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 امتحان الكفاءة الجامعية
22/4/2102 

 2102-2102الفصل الثاني والصيفي 
 الهندسةكمية 

 االسم
الرلم 
 الجامعً

 مكان وموعد االمتحان التخصص

 الهندسة المدنٌة 0151845 أسامة دمحم إبراهٌم سلمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مختبرات حاسوب كلية العلوم التربوية  

 22/4/2102الجلسة الثالثة 

 مساء   02-03:1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الهندسة المدنٌة 0152238 المثنى ٌاسر شحاده عواد

 الهندسة المدنٌة 0152000 رغدة إبراهٌم عبدالمجٌد البدوي

 الهندسة المدنٌة 0151810 سلسبٌل جهاد دمحم العالن

 الهندسة المدنٌة 0156599 سلٌم حٌا اسلٌم المراله

 الهندسة المدنٌة 0155386 شهد دمحم ابراهٌم الطالفٌح

 الهندسة المدنٌة 0151690 عرٌن عزام أحمد بدران

 الهندسة المدنٌة 0146559 عمر كرٌم حماد السحٌم

 المدنٌةالهندسة  0167323 لٌان هانً فهٌم مجدالوى

 الهندسة المدنٌة 0151483 لٌث جهاد صالح المرعان

 الهندسة المدنٌة 0150626 دمحم معن /دمحم أمٌن/ دواٌه

 الهندسة المدنٌة 0142073 دمحم ٌاسٌن عبدالمحسن أبودٌه

 الهندسة المدنٌة 0156786 معن ناصر فلٌح الخالٌله

 الهندسة المدنٌة 0156788 مناف محمود عبدالرحٌم البستنجً

 الهندسة المدنٌة 0156459 نور دمحم عبدالمادر االرناؤوط

 الهندسة المدنٌة 0167507 وسام حمدان دمحم حمدان

 هندسة العمارة 0156212 أسماء دمحم هاشم خطاب

 هندسة العمارة 0150299 إٌاد ناٌف جرٌس الربضً

 هندسة العمارة 0150322 بٌان غازي رضوان الخطٌب

 هندسة العمارة 0150269 تاال دمحم عادل دوٌكات

 هندسة العمارة 0150361 جمانة عالءالدٌن حسٌن أبوزٌد

 هندسة العمارة 0150386 جٌنا مهند دمحم سرٌه

 هندسة العمارة 0152509 حنٌن زٌاد محمود فرٌحات

 هندسة العمارة 0131503 دارٌن مأمون جبر البٌاع

 هندسة العمارة 0150281 فودة دانا اسلٌمان ٌوسف

 هندسة العمارة 0150311 رغد دمحم عٌد الشخاترة

 هندسة العمارة 0150273 رنٌم شوكت عبد اللطٌف الخاروف

 هندسة العمارة 0156012 روان جواد كمال لطٌشات

 هندسة العمارة 0150380 زٌنة وائل /دمحم ولٌد/ أبوغربٌة

 هندسة العمارة 0150278 الرفاعًسارة / دمحم ماهر / حسنً 

 هندسة العمارة 0152419 سهى مصطفى محمود ناٌفه

 هندسة العمارة 0150289 عرٌن عادل نادي الورٌدات

 هندسة العمارة 0150354 عال رأفت حسٌن لاسم

 هندسة العمارة 0151756 غٌداء عمر فاٌز جرار
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 امتحان الكفاءة الجامعية
22/4/2102 

 2102-2102الفصل الثاني والصيفي 
 الهندسةكمية 

 االسم
الرلم 
 الجامعً

 مكان وموعد االمتحان التخصص

مختبرات حاسوب كلية العلوم التربوية   هندسة العمارة 0124807 لصً هشام جودت أبوخاص

 22/4/2102الجلسة الثالثة 

 مساء   02-03:1

 
 
 
 

 هندسة العمارة 0150338 لونا عمر ٌوسف الرحاحلة

 هندسة العمارة 0155422 نتالً مهند عٌسى عساف

 هندسة العمارة 0150308 نجود عمر ٌحٌى لبزو

 هندسة العمارة 0150357 نور عٌسى دمحم أبومسلم

 هندسة العمارة 0153421 هالة دمحم موسى المومنً

  هندسة العمارة 0150368 هدٌل إبراهٌم خلوي الدوٌن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مختبر األندلس  الجلسة األولى 

22/4/2102 

 صباحا   2-013:1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هندسة العمارة 0150282 وجدان فراس نجاتً الهنٌدى

 هندسة العمارة 0147621 ٌاسمٌن إٌاد شحادة نصر هللا

 الهندسة الكهربائٌة 0128093 أحمد هانً عزمً أبوغنٌم

 الهندسة الكهربائٌة 0154609 براء أكرم عبدالفتاح فراج

 الهندسة الكهربائٌة 0150524 عبدهللا عصام طاهر أبوزٌد

 الهندسة الكهربائٌة 2130562 عملة إبراهٌم دروٌش بنً بكار

 الهندسة الكهربائٌة 0156256 الحمارشهدمحم عماد جمال 

 الهندسة الكهربائٌة 0145351 دمحم لاسم دمحم العوض

 الهندسة الكهربائٌة 0152569 محمود عمار /دمحم ربحً/ سلهب

 الهندسة الكهربائٌة 0155046 هٌلدا فؤاد خضر خضر

 الكهربائٌةالهندسة  0142807 ٌزن محمود ابراهٌم الساعد                

 الهندسة المٌكانٌكٌة 0140632 آدمون جرٌس آدمون سالمة

 الهندسة المٌكانٌكٌة 2110625 دالل إبراهٌم صمر غانم الشاهٌن

 الهندسة المٌكانٌكٌة 0147225 سائد طالل عطا هللا الملكاوي

 الهندسة المٌكانٌكٌة 0152361 سامً جورج سامً النجار

 الهندسة المٌكانٌكٌة 0152412 /كورفٌاتسصمر جورج /زاٌر /

 الهندسة المٌكانٌكٌة 0152860 عبدالرحمن تٌسٌر دمحم المجدالوي

 الهندسة المٌكانٌكٌة 0142775 عبدالرحمن دمحم جمعة مشارلة

 الهندسة المٌكانٌكٌة 0155704 عبدالرحمن ناجح /دمحم فوزى/ الشلبً

 الهندسة المٌكانٌكٌة 0152339 عبدهللا جمال عبدالرحٌم الضمٌري

 الهندسة المٌكانٌكٌة 0155669 مأمون صالح محمود خرٌس

 الهندسة المٌكانٌكٌة 0151549 ولٌد رفٌك /دمحم ولٌد/ النشواتً

 الهندسة المٌكانٌكٌة 0152493 ٌامن علً فرٌد خلٌف

 الهندسة المٌكانٌكٌة 0150918 ٌوسف راغب ٌوسف الجاعونً

 الهندسة المٌكانٌكٌة 0155615 ٌوسف سالمٌوسف فخري 

 الهندسة الكٌمٌائٌة 0151871 أحمد راغب دمحم حمدان
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 الجامعً

 مكان وموعد االمتحان التخصص

  الهندسة الكٌمٌائٌة 0145616 أسٌل رائد سلٌمان الحٌاري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مختبر األندلس  الجلسة األولى 

22/4/2102 

 صباحا   2-013:1

 الهندسة الكٌمٌائٌة 0150457 دانا رادع إلٌاس العالمات

 الهندسة الكٌمٌائٌة 0153101 رغد ٌوسف دمحم شحادة

 الهندسة الكٌمٌائٌة 0150754 علً حنونرهف عمر 

 الهندسة الكٌمٌائٌة 0154344 زٌن دمحم سعود أبوجسار

 الهندسة الكٌمٌائٌة 0150909 دمحم مؤٌد طاهر عوض

 الهندسة الصناعٌة 0147616 إٌاد وائل وهبه إبراهٌم

 الهندسة الصناعٌة 0154353 رهف إبراهٌم دمحم خلٌل

 الهندسة الصناعٌة 0154771 الجٌالنًسارة رجائً دمحم 

 الهندسة الصناعٌة 0155604 طارق فٌصل موفك جبري

 الهندسة الصناعٌة 0153407 غٌداء خالد أحمد غراٌبة

 الهندسة الصناعٌة 0153843 فرح عٌسى سلمان سلمان

 الهندسة الصناعٌة 0169217 لاسم امٌن ناصر امٌن الشجراوي

 الهندسة الصناعٌة 0155451 الٌونسنور نضال سعٌد 

 الهندسة الصناعٌة 0153465 نٌفٌن سعود أحمد الجعافرة

 الهندسة الصناعٌة 0156493 هبه صادق احمد البمور

 الهندسة الصناعٌة 0153451 ٌاسمٌن دمحم عوده ٌاسٌن

 هندسة الحاسوب 0141625 دانا مفٌد عبدالرحمن عبدالرحمن

 هندسة الحاسوب 0152087 أبودٌةسارة أسامة عمر 

 هندسة الحاسوب 0151139 سندس ٌوسف شاكر الطرمان

 هندسة الحاسوب 0155235 الرا مازن فرٌح بشارات

 هندسة الحاسوب 0123571 مً أسعد عبد الحمدان

 هندسة الحاسوب 0151125 نور سائد حسام أبوهره

 المٌكاترونكسهندسة  0144528 راما ماهر مطر أبوعٌشة

 هندسة المٌكاترونكس 0147346 ظاهر هشام ظاهر جرار

 هندسة المٌكاترونكس 0151881 عاصم وجٌه محمود الحمد

 هندسة المٌكاترونكس 0156663 عمر بن فتحً الرٌنشً

 هندسة المٌكاترونكس 0157753 مجد جعفر أحمد هدٌب

 المٌكاترونكسهندسة  0154866 رواشدة دمحم خٌر/ أحمد فندي/

 هندسة المٌكاترونكس 0144513 دمحم عبدهللا راتب ابوالراغب             

 هندسة العمارة 0138866 اسمت عارف شفٌك السكسن

 الهندسة المٌكانٌكٌة 0142926 ٌوسف بكر ٌوسف الحالق

 الهندسة المدنٌة 0146392 ٌزن جمال دمحم طافش

 


