
 الفنون كلية  

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   10:30-9 االولىالجلسة 
 
 صباحا

 

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب

  الفنون املسرحية 106638 محمد علي عارف دعيبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعات العلميةمختبر 

9-10:30  
 
 صباحا

 الفنون البصرية 108310 ثائر حسن موس ى ابراهيم

 الفنون البصرية 116019 يارا محمد عبدالرحمن الرفاعي

 املوسيقى 121508 أحمد شريف )شكري( رافع نزال

 الفنون البصرية 129286 اوس عاطف عزام عناقره

 الفنون البصرية 132364 محمد قاسم ناجي محمود

 الفنون البصرية 136097 زهدي عثمان رشدي شبيطة

 الفنون املسرحية 136476 دعاء صالح حمد العدوان

 الفنون البصرية 137991 العسود محمد علي / ظافر نايف /

 الفنون البصرية 140687 ميس رامي عبد املجيد العمد

 الفنون البصرية 142324 نسرين كمال محمد الصالح

 الفنون البصرية 142351 ليلى عنان /محمد عادل/ الطويل

 الفنون البصرية 142482 زينب علي عبد املهدي عبد الهادي

 الفنون البصرية 142877 ساره ناصر اسماعيل الصغير

 املوسيقى 143129 دانيه موس ى صالح ابو عوض

 الفنون البصرية 143130 رغد زياد احمد عبد الخالق

 الفنون البصرية 143926 عثمان عبدهللا /محمد عثمان/ شحاده

 الفنون البصرية 143979 دانييال حسن محمد الرفاعي

 الفنون البصرية 144271 اسيل حسن محمود محاميد

 الفنون البصرية 144406 مهند هشام عبد الحميد الجمال

 الفنون البصرية 144757 حلى عبد العزيز محمد التميمي

 الفنون البصرية 145087 جمانا وحيد داوود صالح

 الفنون البصرية 145861 جوليا فائق حليم حداد

 الفنون البصرية 146333 فرح عبد العزيز احمد داود

 الفنون البصرية 146458 نوره بنت مصطفى بن حسن شبراويش ي

 الفنون البصرية 146536 احمد عايد كامل الشماس

 الفنون البصرية 147089 غرام رياض محمد الخطيب

 الفنون البصرية 147784 حال سامي سليمان ابو هشهش

 املوسيقى 147866 اباء منير سليمان عكروش

 الفنون البصرية 147877 سجى زياد حامد رمضان

 الفنون البصرية 147885 راما عبد هللا حسن عبد العزيز

 الفنون البصرية 147942 هديل عاصم محمد علي املحض ي

 الفنون البصرية 147968 عمار فايز ناصر عضيبات

 الفنون البصرية 148000 محمود عماد محمود ارشيد
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 الفنون البصرية 148056 دانيه منذر رشيد العموري

 الفنون البصرية 148090 كاتبه بدر ندى عبد الرحمن محمد

 الفنون البصرية 148142 محمد مطيع أمين مشتهى

 الفنون البصرية 150481 هيا بيتر وديع منصور 

 الفنون البصرية 150490 سهى عماد انعام سلطان

 الفنون البصرية 150494 محمد يوسف هاشم عرفه

 الفنون البصرية 150617 نور محمد نور محمود الشلبي

 الفنون البصرية 150676 امجد محمود خالد ابوحماد

 الفنون البصرية 150805 جود رغيد شخشير

 الفنون البصرية 150855 دانه اسامه عبد الرحيم حامد

 الفنون البصرية 150858 رند تيسير عبد الكريم املستريحي

  الفنون البصرية 151081 دانا محمد هاني سعد الدين

 

 

 

 

 مختبر علوم التأهيل

9-10:30  
 
 صباحا

 الفنون البصرية 151921 رناد حسام يحيى محمد

 الفنون البصرية 153386 احمد محمود سالم الخوالده

 الفنون املسرحية 154585 عمر محمد سيف سلطان الضمور 

 الفنون البصرية 154618 محمد جمال محمد الدبعي

 الفنون البصرية 157955 احمد موس ى عبد املجيد ياغي

 الفنون البصرية 2120601 عبير ناصر ابراهيم الكسيح

 الفنون البصرية 2130563 فريده عبد اللطيف حسين عطيه

 الفنون البصرية 2130776 منذر خلف محمد حسين

 الفنون البصرية 2130840 احمد محمد سعيد كمال استيتيه

 الفنون املسرحية 2131075 عبد الهادي محمد محمود قصراوى 

 

 القاعات العلميةمختبر 

9-10:30  
 
صباحا  
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