
 الشريعةكلية  

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   10:30-9 االولىةالجلسة 
 
 صباحا

 إسم الطالب #
الرقم 

 الجامعي
 مكان وموعد االمتحان التخصص

1.  MEHMET YILDIZ 99032 أصول الدين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختبر علوم التأهيل

9-10:30  
 
 صباحا

 الجلسة االولى

 املصارف االسالمية 116285 راية مخلد سليمان العساف  .2

 املصارف االسالمية 118041 هالة يوسف سالم املهيرات  .3

 أصول الدين 119671 آن محمد عبد القادر دار ناصر  .4

 الفقه وأصوله 123940 سلوى سالم حمد الزالبيه  .5

 املصارف االسالمية 125317 حسين فراس محمد بني هاني  .6

 املصارف االسالمية 126501 احمد امجد احمد الباشا  .7

 املصارف االسالمية 128082 احمد زهير محمد عبد هللا  .8

 الفقه وأصوله 128843 نعيم بن عبد الرحيممحمد   .9

 املصارف االسالمية 131763 محمد امين محمد الشبلي  .10

 املصارف االسالمية 132555 رند ناصر احمد قيسيه  .11

 الفقه وأصوله 134247 اسالم عبد هللا سليم السواعير  .12

 أصول الدين 135445 ساره محمود غالب فقيس ي  .13

 املصارف االسالمية 136703 ابو عزب ميساء شاكر عبد العزيز   .14

 املصارف االسالمية 136750 اسراء خلف مفلح السواعير  .15

 املصارف االسالمية 137606 جاسر محمد فرج خليل  .16

 املصارف االسالمية 137852 معاذ جمال عطا هللا الغوله  .17

 الفقه وأصوله 137889 خالد أحمد حسين أبو رواع  .18

 املصارف االسالمية 137976 الصيادبتول محمد رمضان   .19

 املصارف االسالمية 138169 صهيب محمود جمعه الشوابكه  .20

 الفقه وأصوله 139624 بيكتور نورماماتوف  .21

 املصارف االسالمية 139694 ابرار موس ى ابراهيم ابو سويلم  .22

 الفقه وأصوله 139833 جهاد رائد درغام عتيق  .23

 أصول الدين 140931 رياشبشرى عبد السالم محمد ابو   .24

 املصارف االسالمية 142244 بيان ابراهيم محمد الربيحات  .25

 املصارف االسالمية 142292 هدى جعفر يوسف الحوراني  .26

 أصول الدين 142841 سهام ماهر خضر الترتير                     .27

 املصارف االسالمية 143622 ربا عبد العزيز عوض عوض  .28

 املصارف االسالمية 144195 احمد ابو كركينور عمر   .29

 املصارف االسالمية 144334 فرح خالد سليمان الشويخ  .30

 الفقه وأصوله 144693 رحمت هللا آلكان  .31

 الفقه وأصوله 144694 محمد أوز تونج  .32

 املصارف االسالمية 144885 نور عوني عبد الرزاق عوامله  .33

 وأصولهالفقه  145155 سامات تورمانوف  .34

 الفقه وأصوله 145342 نور محمد ذولفقاروف  .35
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 املصارف االسالمية 145446 الزهراء خالد محمد الدواهيك  .36

 أصول الدين 145504 خديجة اوزتورك  .37

 الفقه وأصوله 145584 أحمد الحسن مغفور الرض ى  .38

 الفقه وأصوله 145773 عبدالباسط أرول  .39

 املصارف االسالمية 145983 عفاف حيدر عبد هللا الضالعي  .40

 الفقه وأصوله 146288 سامحة فبرينا  .41

 الفقه وأصوله 146552 محمد اخالص بن عبد الصمد  .42

 أصول الدين 146586 محمد رافي وي علي  .43

 أصول الدين 146666 بشير بن حبيب هللا  .44

 أصول الدين 146727 احمد مظفر بن حاج مرسيدي  .45

محمد نور نبيلة صوفي بنت حاج   .46

 يوسف

 أصول الدين 146728

 أصول الدين 146729 محمد افهم بن عيس ى  .47

 أصول الدين 146730 محمد عزالدين بن عبد الراني  .48

 املصارف االسالمية 146731 لينا مسفرة بنت حاج عبد الوهاب  .49

 أصول الدين 146732 نور الفرحنة بنت حمدان  .50

 الفقه وأصوله 146735 قوانديك اورازبايف  .51

52.  HAN  XIANGYUN 146832 أصول الدين 

53.  GUAN XIAOGUANG 146844 أصول الدين 

54.  WANG HAIBING 146845 أصول الدين 

 املصارف االسالمية 146960 بالل عادل خلف الشنينات  .55

 املصارف االسالمية 146966 منار حمود عبد هللا الحرايزه  .56

 الفقه وأصوله 147000 سجى منير مصطفى طرخان                      .57

 املصارف االسالمية 147377 بيان بسام حسن مبارك  .58

 املصارف االسالمية 147431 احمد عبد الحافظ عبد هللا قطيش  .59

 أصول الدين 147446 يسرى ياسين محمود خلف  .60

 املصارف االسالمية 147466 وفاء هاني عبد القادر عبد القادر  .61

 املصارف االسالمية 147479 دانا عادل نعمان عمرو   .62

 املصارف االسالمية 147657 ايمان محمد امين عمر  .63

 اإلمامة والخطابة للذكور  147762 عطا هللا محمد عطا هللا املساعده  .64

 الفقه وأصوله 147854 هيفاء روحي توفيق ابو سياله  .65

 املصارف االسالمية 150940 محمد سالمه حسين ابو عيون   .66

 أصول الدين 151839 حسن الدسيتتسنيم خليل   .67

 أصول الدين 151972 لين نضال محمد حسيبا  .68

 الفقه وأصوله 152328 رغد فتحي سليمان القوابعه  .69
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 الفقه وأصوله 152379 مالك احمد علي املرعي  .70

 الفقه وأصوله 152400 الرا احمد عبد هللا الدحيات  .71

 وأصولهالفقه  152575 عال احمد عبد هللا املرعي  .72

 الفقه وأصوله 152580 ايه نصر الدين خميس جاموس  .73

 الفقه وأصوله 152652 افنان محمود حسين مسلم  .74

 الفقه وأصوله 152706 هبه يوسف عطا النسعه  .75

 الفقه وأصوله 152713 ماريه عبد الفتاح احمد عطا هللا  .76

 الفقه وأصوله 152778 سرى امين سعيد يوسف  .77

 الفقه وأصوله 152804 محمود ذياببيان عطيه   .78

 أصول الدين 153089 غيداء محمد ابراهيم عرفات  .79

 أصول الدين 153103 نانس ي نزار محمود الهنداوى   .80

 املصارف االسالمية 153106 رهف نضال خالد نمر  .81

 أصول الدين 153267 ريما اياد تيسير ربايعه  .82

 أصول الدين 153277 آيات رشدي شاكر زقوت  .83

 املصارف االسالمية 153332 ندين شاهين احمد شاهين  .84

 أصول الدين 153428 ثابت محمد خليل اللهواني  .85

تقى االسالم احمد محمد عبد   .86

 اللطيف

الجلسة   Student.com أصول الدين 153483

  10:30-9  االولى
 
 صباحا

 أصول الدين 153488 شيماء زياد محمد بنات  .87

 الفقه وأصوله 153548 اسماء علي احمد العفيف  .88

 اإلمامة والخطابة للذكور  153554 ايهم يوسف علي ابو رمان  .89

 أصول الدين 153585 ايمان اسماعيل عبد القادر الخراز  .90

 أصول الدين 153609 هديل عوني احمد عليان  .91

 أصول الدين 153755 جهان طارق عوض ابو درويش  .92

 الفقه وأصوله 153880 داليا رياض محمد عبد القادر  .93

 أصول الدين 153896 والء داهود محمود ابو حسين  .94

 أصول الدين 153966 هبه محمد حمزه عبيد  .95

 الفقه وأصوله 154432 حنان بالل محمود ربابعه  .96

 اإلمامة والخطابة للذكور  154801 عبد هللا مصلح محمد الدهام  .97

 أصول الدين 155357 رهف فهمي عبد املهدي عيال عواد  .98

 أصول الدين 155831 محمد علي محمد غانم  .99

 الفقه وأصوله 156039 سميه محمد عيد الرمامنه  .100

 الفقه وأصوله 156710 عبدالباسط محمد  .101

 الفقه وأصوله 156750 شيوي تيان  .102

 أصول الدين 157343 عمار ياسر بن محمد فطريش  .103



 الشريعةكلية  

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   10:30-9 االولىةالجلسة 
 
 صباحا

 إسم الطالب #
الرقم 

 الجامعي
 مكان وموعد االمتحان التخصص

 للذكور اإلمامة والخطابة  157630 يزن هاشم محمد الشميالن  .104

 أصول الدين 166307 مروه داود عبد هللا الشيخ دره  .105

 الفقه وأصوله 166692 كفايه حاتم يوسف ابو خضير  .106

 الفقه وأصوله 167494 حمزه علي توفيق االحمد  .107

 أصول الدين 167582 اسالم شاكر محمد ابوسنينة  .108

 أصول الدين 177214 علي عبد الرحيم عزيز بكر  .109

 الفقه وأصوله 2130013 عيس ى دسهاسيل عوض   .110

 


