية واإلنجليزية 136269 ملك فتحي محمد بنات  .177
 اللغتين الصينية واإلنجليزية 136391 لعرايشيمنار جمال حموده ا  .178
 اللغة الفرنسية وآدابها 130534 منتصر محمود سالمة المهيرات  .179
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 136274 ميس محمود عبده القراله  .181
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 146402 ميساء علي عبد صالح  .181
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 137745 نبال محمد احمد المناصير  .183

 علوم مختبرات
 3-13:21 التأهيل

 الثالثة الجلسة مساًء

 اللغتين التركية واإلنجليزية 133709 ندى رياض عبد السالم الكفاوين  .182
 اللغة الفرنسية وآدابها 135714 نهى عبد مفلح البواريد  .184
 جليزيةاللغتين التركية واإلن 135448 نور ابراهيم عبدالحفيظ ناصر  .185
 اللغة الفرنسية وآدابها 135840 نور الهدى عبد الفتاح عبد الرازق الكتري    .186
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 134688 نور رائد سعيد ابو الجلود  .187
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 128923 نور زياد عبد الرحمن العرموطي  .188
 كية واإلنجليزيةاللغتين التر 136222 نور زياد محمد ابو حالوه  .189
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 130693 نور ضيف اهلل محمد العايد  .191
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 131180 نوران ناصر فوزي االدهم  .191
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 132392 نيفين عبد الرحيم عثمان شقير  .193
 اإلنجليزية التطبيقيةاللغة  139182 هاله حسن عبدالكريم المحارمه  .192
 اللغة الفرنسية وآدابها 2121131 هبة لطفي أمين السيد  .194
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 144716 هبه اسماعيل هاشم القطيشات  .195
 اللغتين الصينية واإلنجليزية 135369 هبه عبد الفتاح محمد العموش  .196
 ة واإلنجليزيةاللغتين الكوري 136265 هبه محمد عوده اهلل الكوشه  .197
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 133808 هدى عبد اهلل محمد الحجازي  .198
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 133852 هديل علي سليمان الكعابنه  .199
 اللغتين الصينية واإلنجليزية 136636 هديل محي الدين محمد المشلح  .311
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 كلية اللغات االجنبية
 يرجى اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحان

 القاعة التخصص الجامعي الرقم الطالب اسم #

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 143405 هزار رزق داؤود حجازي                      .311
 اللغتين الكورية واإلنجليزية 137100 هال باسم محمود الفرايه  .313
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 131425 هال عادل عبد الحميد بكر  .312
 اللغة الفرنسية وآدابها 134491 هناء أحمد محمد سعادة  .314
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 135687 هناء حلمي عبد الرزاق ابو السندس  .315
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 117341 هيا خالد امين ماليشه  .316
 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 135629 هيا محمد حمدان الحنيطي  .317
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 132234 ورد محمد حمد ابو سيف  .318
 اإلنجليزيةاللغتين اإلسبانية و 131129 وسن محمد عادل شحاده  .319
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 146433 وعد ناصر صالح حميده  .311
 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 2120175 وفاء احمد سليمان الشوابكة  .311
 اللغة الفرنسية وآدابها 135769 يارا توفيق محمود الجرادات  .313
 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 130397 يارا مازن جميل شقورة  .312
 اللغتين الصينية واإلنجليزية 136184 ا زياد فهد مشعليان  .314

 




