
 
 

 الحقوق كلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   12-10:30 الثانيةالجلسة 
 
 صباحا

 إسم الطالب #
الرقم 

 الجامعي
 وموعد االمتحان مكان التخصص

  القانون  115737 سعاد بنت عبدالبديع بن عبدالكريم سليمان  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختبر التأهيل

10:30-12 

 الجلسة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القانون  119126 هاني هشام نقوال دعيبس  .2

 القانون  127601 فيصل مازن علي مسمار  .3

 القانون  130960 هبه محمد ابراهيم ابو فارس  .4

 القانون  131364 منيره محمود علي القيس ي  .5

 القانون  132866 سفيان عمر محمد القيس ي  .6

 القانون  132954 علي محمد مصطفى عبده  .7

 القانون  135005 لبنى عيس ى /محمد عدنان/ السرايري   .8

 القانون  136725 شهم داود سمعان سمعان  .9

 القانون  137694 ريما علي رداد الحرايزه  .10

 القانون  138129 تاال كمال اديب عليان  .11

 القانون  139604 اليوسفاماني عبدالحميد عبدالرحمن   .12

 القانون  141268 ماجد عبد هللا ماجد غنما  .13

 القانون  141444 احمد محمد خير ابراهيم خروب  .14

 القانون  141811 روزانا ناصر علي حرز هللا                  .15

 القانون  142149 تاال فايز سعد الفانك  .16

 القانون  142203 اسيل خالد محمد ابو اصقير  .17

 القانون  142534 عمر سليمان احمد عبيدات  .18

 القانون  142905 حمزه عثمان محمد النسور   .19

 القانون  143836 نور اسد مجدى بالي  .20

 القانون  143868 منى بنت عبدهللا بن مرض ي الغامدي  .21

 القانون  144281 لين طالل عبد الحميد صباح  .22

 القانون  144301 ايناس علي سليم ابداح  .23

 القانون  145205 فيصل اخليف يوسف الطراونه  .24

 القانون  145333 حسام غالب احمد الكلوب  .25

 القانون  145649 لينه خالد محمد علي  .26

 القانون  145725 خالد رياض ضيف هللا الجوازنه  .27

 القانون  146056 زين غالب محمد الصبح  .28

 القانون  146284 بتول حيدر عز الدين الخطيب  .29

 القانون  146653 لؤي ياسر احمد قضاه  .30

 القانون  146912 هديل غسان حسين ابونعمه  .31

 القانون  146919 عمر يوسف فندي عميش  .32



 
 

 الحقوق كلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   12-10:30 الثانيةالجلسة 
 
 صباحا

  القانون  146955 بيسان محمد شرقي الحنيطي  .33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختبر التأهيل

10:30-12 

 الجلسة الثانية

 القانون  146956 بيلسان احمد محمد ابو رمان  .34

 القانون  146973 دعاء علي محمود فريحات  .35

 القانون  147052 محمد فالح حسين التيم  .36

 القانون  147066 هاشم بسام عياط العنزي   .37

 القانون  147208 زيد محمد خالد الخريشه  .38

 القانون  147601 جود نذير محمد الصمادى  .39

 القانون  147833 احمد محمود فالح املعايطه  .40

 القانون  147888 عبد هللا مفلح مفض ي الجادر  .41

 القانون  147921 رقيه انور عبد الحميد ابو رمان  .42

 القانون  150624 عون محمد رضوان القضاه  .43

 القانون  150887 لين علي جميل ديراني  .44

 القانون  150998 رشا باسم عواد عواد  .45

 القانون  151124 مريم عمران نايف ابو الراغب  .46

 القانون  151543 مروى عيد مطلق السعايده  .47

 القانون  151799 عبد هللا زكريا محمد الخوالده  .48

 القانون  154409 ريناد هاني فهيد ابوزيد  .49

 القانون  154622 مجد حمد احمد املناصير  .50

 القانون  155195 ارام ابراهيم سليمان ابو قاعود  .51

 القانون  155441 زين سالم محمد الشوابكه  .52

 القانون  155679 احمد حرب خلف الحجاج  .53

 القانون  156197 قص ي محمد سالم ابو زيد  .54

 القانون  156298 محمد عدنان علي دواغره  .55

 القانون  2110317 حسام تحسين حسين مسمار  .56

 القانون  2130829 هشام رياض محمد عبيدهللا  .57

 


