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التوقيع الكلية الرقم الجامعي إسم الطالبالرقم
العلوم الرتبوية120130113020امين حممد مطلق ابو درويش1
العلوم الرتبوية120150113015بشري امحد فرحان اجلابر2
العلوم الرتبوية820150113002بندر بن مدهللا بن عياش الشراري3
العلوم الرتبوية120160113003هديل حممد عبد الرمحن احليله4
العلوم الرتبوية120170113008الرا ابراهيم امحد االخرس5
العلوم الرتبوية420130108004عفاف سعود احممد العمايره6
العلوم الرتبوية120140108014اسراء حممد حممود السواعي7
العلوم الرتبوية420090108016ساره ماجد امحد احلويطات8
العلوم الرتبوية120150107051ميسم عمر ابراهيم النوايشه9

العلوم الرتبوية120130107065مىن مالح زعل املراغيه10
سني الزعيب11 العلوم الرتبوية120150107025بيان موفق 
العلوم الرتبوية120150107044رهام عمر ابراهيم الرقب12
العلوم الرتبوية120150107026مي نشات حسني عبد ربه13
العلوم الرتبوية120140107017امل سعود جازي املصبحيني14
العلوم الرتبوية120130107031عالء الدين سامل سليمان الرصاعي15
العلوم الرتبوية120150107050سيف الدين حممد عوض النعيمات16
العلوم الرتبوية120140107003براءه ابراهيم علي كريشان17
العلوم الرتبوية420140107003ميساء صاحل عواد كرمي18
ش19 العلوم الرتبوية120150107023انوار توفيق سليمان ابور
فل العواسه20 االداب120150217006بشرى امحد 
ت21 االداب120140217001اره عبد اهلادي رفيفان الذ
االداب120150217002االء حسني جنم النجادات22
االداب120150217001حسني حممد هوميل العمارين23
االداب120150217008فرح انوجيع ضيف هللا الرواجفه24
االداب120150217004فرح عطاهللا هوميل النعيمات25
االداب120150217014امحد سعود عبد ربه الزاملي26
االداب120140217012عبد االله ابراهيم سامل كريشان27
االداب120150211029صاحل سليمان سلمان الفحامني28
االداب120140211066بشرى علي ظاهر املصبحيني29
االداب120150211022حنني سامل عوض املراعيه30

                                               مراقب الهيئة :الثالثاء ٢٠١٨/١١/٢٧
 ccl3 مراقب الجامعة:اسم المراقب :                                                          مختبر

          اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية للفصل الدراسي االول ٢٠١٩/٢٠١٨
                                   جامعة الحسين بن طالل الجلسة االولى ٩:٠٠ - ١٠:٣٠

          اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية للفصل الدراسي االول ٢٠١٩/٢٠١٨
                                   جامعة الحسين بن طالل الجلسة االولى ٩:٠٠ - ١٠:٣٠



التوقيع الكلية الرقم الجامعي إسم الطالبالرقم
االداب120150211028بدور سليمان سليان احلساسني1
ب الرشايده2 االداب120150211065فاطمه حممد ذ
االداب120150211062عمر سعد قاسم احلمادين3
االداب120150211011زينب عواد حممد السعادنه4
االداب120150211017مها حيىي عوده الطورة5
االداب120150211009حال حامد فهد الركيبات6
االداب420140211008وعد حيىي علي البدول7
االداب120150211012اسراء صاحل جربيل اللواما8
االداب120150211035هيام حسني مرتوك العمامره9

االداب120150211019براءه نواف عوض النعيمات10
االداب120150211005سوزان نور هوميل الفناطسه11
االداب120150211007هبه هايل مهدي الدراوشه12
االداب120140211083مالك حممد امساعيل احملاميد13
ت14 االداب120150211006بشاير محيدي رفيفان الذ
االداب120150211031العنود حامد حممد الشعيبات15
االداب120140211065هايل بريك حممد اجلازي16
االداب120150211016جمد علي عوض الرصاعي17
االداب120140211041االء يونس امحد االمامي18
االداب420100205003عايش فرج سليمان االحيوات19
االداب120130205025ايناس امحد فياض الغنانيم20
االداب420140201001االء مسلم قاسم املعاين21
االداب120150201003ساره زهري سعيد ابو زيد22
االداب120150201001جناح خالد عوض الشليب23
االداب120150201004عرين سليمان سويلم النعيمات24
االداب420120201003امحد مطيع ساري العمامره25
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التوقيع الكلية الرقم الجامعي إسم الطالبالرقم
االداب120150201007فاطمه سليمان شتيوى العمارين1
االداب120140206015جيهان حسني حممود البواعنه2
االداب120130206021عادل بركات ممدوح العودات3
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االداب120130206047عطا هللا فرج امحد املزنه4
العلوم120130302061هديل موسى عواد العمارين5
العلوم120130302056ابراهيم مشهور ابراهيم الذنيبات6
العلوم120140302045منار مجال حممد مشعل7
العلوم120150302011مساهر مسلم عتيق العثامنه8
العلوم120150302022اروى امحد علي العال9

العلوم120130302022عالء حسن مسري عيد10
العلوم120150302012ثر حممد عبدهللا الدمانيه11
العلوم120140302026امحد حممود حممد املزايده12
صر الزول13 العلوم120150302010روان سليم 
العلوم120120302120عماد ممدوح حممد ابو ارقيق14
العلوم120150302020رىب فراس نعيم الشمري15
العلوم120150302034روان حممد عطا هللا الدراوشه16
العلوم120140302019امتياز موسى علي الرواشده17
العلوم120150302024ابتهال على مطلق املراعيه18
العلوم120150302018االء رجا موسى احلسنات19
العلوم120140302046هيثم هاشم حسن حجري20
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التوقيع الكلية الرقم الجامعي إسم الطالبالرقم
 العلوم120130302067زكر غسان محدي حجة1
 العلوم120150302016روزا عواد حممد الزوايده2
 العلوم120140302002امحد مصطفى خليل حسان3
 العلوم120150302014حذيفه امحد حممد احلسنات4
 العلوم120150302029خوله حممد حممود ابو صليح5
 العلوم120140302025الرا سلمان حممد العيسى6
 العلوم120140304046علي فرج محد الزبيدي7
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 العلوم120150304008عبدهللا شاهر خضر املسيعدين8
 العلوم120140304021بشرى امحد خلف النوافله9

 العلوم120140304012عبد هللا حممد خليل احلسنات10
 العلوم120140304024غفران سامل عوده العثامنه11
 العلوم120140304045حذيفه حممد موسى النوافله12
 العلوم120140304037حنان خالد سليمان النصرات13
 العلوم120130304007اشرف حسني عطا هللا الركيبات14
 العلوم420110304001مصعب حممد هارون احلسنات15
 العلوم120150303005انس سلمان سامل احلسنات16
ت مجال عمري احلميصي17  العلوم120150303003آ
ت18  العلوم120150303001بشاير صباح دخيل هللا العو
 العلوم120140303015ايناس فاحل حممد ابو نوير19
ده20  العلوم120140303031ابرار عبد الوهاب عبد الرمحن ز
 العلوم120150303019طارق حممد امحد دار ابو عيسى21
 العلوم120150303006دميا حسن خلف ابو نوير22
 العلوم120140303021صفاء رائد ابراهيم اخلطيب23
وى24  العلوم120150303007دعاء تيسري تركي العقر
 العلوم120140303029اشراق وليد حممد كريشان25
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التوقيع الكلية الرقم الجامعي إسم الطالبالرقم
العلوم120120303003حممد عبداملهدي هارون احلسنات1
العلوم120150303002عبري حممد امحد السعيديني2
العلوم120140306041عبد هللا عاصم عواد كريشان3
العلوم120150306008ندى عيد رجب ابو العز4
العلوم120130306061اخالص ابراهيم محيد الرواضيه5
العلوم120130306020عمر خلدون غالب املعاين6
العلوم120130306018عاصم عارف حسني الرتيمات7
العلوم120130306068حممد غالب هارون   قاسم اخلطيب8
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العلوم120150306030ضحى رائد عبد الرمحن درويش9
العلوم120150306024ساجده شاهر علي شهاب10
العلوم120140306033االء سليمان عوده احلويطات11
العلوم120140306054اسيل حممد ابراهيم اخلوالده12
العلوم120140306015حممد مفلح سامل النعيمات13
العلوم420140306001مساح مصطفى حسن العمارات14
العلوم120150306046ابراهيم خليل عبد هللا اجلبارات15
العلوم420140306002روان حممود صبح ابو هالله كريشان16
العلوم120120306053مصعب عبد املهدي موسى احلسنات17
العلوم120150306047ضحى مجعه عفنان العويضات18
العلوم120140306013ساره امحد مسيب النعيمات19
العلوم120140306056رميا موسى امحد الصانع20
العلوم120140306067امنه عبد هللا حممد الركيبات21
العلوم120140306023علي عبدهللا عطاف اخلوالده22
العلوم120150306026عرين حامت عبد املهدي اخللفات23
العلوم120150306013بالل صاحل هارون خليل24
العلوم120140306058هند حسني سامل النجادات25
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التوقيع الكلية الرقم الجامعي إسم الطالبالرقم
 العلوم120150306041عبد الرمحن فيصل امساعيل ابو الزيت1
د ابراهيم االمامي2  العلوم120150306042عبد هللا ز
تكنولوجيا املعلومات120140622036عندليب فرحان حريثان الركيبات3
تكنولوجيا املعلومات120150622076شهد حممد عبد املعطي الشرايده4
تكنولوجيا املعلومات120150622046عباده ابراهيم حسن اخلضور5
تكنولوجيا املعلومات120130622035حممد فارس سامل النقروز6
تكنولوجيا املعلومات120130622019حذيفه حسين امحد امحد7
تكنولوجيا املعلومات120140622008حممد علي عودة هللا الصبيحات8
تكنولوجيا املعلومات120140632017عالء ربيح امحد االعرج9

تكنولوجيا املعلومات120130632038يوسف منصور علي اجلالودي10
تكنولوجيا املعلومات120140632007اسامه حسن عبدالقادر سليط11
تكنولوجيا املعلومات120150612030عبد الوهاب ماهر عبد الرمحن قنيص12
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تكنولوجيا املعلومات120140612011اثري حممد ابراهيم الرفايعه13
تكنولوجيا املعلومات120140612044أمحد ابراهيم سالمه املزايده14
ت15 تكنولوجيا املعلومات120140612029حممد كمال حسني الشو
تكنولوجيا املعلومات120130612013بسمه ساري سعود الركيبات16
تكنولوجيا املعلومات120140612049معتصم حممد حسن حامد العامودي17
تكنولوجيا املعلومات420110612012جنان حسام الشماليه18
تقدمت سابقاتكنولوجيا املعلومات120140612017هدى رائد عزام العطيوي19
ر120150702003رشاد حممد هارون املشاعله20 اآل
21
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