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 السياحةكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

 مساء   2-12:30 الثالثةالجلسة 

 

 

# 
 إسم الطالب

 الرقم

 الجامعي
 مكان وموعد االمتحان التخصص

  إدارة املصادر التراثية وصيانتها 124057 عامر مبارك عبد الحليم الزيادات  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2مختبر علوم التاهيل  

 الجلسة الثالثة

 مساء   12:30-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة املصادر التراثية وصيانتها 124077 يوسف عبدالفتاح سليم املعايعه  .2

 إدارة املصادر التراثية وصيانتها 125610 عدي محمد علي الغليالت  .3

 اآلثار 126168 محمد باسم ابراهيم الجبالي  .4

 إدارة املصادر التراثية وصيانتها 128992 محمد سالم عبد الرحمن الشوابكه  .5

 إدارة املصادر التراثية وصيانتها 131363 عبد الجبار ايمن عبد الجبار سمرين  .6

ابراهيم خريشه شمس عبد املحسن   .7

 النتشه

 إدارة املصادر التراثية وصيانتها 132645

 اإلدارة السياحية 134481 ريتا نضال عبد اللطيف الداوودى  .8

 إدارة املصادر التراثية وصيانتها 135216 محمد خالد محمد الزيادات  .9

 اإلدارة السياحية 135254 احمد محمد احمد صباح  .10

 اآلثار 135370 ساندي ياسر محمد دودين  .11

 اآلثار 137816 هيا جمال توفيق سالمه  .12

 اإلدارة السياحية 138018 عبد هللا محمد احمد املجالي  .13

 اآلثار 138360 عبد الكريم تيسير احمد ابو اصبع  .14

 اإلدارة السياحية 139461 توجان فيصل شبيب الفايز  .15

 اإلدارة السياحية 140394 احمد ابراهيم عبد محسن بزه  .16

 اإلدارة السياحية 141067 احمد عبد هللا محمد مصطفى  .17

 اإلدارة السياحية 141639 آشلي ضرار عيد حجازين  .18

 اآلثار 141872 قيس احمد حمد الوديان  .19

 اإلدارة السياحية 141891 الرا شاهر جمعه عطايا  .20

 اآلثار 142132 روان محمد عايد اللوزى  .21

 إدارة املصادر التراثية وصيانتها 142317 مجد اكرم ناصر الزعبي  .22

 إدارة املصادر التراثية وصيانتها 142849 لينا وائل عبدالجواد ابوسل                 .23

 إدارة املصادر التراثية وصيانتها 143019 اشرف مخلد سوعان النويران  .24

 اإلدارة السياحية 143999 النا هشام احمد عميره  .25

 اإلدارة السياحية 146959 رهف طارق عبد  السالم الكوبرى   .26

 اآلثار 147615 فاطمه رياض حسن االحمد                     .27

 اآلثار 147808 سلسبيل نواف يوسف البريثع  .28

 اإلدارة السياحية 147868 حسان محمد سالم الفار  .29

 اآلثار 148036 سماح فوزان خالد الساليطه  .30

 إدارة املصادر التراثية وصيانتها 152404 هناء جمال ابراهيم اسعد  .31

 إدارة املصادر التراثية وصيانتها 152718 لين سميح جمال الكيالي  .32

 اإلدارة السياحية 153247 سعيد فاخر سعيد الناطور   .33
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 السياحةكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

 مساء   2-12:30 الثالثةالجلسة 

 

# 
 إسم الطالب

 الرقم

 الجامعي
 مكان وموعد االمتحان التخصص

 Student.com اإلدارة السياحية 153744 فنار "محمد علي" اسماعيل الفريحات  .34

 الجلسة الثالثة

 مساء   12:30-2

 اإلدارة السياحية 154112 نور شعبان محمود عوده  .35

 اإلدارة السياحية 154773 همام محمد موس ى العاليا  .36

 اإلدارة السياحية 155786 عمران محمد مصطفى حماد  .37

 إدارة املصادر التراثية وصيانتها 156908 تيما رائد حمد العفيشات  .38

 اإلدارة السياحية 167671 حمزه احمد خالد فارس  .39

 اإلدارة السياحية 2120176 حلم محمد نهاد حزين  .40

 إدارة املصادر التراثية وصيانتها 2130279 عدي علي عبد املحسن البداوى   .41

 اإلدارة السياحية 2130408 هبه خالد عبد الرزاق شعالن  .42

 اإلدارة السياحية 2130695 صفا محمد جهاد داود السمهوري  .43

 اإلدارة السياحية 2131039 داهود سالم عبد الحميد النسور   .44

 


