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 الرياضةكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

 مساء    2-12:30 الثانيةالجلسة 

 

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  التربية الرياضية 91350 محمد عبد الفتاح محمد بشير  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مختبر االندلس/مجمع 

القاعات االنسانية  

 مساء   12:30-2

 الجلسة الثالثة

 التربية الرياضية 108088 محمد علي عادل الكردي  .2

 التربية الرياضية 118161 مسلمعبدالسالم إبراهيم عمر   .3

 التربية الرياضية 119770 املهيب وليد مسعود عيد  .4

 التربية الرياضية 121282 قص ي محمد حسين احمد  .5

 التربية الرياضية 124198 فارس مشهور مفض ي القعايده  .6

 التربية الرياضية 124225 منير احمد سليمان الحديثات  .7

 التربية الرياضية 133353 النعيماترولى موس ى ضيف هللا   .8

 التربية الرياضية 133394 ليان ناصر محمود عثمان  .9

 التربية الرياضية 134592 اسماعيل محمد غيث السواعير  .10

 التربية الرياضية 135013 احمد انور عبد عبد الحليم  .11

 التربية الرياضية 135117 يزن علي حضيري املحارب  .12

 التربية الرياضية 136105 مزبان سعود الظفيري فواز نايف وارد   .13

 التربية الرياضية 137139 سالم غانم سلمان غانم  الطويلع  .14

 التربية الرياضية 137473 عمر يوسف علي الشرقاوي   .15

 التربية الرياضية 138010 عمار احمد عبد الفتاح عميره  .16

 التربية الرياضية 138029 إسراء خالد سالم اللبابدة  .17

 التربية الرياضية 138040 اسامه حسين مطلق الساليطه  .18

 التربية الرياضية 138742 مجاهد خالد احمد زريقات  .19

 التربية الرياضية 139283 فيصل خلدون سليم الخطيب  .20

 التربية الرياضية 139478 مرح جمال محمد الفايز  .21

  التربية الرياضية 140371 سيف الدين مأمون عليان عبابنه  .22

 

 

مختبر الدراسات 

العليا/مجمع القاعات 

 االنسانية

 مساء   12:30-2

 الجلسة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 التربية الرياضية 140613 لونا سامي شكري الحصري   .23

 التربية الرياضية 140755 ساره تيسير يوسف ابو شاويش  .24

 التربية الرياضية 141054 ناصر جمال اسماعيل ثابت  .25

 التربية الرياضية 141138 حسام الدين موس ى خلف الصويص  .26

 التربية الرياضية 141914 آيه احمد موس ى حتوقي  .27

 التربية الرياضية 142103 احمد غازي عبد العزيز سعاده  .28

 التربية الرياضية 142669 دانيه عماد خالد شكري                      .29

 التربية الرياضية 143258 رؤى عزمي جمعه صالح                        .30

 التربية الرياضية 143275 سمر سامي صايل سليمان                      .31

 التربية الرياضية 144854 ساره موس ى عبد الحميد القدومي  .32

 التربية الرياضية 145473 وئام انور محمود املريدي  .33

 التربية الرياضية 145976 احمد محمد يوسف الرواشده  .34

 التربية الرياضية 146165 احمد حسن محمد الراشد  .35
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 الرياضةكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

 مساء    2-12:30 الثانيةالجلسة 

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  التربية الرياضية 146327 شيرين نضال عبد الرحمن السميري   .36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مختبر الدراسات 

العليا/مجمع القاعات 

 االنسانية

 مساء   12:30-2

 الجلسة الثالثة

 

 الرياضيةالتربية  146661 احمد تحسين رضوان املومني  .37

 التربية الرياضية 146944 ايهاب محمد فريد علي  .38

 التربية الرياضية 147265 رند نواف موس ى حبيبه  .39

 التربية الرياضية 147451 أنس طالل احمد عبد القادر  .40

 التربية الرياضية 147537 احمد محمود احمد العتوم  .41

 التربية الرياضية 147609 شيراز عارف سليمان عارضه  .42

 التربية الرياضية 147655 عبد الرحمن جمال عبد هللا حوراني  .43

 التربية الرياضية 147851 اريج جمال عبد الرحمن حرب  .44

 التربية الرياضية 148004 محمود يوسف احمد ابو شقره  .45

 التربية الرياضية 150428 صوفيا حسن محمد ابو راس  .46

 الرياضيةالتربية  150679 رحمه محمد جميل الخاروف  .47

 التربية الرياضية 152999 ربى خالد علي دخل هللا  .48

 التربية الرياضية 153023 وفاء سالم جبالي الغروف  .49

 التربية الرياضية 153024 العنود حامد محمد الشبلي  .50

 التربية الرياضية 153056 ساره عدنان محمد الخطيب  .51

 الرياضيةالتربية  154498 رائف رائد محمد القرعان  .52

 التربية الرياضية 154947 احمد عبد الحميد مطلق السعايده  .53

 التربية الرياضية 154949 حمزه بالل احمد خريسات  .54

 التربية الرياضية 156093 خالد طاهر محمد سعيد الهزايمه  .55

 التربية الرياضية 156593 خلف ابراهيم احمد خطاب  .56

 التربية الرياضية 157380 محمد مروان ذياب عبد اللطيف  .57

 التربية الرياضية 157733 اشرف ظاهر زعل الخريسات  .58

 التربية الرياضية 157917 احمد عوني محمد عياد  .59

 التربية الرياضية 157925 محمد جميل علي القطامي  .60

 التربية الرياضية 2110494 احمد سامي احمد الرحاحلة  .61

 التربية الرياضية 2120235 عبدهللا أحمد محمود ياسين  .62

 التربية الرياضية 2120731 غسان فاروق شريف شقور   .63

 التربية الرياضية 2120964 محمد جمال محمد الشخريتي  .64

 التربية الرياضية 2121023 حسام صالح إبراهيم املحاسنة  .65

 التربية الرياضية 2121108 أحمد بشير حسن العشران  .66

 التربية الرياضية 2130046 زيد باسم محمد ابوحشيش  .67

 التربية الرياضية 2130768 علي عبد هللا محمد شعالن  .68

 التربية الرياضية 2130971 زكريا خالد محمد ابو العطا  .69

 التربية الرياضية 2131111 ابراهيم محمد موس ى صالح  .70

 


