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 اللغة العربية وآدابها 0147692 غدير احمود احمد العدوان  .063

 الجغرافيا 0147715 ز احمد تركي                      مرح فاي  .064

 الجغرافيا 0147720 ايمان محمد محمود بدير  .062

 الجغرافيا 0147802 حسام عبد الجبار اسماعيل عفانه  .066

 الجغرافيا 0147906 تسنيم حمد فياض عيد  .067

 علم اإلجتماع 0148029 اماني محمد احمد زريقات  .062

 علم اإلجتماع 0150889 لبكارسليمان عوده سليمان ا  .069

 التاريخ 0151127 العنود ذياب احمد الراجفي  .071

 التاريخ 0151264 اسماء عبد اهلل خليل االخرس  .070

 اللغة العربية وآدابها 0151300 اسراء هشام محمود عميره  .075

  اللغة العربية وآدابها 0151494 ياسمين فيصل سليمان العدوان  .073

 
 
 
 
 
 
  4+3+2+1علوم تربوية 

 الجلسة الثانية
 ص 11:31-12

 اللغة العربية وآدابها 0151518 ابرار هشام محمود ملحم  .074

 اللغة العربية وآدابها 0151663 لبابه زياد فارس صفورى  .072

 اللغة العربية وآدابها 0151912 منى عماد ابراهيم عبده  .076

 التاريخ 0152056 حاتم عطيه صالح الحوراني  .077

 اللغة العربية وآدابها 0152151 درسمر وليد جميل س  .072

 التاريخ 0152185 ايهاب عاصف علي يوسف  .079

 الجغرافيا 0152276 رهام اسماعيل سلمان المعاريف  .021

 الجغرافيا 0152346 منار كمال حسين ابو راس  .020

 الجغرافيا 0152387 اسيل جمعه حسن رحال  .025

 الجغرافيا 0152909 بتول محمد ابراهيم السراحنه  .023

 علم اإلجتماع 0153625 آالء محمود يوسف مصطفى  .024

 اللغة العربية وآدابها 0153765 روند ياسر محمد ابو حميده  .022

 اللغة العربية وآدابها 0154277 رنا لطفي رشدى بسيسو  .026

 علم اإلجتماع 0154927 حنين احمد خلف الزيود  .027

 علم اإلجتماع 0155087 سالم خالد راتب العوامله  .022

 التاريخ 0155261 رحيم مقبل سليمان الجهنيعبد ال  .029

 اللغة العربية وآدابها 0155371 سناء ابراهيم عبد الحميد عياد  .091

 الجغرافيا 0155419 سلسبيل صالح محمد الصمادي  .090

 اللغة العربية وآدابها 0155884 دعاء محمد اديب الصوص  .095

 التاريخ 0156095 منى صالح محمد الشمايله  .093

 علم اإلجتماع 0156172 محمد ابو عوادرعد خالد   .094
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 مكان االمتحان/الوقت التخصص الرقم الجامعي االسم الرقم
 اللغة العربية وآدابها 0156698 ما سي  .092

096.  SUN SICHAO 0156727 اللغة العربية وآدابها 

097.  MA XIAORAN 0156796 اللغة العربية وآدابها 

 اللغة العربية وآدابها 0157612 روان نضال احمد العبد الالت  .092

 اللغة العربية وآدابها 0167475 امل محمد علي ابو حماده  .099

 الجغرافيا 2110456 أحمد خالد سالم اللبابدة  .511

 الجغرافيا 2120288 سالم سليم احمد الزعبي  .510

 اللغة العربية وآدابها 2120307 بالل محمود خليل محمد  .515

 علم اإلجتماع 2120898 بثينة يوسف نواف السيوف  .513

 الجغرافيا 2120906 حازم راتب يونس الفقير  .514

 علم اإلجتماع 2120913 هيا انور قاسم ذياب  .512

 علم اإلجتماع 2120924 أنس جمعة فالح المصالحة  .516

 علم اإلجتماع 2121194 روان حسن احمد التليني  .517

 الجغرافيا 2121218 أحمد عارف محمد اللبابدة  .512

 علم اإلجتماع 2121261 ناصر محمود عزالدين الخطيب  .519

 علم اإلجتماع 2130038 منى صياح علي الكرشان  .501

 الجغرافيا 2130063 فارس محمد حيان القضاه  .500

 علم اإلجتماع 2130168 محمود جالل محمود صبح  .505

 علم اإلجتماع 2130355 محمد نبيل محمد دهاج  .503

 علم اإلجتماع 2130453 نرمين منذر خليل الصيفي  .504

 التاريخ 2130461 دانيه نعيم احمد ابوديه  .502

النعيم عبدالقادر عبد الرحيم عبد  .506
 الزيادات

 علم اإلجتماع 2130500

 علم اإلجتماع 2130519 سفيان طارق زيد الوريكات  .507

 الجغرافيا 2130580 علي عبد الجليل عبد الكريم النجادا  .502

 اللغة العربية وآدابها 2130606 براءه محمد لطفي كنعان  .509

 آدابهااللغة العربية و 2130632 راكان محمد أحمد المهيرات  .551

 علم اإلجتماع 2130633 مريانا زياد حنا الهرش  .550

 الجغرافيا 2130704 اميره وليد ضيف اهلل عتوم  .555

 الجغرافيا 2130718 يوسف خالد احمد السواعير  .553

 التاريخ 2130724 محمد ضويحي علي الرماقين  .554

 الجغرافيا 2130736 دانيا خالد علي الحسن  .552

 علم اإلجتماع 2130739 وزنهنهى/ محمد سعيد/ حسن ابو   .556

 التاريخ 2130787 سميه جهاد علي السواعير  .557

 اللغة العربية وآدابها 2130817 فاروق جيناروف  .552

 الجغرافيا 2130825 تغريد امجد مصطفى عبيد اهلل  .559

 الجغرافيا 2130839 احمد احمد موسى الشاهين  .531

 الجغرافيا 2130920 احمد هاني فليح الوخيان  .530

 الجغرافيا 2130940 يب بدر عيسى السراديحصه  .535

 الجغرافيا 2131036 هاشم سويلم فالح اثنيان  .533

 اللغة العربية وآدابها 2131043 روان فايز توفيق البكار  .534



  9   
 يرجى اإلنتباه لمكان وموعد االمتحان كلية اآلداب 

 مكان االمتحان/الوقت التخصص الرقم الجامعي االسم الرقم
 اللغة العربية وآدابها 2131134 زينب ابراهيم خالد المساعفه  .532
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 اآلداب كلية
 والصيفي الثاني الفصل/ الجامعية الكفاءة امتحان

22-4-2112 

 ميس الخ
 صباحًا 12-11:31  الثانية الجلسة

 

مكان االمتحان/  الكلية التخصص الرقم الجامعي االسم الرقم
 الوقت

  اآلداب علم النفس 0078301 حمزه محمود ابراهيم مطر  .0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 التاهيل

الجلسة الثانية 
 صباحًا 01:31-05

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اآلداب علم النفس 0112336 اسيل حسين مبارك الفقراء  .5

 اآلداب علم النفس 0128184 احمد عبد المعطي سعود الرقاد  .3

 اآلداب علم النفس 0128441 فاطمه عبد الرحيم محمد زعرور  .4

 اآلداب علم النفس 0131605 نور مصطفى علي االسمر  .2

 اآلداب علم النفس 0136530 مرقه ساجده امجد عبد العظيم  .6

 اآلداب علم النفس 0139924 هديل احمد عبد اهلل ابراهيم  .7

 اآلداب علم النفس 0140662 بثينه هاني محمد ابو ريشه  .2

 اآلداب علم النفس 0140708 لجين باسل عوني العريان  .9

 اآلداب علم النفس 0140721 شرين حسين فارس حسونه  .01

 اآلداب علم النفس 0140770 ي الفراعنهروان محمود صبح  .00

 اآلداب علم النفس 0140885 عايده ماهر اسماعيل العيان  .05

 اآلداب علم النفس 0140924 رايه مشهور محمد المومني  .03

 اآلداب علم النفس 0141082 امل خليل ابراهيم جوابره  .04

 اآلداب علم النفس 0141106 بشار عاطف عطا اهلل الشقارين  .02

 اآلداب علم النفس 0141126 ل محمد اسعد ارديسنوا  .06

 اآلداب علم النفس 0141134 عال نضال بدوى بدر  .07

 اآلداب علم النفس 0141164 مالك ياسين عيسى المواجده  .02

 اآلداب علم النفس 0141237 اروى احمد يوسف محمد  .09

 اآلداب علم النفس 0142036 بيان سليم علي الخنان  .51

 اآلداب علم النفس 0142159 مرشودميس زهدى حسين   .50

 اآلداب علم النفس 0142222 رفيده سالم عبد الحميد البيايضه  .55

 اآلداب علم النفس 0142246 مالك حاتم محمد الشامي  .53

 اآلداب علم النفس 0142283 شهد رسمي ناجي حسان  .54

 اآلداب علم النفس 0142333 رزان احمد حلمي خليل  .52

 اآلداب علم النفس 0142589 حوامدهبيان عامر عدنان ال  .56

 اآلداب علم النفس 0142976 دانه عايد رمضان الصغير  .57

 اآلداب علم النفس 0143026 راما تيسير سليمان العمري  .52

 اآلداب علم النفس 0143376 نسرين توفيق حسن حسان  .59

 اآلداب علم النفس 0143388 آيه محمود فايز عوض  .31
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مكان االمتحان/  الكلية التخصص الرقم الجامعي االسم الرقم
 الوقت

  اآلداب علم النفس 0143421 اسماء ناصر وديع عوض  .30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 5 التاهيل

ة الجلسة الثاني
 صباحًا 01:31-05

 
 

 اآلداب علم النفس 0143611 ياسمين هشام محمد سعيد                     .35

 اآلداب علم النفس 0143709 سبيل جمال عبد النبي ابوخمسه               .33

 اآلداب علم النفس 0143712 بشرى سليمان محمد الشوابكه  .34

 اآلداب علم النفس 0143804 آيه شاهر يوسف اسليم  .32

 اآلداب علم النفس 0143837 شهد جمال حسن صالح                         .36

 اآلداب علم النفس 0144018 سميه ابراهيم عبد المجيد القيسي  .37

 اآلداب علم النفس 0144055 بشرى ماهر بشير الجالودي  .32

 اآلداب علم النفس 0144383 مريم شوقي عبد اهلل محمد  .39

 اآلداب علم النفس 0144551 سى ابو ردنساندي ايمن عي  .41

 اآلداب علم النفس 0144783 دانيا عبد اهلل عبد القادر الكايد  .40

 اآلداب علم النفس 0144872 نور الدين /محمد جمال/ مصباح عمران  .45

 اآلداب علم النفس 0145729 سجى عبد اهلل يوسف العجارمه  .43

 اآلداب لنفسعلم ا 0145961 مريم نبيل نورى /حج اصحاب/  .44

 اآلداب علم النفس 0146100 حنين عايد محمد غيظان  .42

 اآلداب علم النفس 0146490 فرح محمود عليان العدوان  .46

 اآلداب علم النفس 0146885 زين جمال ابراهيم ابو شريعه  .47

 اآلداب علم النفس 0147071 هبه رفعت ناجي معمر  .42

 اآلداب لنفسعلم ا 0147143 هند معين خميس ابو ارميله  .49

 اآلداب علم النفس 0147205 مارلين علي عبد  اهلل السواعير  .21

 اآلداب علم النفس 0147211 رند رائد محمد خميس عبيد  .20

 اآلداب علم النفس 0147239 مرام محمد خيرو فرحان الطهاروه  .25

 اآلداب علم النفس 0147271 اسيل مصطفى رجب السعو  .23
 اآلداب علم النفس 0147286 هبه ياسر فالح فالح  .24
 اآلداب علم النفس 0147370 بتول رجاء عبد اللطيف البداوى  .22
 اآلداب علم النفس 0147399 زهره عوده احمد العبادى  .26
 اآلداب علم النفس 0147534 فرح محمود عبداهلل خوالده  .27
 اآلداب علم النفس 0151914 آيه حسام فرج عاشور  .22
 اآلداب علم النفس 0152532 تسنيم يوسف سلمان الشقيرات  .29
 اآلداب علم النفس 0153340 الين فهرام اواديس دردريان  .61
 اآلداب علم النفس 0155269 ساره اياد احمد حسن  .60
 اآلداب علم النفس 2070822 ندى عصام توفيق طنطاوي  .65
 اآلداب علم النفس 2110127 احالم حاتم خميس ابو خلف  .63
 اآلداب علم النفس 2120866 سوزان وليد يوسف سرحان  .64
 اآلداب علم النفس 2121006 هال عماد صالح ابوالفول  .62
 اآلداب علم النفس 2121013 منى ثائر عاطف األنقر  .66
 اآلداب علم النفس 2121133 محمود بالل محمود جمعة  .67
 اآلداب علم النفس 2130120 سالم صوفان مصطفى سالم  .62
 اآلداب النفس علم 2130142 ايات رياض حسن سالم  .69
 اآلداب علم النفس 2130667 نور علي عبد الرؤوف جرادات  .71
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