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 كلية اللغات االجنبية
اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحانيرجى   

 كلية اللغات االجنبية 
 الثاني والصيفيامتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 
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الرقم 
 الجامعي
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  اإلنجليزية وآدابهااللغة  0096637 عنود /محمد خير/ صابر الشرعة  .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4+3+6+0العلوم التربوية 

 الجلسة الثالثة

 مساًء 06:31-6

 

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0101896 بشرى أحمد عباس الرفاعي  .2

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0103026 هبه هشام محمود مساد  .3

 واإلنجليزيةاللغتين التركية  0107467 سارة سلمان يوسف الزيادات  .4

 اللغة الفرنسية وآدابها 0107538 هاني محمد عبد اهلل ملك  .5

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0107768 هيا زياد خليل زعيتر  .6

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0114917 سيبال زياد حسن عطية  .7

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0117341 هيا خالد امين ماليشه  .8

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0117378 عبداهلل سند سالمة مفرح الشمريخالد   .9

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0118262 مراد عائش محمد المصاروة  .11

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0119159 هديل رائد محمد الشراري  .11

 وآدابهااللغة اإلنجليزية  0121344 سيف الدين عبد اهلل سليمان اللواما  .12

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0122349 شروق احسان بشير سكريه  .13

 اللغة الفرنسية وآدابها 0122509 اسمهان حامد احمد المناصير  .14

 اللغة الفرنسية وآدابها 0122547 النا احمد فارس الخوالده  .15

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0122593 سفيان صالح محمد االقطش  .16

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0122759 روان محمد عبد القادر الدمسيس  .17

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0122783 افنان نمر صبحي سلمان  .18

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0124453 سجى سالم عايد الشعار  .19

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0124808 نور زاهي عبد اهلل الرمحي  .21

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0125395 امعالي ابراهيم العياطحنين   .21

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0125466 سالم يعقوب يوسف البحري  .22

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0125576 محمد محمود كامل العقرباوي  .23

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0125688 سالم فاروق أحمد عبدالرحمن  .24

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0126044 مراد عز الدين بشر داود  .25

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0126121 براءه عماد محمد الشايب  .26

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0126664 غيداء محمد شاهر المجالي  .27

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0126723 محمد فواز محمد الوحيدي  .28

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0127028 مازن عبد الجبار الساليمةسرينا   .29

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0127449 روان يوسف سليمان محيسن  .31

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0127663 االء سعيد جميل السبع  .31

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0127732 تمارا نزار محمود االسمر  .32

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0127776 محمود عويمر رانيه فايق  .33

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0127980 بتول محمد احمد العسعس  .34

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0129036 رانيا احمد علي ابو سويلم  .35
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 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0129958 لبنى محمد عبداهلل المخامرة  .36

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0130483 علي ابراهيم حربعرين   .37

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0130500 اسيل محمود احمد الكركي  .38

 اللغة الفرنسية وآدابها 0130626 سالي نزار عزت لبزو  .39

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0130801 أينس خميس حسين الجعفري  .41

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0130837 حال عواد راتب الهمالن  .41

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0130982 ايمان محمد احمد عطا اهلل  .42

 اللغة الفرنسية وآدابها 0131040 ربى زياد حامد العبادي  .43

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0131118 ريم منير بهنان ايشوع  .44

 اإلسبانية واإلنجليزيةاللغتين  0131161 روان عماد يوسف حماد  .45

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0131250 داليا منير وحيد قاسم  .46

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0131316 سلمى سليمان ميخائيل الصايغ  .47

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0131409 ساره ايمن عبد الحفيظ الزبن  .48

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0131443 فرح عاصم ابراهيم حسان  .49

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0131447 دالى زيد احمد الهندي  .51

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0131548 لور مامون رضا محمد  .51

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0131637 لينا اسامه محمد فراش  .52

 وآدابهااللغة اإلنجليزية  0131688 مرام فواز عمر سعيد  .53

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0131770 احالم مامون عساف العفيف  .54

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0131923 ياسمين احمد محمد الزغول  .55

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0131946 المعتزباهلل سامر نمر الصادق  .56

 التطبيقيةاللغة اإلنجليزية  0132068 انعام هاني عبد ابو ذياب  .57

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0132086 فرح حسين مرزوق بطاينه  .58

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0132195 مرال مراد هوسب دمرجيان  .59

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0132213 روند فهمي محمود كمش  .61

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0132256 براءه محمد مصطفى صالح  .61

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0132490 سوزان وائل سليم الشطل  .62

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0132526 قمر فايز /محمد ذياب/ اسعيد  .63

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0132752 صفاء راتب عامر ابو سمره  .64

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0132794 مالك باسم سالم حجازين  .65

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0132799 ابراهيم شحاده محمود العساف  .66

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0132900 هبه احمد حلمي الخطيب  .67

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0132963 سيرين احمد غزالن ابو نصار  .68

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0133383 غدير فايز يوسف الدالبيح  .69

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0133436 علي صالح الفقيهاحمد   .71

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0133939 روان حسن عبد الغني عبد الغني              .71

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0134115 الرا باسم جالل مزاهره  .72

 اإليطالية واإلنجليزيةاللغتين  0134175 سندس تميم /محمد جميل/ التميمي  .73

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0134285 سجى عبد اهلل محمد عبد الخالق  .74

 اللغة الفرنسية وآدابها 0134294 نغم ابو ذر راشد مسوده  .75
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 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0134342 والء عبد الحميد مسلم العواوده  .76

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0134375 غاليه ايمن عبد المجيد هنيه  .77

 اللغة الفرنسية وآدابها 0134733 عبد اهلل موسى عبد اهلل السواعير  .78

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0135286 امينه عمر علي القطيشات  .79

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0135320 شادن مخلد عساف الرقاد  .81

 اللغة الفرنسية وآدابها 0135327 سجى بسام كامل الرفاعي  .81

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0135330 حمزه خالد ابراهيم محمد  .82

 اللغة الفرنسية وآدابها 0135423 رنيم يوسف صقر الدعجه  .83

 اللغة الفرنسية وآدابها 0135568 هديل محمود رشاد الهندي  .84

 واإلنجليزيةاللغتين الصينية  0135620 اسماء فواز محمد الشاعر  .85

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0135674 مي اسماعيل محمد رباعي  .86

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0135761 رغد موسى صالح الخطيب  .87

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0135799 ساره محمد مصطفى دغلس  .88

 واإلنجليزيةاللغتين األلمانية  0135914 ربى عدنان عبد الحافظ الشوابكه  .89

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0136101 ايه حسن احمد غنيم  .91

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0136153 ميس حمدى بدوى جويحان  .91

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0136269 ملك فتحي محمد بنات  .92

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0136398 سجى فايز عبد الحفيظ السعايده  .93

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0136438 اسالم هاني عواد الشوابكه  .94

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0136515 ايه عبد الجليل صدقي اللطايفه  .95

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0136620 رانيا  اشان  .96

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0136660 حال عثمان حسن ناصر الدين  .97

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0136662 محمد شفيق المتولياسيل   .98

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0136742 مجاهد عبد اهلل كامل الشريده  .99

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0136787 لينا مصطفى عبد اهلل الحلو  .111

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0137369 ايناس خالد سليمان الجبور  .111

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0137508 ايالف يوسف كايد النواجي  .112

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0137532 محمد جعفر عبدالحليم العمايره  .113

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0137584 منار عمر محمد العوامله  .114

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0137673 هديل حسام شفيق دواس  .115

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0137683 زهيه جمال عبد الرحمن حميدان  .116

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0137695 االء عهد حمزه عتوم  .117

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0137732 رغد محمد عصام احمد اليماني  .118

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0137843 علي خلف عايد الدغيم  .119

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0137894 الزعبيجود عماد مصلح   .111

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0137968 رزان ماهر صبحي ابو ناعمه  .111

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0138235 ملك علي عبد القادر ابو الشوارب  .112

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0138294 نحلة عبدالواحد  .113

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0138349 الشرايعةأميرة موسى صبحي   .114

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0138559 فاطمه الزهراء احمد فهد الرحامنه  .115
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 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0138698 عبير محمود يوسف سلمان  .116

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0138782 أروى عواد محمد المحمود  .117

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0138847 رضوانصفا ماجد محمد   .118

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0138849 رايه حسان /محمد هاشم/ الخالدي  .119

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0138864 اصاله مخلد عواد السحيم  .121

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0139348 مريم قليل نايل الزبن  .121

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0139453 محمود الرواشدهلبنى عبد العزيز   .122

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0139715 زهراء صيتان سالم الجراح  .123

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0139877 مرح نذير عبد الغني عبداهلل  .124

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0139952 فاطمه جمال محمد طه  .125

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0140353 حكمت الساكت ساره خالد  .126

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0140357 دعاء حامد حسين ابوزيد  .127

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0140364 رند خميس صالح النجار  .128

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0140367 شيرين جمال سالم الزريقات  .129

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0140375 عوده الدلومنى رزق   .131

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0140380 هبه خالد خضر غنيم  .131

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0140413 رند فراس عمر اسحاقات  .132

 اللغة الفرنسية وآدابها 0140418 تكريم عصام عدنان الزربا  .133

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0140431 غيداء بسام طالب بدير  .134

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0140433 أسيل محمود موسى الفي  .135

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0140455 وسام محمد ابراهيم كتوعه  .136

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0140521 جان شوكت عبد الحميد الخاص  .137

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0140563 مرام فايز عبد الرحيم منصور  .138

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0140587 نادين وائل مصطفى الشنتير  .139

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0140588 فرح احمد محمد الخشاشنة  .141

 اللغة الفرنسية وآدابها 0140598 يارا كرم عبد الرحيم ابو نعمه  .141

 اإلنجليزية التطبيقيةاللغة  0140618 لبنى محمد موسى الزير  .142

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0140630 ياسمين مصطفى محمد ابو فارس  .143

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0140672 عنود ايمن بهجت مطر  .144

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0140682 بلقيس ظاهر محسن المجغف  .145

 اإلسبانية واإلنجليزيةاللغتين  0140697 لينه زهير يونس البيكاوي  .146

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0140716 اماني وليد احمد ابو حرب  .147

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0140717 رزان جميل عبد الفتاح حماد  .148

 اللغة الفرنسية وآدابها 0140719 مرح لؤي الياس الفراج  .149

 واإلنجليزيةاللغتين اإلسبانية  0140723 مالك زهران طالب بدير  .151

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0140750 نور طه محمد درويش  .151

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0140756 روان احمد ابراهيم احمد  .152

 مختبر االندلس اللغتين التركية واإلنجليزية 0140808 نور خالد عطا الشاعر  .153
 الجلسة الثالثة

 مساًء 06:31-6
 اللغتين التركية واإلنجليزية 0140814 الزينروند محمد شعبان   .154

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0140834 سليمان احمد سليمان الدرادكه  .155
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 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0140843 ضحى عادل هشام ابو حويج  .156

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0140860 رزان يوسف محمد النمر  .157

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0140875 نرمين وجيه زهدي كنعان  .158

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0140878 ياسمين عمر عصام ابو عيشه  .159

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0140923 وعد خالد احمد حماد  .161

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0140961 رند مروان احمد ابراهيم  .161

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0140970 ساره ثائر جاك الدبابنه  .162

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0140982 ارجوان عبد السالم حاتم ابو صافيه  .163

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0140993 محمد يوسف اسماعيل ابو طالب  .164

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0141043 جهاد خالد جمال الزاغه  .165

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0141092 اسندرتاال حسين خليل   .166

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0141098 دينا جمعه خالد ذياب  .167

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141135 ليث فاروق هزاع العساف  .168

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141163 اسراء عبد السالم توفيق ابو شحاده  .169

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0141208 محمد دانا فيصل محي الدين  .171

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0141216 ساره رائد جميل احمد  .171

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0141226 مارينا سامر عقله النمري  .172

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0141238 اسراء عبد القادر محمد جابر  .173

الرؤوف أحمد/ رغد عبدالعزيز /عبد   .174
 أبوقياص

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0141267

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141277 اسيل محمد حكمت البغدادي  .175

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0141284 بتول رائد امين احمد امين  .176

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141287 يارا عاكف عبد الرحيم قحوش  .177

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0141292 احمد محمد الحايكحال   .178

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0141295 مالك محمد عقيل المنديل  .179

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141299 ساره عزت احمد قاسم  .181

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141309 وداد بسام مصطفى غضيه الحسيني  .181

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0141359 الرحيم محمود العليراوند عبد   .182

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0141363 لبنى خالد محمود /الحاج ياسين/  .183

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141377 بهاء الدين علي عبد العزيز محمد  .184

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141413 ساره احمد عزت اعوير  .185

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0141417 نرمين عمار مختار كمال  .186

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141439 شيرين حسام وجيه قبج  .187

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0141446 ديانا عبد العظيم فياض السيورى  .188

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0141452 االء ايمن نعيم احياصات  .189

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141456 رغد عدنان سليمان الفرجات  .191

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141472 محمد موسى محمد حمد  .191

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141485 بهاء فايز محمود عيسى  .192

 واإلنجليزيةاللغتين اإلسبانية  0141534 آيه اياد احمد عابدين                      .193

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141542 جود محمد عطيه بهلول                       .194
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 كلية اللغات االجنبية
اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحانيرجى   

 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141547 دعاء وليد محمد الكيالني                   .195

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0141560 بنان علي عبد الرحمن شرقاوي  .196

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141565 عبد فرح جهاد عبد اهلل  .197

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141566 ايمان حسين محمد حماد  .198

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141575 دانة اياد معروف العقرباوي  .199

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141581 هدى محمود عارف عوض اهلل  .211

  اللغة اإلنجليزية وآدابها 0141584 روان نضال خليل بسيسو  .211
 الدراسات العليامختبر 

 الجلسة الثالثة

 مساًء 06:31-6

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0141590 يارا صادق امين دحبور  .212

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0141600 بتول شحاده سلمان عبده  .213

 اإلنجليزية التطبيقيةاللغة  0141606 روعه محفوظ عبد الكريم ابو محفوظ           .214

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141614 مرح مصطفى احمد حسن  .215

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141616 دانا حسام نايف الدعجه  .216

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0141622 انسام جمال اسماعيل االخرس                 .217

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0141633 نادين زياد حسني ابو نعمه                  .218

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141635 بسمه بسام عبد اهلل النظامي  .219

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0141642 رغد فريد احمد ابو الشيخ                   .211

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141643 روضه جمال غازي /الجديد المجالي/  .211

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141650 تسنيم سيف الدين محمد ربابعه  .212

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141677 رزان جبريل محمد عبيد  .213

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141695 دانا عماد علي قنديل  .214

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0141709 ميس منيب عطيه النجار  .215

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141710 لونا المامون حامد الغنميين  .216

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141712 محفوظه ماجد عبد الغني دبوس  .217

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141731 أسماء محمود يوسف العدوان  .218

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0141742 تسنيم بدر عبد الفتاح جوده  .219

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141746 فوزيه عالء الدين سعيد العمري  .221

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141755 احالم احمد محمد الفشيكات  .221

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141756 االء هاني طه الخطيب  .222

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0141778 نرمين مروان عوده فوده                     .223

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141783 مي عيسى خليل عدوى                         .224

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141792 فرح حسام زهير الغزاوي                     .225

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141817 الخريباتعال عيسى محمد   .226

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0141839 النا وليد حسين ابراهيم                    .227

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0141852 سيرين محمد محمود السهلي  .228

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141855 ثراء نايف محمد صبره  .229

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141859 نمر حمد ضحى محمد  .231

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141861 فرح خالد عثمان عثمان  .231

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141868 ساندي ماجد اديب قاقيش                     .232

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0141877 فرح باسل عبد الرحمن زعتر  .233

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141899 براءه اسامه فايز القرعان  .234
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 كلية اللغات االجنبية
اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحانيرجى   

 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141944 زينب هاشم عبد الغفور السيد                .235

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0141950 ديمه محمد احمد جابر  .236

 التطبيقيةاللغة اإلنجليزية  0141957 بيان بالل احمد عاروري  .237

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141958 فرح هاني عبد الرحمن الجمل                 .238

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0141969 روان عبد الحافظ سالمه الجماليه  .239

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0142008 بتول وليد راشد ضمره  .241

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0142014 غفران عيسى عبد اهلل الهمشري  .241

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0142019 حنين محمود عبد مطالقه  .242

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0142024 لميس سعدو احمد مقبل  .243

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0142031 اريج محمد شفيق الحاوى  .244

 اإلنجليزية وآدابهااللغة  0142054 فرح محمد سليمان قداح  .245

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0142088 سيرين سليمان احمد شوشاري  .246

دانيه /محمد جهاد/ حجازي   .247
 االغاالشهابي

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0142101

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0142130 فاطمه يوسف احمد ملحم  .248

األميرة حوراء/ محمد علي/ محمود   .249
 المومني

  اللغة اإلنجليزية وآدابها 0142136
 

القاعات العلمية مختبر 
 الجلسة الثالثة

 مساء 06:31-6

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0142138 ايه خالد اسماعيل النجار  .251

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0142141 مرح عبد الحليم محمد الرجوب  .251

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0142147 حنين زياد راجي الشعار                     .252

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0142150 براءه رمضان خضر الحافي                    .253

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0142161 حال فرحان حمدان الجبور  .254

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0142177 اسيل سليم محمود الحاج  .255

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0142215 رهف مطيع خالد ابو شحاده  .256

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0142230 رسميه عبد الكريم صبحي المناصير  .257

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0142245 اسالم احمد يوسف وشاح  .258

 اللغة الفرنسية وآدابها 0142312 بشار علي محمد ابو خيط  .259

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0142367 غفران جمال محمد المواجده  .261

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0142484 مومن محمد عبدالحليم أبوغربية  .261

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0142508 أحمد عزيز/ شريف راغب عالونة/  .262

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0142523 االء بشار احمد هصيص  .263

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0142682 اماني غالب عبد اهلل احمد  .264

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0142700 دانة هاني سعيد التيتي  .265

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0142819 مالك محمد عبد القادر البطوش  .266

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0142824 جنان اسماعيل محمد صالح  .267

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0142873 هيا عاطف عوان الشخانبه  .268

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0142904 غيد واصف داود دخل  اهلل  .269

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0142973 نور ياسر محمد صافي  .271

 الفرنسية وآدابهااللغة  0143109 ضحى عمر احمد العقرباوي  .271

تسنيم خالد /سيف اهلل سيفي/ اسالم اهلل   .272
 بريمي

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0143137
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 كلية اللغات االجنبية
اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحانيرجى   

 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0143184 نهال سمير عبدالعفو العارضه  .273

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0143249 نادره ابراهيم عمر غانم  .274

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0143274 راما فواز مصطفى مصطفى  .275

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0143285 دارين خالد عبد اهلل الصقور  .276

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0143294 وسام غازي محمود البالونه  .277

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0143295 عرين خالد عبد الرزاق الحياري  .278

 اللغة الفرنسية وآدابها 0143302 مدى محمد سكران العنزي  .279

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0143340 رانيا ياسر محمد مقداد  .281

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0143366 عال عماد خليل حمو                         .281

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0143368 تغريد سمير امين احجول  .282

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0143402 ربه ابو رياشكيلوبترا حسن عبد   .283

 اللغة الفرنسية وآدابها 0143407 اسراء ابراهيم جابر عليان  .284

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0143412 فرح جميل حسني العموري  .285

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0143416 عال اشرف حسني ابو عرجه  .286

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0143448 فرح يعقوب فريد الفرح  .287

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0143473 فرح واصف محمد عوده                        .288

 اللغة الفرنسية وآدابها 0143474 نرمين ايمن عثمان سالمه  .289

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0143515 عايده عيد عبد الرحمن سليمان               .291

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0143516 ايه حاتم عبد القديم زلوم                  .291

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0143525 فايزه عادل توفيق زين العابدين  .292

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0143528 زينه عماد عبده افرام                      .293

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0143529 ساجده عطا محمد المساعفه  .294

 اللغة الفرنسية وآدابها 0143531 دياال ليث سليم شحاتيت  .295

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0143533 غفار احمود حرب اللصاصمه  .296

 اللغة الفرنسية وآدابها 0143538 ريم غسان محمود مقدادي  .297

 اإلنجليزية وآدابهااللغة  0143544 ديمه خالد سليم زيديه  .298

 اللغة الفرنسية وآدابها 0143581 مريانا الياس مرجي القنصل                  .299

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0143586 لمى امين حسن الزينب  .311

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0143607 ديمه بدر ابراهيم النيف  .311

 اللغة الفرنسية وآدابها 0143612 هبة اهلل حمزه نبيه الشمايله               .312

 اللغة الفرنسية وآدابها 0143613 ايه رياض بكر ابو الهوى                    .313

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0143621 روان ثائر عبدالفتاح عثمان  .314

 اإلنجليزية وآدابهااللغة  0143639 فرح خميس عدنان ابو رقعه  .315

  اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0143675 ديما يوسف حمدي صقر  .316

 6التأهيل مختبر 

 الجلسة الثالثة

 مساًء 06:31-6

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0143684 هديل ابراهيم عوض المراشده  .317

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0143692 دانيه خالد محمود الصالحات  .318

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0143746 عبير سالم /محمد ذياب/ ابو شخدم  .319

 اللغة الفرنسية وآدابها 0143765 ليلى جمال عبد الكريم الترك                .311

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0143767 ساجدة عدنان حسن العنانزه  .311

 اللغة الفرنسية وآدابها 0143788 رنا اسعد سليمان الفروخ                    .312



9 
  

 كلية اللغات االجنبية
اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحانيرجى   

 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0143794 صبا اميل بطرس العكشه  .313

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0143799 شروق مجدى عبد الجبار القواسمي  .314

 اللغة الفرنسية وآدابها 0143800 روان عمر شاكر االقرع                      .315

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0143824 رغد هاني محمود ابو الرب                   .316

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0143827 سندس خالد احمد المغثه  .317

 اللغة الفرنسية وآدابها 0143840 مروه زكريا محمد العطشان                   .318

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0143841 عبير حسن عوده احمد                        .319

 اللغة الفرنسية وآدابها 0143845 ميرنا سعد يوسف حجازين                     .321

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0143855 تسنيم مراد /محمد فتحي/ الشلبي  .321

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0143856 ساره زهير طايع سليم  .322

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0143859 محمود خلف البكاربلقيس   .323

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0143869 رغد سامر فاتح شديد  .324

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0143910 اآلء تيسير صالح حميد                      .325

 واإلنجليزيةاللغتين األلمانية  0143917 فرح ماهر عزت عبد ربه  .326

 اللغة الفرنسية وآدابها 0143924 كوثر صالح الدين صبحي ماضي  .327

ياسمين عبد الرحمن عبد العزيز   .328
 المدهون

 اللغة الفرنسية وآدابها 0143948

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0143987 شرين محمد حجازى صبرى الصغير  .329

 وآدابهااللغة الفرنسية  0143993 زينه زيدون فيصل هاشم  .331

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0144007 أوج اسامه محمد ابو عجميه  .331

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0144040 حنين موفق عبد اهلل ادغيش  .332

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0144084 فاطمه سالم عوده البكار  .333

 الفرنسية وآدابهااللغة  0144121 نور ابراهيم محمود الخوره                  .334

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0144148 دانه عبد الباسط احمد داود  .335

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0144162 تيماء ابراهيم جابر الشديفات  .336

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0144171 حنين موسى مصطفى جمعه  .337

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0144174 مالك يوسف فوزي ازراقي                     .338

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0144175 ليندا يوسف يحيى ابو الحمص                 .339

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0144183 تاال خلدون عبد العزيز الفرارجه  .341

 واإلنجليزيةاللغتين الروسية  0144187 تمارا محمد علي زايد                       .341

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0144193 مالك مراد راضي النجار  .342

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0144194 دنيا فيصل عبد اهلل مفلح  .343

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0144197 عال احمد محمد ابو رمان                    .344

 التركية واإلنجليزيةاللغتين  0144218 سبأ محمد خلف الدبايبه  .345

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0144221 فداء زهير جميل ابو قرع                    .346

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0144232 مرح جهاد عبد اهلل عبد                     .347

 واإلنجليزيةاللغتين التركية  0144239 اباء مصطفى يوسف الساليمه                  .348

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0144240 نور محمود عبد الرزاق عزام  .349

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0144248 ليان حسين رشيد الهرش                      .351

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0144252 غزل غازى ابراهيم ابو رعد                  .351



10 
  

 كلية اللغات االجنبية
اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحانيرجى   

 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0144263 لين زياد اصالن اصالن                      .352

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0144270 نور لؤي عبداهلل القضاه  .353

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0144275 حنين عيسى حمزه الشبول  .354

 التركية واإلنجليزية اللغتين 0144276 انصاف زيد احمد السعايده                   .355

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0144278 فاطمه موسى زعل الفتينات  .356

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0144283 نور سهيل زهير الغزاوى  .357

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0144319 منى عارف مصطفى الدويكات  .358

 اإلنجليزية وآدابهااللغة  0144333 أثيل بسام عبد الغني تايه  .359

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0144357 مرح رائد عيسى الساليطه  .361

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0144363 تماضر محمد عبد الفتاح ابو عباد  .361

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0144371 رزان سامر حمزه الحامد  .362

 األلمانية واإلنجليزيةاللغتين  0144375 ايمان عيسى محمد الشامسطي  .363

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0144382 دينا علي مصطفى الشوخه                     .364

 اللغة الفرنسية وآدابها 0144389 ميساء مروان محمد ابو اصبع                 .365

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0144394 رغد يوسف محمد جود الحق  .366

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0144417 احمد ابو حمور محمود خير شاكر  .367

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0144420 ساجده بدر عبد الفتاح الفاعورى  .368

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0144423 ريما خليل خالد ابراهيم                    .369

 اإلنجليزية وآدابهااللغة  0144436 احمد ياسين عبد النعيم بني ياسين  .371

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0144442 ديما نمر احمد درويش                       .371

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0144445 ساجده غسان محمد دوعر                      .372

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0144446 مرام نضال محمد محاسنه  .373

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0144450 المراشده سميه عيد كساب  .374

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0144456 فايزه محمد عصام دروزه  .375

  اللغتين الصينية واإلنجليزية 0144466 اسيل محمد ابراهيم مساعده  .376

 0التاهيل  مختبر

 الجلسة الثالثة

 مساء 06:31-6

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0144481 هبه حسام رمضان البطش                      .377

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0144492 بيان بهاء موسى الجعبرى  .378

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0144516 اسيل خضر محمود الخواطره  .379

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0144521 النا خالد علي شاهين                       .381

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0144541 ساره محمد عبد الحميد القديمات  .381

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0144543 صبا محمد علي عبيدات  .382

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0144547 ياسمين عبد اللطيف عمر سمور                .383

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0144560 دينا داهود صالح مصطفى                     .384

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0144571 ساره حافظ جبر الحمايل  .385

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0144575 صمود علي ابراهيم ابو عواد                 .386

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0144604 منار ابراهيم مصطفى سعاده  .387

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0144613 نور ياسر خليل الكبوك  .388

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0144616 حنين محمد حسين الحليق  .389

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0144623 عروب واصف عبد الوهاب البكري               .391

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0144632 راية بشير خليفه الزعبي  .391
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الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0144639 رهف سامي عزمي سنقرط                       .392

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0144644 ساره سعيد سليمان السوطرى                  .393

 واإلنجليزيةاللغتين الروسية  0144656 ايمان حمد مفضي الشراب  .394

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0144664 رنين نايف عطااهلل المواجده  .395

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0144672 ريما عبدالحي حسن حمو  .396

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0144676 رنيم محمود احمد فحجان  .397

 الصينية واإلنجليزية اللغتين 0144701 ديانا واصف نواف خصيب                      .398

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0144707 االء هشام خليل احمد  .399

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0144710 براءه خضر احمد كنعان                      .411

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0144790 اريج محمد حرب ضمره                        .411
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 االجنبية اللغات كلية
 والصيفي الثاني الفصل/ الجامعية الكفاءة امتحان

29-4-2118 
 االحد

 
 
 

 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 االمتحان/الوقتمكان  التخصص

  اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0144792 رند مازن احمد الدباس  .1
 

 مختبر التاهيل
 الجلسة الرابعة

 مساًء 1-2331

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0144851 فرح علي محمد العساف  .2

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0144874 ايناس رائد عبد اهلل القواسمه  .3

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0144884 هديل ابراهيم يوسف العليمي  .4

 التطبيقيةاللغة اإلنجليزية  0144952 غدير موسى عثمان الربيحات  .5

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0144955 زينب عمر /محمد خير/ فطاير  .6

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0144984 رؤى محمود غازي الشبطات  .7

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 0145009 زهراء جعفر ضيف احمد مكي  .8

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0145049           براءه اكرم يوسف حسين            .9

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0145078 حنين احمد خلف الحويطات  .11

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0145080 مجدي حسين هالل الحمود                     .11

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0145088 ليندا معين حسن العويضه  .12

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0145149 رغد كمال محمود الحوامده  .13

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0145177 هديل سلطان اكرم الخطيب  .14

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0145195 بيسان طالل سعيد /علي صالح/  .15

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0145247 ياسمين سامر جمال صقر  .16

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0145253 اريج نمر قاسم صقر  .17

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0145274 بشرى سامي حجاب الفايز  .18

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0145328 ديمه عماد طاهر الزعبي  .19

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0145382 بانا عصام ابراهيم العساف  .21

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0145392 العنود مصطفى عبد الكريم جويعد  .21

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0145467 حنين شاكر نبيه ابو ارياش  .22

  اللغة اإلنجليزية وآدابها 0145506 رزان حازم محمود مراد  .23
 
 
 
 
 

 الجلسة الخامسة
 مختبر التاهيل

 مساًء 2331-4

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0145629 هبه مفيد كايد ابريوش  .24

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0145638 دانا حسن علي الشوابكه  .25

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0145641 اسيل محمد اعبيد اهلل سليم  .26

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0145669 ساره هيثم جميل ابو الرب  .27

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0145695 حال عبد الرحمن خليل الشيشاني  .28

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0145712 اسحار محمود صالح ابو حسين  .29

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0145730 اسراء مروان محمد القضاه  .31

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 0145803 ساره جهاد فخري العزه  .31

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0145938 نور رافت سالم الحلبي  .32

 واإلنجليزيةاللغتين التركية  0145943 توميشا نارت محمد خير هاكوز  .33
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 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0145958 ساره زياد نور الدين عثمان  .34

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0145962 االء نايف صالح الجالودى  .35

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0145974 البتول اسعد نمر صبح  .36

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0146001 وفاء تيسير احمد ابو جاموس  .37

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0146003 فرح حمد سليمان القطارنه  .38

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0146098 وعد حامد درويش سليم  .39

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0146152 ايمان سامي ارحيل السبيله  .41

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0146188 امنه علي طه عليوه  .41

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0146199 عبير سليم محمود شحتو  .42

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0146211 عال عماد سليم احمد  .43

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0146276 مالك نبيل محمد رضا سعدون  .44

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0146301 هيا علي عوض ياسين  .45

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0146340 جود صالح محمودابو دقة  .46

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0146350 عهد ناصر ابراهيم تنيره  .47

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0146352 ايه عايد محمد عبيد  .48

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0146371 هيام حسين احمد ابو صوصين  .49

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0146376 عال نبيل احمد زيدان  .51

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0146380 ربى محمود علي سلمى  .51

 اإلسبانية واإلنجليزيةاللغتين  0146434 محمود يسري فريد البرغوثي  .52

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0146453 سندس خليل يوسف الصباغ  .53

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0146529 سوسن محمد سعيد فراج  .54

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 0146697 ضحى سليمان الحمد  .55

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0146879 حسين إمرا شنول  .56

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0146979 آيه سهيل محمود ابريغيث  .57

 اللغة الفرنسية وآدابها 0147093 تسنيم حسام مصطفى الدباس  .58

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0147094 احالم محمد عيسى الخاليله  .59

  اللغة الفرنسية وآدابها 0147113 ايه شريف ابراهيم ابو اصفر  .61
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االندلسمختبر 
 مساًء 1-2331

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0147124 ربى عمر طه النجار  .61

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0147148 روند محمد فالح الحديد  .62

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0147213 سوسن /محمد علي/ علي العمري  .63

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0147256 عرين خليل علي الحجاج  .64

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0147450 داليا ساير سالمه عبوي  .65

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 0147498 اماني محمد عبد الحافظ مصطفى  .66

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0147542 زينه عبد الحكيم عبد المنعم عقل  .67

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0147546 تسنيم محمود حمدان الحجاج  .68

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0147596 فرح معن محمد عبد الحق  .69

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0147697 أمل هاشم محمد الخصاونه  .71

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0147858 زينه منير صبحي الكيالي  .71

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0148014 دانيا سامر عبد الحميد الريان  .72

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0148155 حال علي عبد الحليم الحياصات  .73

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 0148156 أبرار بوروبة  .74
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 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0150464 دانا داود خالد ابو عرابي  .75

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0150538 لين محمد موسى ابو سليم  .76

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0150708 فرح ملوح عواد ابو زيد  .77

 اإلسبانية واإلنجليزيةاللغتين  0151096 اسيل نصر الدين مبروك ابو خالد  .78

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0151205 سيران داود كريم مسلم  .79

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0151287 شهد هاني محمد المحاميد  .81

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0151846 سماح حامد سعيد /محمد صالح/  .81

 اللغتين التركية واإلنجليزية 0151859 فارس سليمان محمد ابو الحج  .82

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0152143 روان نضال حسن /كنعان الواوي/  .83

 اللغة الفرنسية وآدابها 0153121 دينا شادى سعد عنبتاوي  .84

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 0153348 جود /محمد حسن/ زهير العبوه  .85

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0153551 حنان عبد الرزاق محمد المعطان  .86

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0155186 داليا محمد عمار الشرمان  .87

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 0155301 ايه خالد لطفي ابو عون  .88

 اإلسبانية واإلنجليزيةاللغتين  0155897 لمى هشام محمد غطاشة  .89

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 0167672 صفاء محمد مصطفى يوسف  .91

 اللغتين التركية واإلنجليزية 2120361 يزيد عطا شحده الدقس  .91

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 2120459 لونا أحمد علي حيمور  .92

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 2120704 ديانا محمود مالك ابوعرا  .93

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 2120963 مروة عبدالحفيظ محمد الغزاوي  .94

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 2120984 صهيب محمد هاشم الفاخوري  .95

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 2130416 دينا سالم ابراهيم عبد اهلل  .96

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 2130423 ايه شاكر يوسف ابو حطب  .97
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 اللغتين األلمانية واإلنجليزية 2130899 حمزه عادل صيتان الشناق  .99

 اللغة الفرنسية وآدابها 2131053 مروه محمد حسن عبد اهلل  .111

 
 
 


