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الشريعةكلية    

 كلية الشريعة
 امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل الثاني والصيفي

8/4/7102 

 السبت
الرقم  #

 الجامعي
 التخصص  اسم الطالب 

 القاعة

 أصول الدين ابرار فريد سليم اسماعيل 134135 1

مختبر علوم 
 التأهيل

01-00:11    

 صباحًا

 أصول الدين أحمد آيه سي 129073 2

 أصول الدين اخالص مهيوب احمد عبد اهلل 135721 3

 أصول الدين اسراء ابراهيم خميس العجارمه 2120600 4

 أصول الدين اسراء محمد رضوان حسين                    135603 5

 أصول الدين اسالم امجد محمد القواسمه                 135219 6

 أصول الدين اسيل سليمان احمد علوان 133151 7
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 أصول الدين افزال سيناني 139647 8

 أصول الدين البلويافنان سالمه محمد ابومالل  138416 9

 أصول الدين االء جالل محمد جبر 127416 10

 أصول الدين االء غالب احمد عيسى 139889 11

 أصول الدين العنود يوسف عيسى الوزني 135606 12

 أصول الدين اماني عبد اللطيف حلمي العتيبي 2120343 13

 أصول الدين امل محمد خالد ابوحيان 134076 14

 أصول الدين امين اكيجي 2121071 15

 أصول الدين انوار عبدالكريم مصطفى ابوالهيش 134183 16

 أصول الدين إيمان بسام /عبد الجواد صادق/ عيسى 129905 17

 أصول الدين ايناس محمد عبدالوالي الحاج 132319 18

 أصول الدين ايه خالد عبد القادر عليان 135724 19

 أصول الدين بتول عمر محمد الحجاحجه 135564 20

 أصول الدين بثينه خالد احمد الخريبات 135508 21

 أصول الدين براءه ياسين محمد قطقط 138976 22

 أصول الدين بشرى نور خضر 2121103 23

 أصول الدين بشرى يوسف محمد جبريل 139936 24

 أصول الدين بهارة اللوشي 2120478 25

 أصول الدين تسنيم بنت هاشم 129506 26

 أصول الدين تغريد سامي شحاده المرشد 131081 27

 أصول الدين تقوى موسى عبد الكريم حبوش 135958 28

 أصول الدين توبه فيصل صالح شعبان 133940 29

 أصول الدين ثراء جمال ابراهيم ارشيد                  135413 30

 أصول الدين جمانه هشام احمد عليان 134780 31

 أصول الدين حفيظ الدين بن محمد رضوان 118386 32

 أصول الدين حنين زهير محمود الريان                   133008 33

 أصول الدين حنين محمود عوده منصور                    135418 34

 أصول الدين خميس عبداهلل محمد كاشور 135915 35

 أصول الدين داليا عبد اهلل سعيد العلبي 130577 36
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 أصول الدين دانية ياسين محمد عبود 125975 37

 أصول الدين دانيه سامي محمد هيكل 137841 38

 أصول الدين دعاء محمد عقله الغنمي 135533 39

 أصول الدين دعاء يوسف ضياء الدين المظفر              135226 40

 أصول الدين ديانا محمد فتحي الصادق 85573 41

 أصول الدين ديمه انس ابراهيم الخريسات 132015 42

 أصول الدين رانيا عيد محمود المهيرات 139494 43

 أصول الدين رؤى حسن فوزى حاج علي 135699 44

 أصول الدين رؤى يحيى عبد المجيد عربيات               134413 45

 أصول الدين ربا مشافي صبح أبو درويش 2110179 46

 أصول الدين رعد عدنان ضيف اهلل الشوابكة 131987 47

 أصول الدين روبى جابر محمد عبده 136478 48

 أصول الدين رويدا موسى فالح الحديد 49045 49

 أصول الدين زينب ماهر عبد الفتاح عدوي 130711 50

 أصول الدين زينه خالد ابراهيم الكسواني 131561 51

 أصول الدين سائدة محمد موسى الحج 130037 52

 أصول الدين ساجدة راتب إبراهيم المراحلة 102700 53

 أصول الدين ساره سلطان محمد مطلق 141527 54

 أصول الدين سلسبيل يوسف محمد مهارش 138281 55

 أصول الدين سميه احمد علي العوامله 132045 56

 أصول الدين سندس ابراهيم ماجد العطاونه 133925 57

 أصول الدين سوزان اكرم وليد السعد 135324 58

 أصول الدين سي فو ما 144831 59

 أصول الدين صفا وسام حسن السكافي 136094 60

 أصول الدين عائشة  بونياكو 99169 61

 أصول الدين عايده شاهر علي ابو لبه 138223 62

 أصول الدين عمر تشيتاكو 128727 63

 أصول الدين عمر سمير عبد الكريم العساف 132013 64

 أصول الدين عهد كامل موسى مطير 121491 65

 أصول الدين غفران محمد سالمه الخطيب 135372 66

 أصول الدين غيداء ماهر محمود القراعين 132452 67

 أصول الدين فخر اهلل أكمال بن كمال 129487 68

 أصول الدين كمال يوسف مصطفى الغفاري 116963 69

 أصول الدين لؤي عادل محمد بالونه 135212 70

 أصول الدين لجين محمود العبد ابو زعنونه 135581 71

 أصول الدين لين محمود سميح عقل 131661 72

 أصول الدين لينا احمد خالد هنيه 136677 73

 أصول الدين لينا سعيد محمد ابو توهه 141524 74

 أصول الدين لينه خالد اسماعيل عميره 131163 75

 أصول الدين محمد توفيق بن شعاري 129467 76

 أصول الدين محمد جمعه عبد الرحمن البراهمه 139665 77
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 أصول الدين محمد عدنان غانم العرمان 138013 78

 أصول الدين محمد ناصر سلمان المعايطه 123804 79

 أصول الدين محمد نزيرول بن محمد موسيدي 129480 80

 أصول الدين محمد نووي بن عبدالرؤوف 129344 81

 أصول الدين ميسم محمد محمود المجالي 139934 82

 أصول الدين ميليكيان عالء الدين محمد علي 135627 83

 أصول الدين ميمونه عمر يوسف صالح 129803 84

 أصول الدين ندى محمد سعيد الشجراوي 135569 85

 أصول الدين نور الدين مروان محمود المدهون            143316 86

 أصول الدين نور الشاكرة بنت الياس 129306 87

 أصول الدين نور الشفيقة بنت مسرون 136113 88

 أصول الدين هاسيمة هوتي 2120463 89

 أصول الدين هال صبحي عبد المجيد حسن 132770 90

 أصول الدين هال مرعي نواف المعايطه 139773 91

 أصول الدين هناء عبد الرؤوف سالم الروابده            135199 92

 أصول الدين هند احمد عبد الخالق حريز 131013 93

 أصول الدين وان برهان الدين بن وان بن يامين 118409 94

 أصول الدين وان عمار يانيا 2121372 95

 أصول الدين ياسمين امين مصطفى ابو السمن 155767 96

 أصول الدين ياسمين ياسين / محمد عيسى / النتشه 135297 97

98 139613 MA CHUNQING الفقه وأصوله 

99 135494 MA YANYAN الفقه وأصوله 

100 139608 ZHAO HUI الفقه وأصوله 

 الفقه وأصوله ابراهيم صالح محمود عويص 133907 101

 الفقه وأصوله احالم بسام صالح االغبش 134958 102

 الفقه وأصوله أحمد إبراهيم أحمد أبو شحاده 108255 103

 الفقه وأصوله أدهم فضيل قبالن هيب 107321 104

 الفقه وأصوله ادونا غاشي 2120466 105

 الفقه وأصوله أزهار نايف حسن محيسن 113407 106

 الفقه وأصوله اسامه سامي مصلح النسور 138853 107

 الفقه وأصوله اسراء عبد الفتاح احمد ابو حسين           133865 108

 الفقه وأصوله اسراء عبد الفتاح احمد خطاري 130866 109

 الفقه وأصوله اسالم علي عبد الرحيم صالح 135722 110

 الفقه وأصوله اسالم فوزى رزق سليمان 135604 111

 الفقه وأصوله اسالم محمد ابراهيم ضمره                  134764 112

 الفقه وأصوله إسماعيل جابري 107754 113

 الفقه وأصوله اسيل مصطفى محمد ربابعه 133790 114

 الفقه وأصوله االء امجد موسى ياغي 135580 115

 الفقه وأصوله ألباسان ساني 138260 116

 الفقه وأصوله المعتز باهلل ابراهيم صالح المصرى 131334 117

 الفقه وأصوله امل احمد عبد اهلل الغصون 134075 118
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 الفقه وأصوله أمل بنت رجاء بن مناور العنزي 119889 119

 الفقه وأصوله امل ناصر فواز الزعبي 133742 120

 الفقه وأصوله امنه نبيل عمر عفانه 139780 121

 الفقه وأصوله اميره عادل عبد الكريم ابو ثالث زبيده 135738 122

 الفقه وأصوله ايات ابراهيم احمد طامع 138616 123

 الفقه وأصوله إيمان أحمد محمد الرفاتي 119609 124

 الفقه وأصوله ايمان محمد احمد محمد 135412 125

 الفقه وأصوله ايمان نصر محمد خليل 2130391 126

 الفقه وأصوله آيه عايد عبد الكريم ابوزر 135317 127

 الفقه وأصوله بتول خالد رضوان الوريكات 130552 128

 الفقه وأصوله بدور محمود رفيق الوهر 139334 129

 الفقه وأصوله براءه ابراهيم حامد خوالده 134159 130

 الفقه وأصوله بلقيس عبد السالم خالد الخصيالت 135918 131

 الفقه وأصوله بيان حاكم عبد الفواعير 134662 132

 الفقه وأصوله بيان حسن محمد ابونزال 134184 133

 الفقه وأصوله بيين شان 139611 134

 الفقه وأصوله بيين لي 139615 135

 الفقه وأصوله تاال محمد عبد اللطيف قدومي 134048 136

 الفقه وأصوله تسنيم حسين فرج الخوالده 134406 137

 الفقه وأصوله تشينغ جين ما 139618 138

 الفقه وأصوله تمارا احمد محمد الزعبي 130631 139

 الفقه وأصوله جمانه محمد حسين اكرم ميناوي              134407 140

 الفقه وأصوله حسام صادق جميل الزغول 134278 141

 الفقه وأصوله حال غريب عايد الحاليقه 135725 142

 الفقه وأصوله حمزة ايجييف 118979 143

 الفقه وأصوله حمزة دوغرو 135979 144

 الفقه وأصوله حمزه أحمد سليم الخاليلة 137378 145

 الفقه وأصوله دانه فالح احمد البديرات 134206 146

 الفقه وأصوله دانيا جمال محمود نوفل 130733 147

 الفقه وأصوله داينج نور شميمي بنت علي عمر 129505 148

 الفقه وأصوله دردانة بتول قيريم 2121101 149

 الفقه وأصوله دعاء خميس محمد الشوره 134809 150

 الفقه وأصوله دعاء كمال ابراهيم العمله 139821 151

 الفقه وأصوله دنيا غازي محمد الجبالي 2121394 152

 الفقه وأصوله دوسجان سارييف 139620 153

 الفقه وأصوله ديمه خليل محمد ابراهيم 138367 154

 الفقه وأصوله دين اعتماد عبد القادر الحسنات 131193 155

 الفقه وأصوله راكان احمد فالح خضير 134484 156

 الفقه وأصوله رباب عايش فليح الحساميه 2130758 157

 الفقه وأصوله رهام بدر احمد الحوامدة 136122 158

 الفقه وأصوله رهف اكرم محمد الحاج يوسف 131801 159
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 الفقه وأصوله ريناد حمدي عبد اهلل النسور 113368 160

 الفقه وأصوله زهرة الرفيقة بنت محمد سنديسي 136115 161

 الفقه وأصوله زينب خالد محمد المصري 137746 162

 الفقه وأصوله ساجده صبحي مفضي فحماوي 135296 163

 الفقه وأصوله         ساره ابراهيم محمد الطقطاق        134613 164

 الفقه وأصوله ساره رائد محمد نافذ القاق 133686 165

 الفقه وأصوله سفيان عصام سالم بندق 127393 166

 الفقه وأصوله سلسبيل زهير علي عياد 130634 167

 الفقه وأصوله سلمان جئ اوبونج 138437 168

 الفقه وأصوله سليمان عبد الرزاق موسى الشريقي 142607 169

 الفقه وأصوله سندس زهير فوزي عنتر 131472 170

 الفقه وأصوله سندس محمود امين عبدالرحمن 130947 171

 الفقه وأصوله سوار فيصل منصور الزعبي 137846 172

 الفقه وأصوله سيرين محمد ذياب تيم                      133954 173

 الفقه وأصوله سيف الدين أسامة حسين /دارخليفة/ 130064 174

 الفقه وأصوله شفاء احمد امين خشاشنه 139735 175

 الفقه وأصوله شو رونغ ما 139617 176

 الفقه وأصوله شيوي بينغ ما 139614 177

 الفقه وأصوله صبريه عدنان عادل حماد 134441 178

 الفقه وأصوله ظنيف بن ظهاري 128486 179

 الفقه وأصوله عائشه حسين شحاده ربابعه 133797 180

 الفقه وأصوله عامر محمد حسن العوامره 123871 181

 الفقه وأصوله عبد الحافظ بن عبدالكريم 129495 182

 الفقه وأصوله عبد اهلل ضيف اهلل احمد مومني 129084 183

 الفقه وأصوله عبداهلل اسماعيل محمد عوض اهلل 131825 184

 الفقه وأصوله عبير حسن علي صالح 133895 185

 الفقه وأصوله عكرمة عمار عكرمة صبري 140250 186

 الفقه وأصوله عماد الدين حمدان عواد الجبور 139099 187

 الفقه وأصوله فاطمة بنت عزمي 139632 188

 الفقه وأصوله فاطمه البتول هاني علي القرعان 139287 189

 الفقه وأصوله فتحيه فالح خليل خليل 138344 190

 الفقه وأصوله فداء جمال عبد الرحيم خاطر                134577 191

 الفقه وأصوله لؤي زهير راتب الضمور 143214 192

 الفقه وأصوله لما محمد حسام عباس                       133910 193

 الفقه وأصوله لمياء نايل حميدى العدوان                 134663 194

 الفقه وأصوله ليلى جميل حسن زهران 136843 195

 الفقه وأصوله لين ابراهيم محمود هديب 135669 196

 الفقه وأصوله لين عبد الهادى احمد عايش 2131097 197

 الفقه وأصوله مارية منير إبراهيم الرفاعي 129806 198

 الفقه وأصوله مجد مصطفى محمد ابو طاعه                  142993 199

 الفقه وأصوله محمد اكمال بن عبد راشد 129478 200
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 الفقه وأصوله محمد ثاقف بن عليمت بن هاشم 129432 201

 الفقه وأصوله محمد خلف جميل التوهان 123878 202

 الفقه وأصوله محمد راتب اسماعيل الفريحات 2130363 203

 الفقه وأصوله محمد طالل احمد خريسات 134526 204

 الفقه وأصوله محمد عرفان شهمي بن محمد حلمي 129472 205

 الفقه وأصوله محمد نعيم بن روسني 129469 206

 الفقه وأصوله محمد نعيم بن عبد الرحيم 128843 207

 الفقه وأصوله محمد يحيى حرب النعيمات 139053 208

 الفقه وأصوله مرام سليمان عبد ابو قله 145905 209

 الفقه وأصوله مريم راضي محمد الدرعاوى 137977 210

 الفقه وأصوله مريم زكريا علي معابده 134644 211

 الفقه وأصوله مصطفى األخيار بن رملي 129328 212

 الفقه وأصوله منى وليد الحمير 155774 213

 الفقه وأصوله مها سمير نزال الجبور 131639 214

 الفقه وأصوله موسى داود حميدان حميدان 130643 215

 الفقه وأصوله موسى يوسف يونس جبران 116016 216

 الفقه وأصوله ميرا محمود عبد الفتاح العمله 130451 217

 الفقه وأصوله ميساء حسن احمد ابوكبير 2120310 218

 الفقه وأصوله ميعاد عبد اهلل احمد خوالده 135414 219

 الفقه وأصوله نظر سلطانباي 139619 220

 الفقه وأصوله نور الهداية بنت محمد ناصر 129437 221

 الفقه وأصوله نور عشيقا اميرا 129507 222

 الفقه وأصوله نور عظيمة بنت احمد تاريدي 129510 223

 الفقه وأصوله نور عوده محمد صالح 130463 224

 الفقه وأصوله نور هداية بنت رملي 129313 225

 الفقه وأصوله نوفه عبداهلل عقله القضاه 138684 226

 الفقه وأصوله هديل محمود يوسف أبو قدورة 135592 227

 الفقه وأصوله هنادي خالد مجلي العنيزات 135450 228

 الفقه وأصوله هند اسلمي دعسان الدليمان 134388 229

 الفقه وأصوله هيا سليمان جابر الحرازنه 138160 230

 الفقه وأصوله وئام عبد الفتاح علي حياصات 134765 231

 الفقه وأصوله وفاء عماد عبد الحميد العوامله 131969 232

 الفقه وأصوله يوسف بن كميس 124439 233

 المصارف االسالمية ابـراهيم موسى ابراهيم البكور 123896 234

 المصارف االسالمية احسان محمد حسين السواعير 134588 235

 المصارف االسالمية احمد حاتم طه الجربان 145811 236

 المصارف االسالمية احمد عثمان عبد العزيز البطوش 2130598 237

 المصارف االسالمية احمد فتح العمران بن احمد كمال 129536 238

 المصارف االسالمية احمد محمود موسى القدومي 2120078 239

 المصارف االسالمية اخالص عبد الكريم احمد المرعي 136226 240

 المصارف االسالمية اسراء احمد عبد الكريم عوايشه 137961 241
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 المصارف االسالمية اسالم احمد علي الكساسبه 136402 242

 المصارف االسالمية اسيل ابراهيم محسن الربيحات 127647 243

 المصارف االسالمية اسيل حجازى جميل المحاميد 131594 244

 المصارف االسالمية أسيل رضوان محمد اللوزي 116850 245

 المصارف االسالمية اسيل محمد مصلح خريسات 131351 246

 المصارف االسالمية اكرام سامي عبد الرفوع 136497 247

 المصارف االسالمية االء نبيل عبد اهلل خلف 136499 248

 المصارف االسالمية أماني رياض إبراهيم العميان 119036 249

 المصارف االسالمية أمل منصور فيصل قويدر 115045 250

 المصارف االسالمية انصاف محمد عقله الموازره 123906 251

 المصارف االسالمية انوار سليم عبد اهلل الحسابين 121236 252

 المصارف االسالمية انوار محمد تيسير رضوان قطيشات 136564 253

 المصارف االسالمية انيس شهيرة بنت محمد روسلن 128875 254

 المصارف االسالمية إيمان بنت محمد شافعي 129309 255

 المصارف االسالمية ايه عبدالكريم محمد عدوان 136241 256

 المصارف االسالمية ايه غالب صالح قاسم النسور 136206 257

 المصارف االسالمية ايه محمد عبد الكريم الربيحات 136567 258

 المصارف االسالمية إيهاب أحمد عبد المصري 128148 259

 المصارف االسالمية أيهم علي حامد المناعسة 2120338 260

 المصارف االسالمية بشاير ايسر لطفي البرغوثي 131577 261

 المصارف االسالمية بشر محمد عصام مفلح القضاة 2110112 262

 المصارف االسالمية بشرى فهد علي طيفور 131415 263
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