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  الفلسفة 72081 صخر نورس سليم الزيدان  .1
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 الجغرافيا 89749 عادل منور عبدالحميد الوخيان  .2

 علم النفس 107688 كوثر صبحي عبدهللا محمود  .3

 هااللغة العربية وآداب 112503 بيان محمد احمد ابو يحيى  .4

 التاريخ 122939 منذر محمد عقله القضاه  .5

 الجغرافيا 122999 محمود خلف جميل الحبابسه  .6

 اللغة العربية وآدابها 125748 محمد مامون محمد زيد الكيالني  .7

 التاريخ 126565 مجد نبيل محمد امين موس ى  .8

 الجغرافيا 127363 محمود عليان سليم الدهام  .9

 الجغرافيا 127827 رعهاحمد فالح فرحان الش  .10

 علم اإلجتماع 128400 حمزه فيصل محمود العدوان  .11

 اللغة العربية وآدابها 128896 قومار اسينتايف  .12

 الجغرافيا 129875 علي عماد عبداللطيف املطيريين  .13

 اللغة العربية وآدابها 131102 بيان احمد عبد الرحمن العبس ي  .14

 التاريخ 131771 نايف علي سحيمان الشنون   .15

 الجغرافيا 131843 سيف احمد صالح الشيحان  .16

 علم اإلجتماع 131980 محمد عطيه سليمان النجادا  .17

 علم النفس 133555 ملى محمد عبدهللا عبدهللا  .18

 الجغرافيا 133661 فاطمة راشد مقبول الخوالدة  .19

 الجغرافيا 134300 حيدر محمد سلمان الحبابسه  .20

 الجغرافيا 134784 فانمحمود جواد محمد خر   .21

 العمل اإلجتماعي 134871 مجد عبدهللا عبد القادر الهمالن  .22

 اللغة العربية وآدابها 134896 مجد غسان شعبان برهم  .23

 علم النفس 135387 روان رياض سالم الزريقات  .24

25.  ZHAO  RUI 136537 اللغة العربية وآدابها 

 ماععلم اإلجت 139325 روان شريف ناصر الزبن  .26

 الجغرافيا 140354 وفاء احمد عبد الكريم قطيشات  .27

 علم النفس 140600 ساره حازم علي الزير  .28

 علم النفس 140612 عبد الهادي وليد اسحق ابو زر   .29

 الجغرافيا 141102 منتصر عبد الناصر حسن الشريف  .30

 علم النفس 141134 عال نضال بدوى بدر  .31

 العمل اإلجتماعي 142121 ايناس محمد عطيه الغزو   .32

 اللغة العربية وآدابها 142232 امل محمد امين اللحام  .33

 علم اإلجتماع 142485 فاطمه محمد محمود مشايخ  .34

 علم اإلجتماع 143233 عبير سهيل روحي زغلول   .35
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  علم اإلجتماع 143283 علي عبد هللا صالح العدوان  .36
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 الجغرافيا 143499 ماجده محمد احمد السليحات  .37

 التاريخ 143568 راما مراد محمد مراد  .38

 اللغة العربية وآدابها 144072 النا عماد مصطفى عبد الهادي                .39

40.  LIU XUN 146609 اللغة العربية وآدابها 

 علم اإلجتماع 146643 هديل نعيم محمود الشيش  .41

42.  ZHANG XIAOHUI 146746 اللغة العربية وآدابها 

 العمل اإلجتماعي 147019 د الذيبرلى نبيل محم  .43

 التاريخ 147224 قص ي نهار محمود البكار  .44

 علم اإلجتماع 147476 هديل حسين محمد ابو جسار  .45

 علم النفس 147589 مالك عماد صبحي حسين  .46

 الجغرافيا 147611 مالك يوسف احمد بصبوص  .47

 الجغرافيا 147719 محمود احمد محمود القريشات  .48

 العمل اإلجتماعي 147771 مد عبدهللا الحريدهدايه مح  .49

 التاريخ 151127 العنود ذياب احمد الراجفي  .50

 التاريخ 151220 غرام مأمون محمد صباح  .51

 التاريخ 151224 هديل حسن االفي الخصيالت  .52

 اللغة العربية وآدابها 151373 اسالم راض ي يونس القزاقزه  .53

 التاريخ 151410 رؤى عبد القادر حسني عبد القادر  .54

 اللغة العربية وآدابها 151419 ورود سمير محمد حجار  .55

 التاريخ 151438 بشرى خلدون عادل احمد  .56

 اللغة العربية وآدابها 151494 ياسمين فيصل سليمان العدوان  .57

 التاريخ 151509 جواهر ميان خان رسول خان بلوجي  .58

 ربية وآدابهااللغة الع 151578 االء خالد محمد الخاليله  .59

 العمل اإلجتماعي 151579 رغد روحي عبدالشكور أبوالحالوة  .60

 علم النفس 151653 ديان نصرى اديب كرادشه  .61

 التاريخ 151688 هدى محمد عبد هللا ابو الغنم  .62

 اللغة العربية وآدابها 151968 رغد مصطفى فتحي عطيه  .63

 الجغرافيا 152100 دينا شريف سالم الفاعوري  .64

 التاريخ 152103 لبنى عائد زهدى صالح  .65

 الجغرافيا 152211 ساما حسين عوده العراقده  .66

 الجغرافيا 152276 رهام اسماعيل سلمان املعاريف  .67

 الجغرافيا 152446 حنان عبد الحليم محمد الزبيدي  .68

 علم النفس 152462 ميرنا نبيل شفيق عيساوي   .69

 رافياالجغ 152639 منى محمد سلطان الوحيدي  .70



 
 

 اآلدابكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

 مساء    2-12:30 الثالثةالجلسة 

 إسم الطالب #
 الرقم 

 الجامعي
 مكان وموعد االمتحان التخصص

  الجغرافيا 152721 ريما محمد مدهللا غوانمه  .71
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 الجغرافيا 152758 سجى ابراهيم محمد ابو محارب  .72

 اللغة العربية وآدابها 152832 عبير هاشم خالد هنيه  .73

 الجغرافيا 152874 صفا ماجد فرحان رحاحله  .74

 الجغرافيا 152954 مالك فؤاد محمد مشايخ  .75

 العمل اإلجتماعي 153145 زينب خالد يوسف عشا  .76

 علم النفس 153147 ساره حاتم مفيد ابو علي  .77

 علم اإلجتماع 153250 االء عادل نعمان صالح  .78

 علم النفس 153340 الين فهرام اواديس دردريان  .79

 العمل اإلجتماعي 153363 سلسبيل محمد سعدات عوض  .80

 العمل اإلجتماعي 153365 رؤى ممدوح محمد العدوان  .81

 اللغة العربية وآدابها 153618 ول محمد نور فتحي مصطفىبت  .82

 اللغة العربية وآدابها 153682 مرح علي احمد الحناينه  .83

 علم اإلجتماع 153839 احمد لؤى محمود الرواشده  .84

 العمل اإلجتماعي 153920 صابرين بالل محمد فاخورى  .85

 علم النفس 153991 نظميه مجدي محمد زهدي سعد  .86

 التاريخ 154487 ابراهيم فهد املهيراتشفاء   .87

 التاريخ 154785 عرين هاني سليمان ابو دهاك  .88

 علم اإلجتماع 154847 اماني فائق خليل غانم  .89

 الجغرافيا 154904 مليس حسين ظاهر خوالده  .90

 التاريخ 155261 عبد الرحيم مقبل سليمان الجنهي  .91

 علم النفس 155269 ساره اياد احمد حسن  .92

 علم النفس 155463 اريج احمد محمد املغربي  .93

 اللغة العربية وآدابها 155554 منار جمال احمد حشمه  .94

 الجغرافيا 155603 رهف باسم عواد الفالح  .95

 الجغرافيا 155940 رغد صقر مبارك الدعسان  .96

 علم اإلجتماع 155942 حال جمال محمد الشرايعه  .97

 اإلجتماع علم 156170 وفاء حابس نمر الفقهاء  .98

 اللغة العربية وآدابها 156320 عرين مخلد خليف السليحات  .99

 علم النفس 156384 نارمين علي عبد الجحاوشه  .100

 الجغرافيا 156437 سندس ابراهيم احمد املزايده  .101

 العمل اإلجتماعي 156527 مها أحمد قاسم الصانع  .102

 اللغة العربية وآدابها 156641 رغد عيس ى سليم العقيل  .103

104.  JUN MA 156763 اللغة العربية وآدابها 

 الجغرافيا 156944 مالك موس ى محمد الخوالده  .105
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  اللغة العربية وآدابها 157053 لبنى اكرم حسن القديمات  .106
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 العمل اإلجتماعي 157306 ضحى احمد جراد النعيمات  .107

 اللغة العربية وآدابها 157612 روان نضال احمد العبد الالت  .108

 علم النفس 157913 هار احمد قطومدعاء ن  .109

 العمل اإلجتماعي 157960 هال فوزي عبد الفتاح سرسك  .110

 علم اإلجتماع 158004 بالل عايد سعيد العواوده  .111

 الجغرافيا 164884 ثائر يونس سالمه خريبه  .112

 علم النفس 2110127 احالم حاتم خميس ابو خلف  .113

 ياالجغراف 2120288 سالم سليم احمد الزعبي  .114

 الجغرافيا 2120432 احمد طلب محمد اللحام  .115

 علم اإلجتماع 2120898 بثينة يوسف نواف السيوف  .116

 الجغرافيا 2120906 حازم راتب يونس الفقير  .117

 علم اإلجتماع 2120913 هيا انور قاسم ذياب  .118

 علم اإلجتماع 2121090 أحمد حمود محمد القطاونة  .119

 الجغرافيا 2130140 اسامه عايد مفلح العثمان  .120

 التاريخ 2130146 امل غازي ارشيد العظامات  .121

 الجغرافيا 2130384 طارق زياد علي االسمر  .122

 اللغة العربية وآدابها 2130479 ياسمين ماهر محمود ابوحطب  .123

 علم اإلجتماع 2130490 ساره محمد سهيل محمدحسن امللقي  .124

عبد الرحيم عبدالنعيم عبدالقادر   .125

 الزيادات

 علم اإلجتماع 2130500

 علم اإلجتماع 2130519 سفيان طارق زيد الوريكات  .126

 علم النفس 2130575 ملى خالد سعيد رمضان  .127

 الجغرافيا 2130580 علي عبد الجليل عبد الكريم النجادا  .128

 اللغة العربية وآدابها 2130817 فاروق جيناروف  .129

 الجغرافيا 2130839 احمد احمد موس ى الشاهين  .130

 اللغة العربية وآدابها 2130904 زينه مجاهد مطاوع مرعي  .131

 الجغرافيا 2130909 سيف جاسر عبد الهادى السالمات  .132

 الجغرافيا 2130940 صهيب بدر عيس ى السراديح  .133

 الجغرافيا 2131036 هاشم سويلم فالح اثنيان  .134

 علم النفس 2131121 هند ابراهيم احمد للو  .135

 


