
قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية الآثار والزياحة الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 صباحاً 11-9الجلزة الاولى من 

 Stu.comفي 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 رقم

 الؼالب
 التدطض وشؾالللية الإزم

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة عذي خسوي خنود الصواق 0108188

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة ايوب كنال يعقوب علي خسه 0105185

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة ديانا ؽواز توؽيق الؼوال 0113559

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة مخنذ عوده مخنذ الصوابله 0113573

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة اموة مخنذ ازعذ القوازني 0107530

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة لنى عاشم يوزف الطالخي 0114355

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة دانا اميل عواد الصخاتيت 0113553

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة وؽاء خسه عبذ النعؼي ناؽع 0113581

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة دانية مخنذ مخنود شيام 0114445

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة ذلود علي عبذ العاػي اللخام 0113469

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة وديع مخنذ ذلف الربيع 0107361

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة أخنذ عناد الذيه نهار الطعوب 0102926

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة مروه ػه شالد الؼواىية 0107703

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة ىيا نرير عبذاللؼيف ابوسام 0114531

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة مقبل زالم موسى النواشير 0117853

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة رىام ابراىيم يوزف الحبرة 0108193

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة نور مخنذ يوزف العذوان 0103025

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة ىذيل غالب خنذ العبادي 0104148

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة مخنذ اخنذ علي غزاوي 0107020

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة ؽرح ازامة اميه ازناعيل 0114320

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة ابرار جعؾر مواؽق السواعير 0116930

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة مخنذ ؽتخي أخنذ أبوروزة 0091698

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة ؽيروز شادق إبراىيم جنال 0106757

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة بيسان ذالذ يوزف زيذان 0107849

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة معتطم زنير عبذالخنيذ دخبور 0116862

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة قصي اخنذ مخنود النعادات 0116174

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة مأمون مؤيذ مخنود الواكذ 0104342

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة ايواس ذالذ ازناعيل البوا 0102880

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة بيان ذليل عبذ الحليل خناد                0113546

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة مخنذ جنال عبذالخنيذ قؼيصات 0107527

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة مخنذ جنيل مخنذ العسود 0099305

 الؤرساد والتؼوير السياخي الآثار والسياخة أخنذ خلني مخنذ شبد 0093184

 الآثار الآثار والسياخة اينان غسان ذلف الخويؼي 0102879

 الآثار الآثار والسياخة ىذيل مخنود عبذهللا العؾيصات 0113539



 

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية العلوم التربوية الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 مزاءً 2-12الجلزة الثانية من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 1في مختبر مختبركليةالعلومالتربوية 

رقم 

 التدطض وشف الللية الإزم الؼالب

 تربية الؼؾل العلوم التربوية زهى داود غؼاس دلل 0107373

 معلم الطف العلوم التربوية آيه عنر عبذ الؾتاح عبذ العال 0117264

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية زحى إزناعيل  مخنذ الربابعة 0116391

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية مريم شبخي أخنذ الوصاش 0113193

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية سؾاء موسى قؼيؾان الدوالذة 0115835

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية العلوم التربوية الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 مزاءً 2-12الجلزة الثانية من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 2في مختبر مختبركليةالعلومالتربوية

 معلم الطف العلوم التربوية أماني علي عبذالرخنه رسيذ 0114989

 تربية الؼؾل العلوم التربوية لإنا غسان مخنذ الطباغ 0105578

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية جوليا شالد اخنذ ذؼايبه 0101052

 التربية الداشة العلوم التربوية ثراء عبذ الرخيم مخنذ الصوابلة 0101557

 التربية الداشة العلوم التربوية موار رؽعت يوزف العلي 0127592

 معلم الطف العلوم التربوية جوان نحيب جنيل عنار 0104890

 التربية الداشة العلوم التربوية محذ أخنذ عودة الؾاعوري 0113133

 معلم الطف العلوم التربوية رنذة ىاسم مخنذ سعبان 0125136

0107221 

عبذالرزاق / مخنذعلي/وؽاء 

 التربية الداشة العلوم التربوية التاية

 الآثار الآثار والسياخة الإء نايف مخنذ جؾال 0105596

 الآثار الآثار والسياخة ديوا عبذ هللا مطؼؾى ابو رزق 0102887

 الآثار الآثار والسياخة ربيخة عناد خسه ابوغيث 0116624

 الآثار الآثار والسياخة ىذيل اخنذ مخنود الصايب 0105607

 الآثار الآثار والسياخة روزانا عذنان اخنذ باسا 0083239

 الآثار الآثار والسياخة ماجذه زلإمه شالد اللعابوه 0113486

 الآثار الآثار والسياخة رىام شلإح الذيه عبذ الرؤوف بذر 0102894

 الآثار الآثار والسياخة عبذهللا مخنذ يوزف الصيصاني 0098252

 الآثار الآثار والسياخة موتهى زالم عواد الدلإيلة 0093147

 إدارة النطادر التراثية وشيانتها الآثار والسياخة خويه زياد عبذ اللريم الإػرش 0102937

 إدارة النطادر التراثية وشيانتها الآثار والسياخة زعاد بسام ابراىيم مسنار 0118028

 إدارة النطادر التراثية وشيانتها الآثار والسياخة أزيل بركات ناصر أبوعباس 0102928

 إدارة النطادر التراثية وشيانتها الآثار والسياخة ؽارس زيذ ؽارس السوداني 0102960

 إدارة النطادر التراثية وشيانتها الآثار والسياخة ديالإ توؽيق ادمون ذوري 0102943

 إدارة النطادر التراثية وشيانتها الآثار والسياخة إسراء نعال وىيب خسيه 0117717



 التربية الداشة العلوم التربوية ميز مخنذ شالد أبوالػوم 0108050

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية ىبه عبذ هللا جزاع الزبه 0113198

 التربية الداشة العلوم التربوية ىيا شالد مخنذ يوزف 0128147

 معلم الطف العلوم التربوية ريم مطؼؾى دعاس أبو زالم 0107546

 التربية الداشة العلوم التربوية رعود شالد جذى اللسيبة 0117855

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية أروى ؽيطل ػلإل أبوعرابي 0105875

0102563 

زليوة عبذ اللريم زلنان 

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية سادرمه

 معلم الطف العلوم التربوية خويه توؽيق زلينان السليخات 0105923

 معلم الطف العلوم التربوية زنر عبذالؾتاح خنذ الدوالذة 0033039

 معلم الطف العلوم التربوية ليه ؽوزى أخنذ البقور 0113073

 التربية الداشة العلوم التربوية أروى غالب ؽهني ابو زلإمه 0104514

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية مخنذ عتوم/ مخنذ أنور/لإنا  0102965

 معلم الطف العلوم التربوية خويه خسيه مخنذ الدؼيب 0106783

 علم النلتبات والنعلومات العلوم التربوية تهاني زلينان زليم الحعؾري 0117318

 معلم الطف العلوم التربوية أمل علي خسه إبذاح 0113043

0126015 

 موير زامي عبذالخاؽؽ 

 التربية الداشة العلوم التربوية الحويذي

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية أزيل أخنذ خسه الذويلات 0107809

2050876 

مصاعل مخنذ عبذالرخنه 

 تربية الؼؾل العلوم التربوية السويان

0113069 

سؾاء عبذ اللؼيف عواد 

 معلم الطف العلوم التربوية الزيادات

 تربية الؼؾل العلوم التربوية ريم مخنود مطؼؾى أبوراس 0102615

 تربية الؼؾل العلوم التربوية شباح عيسى عيذ النزرعاوي 0113235

 

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية العلوم التربوية الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 مزاءً 2-12الجلزة الثانية من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 3في مختبر كليةالعلومالتربوية 
 

 التربية الداشة العلوم التربوية أريح إبراىيم مخنذ ذنيز 2120371

 معلم الطف العلوم التربوية تنارا مسلم زعيذ خذاد 0104316

 التربية الداشة العلوم التربوية مذيه عبذهللا أميه إرخينة 0107800

0127712 

لنى عبذ النحيذ يوزف 

 التربية الداشة العلوم التربوية البؼران

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية زيريه خسيه خسه ىذيب 0112775

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية خلينة خسه مخنذ الراسذ 0113160

 معلم الطف العلوم التربوية ولإء شريف يوزف موطور 0117782

 التربية الداشة العلوم التربوية روان شالد خسان أبو شعيليك 0091367

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية زنر ساكر عبذالرخنه تايه 0113177

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية رينا مخنذ ىوذي جبارة 0113174

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية ىتاف مخنذ مخنود اللعله 0113199

 علم النلتبات والنعلومات العلوم التربوية خنزة زلإمة ذلف القعايذة 0096680

0105532 

/ مخنذ زعيذ/ ىوادي ذالذ

 معلم الطف العلوم التربوية مللاوي

0105252 

براءة عبذ النعؼي زعود 

 التربية الداشة العلوم التربوية الرقاد



 التربية الداشة العلوم التربوية رزان ناصر إزناعيل اعرار 0114467

 تربية الؼؾل العلوم التربوية ىبة مطؼؾى عرؽة 0104019

 التربية الداشة العلوم التربوية ىبه علي ؽالد الخحاج 0113142

 معلم الطف العلوم التربوية أنوار ػالب ؽلإح الذعحة 0107462

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية زلوى نبيل خيذر خلإوة 0113231

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية عذله زايذ مريسيل اليخيا 0107259

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية ليه وليذ شليبا أبو ذطر 0114248

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية يازنيه ؽايز خسه اللوز 0113200

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية ملك عبذالخنيذ مخنذ عرؽة 0116459

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية تالإ مازن زويلم الونير 0113158

 معلم الطف العلوم التربوية دعاء عريف زلينان برىم 0106276

 تربية الؼؾل العلوم التربوية أمينه عصر ؽالد الخيطة 0105999

 التربية الداشة العلوم التربوية الهووف مخنذ ذلف الذبايبة 0118344

 تربية الؼؾل العلوم التربوية أزناء مخنذ زلنان أبو السيذ 0113204

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية دينه ابراىيم مطؼؾى ابو ديه 0101058

 علم النلتبات والنعلومات العلوم التربوية أثير ؽهذ ذليف السخيم 0092831

 

 

 

 

 

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية العلوم التربوية الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 مزاءً 2-12الجلزة الثانية من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 4في مختبركليةالعلومالتربوية 
 

 معلم الطف العلوم التربوية ىاله ذليل مخنذ ذليل 0108231

 معلم الطف العلوم التربوية أزناء مخنود زعل النواشير 0118027

 معلم الطف العلوم التربوية ؽاػنة زعذ راسذ الروادي 0116532

 معلم الطف العلوم التربوية أروى جواد عبذ الؾتاح العبابذه 0113027

 معلم الطف العلوم التربوية خوان خنذ جنعه أبو راضي 0113050

 معلم الطف العلوم التربوية ؽاػنه عذنان عجنان عبذالرخيم 0114336

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية بذور علي زالم العويخي 0118378

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية ىايلؾرخان البصابصة/ مخنذ نور/ 0105492

 معلم الطف العلوم التربوية ىبة بازل مخنود الزيتاوي 0128866

 معلم الطف العلوم التربوية نور مخنذ خنذان أبو زيف 0113079

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية زوذس ؽؤاد ناجي عبذ الؾتاح 0105998

 التربية الداشة العلوم التربوية ؽتون جلإل أخنذ الػامذي 0113129

 علم النلتبات والنعلومات العلوم التربوية روان خسام سخذة الذرابيع 0113263

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية تػريذ مخنود عبذالعزيز العزة 0119139

 تربية الؼؾل العلوم التربوية خلإ زيذ عواد السناوى 0113216

 معلم الطف العلوم التربوية يازنيه أخنذ إبراىيم الصلإخ 0051805

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية زلسبيل علي شالد القرعان 0113176

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية ىذيل ػه عبذالعزيز القاضي 0101212

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية مخنذ زالم ؽرخان النهايرة 0127865

 معلم الطف العلوم التربوية رانيا ؽيطل خسه ػليب 0113058

 معلم الطف العلوم التربوية ىيا رائذ مخنذ التد 0113082

 معلم الطف العلوم التربوية خوان ىاني عبذالقادر كتلوت 0117708



 علم النلتبات والنعلومات العلوم التربوية تنارا زكري أيوب أيوب 0127693

 معلم الطف العلوم التربوية زوزان مؾلد عبذاللريم أبوىزيم 0107396

 التربية الداشة العلوم التربوية ىاجر ؽيطل موطور السناك 0117356

 تربية الؼؾل العلوم التربوية ؽاػنة يوزف عادل البوا 0117184

 معلم الطف العلوم التربوية شؾاء بسام عبذ الرخنه الذعحة 0105675

 علم النلتبات والنعلومات العلوم التربوية ىاسم تيسير مخنود الترتورى 0096848

 التربية الداشة العلوم التربوية لؼيؾه علي ذلف العذوان 0102524

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية رولإ ربخي عبذ الخاؽؽ خناد 0113171

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية العلوم التربوية الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 مزاءً 2-12الجلزة الثانية من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

في مختبركليةالحقوق 
 

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية لإرا عيذ عبذاللريم الدوالذة 0115842

 التربية الداشة العلوم التربوية ىبة معتز أخنذ خحاب 0095254

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية ليوا عادل عوض القيسي 2120915

0114901 

خسيه مخي / زيه يوزف مخنذ 

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية /الذيه 

 معلم الطف العلوم التربوية داليا زلينان ذلف أبو العيله 0106975

 معلم الطف العلوم التربوية دعاء ذليل مخنود غؼاس 0113056

 الؤرساد والطخة الوؾسية العلوم التربوية أزيل ذطر إبراىيم التوم 0107941

 معلم الطف العلوم التربوية خوان خسه نطير أبو غليون 0113049

 التربية الداشة العلوم التربوية أماني زيذ زلينان زغول 0104965

 

 

 

 قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية الحقوق الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة الجامعية

 صباحاً 11-9الجلزة الاولى من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

في مختبر كلية مجمعالقاعاتالعلمية 

رقم 

 الإزم الؼالب

وشف 

 التدطض الللية

 القانون الخقوق ازيل جعؾر قويذر الخويؼي 0105481

 القانون الخقوق سبلي شياح زلإمه ابو خحزه 0106095

 القانون الخقوق غيث ذالذ ازعذ خبر 0106469

 القانون الخقوق ناريه خسيه زلإمه النخيسه 0105525

 القانون الخقوق دينا ابراىيم خسيه ذريز 0104103

 القانون الخقوق تقوى عايش أخنذ الووايسة 0112938

 القانون الخقوق الإء خسه مخنذ ابو ػير 0090286

 القانون الخقوق مخنذ جنال يوزف نعلإوي 0113002



 القانون الخقوق مرزوق مساعذ مرزوق زعذ الصخيتاوي العازمي 0119462

 القانون الخقوق خويه ؽاروق أخنذ أبوعلإن 0112946

 القانون الخقوق زامي عبذالرخنه ارسيذ ابو ذروب 0102381

 القانون الخقوق مرام بلإل إبراىيم دخبور 0114378

 القانون الخقوق بلقيز زليم زاكت النعاني 0105347

 القانون الخقوق معاذ ىصام داود الحنل 0106443

 القانون الخقوق نور زيذ إبراىيم الوعينات 0105208

 القانون الخقوق زيذ مخنذ إزناعيل الؾريخات 0106780

 القانون الخقوق ناصر الذيه موطور شالد أبو خنور 0108113

 القانون الخقوق راما ىصام عبذالنعؼي الخرباوي 0127780

 القانون الخقوق مؤيذ اخنذ نواف الخحاج 0105170

 القانون الخقوق غذير جبريه مخنود عقيل 0107591

 القانون الخقوق عبادة عايش أخنذ الووايسة 0118360

 القانون الخقوق مخنذ جنال سوكات الؾريخات 0093359

 

 

 

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية الحقوق الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 صباحاً 11-9الجلزة الاولى من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 2في مختبر كلية كليةعلومالتاويل 

 القانون الخقوق رغذ عطام سعبان كاتبة 0112960

 القانون الخقوق خلإ ذالذ عوده النخيسه 0112942

 القانون الخقوق دانة خسيه مطؼؾى مطؼؾى 0128200

 القانون الخقوق عائصه مخنذ عبذ اللريم الللوب 0090732

 القانون الخقوق /الحذيذ النحالي/أمل عبذالخنيذ عبذالقادر  0106956

 القانون الخقوق تالإ وليذ عبذاللؼيف مخنود 0107733

 القانون الخقوق علإء جنيل خسيه عبود 0128569

 القانون الخقوق بصرى اخنيذان عبذالحواد ابو عوض 0107359

 القانون الخقوق مي مصهور مخنذ الحازي 0113012

 القانون الخقوق مارله محذى غسان السنيرات 0102409

 القانون الخقوق ملإك مخنذ ارسيذ الذيري 0105356

 القانون الخقوق يزن يوزف مخنذ الزعبي 0091081

 القانون الخقوق ليث كازب زعل الطاروم 0102002

 القانون الخقوق ميران أميه عواد النصاقبة 0098617

 القانون الخقوق يوزف ػهبوب/ أخنذ راغب/إسراء  0108203

 القانون الخقوق ميز ؽائق اخنذ الحوابي 0095886

 القانون الخقوق خنزه خسه زلنان النسقي 0102351

 القانون الخقوق زاره اخنذ علي جرادات 0104975

 القانون الخقوق علإء زالم مطؼؾى العايذ 0105379

 القانون الخقوق آلإء مخنذ رسيذ الزيود 0106954

 القانون الخقوق أنور به رجاء به مواور العوزي 0098696

 القانون الخقوق ياسر خسوي خسه ؽريخات 0102432

 القانون الخقوق يزيذ عبذ الوالي مخنذ النحالي 0108127

 القانون الخقوق أريح ماجذ خسه الحابري 0112919

 القانون الخقوق زعذ شالد زعود الهوذاوي 0105111

 القانون الخقوق ىوادي عاسور 0096524

 القانون الخقوق ؽيطل به مخنذ به لزام الصنري 0108256



 القانون الخقوق ؽرخان ػلإل ؽرخان العذوان 0106047

 القانون الخقوق مروة زيذ علي عتوم 0091862

 القانون الخقوق علي ؽاضل مخنذ الساعذي 0103669

 القانون الخقوق بوجه/ مخنذ ذليل/عوود مطؼؾى  0093020

 القانون الخقوق دانيا مخنود أخنذ مطلد 0127869

 القانون الخقوق ذليل مخنذ ذليل الربيع 0098325

 القانون الخقوق رينا جهاد شالد النذادخه 0101607

 القانون الخقوق شروق تيسير زالم عنايره 0102102

 القانون الخقوق ؽرح نبيل موسى أبذه 0112993

 القانون الخقوق شذام ابراىيم عقيل الحنعان 0102393

 القانون الخقوق ذالذ غانذي مخنذ القوازنة 0117509

 

 

 

 

 
 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية الدراسات الدولية والعلوم الزياسية الذين سوف يتقدمون لامتحان 

 الكفاءة الجامعية

 صباحاً 11-9الجلزة الاولى من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 في مختبر كلية الحقوق

رقم 

 التدطض وشف الللية الإزم الؼالب

 ميرؽت مورر مخنذ زيوة 0125029

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 زؼام محخم نورس الؾايز 2110063

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 عبذالخنيذ به أخنذ به علي يازيه 0116488

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 عذي نعنان مخنود الوعيرات 0118799

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 معتطم سخادة مخنذ النوازرة 0118834

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 بلر خنذان مخنذ الوسور 0062081

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 

 

  

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية الدراسات الدولية والعلوم الزياسية الذين سوف يتقدمون لامتحان  

 الكفاءة الجامعية

 صباحاً 11-9الجلزة الاولى من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 في مختبر الاندلر

  

 عنر تركي عبذالرخيم سبلي 2051352

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 بصاير زلينان عبذ الهادي الؾساػلة 0092843

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية



 مخنذ ػارق غازي ذليل مهيار                0112838

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 ليث رجاء عبذاللؼيف البذاوي 2110061

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 ذالذ زياد ذالذ أبوخطوة 0105952

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 آموة ػلإل مخنود خناد 0128504

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 النصري/ مخنذ رياض/غوى  0114310

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 يارا مرزوق زالم الذروع 2070707

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 علإ بوذر ؾاىر الؾايز 0119167

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 عبذهللا ذالذ موور الزبه 0098944

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 زليم زينون زليم ؽرح 0114566

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 رغذه زياد مؾيذ نخلة 0106546

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 زوزه ؽرخان مطؼؾى العنري 0112829

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 زارة موطور مرزوق أبوجاموس 0103834

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 مخنود أخنذ ذلف الذلإىنة 0072123

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 محذي ذليل إزناعيل الريالإت 0061692

الأمير الخسيه به عبذهللا الجاني للذرازات 

 العلوم السيازية الذولية

 

 قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية الشريعة الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة الجامعية

مزاءاً 2-12الجلزة الثانية من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 ST.COMفي 
 

رقم 

 الإزم الؼالب

وشف 

 التدطض الللية

 النطارف الإزلإمية الصريعة زيذ عبذ الرخنه عبذ هللا الؾواز 0102843

 الؾقه وأشوله الصريعة إزلإم توؽيق خسيه الخحات 0113343

 النطارف الإزلإمية الصريعة رينا عناد بلر الخوبلي 0102781

 أشول الذيه الصريعة ىلإ ذالذ يخيى أبو زعذ 0116126

 النطارف الإزلإمية الصريعة بصرى ػاىر عبذ العزيز بذير 0102834

 الؾقه وأشوله الصريعة زناح كايذ مخنذ الرؽاعي 0128384

 النطارف الإزلإمية الصريعة خويه علي عؼيه القيسي 0102088

 النطارف الإزلإمية الصريعة آموه علي أخنذ الريب 0102671

 أشول الذيه الصريعة أخلإم مخنذ مخنود النصغ 0113280

 الؾقه وأشوله الصريعة مخي الذيه ارديوح 0116834

 الؾقه وأشوله الصريعة مخنذ عبذ الرخنه زلنان الػراغير 0104490

 الؾقه وأشوله الصريعة زيف مخنذ عبذ العزيز اللايذ 0106066

 الؾقه وأشوله الصريعة زارة ذالذ مخنذ يازيه 0113369

 الؾقه وأشوله الصريعة ريم عبذ السلإم يعقوب غيث 0113367



 أشول الذيه الصريعة عبذهللا مخنذ خنذان الصريؾات 0102714

 أشول الذيه الصريعة بلسم ػلإل عرابي الصويلي 0113291

 النطارف الإزلإمية الصريعة انوار مخنذ عبذ اللريم ذؼاػبه 0102831

 النطارف الإزلإمية الصريعة رزان جنيل خنذ العبادي 0105932

 أشول الذيه الصريعة نورة مخنذ عيذ النعاعية 0113336

 الؾقه وأشوله الصريعة وؽاء مخنذ إبراىيم العايذي 0113398

 أشول الذيه الصريعة آيات جنال عودة الريالإت 0102673

 أشول الذيه الصريعة نسريه أخنذ مزيذ السيذ 0107879

 الؾقه وأشوله الصريعة جهاد ذليل ؽلإح الؼوالبة 0113357

 الؾقه وأشوله الصريعة آلإء مخنذ جذوع بوي عؼية 0102669

 أشول الذيه الصريعة نور لؼؾي زىذى عبذ القادر 0082628

 أشول الذيه الصريعة اذلإص عبذ الطنذ عايش الخرازيز 0100949

 أشول الذيه الصريعة إسراء عبذالرخنه أخنذ أبوزيذ 0113281

 النطارف الإزلإمية الصريعة سرى زنير موسى ياغي 0101067

 أشول الذيه الصريعة تقوى زعذى مخنذ زلر 0104243

 الؾقه وأشوله الصريعة زنر عبذالودود عبذالوىاب البصيتي 0102703

 الؾقه وأشوله الصريعة أنز مطباح أميه العلايلة 0095695

 الؾقه وأشوله الصريعة أمينة جلإل عبذ هللا يخيى 0113348

 الؾقه وأشوله الصريعة مخنذ ناؽع آرول 0116832

 الؾقه وأشوله الصريعة عذنان مروان عذنان الذيري 0113379

 الؾقه وأشوله الصريعة عبير ذالذ عبذالعزيز موطور 0102793

 أشول الذيه الصريعة ؽطل ذعار ؽلإح الدريصا 0106122

 أشول الذيه الصريعة أخنذ إبراىيم شالد/ مخنذ تنيم/ 0114860

 الؾقه وأشوله الصريعة آزيا وجيه زلينان أبو ذصم 0103043

 الؾقه وأشوله الصريعة خياة خسه علي سهاب           0113358

 الؾقه وأشوله الصريعة وؽاء تيسير عبذ الرخنه خنذان 0115389

 الؾقه وأشوله الصريعة /علي عيسى/إسراء عنر عبذ الرخنه  0113342

 الؾقه وأشوله الصريعة أخنذ علي مؾلد السلإيؼة 0118001

 النطارف الإزلإمية الصريعة روان جنال موسى عبذ الرازق 0102840

 النطارف الإزلإمية الصريعة بتول اخنذ ؽتخي ازليم 0111158

 الؾقه وأشوله الصريعة ناديا جعؾر عبذ سويور 0087019

 أشول الذيه الصريعة عؼاف ؽايز ذنيز رمانة 0128225

 النطارف الإزلإمية الصريعة ؽاػنه مخنذ بطيبض الهوينل 0102856

 النطارف الإزلإمية الصريعة ايوب شقر عؼيه القوابعه 0102832

 النطارف الإزلإمية الصريعة مها عبذالرخيم أخنذ إزعيذان 0118202

 الؾقه وأشوله الصريعة وليذ ذالذ رسذي الصولي 0105978

 النطارف الإزلإمية الصريعة ايات مدلذ عادل الذباس 0100702

 النطارف الإزلإمية الصريعة نادية مخنود يوزف الريناوي 0102862

 الؾقه وأشوله الصريعة زنيه عوض عوده الػويري 0102787

 النطارف الإزلإمية الصريعة رناد ذالذ عنر أبوجاموس 0106621

 الؾقه وأشوله الصريعة زيوب وليذ يوزف خنزوقة 0113308

 الؾقه وأشوله الصريعة خنزة اميه ؽاضل ذؼاػبة 2110009

 النطارف الإزلإمية الصريعة ورود درويش عادل الحنال 0102873

 النطارف الإزلإمية الصريعة النؾتي/ مخنذ ؽايز/ولإء  0103727

 أشول الذيه الصريعة زارة غازي علي الريان 0117691

 أشول الذيه الصريعة بسنه رضوان علي العرجاء 0104089

 النطارف الإزلإمية الصريعة ىذيل ؽتوح مخنود الخنصي 0102868

 النطارف الإزلإمية الصريعة مخنذ اخنذ شلإح ازبير 0107159

 الؾقه وأشوله الصريعة يزيذ ؽلإح عبذ السلإم الرؽوع 0113399

 النطارف الإزلإمية الصريعة زحود ػالب عبذ هللا عبذ الرخنه 0102784



 الؾقه وأشوله الصريعة روان يازيه ابراىيم الرواجؾه 0092618

 الؾقه وأشوله الصريعة سون تصي وانؼ 0107281

 أشول الذيه الصريعة ؽادية إخسان عنر عؾانة 0105025

 النطارف الإزلإمية الصريعة دانا نائل اخنذ ازعذ 0104615

 الؾقه وأشوله الصريعة أيوب زيذان ذليف غانم الرايذي العوزي 0104284

 الؾقه وأشوله الصريعة شروق مخنذ مطؼؾى ىناش 0113377

 الؾقه وأشوله الصريعة علإ مخنذ مخنود العسيري 0102796

 الؾقه وأشوله الصريعة يازنيه أزعذ زعيذ الوتصة 0116685

 الؾقه وأشوله الصريعة أخنذ زلإمة أخنذ الصروش 0113341

 أشول الذيه الصريعة عهود أخنذ مريخيل الصرعة 0106099

 أشول الذيه الصريعة ميساء وخيذ سوكت مخنود 0102732

 أشول الذيه الصريعة زاجذه اميه خسيه ابو اخنذه 0107618

 النطارف الإزلإمية الصريعة ازيل وليذ زلينان الذبابسه 0101045

 الؾقه وأشوله الصريعة مها إرخيم مخنود أبو إرخيم 0113333

 أشول الذيه الصريعة ىواء أخنذ ذليؾة القعاة 0118476

 أشول الذيه الصريعة ىذيل شالد عبذ هللا الوطيرات 0104076

 أشول الذيه الصريعة رزان زياد عبذالخنيذ القؼاميه 0113305

 النطارف الإزلإمية الصريعة عروبه تيسير مخنذ العلوان 0102851

 أشول الذيه الصريعة إنطاف خسام عؼا الوحار 0117126

 الؾقه وأشوله الصريعة نذى أزامة مخنود زلينان 0113391

 أشول الذيه الصريعة مخنذ بيراموؽيتش 0099161

 الؾقه وأشوله الصريعة معاذ عجنان مخنذ علي 0107935

 النطارف الإزلإمية الصريعة سؾا زعذ اخنذ الذويلات 0102847

 الؾقه وأشوله الصريعة عنار اخنذ موزل القؼيش 0068353

 النطارف الإزلإمية الصريعة مريم خسيه أخنذ أبودولة 0102727

 النطارف الإزلإمية الصريعة اخنذ علي جنيل ابو جابر 0103536

 الؾقه وأشوله الصريعة روان إبراىيم موسى خناد 0113366

 الؾقه وأشوله الصريعة زوزان إزخاق أخنذ يوزف 0113374

 الؾقه وأشوله الصريعة خويه مخنذ ذالذ موطور 0115931

 الؾقه وأشوله الصريعة أريح يونز خسه عاسور 0115644

 النطارف الإزلإمية الصريعة وشال مسلم زالم الوعامي 0102874

 النطارف الإزلإمية الصريعة ؽارس خسه مخنذ مللاوي 0102854

 الؾقه وأشوله الصريعة روان علي عنر الدؼيب 0113307

 أشول الذيه الصريعة زنيه مخنذ ػلب عنار 0092491

 أشول الذيه الصريعة ؽاػنه مخنذ عيذ النعاعيه 0092510

 أشول الذيه الصريعة ثامر ذالذ إبراىيم الصورة 0113295

 النطارف الإزلإمية الصريعة ازلإم عوده عؼا هللا الرؽوع 0102751

 أشول الذيه الصريعة ؽاػنة مخنود ذلف النعايعة 0113326

 أشول الذيه الصريعة زهام زليم علي الدوالذة 0113316

 الؾقه وأشوله الصريعة دانية عبذالػوي عيسى الؼباذي 0116308

 الؾقه وأشوله الصريعة يزيذ مخنذ ذليل يونز 0118061

 الؾقه وأشوله الصريعة زوذس إبراىيم عبذالنحيذ الخياري 0102705

 أشول الذيه الصريعة الإء ازناعيل عؼيه عؼيه 0092441

 الؾقه وأشوله الصريعة إينان غالب عبذ هللا أخنذ 0115572

 النطارف الإزلإمية الصريعة عريه مخنذ عبذ الرخنه العؼيات 0113444

 أشول الذيه الصريعة ؽاػنه مخنذ عبذ الزعبي 0091794

 النطارف الإزلإمية الصريعة زخر ؽوزي ذليل النؤقت 0104299

 الؾقه وأشوله الصريعة دعاء زالم مخنذ العايذ 0102772

 النطارف الإزلإمية الصريعة ىبة عبذاللريم عيسى داغر 0102739

 الؾقه وأشوله الصريعة ؽاروق مقبل خسه النقابلة 0102720



 النطارف الإزلإمية الصريعة ىبه مخنذ عبذ الحابر ابو شالد 0104669

 الؾقه وأشوله الصريعة معاذ به عبذ الخؾيؽ مخنذ الخوارات 0106170

 

 

 

 

 

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية الفهون البصريةالذين سوف يتقدمون لامتحان 

 الكفاءة الجامعية

 مزاءً 2-12الجلزة الثانية من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

في مختبركليةالحقوق 
 

رقم 

 التدطض وشف الللية الإزم الؼالب

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم وائل وزيم وديع قؼيوة 0108265

0107323 

يالإ عبذ الؾتاح أخنذ 

 الؾوون النسرخية الؾوون والتطنيم العنور

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم دانا جلإل رضا الخاج داود 0102296

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم زوذس معتز مأمون ديرانية 0108275

0104842 

نيروز يوزف ميدائيل 

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم الػيصان

0089883 

جريز نائل جريز 

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم مصربش

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم يزن خسوي أخنذ زلنان 0115388

0108270 

زوزه عبذ العزيز قازم 

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم مخنذ

0097028 

آزيا امحذ شلإح الذيه 

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم خاتوغ

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم نور ذالذ تركي النحالي 0108276

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم يازنيه علي أخنذ اللردي 0115428

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم دانا علي اخنذ درابلة 0117220

0096411 

نذى بازم عبذالقادر 

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم مسعود

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم نزار مخنذ شالد آل زلإمة 0108261

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم مخنذ جنيل مخنود إبراىيم 0101378

0127789 

مريم نعنان عبذالنحيذ 

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم موسى

0115141 

خسام بسام عبذ الخق 

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم مطبد

 النوزيقى الؾوون والتطنيم وزه عبذهللا زعل العنور 0105890

 الؾوون النسرخية الؾوون والتطنيم ناتالي عناد إلياس زلسع 0104744

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم رنذ كامل رساد الأزير 0108263

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم عائصة إخسان رأؽت قبيوي 0077864

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية الفهون البصرية الذين سوف يتقدمون لامتحان 

 الكفاءة الجامعية

 مزاءً 2-12الجلزة الثانية من 



 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

في مختبرالاندلر 
 

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم بازنة أمحذ نحيب قعوار 0104839

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم شلإح ىاني شلإح زويذان 0104824

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم شروق كنال شادق بصواق 0104968

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم زليم داود زليم تادرس 0096546

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم زامي خنذ قازم العارضة 0105023

0107134 

رمزي / مخنذ ثابت/خويه 

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم النوير

0115396 

ناديه مروان خسيه 

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم الذقوري

 الؾوون النسرخية الؾوون والتطنيم نحود عليان عبذ العبادي 0077949

0107613 

ىذى إدريز مخنذ 

 الؾوون البصرية الؾوون والتطنيم أبوغوش

 

 

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية اللغات الاجهبية الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 مزاءً 2-12الجلزة الثانية من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

في مختبر الاندلر 

رقم 

 التدطض وشف الللية الإزم الؼالب

 اللػتيه الؤيؼالية والؤنحليزية اللػات الأجوبية خويه مورر إبراىيم قوزح 0104542

0096168 

عبذالنحيذ / مخنذ ناصر/أخنذ 

 اللػة الؾرنسية اللػات الأجوبية زلوم

 اللػتيه الطيوية والؤنحليزية اللػات الأجوبية رىام محذي نعيم الخرباوي 0101899

 اللػة الؾرنسية اللػات الأجوبية أمل خنذ عبذهللا الوريلات 0101773

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية لونا رؽعت ؽارس إزعيذ 0116163

 اللػة الؾرنسية اللػات الأجوبية ديوا بسام خنذان الرواسذة 0101789

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية شؾاء رامز عبذالرخنه سلهوب 0101741

 اللػتيه الطيوية والؤنحليزية اللػات الأجوبية عامر ذالذ عبذ الؾلإخات 2060948

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية ثائر مخنذ داوود رياخي 0077694

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية مخنذ زلينان داود كنال 0103909

 اللػة الؾرنسية اللػات الأجوبية ملإك بسام عنر أبوالعيويه 0112269

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية رنا ؽيطل علي قصنر 0127443

 اللػتيه الؤيؼالية والؤنحليزية اللػات الأجوبية الؾيرا مخنذ عبذالؾتاح مهيار 0114370

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية أزامة مخنود مخنذ الحبارات 0106436

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية خويه عنر مخنذ أيوب 0089960

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية جوليه زامي خوا ؽرنحية 0103769

 اللػتيه الروزية والؤنحليزية اللػات الأجوبية ذالذ بازم زليم مخنذ 0117598

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية نور مخنذ عبذ هللا خسيه 0112165

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية ىبة أخنذ عبذالرخنه السعاؽيه 0112220

 اللػتيه التركية والؤنحليزية اللػات الأجوبية مريم نبيل يونز أخنذ 0101934

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية أمل كنال مخنذ عيسى 0112182

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية نوار ؽائق عيسى زناوي 0112163

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية ريم زلإمة شالد الوعينات 0107982



 اللػتيه الألنانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية زلينان مخنود زلينان السلر 0104095

 اللػتيه الألنانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية زونا نصأت عبذ الخنيذ النحالي 0102154

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية زوزه بازل إزلوذر غريب 0106761

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية ربى ناجد زيذ جابر 0102775

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية يازنيه نحيب مخنود أبوكركي 0108093

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية /خح أشخاب/خلإ زنيد نوري  0102883

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية دانا ؽهيم زلينان الأعور 0102991

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية زناء غسان ؽريذ عيسى 0101902

 

 

 

 

 

 

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية اللغات الاجهبية الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 مزاءً 2-12الجلزة الثانية من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

في مختبركلية الدراسات العليا 
 

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية رنا نعال راسذ شوالخة 2110148

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية أزامة مخنذ عيسى الذيك 0112176

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية ديانا مخنذ ذليل رمانة 0090325

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية جيهان مقاري 0117610

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية وعذ شالد لإؽي النعايؼة 0112170

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية يازنيه ؽياض خلنت أبوغزالة 0107392

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية زاره ؽلري عبذاللريم مرعي 0112203

 اللػة الؾرنسية اللػات الأجوبية زناء زلإمة زامي ميدائيل 0106435

 اللػتيه الألنانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية دانا يوزف عبذ عبيذ 0108003

 اللػتيه الطيوية والؤنحليزية اللػات الأجوبية ليوا ؽدري ذليل النؤقت 0101906

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية أزناء ؽواز عبذالعزيز عذوان 0112103

 اللػتيه الؤيؼالية والؤنحليزية اللػات الأجوبية زيه مخنود مطؼؾى بخبوح 0101852

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية ىيا ؽيطل عبذالرخنه النحروب 0112308

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية أزيل مخنذ ذالذ النعاني 0104327

 اللػتيه الؤيؼالية والؤنحليزية اللػات الأجوبية لوجيه معيه ذليل سؼة 0106377

 اللػتيه الؤيؼالية والؤنحليزية اللػات الأجوبية سهذ ىصام ؽايز عريقات 0105193

 اللػتيه الؤيؼالية والؤنحليزية اللػات الأجوبية ىوادي عادل شالد القرعان 0107072

 اللػتيه الؤيؼالية والؤنحليزية اللػات الأجوبية زارة ماىر برىان عبذه 0104177

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية إينان إبراىيم علي الػبه 0112114

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية بهاء الذيه مخنود خسه الوواس 0114694

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية آية نبيل مخنذ ذليل 0091806

 اللػتيه الطيوية والؤنحليزية اللػات الأجوبية زهام خسوي عبذهللا السعادة 0101903

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية زينا عناد عادل عجنان 0112207

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية رنذه ذالذ جبريل ىلإل 0112137

0108007 

خوان عناد الذيه مؼلق 

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية النختسب

 اللػة الؾرنسية اللػات الأجوبية جوى عبذه رسيذ زكريا 0115393

 اللػتيه اللورية والؤنحليزية اللػات الأجوبية ىيا خسيه علي العلي 0101891

 اللػتيه الألنانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية دعاء ذالذ مخنذ السعذي 0090650



 اللػتيه الؤيؼالية والؤنحليزية اللػات الأجوبية دينا ناىظ عواد ختر 0103688

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية أميوة كريم ازناعيل الوهار 0103789

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية الإء أخنذ موسى زايذ 0112179

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية عبير عناد عبذاللريم باكير 0105964

 اللػتيه اللورية والؤنحليزية اللػات الأجوبية رنذ علي أخنذ خسيه 0103828

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية مراد عبذالػؾار عبذالوىاب ؽراح 0106369

 اللػتيه التركية والؤنحليزية اللػات الأجوبية أؽوان أنور عبذالخنيذ الدؼيب 0104218

 اللػتيه اللورية والؤنحليزية اللػات الأجوبية إذلإص ياسر خسه أبوخطوة 0112379

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية الإء عنر جنعه عليان                      0112107

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية ديوا عناد خسه خبيب                       0112129

 اللػة الؾرنسية اللػات الأجوبية ميرنا ميصيل زلإمة الخحازيه 0112271

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية موار بوان خسه ذلف 0102164

 

 

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية اللغات الاجهبية الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 مزاءً 2-12الجلزة الثانية من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

في مختبرمجمعالقاعاتالعلمية 
 

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية وؽاء ذطر مخنذ موطور 0112223

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية علإ زىير مطؼؾى تخبسم 0100981

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية مخنذ إبراىيم راسذ أبو دلهوم 0077270

0095268 

/ مخنذ جودة/أنز زياد 

 اللػتيه الطيوية والؤنحليزية اللػات الأجوبية الصرباتي

 اللػتيه الؤيؼالية والؤنحليزية اللػات الأجوبية آية مخنذ ثلحي القؼارنة 0106416

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية ىيا بازم زلإمة شويض 0115227

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية أمل أخنذ مخنذ القنول 0112111

 اللػتيه الروزية والؤنحليزية اللػات الأجوبية زارة أرميه جيؾان أريستاكسيان 0103642

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية رزان مخنذ خسه زوور 0112133

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية براءة زعيذ يوزف الذيوي 0112115

 اللػة الؾرنسية اللػات الأجوبية لنيز داود مخنود شبد 0116236

 اللػتيه الؤيؼالية والؤنحليزية اللػات الأجوبية زالي ذطر عيسى القبؼي 0101854

 اللػتيه اللورية والؤنحليزية اللػات الأجوبية مريم عامر عبذالرخنه عنرو 0102918

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية دعاء شالد يوزف رضوان 0118132

 اللػتيه الؤيؼالية والؤنحليزية اللػات الأجوبية دانية يوزف مطؼؾى غوام 0108233

 اللػتيه الؤيؼالية والؤنحليزية اللػات الأجوبية علي مروان مخنود ذير 0105535

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية الإء اخنذ زلإمه العرني 0112178

 اللػتيه التركية والؤنحليزية اللػات الأجوبية مخنود نواف ذياب الوابوت 0105138

 اللػة الؾرنسية اللػات الأجوبية رنا رؽيق خسوي خريز 0118463

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية ورود علي خلنت القطض 0115249

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية مي عؾيف كنال عواد 0105560

2061695 

/ مخنذ زعيذ/علي ىاني 

 اللػتيه اللورية والؤنحليزية اللػات الأجوبية الصدصير

 اللػتيه الطيوية والؤنحليزية اللػات الأجوبية ماريا تاليوا إبراىيم يازيه 0106839

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية إزتر ماىر يعقوب الؼوال 0106560

 اللػتيه التركية والؤنحليزية اللػات الأجوبية أيوب سرمت خسيه 0103844

 اللػتيه الألنانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية عليا يوزف خسه أبوالبرك 0105648

 اللػة الؾرنسية اللػات الأجوبية ديالإ جنال مطؼؾى أبوالويل 0105084



 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية الإء عيسى مخنود قوذيل 0101431

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية رزان نبيل يوزف مقبول 0106501

 اللػتيه الطيوية والؤنحليزية اللػات الأجوبية زيف الذيه زلينان خسه الزير 0106661

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية عريه جنعة دذيل هللا دنيذن 0112148

0105176 

/ مخنذ خنذي/سيناء عنران 

 اللػتيه الألنانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية أبوزيوة

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية إيواس عجنان عبذهللا الواؽع 0106655

 اللػتيه الروزية والؤنحليزية اللػات الأجوبية ديانا ىاني مخنذ يوزف 0107054

 اللػة الؾرنسية اللػات الأجوبية علي أنيز زلنان خنذان 2110536

 اللػة الؾرنسية اللػات الأجوبية نذا عنر عبذالخنيذ أبوغربية 0103696

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية ؽرح نزيه أخنذ باكير 0112393

 اللػتيه الألنانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية عجنان عادل يوزف الريابات 0102905

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية ذالذ خسيه ؽياض الطاخب 0103810

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية نور عبذالرخيم عنر زعذالذيه 0102974

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية اللغات الاجهبية الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 مزاءً 2-12الجلزة الثانية من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 2في مختبركليةعلومالتاويل 

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية شبا داود دياب زلإمة 0104193

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية زيوة مطؼؾى عبذربه البزايعة 0107324

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية روان جريز إبراىيم الزيادات 0112199

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية نذى اجود مخنود ابو ػير 0121454

0106525 

خويه مخي الذيه جنيل 

 اللػتيه الطيوية والؤنحليزية اللػات الأجوبية عبذالقازم

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية نور عبذاللريم أخنذ عبذالرخنه 0102119

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية ىبة إبراىيم عبذالعلي الخذيذي 0102481

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية ريم رامي رضوان الخياشات 0103914

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية زهيلة ذالذ مخنذ رياشي 0111786

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية زيوة ؽاروق زلينان الصامي 0114908

 اللػتيه الطيوية والؤنحليزية اللػات الأجوبية زيوة جنيل موسى قؼيوة 0101901

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية ليلى إيهاب ؽتخي عنر 0104712

 اللػتيه الروزية والؤنحليزية اللػات الأجوبية إيواس مخنذ أخنذ الأزنر 0090636

 اللػتيه الؤيؼالية والؤنحليزية اللػات الأجوبية أنز أخنذ سخادة شالد 0101847

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية ىبة ؽدري يازيه عساف 0106578

 اللػتيه الألنانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية ناديه كنال أخنذ رمعان 0101843

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية نور جنال الذيه جنعة الواػور 0107374

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية تتيانا مخنذ مذيه زؼاش 0102136

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية آية مطؼؾى موسى موسى 0112187

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية روضة ؽؤاد مطؼؾى زغب 0106977

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية أنز زقراط موسى قاخوش 0085493

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية ىبة أخنذ عياش العنوش 0101844

 اللػة الؾرنسية اللػات الأجوبية سيم زلؼان شالد الديؼان 0101807

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية راية خلم مخنود البيؼار 0104378

 اللػتيه الألنانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية أنز جنال يوزف بذير 0108023

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية نهاد ىلإل/ مخنذ إبراىيم/ثواب  0101863

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية كريستيوا بوزس 0105863



 

 

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية التربية الرياضية الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 صباحاً 11-9الجلزة الاولى من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 في مختبر الاندلر

رقم 

 التدطض وشف الللية الإزم الؼالب

 التربية الرياضية التربية الرياضية أخنذ شالد خسيه أبوزيتون 0103031

 التربية الرياضية التربية الرياضية زعذ أخنذ ذليل السعيذات 0113633

 التربية الرياضية التربية الرياضية الإء جنال مخنود البخيري 0104236

 التربية الرياضية التربية الرياضية زليم عامر زليم عبيذ 0107746

 التربية الرياضية التربية الرياضية غذير زعذ عارف الذويلات 0113655

 التربية الرياضية التربية الرياضية شالد عؼا نواش الووارزة 0107829

0113620 

راية يخيى عبذالخليم 

 التربية الرياضية التربية الرياضية العطؾور

 التربية الرياضية التربية الرياضية عنر خنذ عواد عراده 2110224

 التربية الرياضية التربية الرياضية خيذر ػالب ؽيطل الطؾار 0107876

0113584 

إبراىيم مخنذ إبراىيم 

 التربية الرياضية التربية الرياضية الزغول

 التربية الرياضية التربية الرياضية عليا مخنذ إبراىيم  القؼاوي 2110165

 التربية الرياضية التربية الرياضية دانا مخنذ نورالذيه خاخ 0102940

 التربية الرياضية التربية الرياضية زامر مؾيذ عزالذيه خسونة 0103922

 التربية الرياضية التربية الرياضية جيهان كايذ ذياب النرجان 0092978

 التربية الرياضية التربية الرياضية موى سهير إبراىيم البذوي 0103884

0104016 

عزت / مخنذ ذير/آية 

 التربية الرياضية التربية الرياضية السلؼي

 التربية الرياضية التربية الرياضية مخنذ جنال يونز الصوبلي 0116267

 التربية الرياضية التربية الرياضية زيوب عذنان عؼية الخلو 0107663

 التربية الرياضية التربية الرياضية عناد مخنذ نايف أبوالدير 0103894

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية جلإليوزف الؾاذوري/ بانا جوى / 0086308

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية كارمه خسه يوزف أبوزنور 0115887

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية ميسر يوزف زعيذ السيذ 0116957

0103802 

أناىيز سركيز يعقوب 

 اللػتيه الطيوية والؤنحليزية اللػات الأجوبية زانحيان

0112102 

/ مخنود أخنذ/إسراء عبذالسلإم 

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية زلإمة

 اللػتيه اللورية والؤنحليزية اللػات الأجوبية زينياء إبراىيم جنيل الصؼرات 0101883

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية خويه مخنذ عبذالخاؽؽ شالد 0107948

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية بسنة أخنذ زليم السعذ 0105190

 اللػتيه اللورية والؤنحليزية اللػات الأجوبية أخنذ ضياء الذيه مخنذ العؿم 0117754

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية آية أخنذ علي مخؾوظ 0098688

 اللػتيه الؤزبانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية آلإء عبذالنحيذ إبراىيم خسيه 0107058

 اللػتيه الألنانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية ؽرح زهيل عذنان الصعباني 0107910

 اللػتيه الألنانية والؤنحليزية اللػات الأجوبية عنار ؽايز عيسى الرواسذة 0107757

 اللػة الؾرنسية اللػات الأجوبية يوزف محاىذ أخنذ معؼان 0107414

 اللػة الؤنحليزية التؼبيقية اللػات الأجوبية دعاء تيسير عبذالخاؽؽ البيصة 0124820

 اللػة الؤنحليزية اللػات الأجوبية تالإ ذالذ إزناعيل الحبارات 0105477



 التربية الرياضية التربية الرياضية مرح  مخنود أخنذ كوعان 0116505

 التربية الرياضية التربية الرياضية تامر جنال يخيى أشخاب 0113609

0103097 

ؽاػنة مخنود زالم 

 التربية الرياضية التربية الرياضية القرعان

 التربية الرياضية التربية الرياضية تنارا مخنذ عبذ هللا الرسذان 0104206

 التربية الرياضية التربية الرياضية شؾاء نايف خسه الرواجؾة 0113638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية التربية الرياضية الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة  

 الجامعية

 صباحاً 11-9الجلزة الاولى من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 في مختبر الدراسات العليا

  

 التربية الرياضية التربية الرياضية مخنذ زهيل ربخي أبوجراد 0106925

0108083 

ذالذ عبذالنوعم مخنذ 

 التربية الرياضية التربية الرياضية الوواؽعة

 التربية الرياضية التربية الرياضية مرام زلينان مخنذ بذوان 0104189

 التربية الرياضية التربية الرياضية أنز مخنذ خسه بوي شدر 0106924

0113654 

عيسى جبريل مرزوق 

 التربية الرياضية التربية الرياضية الرضاضدة

0113652 

عنر مطؼؾى يوزف 

 التربية الرياضية التربية الرياضية الزغول

 التربية الرياضية التربية الرياضية تنارة خسام عبود القاروط 0106878

 التربية الرياضية التربية الرياضية أدىم عزام يعقوب عزام 0114786

 التربية الرياضية التربية الرياضية زيوا نبيل أكرم الأدىم 0106571

 التربية الرياضية التربية الرياضية مخنذ زىير إبراىيم إغويم 0115282

0106727 

عنران مخنذ مخنود 

 التربية الرياضية التربية الرياضية الحعؾري

 التربية الرياضية التربية الرياضية روان عطام موسى الصامي 0113623

0101145 

مالك خنذان عبذالرخيم بوي 

 التربية الرياضية التربية الرياضية أخنذ

0115991 

زالم / مخنذ زليم/ علياء 

 التربية الرياضية التربية الرياضية الزعتري

 التربية الرياضية التربية الرياضية ميساء خسه مخنذ زيذ 0114544

 التربية الرياضية التربية الرياضية وئام يخيى موسى القرعان 0113682

 التربية الرياضية التربية الرياضية مخنذ ىادي مخنذ اللوزي 0107909

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية الآداب الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

  صباحاً 11-9الجلزة الاولى من  الجامعية

 ST.COMفي  2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 
 

 

 

 

رقم 

 التدطض وشف الللية الإزم الؼالب



0105225 

ىيا عبذ الخنيذ مخنذ عبذ 

 الحػراؽيا الآداب اللؼيف

 علم الوؾز الآداب أنوار نطار مخنذ أبورياش 0116257

 الحػراؽيا الآداب ىواء مخنذ ؽلإح الدرابصة 0111839

 اللػة العربية وآدابها الآداب مويرة ؽتخي عودة الطوؽي 0102008

 علم الؤجتناع الآداب قصي جنيل مخنذ الرخاموة 0108029

 اللػة العربية وآدابها الآداب ىوذ جنال مخنود آغا 0114629

2110500 

أخنذ / مخنذ عزالذيه/رينا 

 اللػة العربية وآدابها الآداب العتيلي

 العنل الؤجتناعي الآداب شابريه خسه مخنذ شالد 0112894

 التارير الآداب ذتام عبذ العزيز عنر الزيادي 0112564

0112896 

شيذه مخنذ عبذالرخنه 

 العنل الؤجتناعي الآداب الؼهراوي

 علم الؤجتناع الآداب أزيل رائذ جنعة ذيب 0112751

0112529 

إبراىيم  /ؽاػنة الزىراء/

 اللػة العربية وآدابها الآداب عبذالرخنه زيذان

 الؾلسؾة الآداب جيهان مخنذ مخنود جعؾر 0102138

 علم الؤجتناع الآداب محذ زامي مخنذ الخويؼي 0107512

 علم الؤجتناع الآداب ػراد تركي زامي الؾايز 0098175

 اللػة العربية وآدابها الآداب وعذ رؽعت ذليؾة العويذي 0112547

 الحػراؽيا الآداب إسراء مخنذ إزناعيل عنرو 0117093

 اللػة العربية وآدابها الآداب ساو ساو 0119469

 اللػة العربية وآدابها الآداب إزلإم مطؼؾى ناجي خسان 0112487

 علم الوؾز الآداب زخر مخنذ خنذ الؾقراء 0106683

 علم الؤجتناع الآداب نسريه نعيم مخنود عويعة 0112795

 الحػراؽيا الآداب أخنذ مطلد عواد الهبارنة 0102068

 علم الؤجتناع الآداب نور ؽدري ذياب النزاىرة 0107783

 علم الوؾز الآداب دانة أخنذ يوزف جرار 0111982

 علم الوؾز الآداب موار مخنذ بذر خسه 0115479

 الحػراؽيا الآداب خسيه مخنود خسيه أبودلو 0127912

 علم الؤجتناع الآداب إسراء داود شالد ؽليؾل 0108119

 علم الوؾز الآداب مها مخنذ غطاب العللومي 0107632

 اللػة العربية وآدابها الآداب نواف رضوان 0105715

 علم الوؾز الآداب زناء أنور زليم خسونة 0112718

 اللػة العربية وآدابها الآداب بوان وليم الياس زىران 0114717

 اللػة العربية وآدابها الآداب ىذى مخنذ يوزف البراج 0118319

 التارير الآداب ميز أميه عبذالخنيذ البؼوش 0102058

 الحػراؽيا الآداب إنتطار مخنذ عبذالخنيذ أبوػه 0112608

 العنل الؤجتناعي الآداب دعاء مخنذ عبذ العزيز ػنيزه               0112875

 الحػراؽيا الآداب خلإ ذليؾة ؽرخان الزعبي 0112619

 علم الوؾز الآداب ىلإ عنر مخنذ الزيوت 0112741

 العنل الؤجتناعي الآداب آلإء إبراىيم علي القرشي 0112860



 علم الؤجتناع الآداب دعاء عوض مخنذ السعود 0112766

 اللػة العربية وآدابها الآداب دعاء نعال شابر ػه 0104099

 علم الوؾز الآداب نور زنير مخنذ عساف 0106528

 التارير الآداب أيهم مخنذ عايش القعيسي 0104990

 العنل الؤجتناعي الآداب خلإ عيسى ؽرخان السرياني 0112868

 العنل الؤجتناعي الآداب أمل ذليل زلإمة الهبارنة 0102670

 علم الوؾز الآداب الش/ مخنذ علي/لإرا ماجذ  0107731

0107341 

ؽرح /أزناء يوزف مخنود 

 علم الوؾز الآداب /ؽريخات

 اللػة العربية وآدابها الآداب إسراء إبراىيم علي القيسي 0107354

 العنل الؤجتناعي الآداب رقية جويذي عبذالنػوي درويش 0108207

 اللػة العربية وآدابها الآداب مرام زامي برىم الرقب 0112537

0107434 

مطؼؾى عبذالرزاق زعيذ 

 اللػة العربية وآدابها الآداب عؼيات

 التارير الآداب موار علي ؽهذ السعايذة 2061651

 اللػة العربية وآدابها الآداب أزناء عبذ هللا موسى الزعبي 0112488

 علم الؤجتناع الآداب أزناء مخنذ عبذهللا سخادة 0112750

 اللػة العربية وآدابها الآداب موتهى نايف عبذ ربه الزبه 0114359

 علم الؤجتناع الآداب أريح مخنود أخنذ سقبوعة 0114297

 اللػة العربية وآدابها الآداب أخنذ مطؼؾى عبذالهادي ناؽع 2110509

 اللػة العربية وآدابها الآداب معتطم علي مخنذ اللوبري 0107789

 الحػراؽيا الآداب علي خنذان مخنذ الدرابصة 0116235

 علم الؤجتناع الآداب إخسان ناصر عبذالرخنه أبوخنذ 0104794

 العنل الؤجتناعي الآداب محذ مخنذ ذالذ عبذهللا ىادية 0106265

 الحػراؽيا الآداب إسراء يوزف مخنود رمعان 0112602

 علم الؤجتناع الآداب نادية خنذ دىام النخاميذ 0112690

 علم الوؾز الآداب رنا موور عبذ الؾتاح الحػبير 0102192

 علم الؤجتناع الآداب تػريذ مخنود مرجي الهنلإن 0107946

 علم الوؾز الآداب عوود ماجذ مخنذ الزبه 0107770

 علم الؤجتناع الآداب خويه خازم ذليل السلنان 0112761

 اللػة العربية وآدابها الآداب أروى ذالذ زلينان أبوردن 0105990

 التارير الآداب دلإل شلإح إبراىيم الذزوقي 0102299

 علم الؤجتناع الآداب خياة ىاسم عبذالقادر سوبلي 0112622

 علم الؤجتناع الآداب نحود ىاني مخنذ الوحذاوي 0107554

 العنل الؤجتناعي الآداب رابعة أينه أخنذ الؼرايرة 0112876

 العنل الؤجتناعي الآداب خويه مروان زليم السعذي 0112870

 اللػة العربية وآدابها الآداب مخنذ/ مخنذ رضا/موى غالب  0115736

 الحػراؽيا الآداب ىيا عسلر زالم الدريصا 0086532

 علم الؤجتناع الآداب روان يوزف مخنذ البيؼار 0103846

 اللػة العربية وآدابها الآداب ربى ذليل زلنان أبوزنور 0117173

 علم الؤجتناع الآداب روان قازم ذلف الدواػرة 0113226

 الحػراؽيا الآداب مرام زلإمة مخنذ الحواميز 0104469



 الحػراؽيا الآداب روان إزناعيل إبراىيم الأمير 0112631

 التارير الآداب مخنذ عطام مطؼؾى الدالذي 0107945

 الحػراؽيا الآداب زلإم ننر عبذالرزاق الدرابصة 0104693

 الحػراؽيا الآداب ربا وليذ مخنذ سقبوعة 0112629

 اللػة العربية وآدابها الآداب أبرار أخنذ مطؼؾى الطلإخات 0112478

 اللػة العربية وآدابها الآداب أزيل علي أخنذ الخياري 0107130

 الؾلسؾة الآداب لنيز شلإح وجيه دلبد 0093286

 اللػة العربية وآدابها الآداب شروق جنال مخنذ العويل 0114549

 علم الؤجتناع الآداب أخنذ علي عودة هللا الزواىرة 0112746

 الحػراؽيا الآداب تقوى عبذالرازق خسه البػذادى 0102084

 العنل الؤجتناعي الآداب رانية جنعة عبذ العريوات 0112877

 الحػراؽيا الآداب براء جهاد عبذهللا الدرابصة 0112617

 علم الؤجتناع الآداب ىذيل عارف موسى عؼون 0112693

 الؾلسؾة الآداب ناديه إبراىيم مخنذ ذليل 0112689

 الحػراؽيا الآداب أخنذ عبذالخنيذ جنعة القصاش 0127920

 اللػة العربية وآدابها الآداب بصرى مخنذ خسه الوابلسي 0107395

 التارير الآداب مرام زياد ػلب اذنيز 0112687

 علم الوؾز الآداب تسويم اغبارية 0117692

 علم الوؾز الآداب آموة نصرالذيه موسى الصريقي 0118026

0102079 

بصرى ضيف هللا عبذ الرخيم 

 الحػراؽيا الآداب النهيرات

0115928 

الخاج /ىيا مطؼؾى مبارك 

 اللػة العربية وآدابها الآداب /خسان

 التارير الآداب وعذ ذالذ عبذ اللريم الزعبي 0112596

 اللػة العربية وآدابها الآداب شؾاء مخنذ زلنان ابو غليون 0119978

0118556 

بلقيز ساىر زلؼان 

 الحػراؽيا الآداب أبوضريز

 اللػة العربية وآدابها الآداب ريم نايل عبذاللريم زلينان 0129079

 علم الؤجتناع الآداب قازم علي قازم كريصان 0119146

 علم الوؾز الآداب سهذ غازي عبذهللا مؾلد 0112676

 الحػراؽيا الآداب ولإء ذالذ أخنذ الذعنز 0119058

 العنل الؤجتناعي الآداب خوان دياب مخنذ السيوري 0106049

 اللػة العربية وآدابها الآداب إينان مخنذ زيذان أبوجابر 0108047

 التارير الآداب ىبة أخنذ موسى الزواىرة 0112592

 الحػراؽيا الآداب بصار علي أخنذ ذوالذة 0112557

 العنل الؤجتناعي الآداب روزان ماىر ػالب عباد 0117462

0102104 

شابريه ؽعل عبذ النهذي 

 الحػراؽيا الآداب السعود

 علم الوؾز الآداب دعاء زعذ عؼا الذبايبة 0107807

 علم الوؾز الآداب تقى إبراىيم زىذي الصلبي 0107686

0107583 

ليالي ىايل عبذالخؾيؽ 

 اللػة العربية وآدابها الآداب العؾيصات



 الحػراؽيا الآداب عايذ الدرابصة/ أخنذ ذير/خوان  0112620

0112772 

زارة شرف الذيه سؾيق 

 علم الؤجتناع الآداب الخنيذي

0107418 

أبوعرابي /راكان أيوب علي 

 علم الؤجتناع الآداب /العذوان

 العنل الؤجتناعي الآداب دعاء إبراىيم إزناعيل جبريل 0112872

 التارير الآداب أنز موسى زلينان الدؼيب 0102600

 الحػراؽيا الآداب أخلإم أخنذ ؽوذي رواسذة 0112599

 الحػراؽيا الآداب ىبة عطام أخنذ عؼا 0112654

 علم الؤجتناع الآداب علي كوعان عبذهللا ػه 0107503

 علم الوؾز الآداب دانا مازن إبراىيم ؽليؾل 0112709

 علم الوؾز الآداب إزلإم مخنذ نورالذيه اللردي 0103599

 علم الوؾز الآداب سهذ ماىر وليذ اللوزا 0108015

 التارير الآداب ضخى زهيل درويش خوزه                      0112578

 التارير الآداب مخنذ إبراىيم ذيب عبذهللا 0107725

 علم الؤجتناع الآداب إسراء مخنود أخنذ عودة 0119171

 العنل الؤجتناعي الآداب أبرار عنر أخنذ ؽرح 0112855

 اللػة العربية وآدابها الآداب عالية مخسه أخنذ النبيعيه 0112525

 التارير الآداب أخلإم علي مخنذ الخحيح 0112550

2070119 

خسام الذيه ذالذ عبذالخاؽؽ 

 العنل الؤجتناعي الآداب عربيات

 علم الوؾز الآداب إسراء مخنود علي الدؼيب 0112698

 العنل الؤجتناعي الآداب نعال مرسذ زلإمة النواشير 0107762

 اللػة العربية وآدابها الآداب غذير نزار ذالذ مطؼؾى 0118293

 علم الؤجتناع الآداب إسراء علي مخنذ رقبان 0112749

 العنل الؤجتناعي الآداب أيهم رياض نايف الوريلات 0106217

 العنل الؤجتناعي الآداب أنوار ذياب عؼا هللا النواشير 0102290

 العنل الؤجتناعي الآداب ؽرح وائل ابراىيم الراعي 0108157

 اللػة العربية وآدابها الآداب ىيا مخنذ جذي اللسيبة 0112545

 العنل الؤجتناعي الآداب خويه مخنود مخنذ خبيب 0119828

 العنل الؤجتناعي الآداب مخنذ  العتايقة 0106185

 اللػة العربية وآدابها الآداب ؽرح ياسر مخنذ أبوعلي 0103684

0106595 

مخنذ عبذالرخيم معؾي 

 الحػراؽيا الآداب أبوونذي

0102308 

الخاج /زيوه يسري مخنذ 

 العنل الؤجتناعي الآداب /يوزف

 اللػة العربية وآدابها الآداب أخلإم مخنذ إبراىيم البري 0118511

 العنل الؤجتناعي الآداب روان عطام أخنذ زيػان 0112882

 العنل الؤجتناعي الآداب زلنى لإؽي رذيض الزبه 0105005

 الحػراؽيا الآداب ميسون زالم أخنذ اللردي 0112647

 علم الوؾز الآداب ؽرح ؽؤاد مخنود عواد 0091508

 التارير الآداب كايذ عؼا عودة النواشير 0117895



 

 

 

 قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية الاعمال الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة الجامعية

 صباحاً 11-9الجلزة الاولى من 

 للمزتوى المتوسط 2014-12-1 و  للمزتوى العام 2014- 11-24بتاريخ 

 ST.COMفي 

 

رقم 

 التدطض وشف الللية الإزم الؼالب

 النخازبة الأعنال مالك غالب ذليف القازم 0097437

 إدارة الأعنال الأعنال ذالذ بسام سليب ذرؽان 0106553

 نؿم النعلومات الؤدارية الأعنال ىيا أينه شبرى السيوف 0115423

 النخازبة الأعنال لإرا رضا مخنود رضوان 0116746

 النخازبة الأعنال براءة خسه السيذ علي 0116934

 إدارة الأعنال الأعنال عذي زنير يعقوب أبو ازويوة 0126933

 الؤدارة العامة الأعنال دينة ؽياض راضي قرمان 0105889

 الؤدارة العامة الأعنال خنزة زىير علي العنور 0112030

 النخازبة الأعنال خسيه مازن يوزف أبوػالب 0107846

 التنويل الأعنال زيف إياد توؽيق عريعة 0104682

 إدارة الأعنال الأعنال ليوا مخنذ ذلف عنرات                      0111831

 التسويق الأعنال اخنذ عبذ عبذ الخاؽؽ الوعينات 0090798

 النخازبة الأعنال غذير رومل جنيل العلروش 0116867

 إدارة الأعنال الأعنال زلنان/ زلينان مخنود/خويه عامر  0103062

 إدارة الأعنال الأعنال السرايري/ مخنذ عذنان/دانة عيسى  0107084

 نؿم النعلومات الؤدارية الأعنال جنال ذالذ جنال أبوخصيش 0107431

 النخازبة الأعنال رؤى علي خسه أبو عؾيؾة 0111902

 اللػة العربية وآدابها الآداب دانيا زيه الذيه ؽتوح ارسيذ 0112624

 علم الوؾز الآداب الؾاشذ/ مخنذ وليذ/آية جنال  0112662

 علم الوؾز الآداب آية عنر عبذالرزاق الؤمام 0102132

 العنل الؤجتناعي الآداب ىذيل عبذ هللا عبيذ الزقيني 0077994

0112675 

شروق ؽرج عبذ الرخنه 

 الؾلسؾة الآداب ذريسات

 العنل الؤجتناعي الآداب ذكريات مخنذ ريان السليخات 0118699

 الحػراؽيا الآداب ولإء تخسيه مخنذ الرقب 0112658

 علم الوؾز الآداب آية ماىر نعيم مريش 0106451

 علم الوؾز الآداب دينة زؾيان يوزف علي 0107851

 الحػراؽيا الآداب شؾاء كامل مخنذ بذارنه 0103737

 اللػة العربية وآدابها الآداب إينان إبراىيم زلينان الرقب 0115633

 الحػراؽيا الآداب رونزا ػلإل شذقي سخته 0102094

 علم الؤجتناع الآداب نوال عبذالخنيذ زالم الرواسذة 0096558

 اللػة العربية وآدابها الآداب ىذيل ؽهذ مطؼؾى عبيذات 0112544

 علم الؤجتناع الآداب آلإء عبذهللا زلإمة الصعراء 0115144

0107971 

ليوا عبذالرزاق زيف الذيه 

 علم الؤجتناع الآداب العزب

 اللػة العربية وآدابها الآداب علي مخنذ أخنذ جابر 0128017



 النخازبة الأعنال ؽرح عبذ السلإم عارف الؾلإح               0111868

 التسويق الأعنال لينا ؽائق خليم خذاد 0106512

 التنويل الأعنال آية جنيل مخنذ ذلف 0107348

 الؤدارة العامة الأعنال ياسر عبذهللا جنال عنير 0099177

 إقتطاد الأعنال الأعنال رزان زياد مخنذ العسود 0093804

 النخازبة الأعنال مخنود الروزان/ مخنذ زياد/أخنذ  0115009

 إدارة الأعنال الأعنال مخنذ كنال توؽيق خؼاب 2121158

 إقتطاد الأعنال الأعنال خويه أميه شالد الؼاىر 0103702

 إدارة الأعنال الأعنال نور خاتم أخنذ الؾارس 0096461

 إدارة الأعنال الأعنال رولإ يازيه ذليل العساف 0115179

 إقتطاد الأعنال الأعنال خويه رائذ خسه بذر 0107833

 التنويل الأعنال ػارق جنيل عبذ الرخنه أخنذ 0099271

 التنويل الأعنال دينا مخنذ نايف الرخاخلة 0101527

 التنويل الأعنال تنارا رائذ عارف الونري 0098110

 النخازبة الأعنال داريه محذي زهيل زويذان 0115886

 النخازبة الأعنال نور نايف زلينان الزريقات                 0111879

 الؤدارة العامة الأعنال ولإء ازخاق روبيه اللرداسي 0119777

 التسويق الأعنال /مخنذ الطادق/زكريا عبذ السلإم زكريا  0089846

 التنويل الأعنال عنر مخنذ خسه إزناعيل 0095405

 نؿم النعلومات الؤدارية الأعنال ريم وائل داود النػربي 0105306

 التسويق الأعنال ديوا زنير نحم غانم 0102557

 التسويق الأعنال أبو قويذر/ مخنذ رؽعت/إزلإم رسيذ  0103176

 إقتطاد الأعنال الأعنال ىلإ زنير يوزف موطور 0101825

 التنويل الأعنال زيوة عوني مخنذ البصير 0115263

 إقتطاد الأعنال الأعنال دعاء خنذان خسان دعاس 0104627

 إدارة الأعنال الأعنال دينة ضرار خامذ سقير 0104220

 الؤدارة العامة الأعنال زيذ أخنذ زعيذ غوينات 0105465

 نؿم النعلومات الؤدارية الأعنال السعودي/ مخنذ موير/لإرا رائذ  0089898

 نؿم النعلومات الؤدارية الأعنال ػارق ماىر أخنذ لوكاسة 0104907

 التسويق الأعنال مطؼؾى أزعذ مطؼؾى البؽ 0117415

 التسويق الأعنال تنارا ؽريذ عيسى قاقيش                    0111937

 إدارة الأعنال الأعنال براءه ؽايز عبذ اللؼيف نخلة 0114779

 الؤدارة العامة الأعنال زيذ عاشم ػالب ساىيه 0072707

 الؤدارة العامة الأعنال خياة مخنذ رمعان أبو رداخة 0107499

 الؤدارة العامة الأعنال أبرار رائذ عبذ السلإم خحير 0104902

 النخازبة الأعنال مطؼؾى عزام جودة الذويك 0097973

 الؤدارة العامة الأعنال إيواس عبذ الحابر إبراىيم عامر 0101658

 التسويق الأعنال ؽرح وليذ عبذ الرزاق سلباية 0111961

 التنويل الأعنال نور زنير نحيب ختر 0112738

 النخازبة الأعنال خويه عبذ هللا خسيه الدلإيلة 0111853

 إدارة الأعنال الأعنال دانة عبذاللؼيف عبذهللا خسونة 0115188

 الؤدارة العامة الأعنال رغذ ماىر مخنذ ابو الرب 0101485

 التسويق الأعنال رنا مسعود مخنذ زعذ 0117677

 النخازبة الأعنال زيوة عجنان ذليل الؼوالبة 0111906

 إقتطاد الأعنال الأعنال ميرنا مهوذ زامي مطيض 0114957

 التنويل الأعنال أخنذ يوزف أخنذ الطياد 0104255

 إدارة الأعنال الأعنال آلإء عذنان ذليل الطعيذي 0106532

 التسويق الأعنال يخيى ذالذ مطؼؾى أبو قورة 0117747

 الؤدارة العامة الأعنال يزن جريز بذيع رزق هللا 0107085

 الؤدارة العامة الأعنال دانة اخنذ عيسى سذيذ 0101056



 التنويل الأعنال لإرا جنال إزلوذر الوبر 0104181

 إقتطاد الأعنال الأعنال ربى عبذ الرؤوف يوزف عبذالرخنه 0100676

 إقتطاد الأعنال الأعنال زالي أزامة سؾيق الؼوابيوي 0114988

 التنويل الأعنال نور نعال رؽيق خامذ 0116974

 النخازبة الأعنال مطؼؾىنخنذ نزال/ مخنذ الطالد/ 0105140

 النخازبة الأعنال عنر مخنذ عبذ الخؾيؽ أبلإن 0126115

 التسويق الأعنال زيذ ؽهني زلإمة خذاد 0095222

 التنويل الأعنال ريم مدلذ جزاع الزبه 0106554

 الؤدارة العامة الأعنال زارة مخنود موسى بوات 0099389

 التسويق الأعنال /عبذ الهادي الحعؾري/ىبة عنر خسه  0111969

 التنويل الأعنال وداد إزناعيل قازم ؽليتة 0104003

 النخازبة الأعنال ريم ضيف هللا غالب خذاد 0118336

 إقتطاد الأعنال الأعنال رسا مخنذ مزىر نذى 0112077

 الؤدارة العامة الأعنال دعاء زىير علي العنور 0098294

 نؿم النعلومات الؤدارية الأعنال ؽراس مخنود ؽلإح الحؾال 0101997

 

 

 

 قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية الاعمال الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة الجامعية 

 صباحاً 11-9الجلزة الاولى من 

  للمزتوى المتوسط2014-12-1 و  للمزتوى العام 2014- 11-24بتاريخ 

 1مختبركليةالعلومالتربوية 

  

 إدارة الأعنال الأعنال زارة مورر نعنان جابر 0101800

 التنويل الأعنال عذي جورج زليم خذاد 0086168

 التنويل الأعنال أنز ؽهني أخنذ الواػور 0107017

 النخازبة الأعنال أخنذ أيهم ؽايز كلوب 0107716

 النخازبة الأعنال لنيز ؽيطل مخنذ العبود 0112001

 التنويل الأعنال ليال بلإل مخنود انصاصي 0105696

 التسويق الأعنال يزيذ نهاد مخنود عليان 0097612

 النخازبة الأعنال شروق زعود مطؼؾى سعبان 0114804

 النخازبة الأعنال عنرو مخنذ مخنود خناد 0116076

 إدارة الأعنال الأعنال زيف الذيه ثامر عبذهللا العذوان 0107813

 الؤدارة العامة الأعنال يزن جواد زعذي رسق 0116456

 النخازبة الأعنال ىيا مازن يسار زخلول 0102871

 النخازبة الأعنال ريم أزامة إبراىيم مواع 0117046

 إقتطاد الأعنال الأعنال مرام عبذالخنيذ إبراىيم خوون 0107911

 التنويل الأعنال عز الذيه عناد عزام جوابرة 0106253

 النخازبة الأعنال خويه زامر خاؽؽ السلإينة 0111852

 إدارة الأعنال الأعنال ىيا يخيى عبذ الرؤوف الطياد 0115191

 التنويل الأعنال مخنذ اخنذ مطؼؾى خسه 0101627

 النخازبة الأعنال إيؾان مخنذ عبذ الخنيذ الصوؽييه 0111850

 إقتطاد الأعنال الأعنال رونذ مخنذ ؽهذ اللرينيه 0105441

 التنويل الأعنال ريم لبيب لويز سومر 0102376

 النخازبة الأعنال سيدة جنال جلإل موطور 0112037

 إدارة الأعنال الأعنال ريم ذالذ مخنود رشاص 0117567

 التنويل الأعنال تالإ أخنذ خلني اللايذ 0115089

 الؤدارة العامة الأعنال دعاء إبراىيم غازي شردم 0106483

 الؤدارة العامة الأعنال دينة زنير عيسى الرسيذ 0089759

 إدارة الأعنال الأعنال ليوا راغب جنال يوزف 2110169



 إدارة الأعنال الأعنال ريم إبراىيم عيسى دادوخ 0102997

 إدارة الأعنال الأعنال مريم علوان نؿاير 0127425

 إقتطاد الأعنال الأعنال بصيرة بلإل عؼايا القريوي 0115173
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 الؤدارة العامة الأعنال مخنود ابراىيم مخنذ النواجذة 0118977

 التسويق الأعنال يخيى إخسان يوزف البيصاوي 0128209

 التنويل الأعنال يزيذ وائل عبذ النحيذ عنرو 0105922

 التنويل الأعنال مارليه وليذ مؾطي خذاديه 0111921

 إدارة الأعنال الأعنال رنذة ذالذ مخنذ سذيذ 0108300

 التسويق الأعنال علي ؽواز عواد الؾايز 0101624

 إقتطاد الأعنال الأعنال ىذيل زياد سعبان ؾاىر 0092429

 إقتطاد الأعنال الأعنال زوزان مخنذ راتب ضيف هللا 0115015

 النخازبة الأعنال كرزتي وشؾي نقولإ النعاعيه 0111869

 النخازبة الأعنال رساد سبارو/ مخنذ موير/يزن  0128007

 إدارة الأعنال الأعنال علياء ذلف علي الؿاىر 0111825

 الؤدارة العامة الأعنال نور شؼام نايف أبو تايه 0118338

 الؤدارة العامة الأعنال مخنذ ىيجم مخنذ خسيه 0098723

 التنويل الأعنال دانية زنير علي النصري 0106819

 النخازبة الأعنال راسذ مخنود ذوقان النؼر 0096338

 النخازبة الأعنال عقذة/ مخنذ زعيذ/مروة زليم  0112091

 النخازبة الأعنال عبذالهادى/ عبذاللؼيف مخنذ/خويه بسام  0101880

 الؤدارة العامة الأعنال ريم زيذ عبذ هللا العواملة 0104483

 التسويق الأعنال الليلإني/ مخنذ رزول/ مخنذ خسيه / علإ  0104571

 التنويل الأعنال دانية مطؼؾى ذالذ النعاني 0112243

 التسويق الأعنال تنارا مخنذ توؽيق الخياري 0097072

 النخازبة الأعنال زيذ أخنذ علي الزغول 0100900

 النخازبة الأعنال رنا زهيل شبخي الصوا 0128585

 إدارة الأعنال الأعنال عامر عواد ذياب النعايؼة 0106076

 إدارة الأعنال الأعنال عودة/ مخنذ عزت / أمل ذالذ  0104793

 إقتطاد الأعنال الأعنال بصار عبذالعال 0118693

 الؤدارة العامة الأعنال زيذ ىاني أخنذ الدوالذة 0105340

 إدارة الأعنال الأعنال دانة لؼؾي خسه الواػور 0103067

 النخازبة الأعنال إينان عيذ زلينان الخويؼات 0111851

 التسويق الأعنال آموة راكان زلنان العساف 0053713
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 التسويق الأعنال لإريه ػارق خنذى أبو السنه 0112040

 إدارة الأعنال الأعنال ناصر مخنذ اكريم القؼعان 0106149

 إقتطاد الأعنال الأعنال ؽارس ىيجم ربخي البرغوثي 2110307

 إدارة الأعنال الأعنال عنر ذالذ مؼلق الرواجؾة 0116794

 الؤدارة العامة الأعنال دعاء عوني زعودي الؾار 0115297

 التنويل الأعنال داريه مروان سخادة الذبابوة 0111895

 النخازبة الأعنال رزان مازن مخنذ يعقوب 0111857

 الؤدارة العامة الأعنال ؽرح عاكف جنيل الوهار 0105448

 التنويل الأعنال عبذ هللا خاتم مخنذ أبوعرجة 0103732

 التنويل الأعنال عنر مصهور أخنذ جرادات 0107972

 إقتطاد الأعنال الأعنال مهوذ بسام موطور الذاؤد 0102212

 إدارة الأعنال الأعنال زيذ ذليل خسيه الجوابتة 0115512

 الؤدارة العامة الأعنال اخنذ خامذ  ذلف ابوالعيز 0117772

 نؿم النعلومات الؤدارية الأعنال عودة/ مخنود علي/رنا مخنذ  0111987

 النخازبة الأعنال لنيز زايذ عبذ الرخنه السلإيؼة 0105517

 نؿم النعلومات الؤدارية الأعنال ليوا نعال يازيه مسنار 0112005

 التنويل الأعنال أروى زلإمة زلينان ابوىذيب 0108056

 التسويق الأعنال دانة عادل علي يوزف 0103868

 إقتطاد الأعنال الأعنال ماجذأخنذ زوحاب/ مخنذ زياد/ 0077462

 الؤدارة العامة الأعنال زوذ أينه وليذ الحوذي 2080012

 نؿم النعلومات الؤدارية الأعنال أخنذ ماىر مخنود قذيد 0116091

 إقتطاد الأعنال الأعنال سيريه عبذ الخنيذ زلإمة النواشير 0099286

 نؿم النعلومات الؤدارية الأعنال بازم إزخق عيسى الؾاذوري 0105593

 النخازبة الأعنال مطؼؾى زهير زنير الػعبان 0116409

 النخازبة الأعنال ىوادي ماجذ عبذ هللا ساىيه 0111882

 التنويل الأعنال ػارق زنير عذلي الؼاىر 0108160

 النخازبة الأعنال زاجذة ناؽز خسيه شاؽي 0092141

 إدارة الأعنال الأعنال أزيل نبيل أخنذ الرمخي 0111805

 إدارة الأعنال الأعنال يوزف عبذ الوعيم أخنذ الصرمان 0098282

 إقتطاد الأعنال الأعنال ىبة أخنذ خامذ العقرباوي 0112097
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 إدارة الأعنال الأعنال زوذ بلإل زعود عساف 0103875

 التسويق الأعنال زيذ أميه مخنذ أخنذ 0111949



 إقتطاد الأعنال الأعنال إزمرلي/ مخنذ شالد/خويه أينه  0112068

 التنويل الأعنال أخنذ بسام شذقي ملاوي 0108140

 التسويق الأعنال عبذهللا عنر جنيل يازيه 0107380

 التنويل الأعنال جورجيت رينون توؽيق مطيض 0107857

 التنويل الأعنال مايا رياض سلري السلإيؼة 0083390

 النخازبة الأعنال رناد عطام عبذ هللا الزعبي 0105103

 النخازبة الأعنال عجنان مخنذ ؽايز بلعاوي 0104269

 نؿم النعلومات الؤدارية الأعنال محذ أخنذ موسى مصدح 0112006

 نؿم النعلومات الؤدارية الأعنال زنر شلإح مخنذ غرايبة 0103889

 النخازبة الأعنال مروة عبذ اللريم علي الرواسذة 0111874

 إدارة الأعنال الأعنال ىيا ىاني مخنود العتيبي 0101570

 إقتطاد الأعنال الأعنال ىبة مخنذ خسيه الؼويرقي 0112098

 الؤدارة العامة الأعنال /القعيسي الصوابلة/زيذ علي عبذ الخاؽؽ   0087227

 الؤدارة العامة الأعنال نور إبراىيم عودة الذباس 0105162

 النخازبة الأعنال موسى عنران موسى العبذاللإت 0103839

 النخازبة الأعنال نذاء جنال ؽهيم زلإل 0101611

 النخازبة الأعنال ذلود مخنذ إبراىيم ذياب 0117575

 النخازبة الأعنال شلإح الذيه/ مخنذ ػاىر/ديوا جنال  0102190

 الؤدارة العامة الأعنال عبذالخليم الصعراوي/ مخنذ ىصام / ىذى  0107870

 النخازبة الأعنال خنزة غالب مخنذ أبورمان 0104334

 التسويق الأعنال يوال عبذالنعؼي رسيذ النعالي 0051011

 النخازبة الأعنال ؽيطل زىير خسه العقاد 0111827

 النخازبة الأعنال أزيل وليذ عبذ القادر الرؽاعي 0111847

 التسويق الأعنال ريم نحيب متري أبو الزلف 0111946

 إدارة الأعنال الأعنال عبذهللا مطلد مخنذ بؼيبغ 0127241

 النخازبة الأعنال زعيذ خسام خسه ذياب 0118649

 التسويق الأعنال يزن ناصر أخنذ غانم 0128229

 التنويل الأعنال ناديه إلياس توؽيق أبو مريم 0111926
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 إقتطاد الأعنال الأعنال زنية أمحذ عبذالحبار الزعتري 0116302

 نؿم النعلومات الؤدارية الأعنال رعذ ذليل عبذالرخيم دودخ 0082415

 التنويل الأعنال اية شلإح الذيه مخنذ جردانة 0105670

 التنويل الأعنال إينان نبيل بذر جادهللا 0117732

 التسويق الأعنال عذي إلياس عيسى قاقيش 0098070

 النخازبة الأعنال زيه أينه ؽايز الللوب 0111860

 النخازبة الأعنال شهيب أخنذ مخنذ أزعذ 0129120

 إدارة الأعنال الأعنال مخنذ زعذ عبذالعزيز زويؼي 0106886

 النخازبة الأعنال غيذاء عزمي عجنان أبو ؽرخة 0116661

 إدارة الأعنال الأعنال كريستيوا ىاني خوا مينون 0111997



 الؤدارة العامة الأعنال راسذ ػه ذلف العساف 0106548

 الؤدارة العامة الأعنال إينان خامذ ؾاىر الرعية 0101637

 التنويل الأعنال موية عبذ هللا أخنذ بوي يونز 0111925

 الؤدارة العامة الأعنال ؽاتوة زالم مخنذ الذرادكة 0107873

 إدارة الأعنال الأعنال رخنانة مخنود تيم الوسعة 0100769

 إقتطاد الأعنال الأعنال مخنود بسام مخنذ ملاخلة 0118006

 إقتطاد الأعنال الأعنال جوليا غسان قيصر الندامرة 0107213

 إدارة الأعنال الأعنال نور شلإح خنذان اللوزي 0116222

 النخازبة الأعنال نور ؽؤاد مخنذ مخيسه 0116629

 الؤدارة العامة الأعنال مخنذ زياد موسى الحذع 0104540

 التنويل الأعنال ىذيل جنال ذليل دعنز 0102975

 إدارة الأعنال الأعنال عالية مؾلد مزيذ الزبيذي 0105494

 التنويل الأعنال اخنذ جهاد خسوي عبذ الؾتاح 0098541

 النخازبة الأعنال عبذالرخنه ؽايز عبذ الرخنه القيسي 0107028

 

 


