
 اللغات االجنبيةكلية  

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

 مساء    2-12:30 الثانيةالجلسة 

 إسم الطالب #
 الرقم

 الجامعي 
 مكان وموعد االمتحان التخصص

  اللغة الفرنسية وآدابها 107538 هاني محمد عبد هللا ملك  .1

 

 

 

 

 

 

 

مختبرات العلوم 

 التربوية

 مساء  12:30-2 

 الجلسة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 114917 سيبال زياد حسن عطية  .2

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 121344 اللواما سيف الدين عبد هللا سليمان  .3

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 127028 سرينا مازن عبد الجبار الساليمة  .4

 اللغتين األملانية واإلنجليزية 130801 أينس خميس حسين الجعفري   .5

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 130820 علي /محمد أنور/ رشيد سدر  .6

 اللغة الفرنسية وآدابها 131040 العباديربى زياد حامد   .7

 اللغتين التركية واإلنجليزية 131250 داليا منير وحيد قاسم  .8

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 132526 قمر فايز ذياب اسعيد  .9

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 135286 امينه عمر علي القطيشات  .10

 الفرنسية وآدابهااللغة  135327 سجى بسام كامل الرفاعي  .11

 اللغة الفرنسية وآدابها 135423 رنيم يوسف صقر الدعجه  .12

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 135695 املرام خليل محمود طه  .13

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 136398 سجى فايز عبد الحفيظ السعايده  .14

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 136821 فرح جمال محمود عبدهللا  .15

 اللغتين األملانية واإلنجليزية 136954 دينا سهيل موس ى االسمر  .16

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 138248 صفاء محمد عبد املجيد الجواوده  .17

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 138349 أميرة موس ى صبحي الشرايعة  .18

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 138782 أروى عواد محمد املحمود  .19

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 138864 اصاله مخلد عواد السحيم  .20

 اللغتين األملانية واإلنجليزية 139181 ليلى نايف ذيب شعالن  .21

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 140367 شيرين جمال سالم الزريقات  .22

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 140368 نتالي مازن سالم العقيل  .23

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 140380 غنيمهبه خالد خضر   .24

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 140383 جود رامي عيس ى نازك  .25

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 140423 ساره هاشم وليد الخطيب  .26

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 140491 سارة خالد اسماعيل البو  .27

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 140547 ليلى خالد طاهر حسن  .28

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 140581 سالي يوسف فوزي القسوس  .29

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 140588 فرح احمد محمد الخشاشنة  .30

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 140606 وفاء مظهر يوسف ابو رياله  .31

 األملانية واإلنجليزيةاللغتين  140627 دينا عطا لطفي جرادات  .32

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 140659 جمانه ربحي احمد العسلي  .33

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 140672 عنود ايمن بهجت مطر  .34

 اللغتين التركية واإلنجليزية 140789 تمارا سمير اسماعيل البيتوني  .35

 واإلنجليزية اللغتين اإليطالية 140802 شهد جمال محمد فليح  .36
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 اللغات االجنبيةكلية  

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

 مساء    2-12:30 الثانيةالجلسة 

 إسم الطالب #
 الرقم

 الجامعي 
 مكان وموعد االمتحان التخصص

  اللغتين الصينية واإلنجليزية 140818 هيفاء حسن يونس الهباهبه  .37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مختبرات العلوم 

 التربوية

 مساء  12:30-2 

 الثالثةالجلسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 140834 سليمان احمد سليمان الدرادكه  .38

 اللغتين األملانية واإلنجليزية 141043 جهاد خالد جمال الزاغه  .39

 اللغة الفرنسية وآدابها 141120 نجالء زبن محمود الزبن  .40

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 141163 اسراء عبد السالم توفيق ابو شحاده  .41

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 141299 ساره عزت احمد قاسم  .42

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 141370 حسام جمال محمود حسين  .43

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 141377 بهاء الدين علي عبد العزيز محمد  .44

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 141456 رغد عدنان سليمان الفرجات  .45

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 141485 بهاء فايز محمود عيس ى  .46

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 141567 نتالي سامر سميح الحجازين  .47

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 141614 مرح مصطفى احمد حسن  .48

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 141682 فرح محمد عيد مبارك  .49

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 141861 فرح خالد عثمان عثمان  .50

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 141868 ساندي ماجد اديب قاقيش                     .51

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 141937 سرى طارق كايد خريسات  .52

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 142182 روان سفيان عبد الكريم الدبابسه            .53

 اللغتين األملانية واإلنجليزية 142245 اسالم احمد يوسف وشاح  .54

 اللغة الفرنسية وآدابها 142312 بشار علي محمد ابو خيط  .55

 واإلنجليزيةاللغتين اإليطالية  142627 براءه غازى مصطفى عابد  .56

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 142634 اسيل سليمان يوسف البدور   .57

 اللغتين التركية واإلنجليزية 142682 اماني غالب عبد هللا احمد  .58

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 142700 دانة هاني سعيد التيتي  .59

 واإلنجليزيةاللغتين اإلسبانية  143137 تسنيم / اسالم هللا / بريمي  .60

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 143152 سجى يوسف علي الدقس  .61

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 143160 لينا ماجد احمد شكرى   .62

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 143267 افراح وليد محمد عوض  .63

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 143269 هبه جميل سعيد الشراكه  .64

 اللغتين األملانية واإلنجليزية 143304 عادل محمود يوسفراما   .65

 اللغتين األملانية واإلنجليزية 143492 غاده احمد عيس ى الربايعه  .66

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 143560 اسالم خالد ثنيان الفقهاء  .67

 واإلنجليزيةاللغتين األملانية  143597 راما فؤاد عبد الرحمن عاص ي                 .68

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 143777 سوسين شاهر محمد مصطفى  .69

 اللغة الفرنسية وآدابها 143840 مروه زكريا محمد العطشان                   .70

 اللغة الفرنسية وآدابها 143845 ميرنا سعد يوسف حجازين                     .71

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 143875 منتهى علي عبد الرمحي                      .72
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 اللغات االجنبيةكلية  

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

 مساء    2-12:30 الثانيةالجلسة 

 إسم الطالب #
 الرقم

 الجامعي 
 مكان وموعد االمتحان التخصص

  اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 144025 رؤى ربحي ابراهيم التميمي  .73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مختبرات العلوم 

 التربوية

 مساء  12:30-2 

 الجلسة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 144091 بيان علي يوسف الحواري   .74

 واإلنجليزية اللغتين اإليطالية 144149 افنان اسماعيل يوسف حماد  .75

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 144179 ساره عيس ى غالب السماوى   .76

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 144305 خالديه حسن صبرى العوض ي  .77

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 144381 ثريا مروان عبد الحفيظ قندس                .78

 اللغتين التركية واإلنجليزية 144427 ساره اسامه محمد عبد هللا  .79

 اللغتين التركية واإلنجليزية 144434 مجد حسن محمد الشراب  .80

 اللغتين التركية واإلنجليزية 144450 سميه عيد كساب املراشده  .81

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 144466 اسيل محمد ابراهيم مساعده  .82

 اللغتين التركية واإلنجليزية 144507 ساره خلدون /محمد صفوح/ بندقجي  .83

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 144516 اسيل خضر محمود الخواطره  .84

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 144525 اسراء باسل عبد هللا الخاليله  .85

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 144608 فرح محمد احمد عبد هللا                    .86

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 144639 رهف سامي عزمي سنقرط                       .87

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 144701 ديانا واصف نواف خصيب                      .88

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 145408 غزل حيدر عبد الرحمن املجالي  .89

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 145958 ساره زياد نور الدين عثمان  .90

 اللغتين األملانية واإلنجليزية 146117 بشرى بسام عبد الحافظ العويدي  .91

 اللغتين األملانية واإلنجليزية 146314 شذى محمود عبد ربه ابو حبتين  .92

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 146453 سندس خليل يوسف الصباغ  .93

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 146529 فراجسوسن محمد سعيد   .94

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 146933 ميسون بسام محمد الزيود  .95

 اللغتين األملانية واإلنجليزية 146965 أالء عمر عبد القادر الزويرى   .96

 اللغتين األملانية واإلنجليزية 146986 غدير محمد سعود ابو جسار  .97

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 147094 الخاليلهاحالم محمد عيس ى   .98

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 147102 شذى احمد محمد علي  .99

 اللغة الفرنسية وآدابها 147113 ايه شريف ابراهيم ابو اصفر  .100

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية 147138 مرح ضيف هللا سلمان القطامين  .101

 اللغتين التركية واإلنجليزية 147254 فرح عدنان ضامن الزبيدى  .102

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 147394 صفاء عوض محمد سلمان  .103

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية 147450 داليا ساير سالمه عبوي   .104

 اللغتين األملانية واإلنجليزية 147454 سوزان رجائي صالح املشني  .105

 الصينية واإلنجليزيةاللغتين  147458 جوليانا خالد جريس حدادين  .106

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 147809 ملك بالل زهدى الجيوس ي  .107

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 150464 دانا داود خالد ابو عرابي  .108
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 اللغات االجنبيةكلية  

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

 مساء    2-12:30 الثانيةالجلسة 

 إسم الطالب #
 الرقم

 الجامعي 
 مكان وموعد االمتحان التخصص

  اللغة اإلنجليزية وآدابها 150538 لين محمد موس ى ابو سليم  .109

 

 

 

 

 

 

مختبرات العلوم 

 التربوية

 مساء  12:30-2

 الجلسة الثالثة

 اللغة الفرنسية وآدابها 150593 ساره مخائيل يعقوب الربض ي  .110

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 150651 ايمان ساري محمد الضروس  .111

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 150708 فرح ملوح عواد ابو زيد  .112

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 150747 غنى مقتدر عبد الرحيم الهيجاوي   .113

 اللغتين التركية واإلنجليزية 151066 سامي احمد سامي سعاده  .114

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 151235 محمد ابو عليحال صالح   .115

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 151345 لين محمد كايد املشايخ  .116

 اللغتين األملانية واإلنجليزية 151469 شهد اسماعيل سليمان الهالالت  .117

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 151484 شيراز رمزى زيد قنزع  .118

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 151523 هبه احمد محمد البدوى   .119

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 151547 آيه يوسف ابراهيم طعمه  .120

  اللغة اإلنجليزية التطبيقية 151612 زينه فراس فهمي االدهم  .121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مختبر االندلس/مجمع 

القاعات االنسانية  

 مساء   12:30-2

 الجلسة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغتين الروسية واإلنجليزية 151657 دعاء سليمان موس ى املعاني  .122

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 151715 ملى احمد عوض هللا خليفه  .123

 اللغتين التركية واإلنجليزية 151859 فارس سليمان محمد ابو الحج  .124

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 152057 رنا عاطف محمد قاسم  .125

 اإلنجليزية التطبيقيةاللغة  152192 لينا سمير عبد الحميد يوسف  .126

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 152264 رهف حسن مصطفى عباد  .127

 اللغتين الكورية واإلنجليزية 152433 ساره خالد عبد الفتاح ابو رجب  .128

 اللغتين الصينية واإلنجليزية 152670 غيداء هشام محمد ابو حماد  .129

 واإلنجليزيةاللغتين الكورية  152898 هيا عماد احمد بني صخر  .130

 اللغة الفرنسية وآدابها 153211 ايناس احمد عبدالرحمن نور   .131

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 153283 رزان محمود عبد هللا ملكاوي   .132

 اللغتين األملانية واإلنجليزية 153747 سجى محمد احمد سلمان  .133

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 153861 سلطان /محمد جمال/ سعدى جابر  .134

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 154324 رسميه جهاد احمد قشوع  .135

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 154880 رهام بسام حافظ ابو الرب  .136

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 155186 داليا محمد عمار الشرمان  .137

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 155301 ايه خالد لطفي ابو عون   .138

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 155528 الشرمانزين زهير عبد هللا   .139

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 155705 هديل ناصر عقيل الزعبي  .140

 اللغتين األملانية واإلنجليزية 155756 اماني عماد صالح الواكد  .141

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 156370 راية راغب علي عرفة  .142

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 156482 نرمين اسماعيل /الجريري الحصان/  .143

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 156566 ايه علي رجا الرشايده  .144
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 اللغات االجنبيةكلية  

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت
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 الرقم

 الجامعي 
 مكان وموعد االمتحان التخصص

  اللغة اإلنجليزية التطبيقية 157368 شروق أكرم عبدهللا عبد الرحمن  .145

مختبر االندلس/مجمع 

القاعات االنسانية  

 مساء   12:30-2

 الجلسة الثالثة

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 157619 خوله عبد الحميد محمود ابو ريه  .146

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 167693 نورهان /محمد سليم/ عبد ضبان  .147

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية 2120459 لونا أحمد علي حيمور   .148

 اللغتين األملانية واإلنجليزية 2130899 حمزه عادل صيتان الشناق  .149

 

page5


