الرابط التالي هو توزيع طلبة الدراسات العليا (ماجستير و دكتوراه) على جلسات امتحان الكفاية باللغة العربية
الذي سيعقد في يوم االثنين الموافق  4104/8/4في مختبر حاسوب  Student.comوعلى كافة الطلبة مراعاة
ما يلي:
 -1االلتزام بمواعيد االمتحان وفق التقسيم ادناه وسيمنع دخول اي طالب اال بموعده
 -2سيمنع دخول اي طالب اسمه غير مدرج في القوائم ادناه
 -3احضار هوية جامعية او اثبات شخصية ساري المفعول
 -4الحضور قبل  01دقائق من موعد االمتحان
 -5يمنع استخدام الخلوي او الكتابة اثناء االمتحان
الجلسة االولى 1- 12
علي يوسف أحمد إنعيم
تسنيم جمال /محمد تيسير /البيطار
روان محمد هاشم الدميسي
زهرة /محمود احمد /حامد سالمة
وائل عبد الرحيم محمد عيسى
الخير عامر رجب عبدالكريم
محمد احمد مجتبي السيد احمد
نواف بن الحميدي بن حمود الرشيدي
سائدة محمد عيسى ابو مطر
امال محمد علي الزغول
أمل مفلح عودة الزيدانين
ايات امين احمد بني السعيد
تاال نايف عيسى علي
زيد محمد فهد العجلوني
ساندي عبدهللا عبدالرحمن عتوم
صالح بسام محمود يوسف
محمد سعيد دسوقي شلتوني
محمود صقر موسى الوحش
مروة باسم عيسى عبد المنعم الشيخ
هيا حسين مد هللا الطراونه
وفاء عدنان محمود جمعة
وفاء محمد عبد حسين
أروى عبدالرحمن منصور الحياري
اسامة خليل ابراهيم عبدالجواد
تسنيم عبدالرحمن محمد سالمة
ريم حسين محمود حمدان
حنين عايد عبد الوهاب النمورة
دعاء يوسف عبدالقادر متعب
سالم أمين /محمد روحي /النابلسي
محمد نادر قاسم قواسمة
رائد صالح صادق البطيخي
شروق أحمد علي الهذال
ايات سامي عبدالكريم الرحاحلة
جعفر سليمان عبدهللا ابو يحيى

8130807
8132805
8132391
8132392
8132706
9130452
9130455
9120019
8130231
8122363
8131126
8132548
8131128
8131130
8132551
8131131
8131135
8131136
8132868
8132870
8131138
8131139
8130792
9120075
8130795
8132374
8130784
8130786
8130788
8130791
8100583
8111512
8131041
8131043

قتيبة فخري إبراهيم حجازي
محمد عطيه اسماعيل ابوالشيخ
مها خالد عبدالرحيم زبون
االء عبدالكريم شحاده ابو شحاده
رماح موسى ضيف هللا العميريين
سمية غالب احمد الصمادي
شذا جمال احمد االسمر
معاذ غالب فالح العزام
ميس باسم احمد يوسف
بهاء الدين محمدفريحات
محمد مازن شاكر العقاد
عالء كمال سامي المومني
محمد خليل محمد العيسى
علي مصطفى محمد العساف
عمر حامد عبدهللا القضاة
مصطفى عبدالعزيز سليم مساعدة
اسراء حسين احمد نباص
إيناس محمود سلمان العميان
بيان تيسير علي ابو صالح
جنان عارف امين حجير
روان علي أحمد صالح
سامر زهير فرح مخائيل
عهد عبدهللا يوسف النيرب
يزن وضاح فتحي الكوامله
يسرى جمال تيسير الشرايري
محمد زياد عبدالرحمن عرب
أمل عيسى أحمد زعمط
بدر عبدالحميد وصفي عبدالهادي
براء /عماد الدين /عبد العزيز ابو خضرة
روان وجيه مصطفى حميدان
لبنى فايز عوض أبو سالم
مادلين سيمون يعقوب اسعيد
إلياس فؤاد إلياس سالمة
انس وجيه محمود الحمد
تيسير يوسف حسن العواودة
حسام سليم حمادة باطا
سلمى أمين يوسف السايس
لبنى معروف محمد دغمش
مارتينا رمزي حنا سلمان
مها لطفي ابراهيم الدالهمة
هال جمعة محمد الكساسبة
اسامة عبدالسالم محمد قطوس
ايات ابراهيم محمد الشاعر
بهاء محمود سعود القرعان
بيان سعيد حسن البواب
جهاد علي سالم الجازي
خلدون محمد سالمة الدسيت
ذكرى سعد كريم العواملة
رنا مصطفى صبحي البرادعي
سالم عاطف سالم القرا
سامح عدنان قاسم ابوفرحه

8131056
8131057
8131058
8132593
8131308
8132595
8132597
8132603
8131312
8131244
8131248
8120215
8132866
8122243
8122239
9120059
8132711
8121673
8122321
8130201
8121193
8130992
8132476
8130986
8121535
8130286
8130295
8132080
8122659
8131986
8130306
8131958
8130250
8130252
8120158
8121185
8130256
8132156
8130262
8132170
8132725
8132425
9120239
8131592
9130239
9130240
9130242
8130878
9130309
8130883
8131882

طارق محمد سعاده بني شمسي
عبدهللا علي فايز ذويبان المطيري
لبنى محمود عبدهللا عبيدات
محمد عبدهللا فالح النعيمي
ميسلون كامل حسين الشديدة
ندوة عبدهللا مفلح درابسة
هيا محمد عبد السالم القطامي
والء جمعة محمد الكساسبة
مروة مجدي محمد الفقهاء
معتز فؤاد غالب الردايدة
معتصم عدنان سعيد المجدوبة
هبة نصرات محمد امين الهدهد
هديل عياش حمد الشاللدة
صبا ياسين عبدالقادر حيارات
نور فاروق جبريل نشوان
عزيزة محمد عبدالكريم سالم
هدى عبدالحكيم موسى انشاصي
يحيى وليد ناجي نجار
حذيفة محمد أحمد البستنجي
اماني عزمي طه ابو عرقوب
جواهر حسن سلمان الجبور
علي محمد حسن عكش الشحي
محمد مفضي فالح المعاقبة
اكثم ايمن عبدالحليم عربيات
حميدان بن عويد بن عايض الظفيري
روان عايش موسى ابو الدبس
سعود بن فواز بن ماجد الدويش
سلطان محمد عبيد خلف عوض
سلمان رشيد سماوي جزير الظفيري
عطية صالح عطية السعود
علي عايد علي الشوابكة
مأمون عمر عبدالرحمن المشاعله
محمد بن راشد بن كليب الحسيني
محمد خالد عبد ربه عيال عواد
محمد سالم صالح الخريسات
محمد غنيم عايد عجاج العنقودي
نايف قطيم عادي شالح المطيري
وليد جمعة علي الزواهرة
اية أحمد صالح أبو حيدر
عائشة محمد حمدان الصمادي
منار مازن منصور كريشان
ابراهيم حمدان أحمد العمارين
احالم العبد يوسف محمد
ايمان محمد عبدالرحمن القيسي
رؤى رياض عدلي موسى
سارة جميل عبدهللا حداد
سوزان شاكر حمود حمود
احمد ساهر احمد القطيشات
بسمة يوسف محمد الرياطي
حمود بن سالم بن رباح الحربي
رافت فيصل عبدهللا المحارب

8130885
8130159
9120253
9120257
9120564
9130252
9130307
8132433
8131684
8131945
8131948
8131362
8120879
8131347
8131349
9130294
9120012
9130261
8130767
9130569
9130212
9130581
9130509
8132536
8121794
8132362
8132103
8130171
8132855
8131110
8132736
8132799
8130202
8132541
8130765
8130120
8132686
8132366
8122609
8122334
8132526
8131394
8132607
8120807
8131400
8132617
8111411
8122247
8122333
8132813
8131614

سعد عاصي متعب الفايز
شاهر امعيقل دلمه الهقيش
فالح بن عماش بن عبدهللا الشمري
محمد علي محمود الصمادي
ميثاء سليمان عواد الصوالحة
نداء نجاء محمد الطريسي الحربي
بدر احمد مريحيل الشرعة
سمير محمد ياسين عبدهللا الشمايله
عامر علي قاسم الصعوب
بادرة يوسف حسن وفا
رانيا فايز جبر صالح
روعة رضوان عبدالسالم الشوابكة
صابرين قبالن علي الحديد
غرام راتب محمد ابوجليل
سبل محمد عبدالرحيم بني مصطفى

8130850
8131612
8132949
8122594
8122592
8132907
8130857
8131930
8131294
8131072
8131073
8132759
8132522
8130925
8131839

الجلسة الثانية 2 - 1
عطاف غالب محمد زكي أبو سمعان
فرح محمد علي الوريكات...
فهد جبريل سعيد الباز
بهاء محمد متعب ابو سلمى
ريم محمود محمد الحاج أحمد
عادل مصطفي احمد التعمري
بشرى فؤاد محمد الدحله
تغريد يعقوب محمود ابو صبيح
حسني عبدهللا محمد العمريين
سحر عودة علي الشوابكة
فاطمة جميل احمد عامودي
اسامة نمر محمد خليل
اسماء عبد المهدي عبد الهادي المصري
اية محمود محمد سليمان
ايمان بدوي سعيد الرجوب
بيان احمد عبدهللا الرحاحلة
خالد عبدالمهدي احمد الخليفات
عبدالرحمن توفيق محمد يوسف
فيصل هايل فالح الحوامدة
محمد عبد عيد الرعود
مطلق فهد فالح مجالد العازمي
منتهى داود ابراهيم حجازي
هشام ابراهيم ضيف هللا الحمران
ياسمين عيسى عطية عطوة
احمد علي محفوظ العزازي
دجانة عبدالكافي محمد ناجي حللي
رويدة عبدالكريم محمود ريان
سعاد احمد محمود علي
اسماء عاطف رجب يمزش
االء نايف علي بني حمد
غازي /محمد صبح /صادق الدويك
نور نادر رشاد بركات

8131147
8131148
8121429
9110195
8130523
8131115
8130488
9130599
8130489
8130491
9130513
8122635
9130088
8130475
8120303
8122082
8130478
8132912
9120521
8130930
8132791
8132894
9130100
8122285
8130935
8132452
8130928
8130939
8132867
9120139
9130349
8122063

االء محمد عصام مصباح عشا
ايات محمود احمد ابو ليل
خالد احمد محمد النعانعة
دانا سالم محمد البريكات
اسماء علي محفوظ العزازي
االء اسامة دياب مالحمة
أماني حسن عبدالنبي القيسي
حياة محمد جميل الدراغمة
خلود محمود خضر الكيالني
خنساء احمد محمد جبر
محمد هشام عاطف بدران
منهل فضل طليمات
سيرين عادل محمد محاسنة
االء مازن اسعد عبدهللا
لينا رمضان محمد صبره
نزين زياد محمد ابوالحاج
إسالم أحمد قاسم الحايك
أميرة أحمد مصطفى محمد أمين
نور خليل عيسى زعيتر
حنين حسين محمد محمود
سالم بسام عايد الحاليقة
عبد المنعم بن عبيد هللا بن محمد العطوي
عبدالعزيز احمد عبدالرحمن ابو صالح
غادة محمد سعيد ادريس
لينا محمد احمد برهومي
نور ربحي مصطفى غنام
نوره عبدهللا احمد حسين
حسام عبدهللا جبريل مقداد
حسن احمد سعد اعيدة
سميه احمد خليل رواشدة
مي موسى محمود الحجوج
فداء احمد عبدالقادر مقدادي
آالء عبدالرحيم محمد شماسنة
ايات نضال محمد عمور
تسنيم سلمان عبدربه غطاشة
رجاء شريف حسين النعيمي
روال علي نظمي الصعيدي
سارة محمد خليل خميس
سميه اسماعيل هاشم الحجاوي
صفاء عيسى زكي الزبيدي
لبابة عماد صالح شيخ
لينه محمود محمد شكوكاني
امين الفي حماد الرواشدة
تركي بن غازي بن وديد بن نجم
دعاء سامي أحمد مكناي
عبير كمال الدين طه ابو وردة
محمد عيد شبوان محارب
محمد معروف عبدهللا ابو عروق
محمد ناصر ابراهيم داود
ايات محمد يحيى الرواد
ايمان سلمان سليمان ابو راس

9120268
9130269
9130271
9120269
8122070
8122076
8130463
8122071
8120295
8130465
8130781
8100657
8130949
8132060
8131700
8130506
8131165
8131710
8120956
8130376
8132102
8130119
8120246
8130383
9130132
8130386
8132004
9110080
8132000
8131720
9120111
8131715
8131723
8120220
8130358
8131419
8131420
9130116
9130361
8131422
8131423
8130165
8132772
8130208
8131555
8132262
8132266
8132087
8132035
8132506
8132905

حمزة جميل محمد الحواجره
راكان سعود قلفيص محمد العجمي
محمد موسى عطا هللا صالح
منار احمد محمود الرحاحله
ميساء خالد كامل نايفة
هبة عبدالرحمن محمد صالح
وصفي عبدهللا عيد الغنميين
وفاء عبدهللا صالح العمري
يسري سالم العيوطي الجازي
إسراء غسان صابر سمحان
اسراء محمود ابراهيم محسن
اماني يوسف محمد ابو خضرة
امل سالم خليفة المعايطة
امنه نمر شامخ الرفاعي
ديما محمد أسعد الرمحي
عبير عبدالرحمن /الحاج محمد /خضر
هناء صالح ابراهيم داود
احمد بن حمود بن محمد الحربي
تماضر وضاح عمر الجديد المجالي
خلود عبدالهادي محمد ياسين
رشا يوسف احمد هديب
عبير حسن لفا البصيص
لبنى عبود عبدالهادي العجل
محمد احمد محيسن النويري
نانسي مفضي عازر حجازين
هيجر محمود احمد الشوبكي
اسماء سليمان توفيق عطا هللا
عائشة محمد حسن البيطار
فؤاد محمد مسلم التالحمة
كاملة صايل محمود خباص
عايض بن حامد بن مثقال العنزي
ايناس محمد عبدالرحيم الحياري
لينا محمد عبدهللا ابو الحاج
ايات محمد علي المغربي
ديانا محمد عبد هللا عبد الرحمن
سائد حسن عبد العزيز القدومي
شذى عبدالرحمن محمد الصمادي
عبير محمد عبد الناصر
فداء محمد مصطفى العقاد
لؤي حسن محمد الغول
محمود خالد محمد التياها
نور نادر عبدهللا الكيالني
وفاء محمد عيسى بني احمد
ميساء محمود رشيد بدران
احمد عمر حلمي اقرينة
اسراء طالب سالم ابو نحلة
رندة عبدالرحيم توفيق بعجاوي
فدوى عبد الرحيم إبراهيم قدومي
لينا محمد سعاده طه السعدي
امل عزت جبر محمد
اميمة عبداللطيف محمود نواس

8131022
8131506
8131024
8131027
8132512
8131028
8132767
8132513
8131029
8131574
8131577
8130903
8111209
8130913
8130907
8132763
8130918
8130191
8132269
8130561
8132271
8132272
8132279
8132776
8130565
8132277
8132292
8130588
8132766
8130592
8130110
8132289
8120371
8132281
8130575
8130567
8132284
8130576
8130577
8130571
8130572
8130573
8132285
8122137
8120374
8132301
8132303
8130595
8131563
9130165
9130362

خالدة موسى اسماعيل قطاش
شاكر حابس أحمد نوافلة
عبدهللا فضل اسمر ابو شحادة
عزمي عمران يوسف عدوي
محمد واصف حسن عبد
مريم أحمد حسين أبوالريش
منار خالد تركي خطاطبة
هاشمية عبدالمجيد حمد الراوي
احمد علي طالق الزبون
امال عثمان علي ابو داود
بيان احمد سليمان الخرشه

9130494
9130559
9130499
9130170
9130425
9120477
9120547
9110013
9130396
9130401
8131748

الجلسة الثالثة 3 - 2
روان /محمد صبحي /عبدالقادر ابو صالح
صفاء حسين خليفة العطيات
عامر جمال عيسى ابو حمور
عالء سالمه حجاج العودات
كرم مفيد عبدالرؤوف صيام
مبارك عباس هبر ساكت محمد الشمري
محمد سعد علي البطاينة
مي عيسى محمد أبو قرع
وفاء عايد جوهر العيد
اريج محمد احمد خطايبة
دينا سالم علي شنيور
رجاء بن سليمان بن رجاء المرزوق
روان عبدالرحمن فرحان الحراسيس
هاجر عبد الجليل أحمد سكارنه
أميرة يوسف ظاهر مصطفى
ايات سامر محمد ابو حمد
زينب حسام الدين اسماعيل الرضواني
منال مصطفى نجيب الصالحات
وسام غازي محمد جاسر
بالل عبدالحفيظ احمد احمد
ختام محمد سليمان العيدي
صفاء إبراهيم محمود العلوي
عبدهللا بن حمود بن دباس العتيبي
عدنان فرح رزق هللا بدر
هبة عدنان محمود حسن
تهاني جبريل اشتيوي اجبارة
خلود فالح احمد رحامنه
لينا ماجد سليمان المعلوف
الرا فؤاد سامي نصير
عبير امين سليم ابوحواس
ختام وائل محمد الشريده
سارة عبدهللا عودة العيسى
نور راشد حسن صالح
بانة خالد ماهر التكريتي
آالء باسل محمد عليوه
رنا مجدي كاظم الشريف

9130202
9130203
8130638
8130629
9130204
9130584
9120368
8130640
9130337
9120196
9120198
9120285
8130613
8130619
8132045
8132499
8131883
8132756
8132504
9120176
9130179
9130624
9130327
9120348
9130187
9130590
9130298
8132796
8132648
8121660
8130243
8130245
8131218
8121819
8121293
8130239

احمد كامل سالم الحويطات
اسالم عمر سليمان الزعبي
حذيفة احمد عبدالحميد العضايلة
خلف احمد سالم الرواشدة
راشد سلطان نايف ابوتايه
شيماء حميد سعيد ال خليفة
محمد متعب اشتيان الليمون
مصطفى عوض فالح السكر
مهند بهجت اسرائيل الشيشاني
نور سامي عباس العنبكي
اشرف فايز محمد يوسف
امل عبدالجابر ابراهيم عامر
سمر عصام أحمد بدوي
عالء محمد فالح الصلمان
غدير جمال صقري البرقان
قصي وائل محمد ابو مغلي
محمد يوسف حمود المبيضين
مروة عبدالرحيم محمود دراغمة
هالة على احمد العزة
هدى وفيق عبدهللا جزماوي
وعد وائل محمد ادهم
وفاء جمعة مصطفى حرزهللا
والء علي محمد الروابدة
احمد سعيد رزق الدردساوي
ليث اسماعيل احمد غرايبه
اسماء عمر محمد السيد احمد
شذى محمود موسى العودات
نور الهدى محمد عبدالحافظ ابوغنمي
نور نبيل كامل هاديه
هناء محمد سليمان بنيان
يمنى عبدالقادر عطوي الضمور
اسماء محمد عبد الكريم سالم
عاليه شكري احمد الحسبان
اسراء ياسين عبدالقادر حيارات
ايات جاسر عبدالكريم القرالة
روان بسام اسماعيل حسين
ريما محمد علي عبدالحليم
هنادي فواز عبدالكريم أبوزيد
بدر سليمان فهيد الفرجات
تاال حمزة صالح الطالفحة
سندس يحيى يوسف الزعبي
فداء توفيق شريف عبدالحميد
محمد حازم محمود تيم
محمد وليد داود حوري
منار يونس موسى النعيرات
نردين خليل عبدالرزاق ابو عبود
احمد يوسف محمد المحارمة
ايه هاني عبدالرزاق المحتسب
رها محمد خلف الخرابشه
مريم فوزي زكي ابو لبن
رنا ابراهيم احمد عابد

8130431
8130433
8120277
8131744
8130418
9130332
8120972
8130442
8120973
9130325
8120768
8131899
8131192
8122543
8120776
8131736
8122546
8122398
8131212
8131733
8122402
8131199
8120788
8132309
8131775
8120436
8132335
8130712
8130713
8121092
8130716
8131152
8121051
8131462
8132661
8131461
8132652
8131454
8131426
8131427
8131431
8130708
8131434
8130693
8131437
8131438
8120683
8130685
8122517
8120434
8130674

عالء سعد مفضي أبوقدورة
معاذ احمد عبدالرحيم الشناق
احمد عبدهللا احمد مسلم
راغد محمد سليم الدويري
محمد طالل محمد الفارس
ميس محفوظ أحمد جودة
ياسر عمار وجيه أبو غزالة
بالل فتحي محمد دويكات
كرستينا احمد محمد الربيع
وليد سيف الدين محمد النايفة
غزوان عدنان سفر مارديني
/محمدوائل/مصطفى صادق صالح
سماء مرعي حسني عبدالرحمن
عايشة عبدربه جدوع الدقس

8130677
8132321
8122520
8122206
8122522
8130751
8130752
8132795
8131006
8131010
8131270
8131271
8121723
8132438

مريم محمد عثمان العموش

8131106

