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 المصارف االسالمية 0144185 مالك يوسف محمد عصفور                      .153

 المصارف االسالمية 0144195 نور عمر احمد ابو كركي  .154

 الفقه وأصوله 0144202 امل خليل عمر ابو كويك  .155

 المصارف االسالمية 0144213 تسنيم جالل حلمي ناصر                      .156

 المصارف االسالمية 0144229 عبير سلوم رشيد سلوم  .157

 المصارف االسالمية 0144245 الفتاح ابو دياكآمنه عبداللطيف عبد   .158

 المصارف االسالمية 0144261 يزن عبد المجيد عبيد الرعود  .159

 أصول الدين 0144279 اسراء محمود ذياب ذياب  .161

 المصارف االسالمية 0144288 فرح ناصر عليان ابوعزام  .161

 المصارف االسالمية 0144338 عبد الرحمن ايمن عبد الرؤوف خير  .162

 المصارف االسالمية 0144342 نور مازن عبد الفتاح تايه                  .163

 المصارف االسالمية 0144354 اسراء زهير يوسف الشايب                    .164

 الفقه وأصوله 0144424 زياد حماد عوده السراحين  .165

 المصارف االسالمية 0144432 سالم رضوان عليان الشوبكي  .166

 المصارف االسالمية 0144489 ثروت يوسف خلوي الدويك                     .167

اإلمامة والخطابة  0144494 محمد اسماعيل محمد عوض اهلل  .168
 للذكور

 المصارف االسالمية 0144504 سبأ ياسر طالب الدقس  .169

 المصارف االسالمية 0144511 ساره محمد عبد اهلل العفيشات  .171

 المصارف االسالمية 0144537 ياسمين حازم طاهر فطاير  .171

 المصارف االسالمية 0144570 غفران جهاد محمد اباظه                     .172

 المصارف االسالمية 0144584 لمى وليد حسن الخطيب  .173

 الفقه وأصوله 0144693 رحمت اهلل آلكان  .174

 أصول الدين 0144731 ايالف ابراهيم سعيد ابو عقاب  .175

 الفقه وأصوله 0144752 ياسمين محمد خالد منصور  .176

177.  MA. YANXIU 0144767 الفقه وأصوله 

 الفقه وأصوله 0144771 هوي لينغ ما  .178

 الفقه وأصوله 0144774 جيوان جو  .179

 أصول الدين 0144797 تشنغ كانغ  .181

 أصول الدين 0144798 لين ما  .181

 أصول الدين 0144805 تسنغ ما  .182

 أصول الدين 0144811 شيو بينغ جانغ  .183

 المصارف االسالمية 0144828 رامي سمير غازى مصطفى  .184

 المصارف االسالمية 0144885 نور عوني عبد الرزاق عوامله  .185

 أصول الدين 0144973 رنا حسن صالح المصري  .186

 المصارف االسالمية 0144978 هديل عبد الكريم عبد الحليم العمايره  .187

 الفقه وأصوله 0145021 عبد الرحمن نسيم محمود ابو زيد  .188

 المصارف االسالمية 0145101 وئام مفيد مطيع زكريا  .189

 الفقه وأصوله 0145586 عدالن السابكوف  .191

 المصارف االسالمية 0145587 ريم عبد الجبار سعيد المرعي  .191
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 الفقه وأصوله 0145761 شهد ابراهيم عبد اهلل الخطاب  .192

 الفقه وأصوله 0145772 اسحار هاشم علي القضاه  .193

 الفقه وأصوله 0145773 عبدالباسط أرول  .194

 المصارف االسالمية 0145783 احمد امجد شحاده جوبان  .195

 المصارف االسالمية 0145932 بيان احمد اسحق الدن  .196

 المصارف االسالمية 0145940 رؤى عدنان يونس حسن  .197

 المصارف االسالمية 0145981 محمد هشام محمد الصالح  .198

 المصارف االسالمية 0145987 بنان محمد عبد الرحيم عواد  .199

 المصارف االسالمية 0146140 ميساء عمر يوسف الزبون  .211

 الفقه وأصوله 0146288 سامحة فبرينا  .211

 المصارف االسالمية 0146501 يزيد ماهر محمود القيسي  .212

 الفقه وأصوله 0146540 صالحة بنت بدرول  .213

 الفقه وأصوله 0146541 نور وسيطة بنت عزمي  .214

 الفقه وأصوله 0146544 نادية بنت محمد نور  .215

 الفقه وأصوله 0146545 سندس بنت احمد فريض  .216

 المصارف االسالمية 0146546 سيد محمد حافظ بن سيد عبد الخالد  .217

 الفقه وأصوله 0146547 حسنى بنت نور الهادي  .218

 الفقه وأصوله 0146548 محمد شهمي بن سوهايدين  .219

 الفقه وأصوله 0146549 احمد دانيال بن محمد شمس الدين  .211

 الفقه وأصوله 0146553 ميجت ايمن حكيم بن ميجت شريف الدين  .211

 الفقه وأصوله 0146554 محمد فخري بن محمد فضلي  .212

 الفقه وأصوله 0146555 محمد فارس بن محمد اسمي  .213

 أصول الدين 0146586 محمد رافي وي علي  .214

 الفقه وأصوله 0146591 حانيم مت علي  .215

 أصول الدين 0146596 عبله خالد فايز البكيرات  .216

 الفقه وأصوله 0146652 عبد الحافظ بن قمر الزمان  .217

218.  AL TYNBEK URAIMOV 0146686 الفقه وأصوله 

 الفقه وأصوله 0146726 ازاتجان انصاروف  .219

 أصول الدين 0146727 احمد مظفر بن حاج مرسيدي  .221

 أصول الدين 0146728 نور نبيلة صوفي بنت حاج محمد يوسف  .221

 أصول الدين 0146729 محمد افهم بن عيسى  .222

 أصول الدين 0146730 محمد عزالدين بن عبد الراني  .223

 المصارف االسالمية 0146731 عبد الوهابلينا مسفرة بنت حاج   .224

 أصول الدين 0146732 نور الفرحنة بنت حمدان  .225

 الفقه وأصوله 0146735 قوانديك اورازبايف  .226

 أصول الدين 0146740 عبداهلل المعاذ بن محمد فطريش  .227

 أصول الدين 0146774 محمد فاضل بن عزمان  .228

 الفقه وأصوله 0146776 امر يعقوبي  .229

 أصول الدين 0146783 معاذ بن محمد عبدالحليم  .231
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 كلية الشريعة 

 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 االمتحان/الوقتمكان  التخصص

 أصول الدين 0146786 رمزان اسالموف  .231

 أصول الدين 0146794 عمار بن محمد عبدالحليم  .232

 المصارف االسالمية 0146801 كبجا محمد أمين  .233

234.  MAZILIANG 0146840 أصول الدين 

235.  YAN BOJUN 0146842 أصول الدين 

236.  MA SHAOKAI 0146843 أصول الدين 

237.  WANG HAIBING 0146845 أصول الدين 

238.  MIN ZHIGANG 0146846 أصول الدين 

239.  NA SHUAI 0146848 أصول الدين 

241.  MA ,YU 0146853 أصول الدين 

اإلمامة والخطابة  0146893 سليمان حمد محمد ابوجودة  .241
 للذكور

 المصارف االسالمية 0147007 ديانا عبد اهلل محمد ابو زغله              .242

 أصول الدين 0147085 مرح محمد كايد الهرش  .243

 أصول الدين 0147121 محمود ناصر محمد حواس  .244

 أصول الدين 0147125 محمد خليل حمدان العليمات  .245

اإلمامة والخطابة  0147152 سلطان سالمه دهيبش ابو رياش  .246
 للذكور

 أصول الدين 0147227 رند يوسف رفيفان العبادى  .247

 المصارف االسالمية 0147404 منار مرتضى صبحي النتشه  .248

 المصارف االسالمية 0147468 نور الهدى معين ياسين محيسن  .249

 المصارف االسالمية 0147559 ابو ربيع رايا موسى عبد الرحيم  .251

اإلمامة والخطابة  0147579 محمد زيدان احمد عوده اهلل  .251
 للذكور

اإلمامة والخطابة  0147678 حازم محمد سالمه سالمه                     .252
 للذكور

اإلمامة والخطابة  0147762 عطا اهلل محمد عطا اهلل المساعده  .253
 للذكور

 أصول الدين 0147791 عيسى فواز محمد الخمايسه  .254

 أصول الدين 0147961 ساجده حسن عبد الرزاق ابو رمان  .255

 أصول الدين 0148101 اسراء عرفه/ محمد عمران/ النتشه  .256

 أصول الدين 0150164 هبه عبدالرحمن علي سعدي  .257

اإلمامة والخطابة  0150339 حامد بن حمد بن نبهان المعولي  .258
 للذكور

 أصول الدين 0150847 مروه صالح الدين احمد العزام  .259

اإلمامة والخطابة  0152191 سعد عدنان ضيف اهلل الشوابكه  .261
 للذكور

 أصول الدين 0152200 مالك عناد فريح العودات  .261

 الفقه وأصوله 0152440 عبداهلل حامد محمد الدهامشه  .262

 الفقه وأصوله 0152606 ايمان اسامه احمد رصرص  .263

 الفقه وأصوله 0152858 رزان خالد محسن قاسم  .264

 الفقه وأصوله 0153054 عالء عمار عكرمة صبري  .265



8 
 كلية الشريعة 

 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 االمتحان/الوقتمكان  التخصص

 أصول الدين 0153267 ريما اياد تيسير ربايعه  .266

 أصول الدين 0153358 احالم سعيد شعبان الشربجي  .267

 أصول الدين 0153425 تسنيم محمد عوده الرفوع  .268

اإلمامة والخطابة  0153443 سامي يوسف محمد الدرابيع  .269
 للذكور

 الفقه وأصوله 0153487 عالء كامل محمد ابوصعيليك  .271

اإلمامة والخطابة  0153633 انس عمر محمد ابو عامر  .271
 للذكور

 أصول الدين 0153719 عصام معين ياسين سلطان  .272

 أصول الدين 0153755 جهان طارق عوض ابو درويش  .273

 أصول الدين 0153809 حنان صالح الدين محمود نايفه  .274

 أصول الدين 0153815 حنان محمد سليمان حسين  .275

 الفقه وأصوله 0154212 علي عبد عيد الرعود  .276

اإلمامة والخطابة  0154801 عبد اهلل مصلح محمد الدهام  .277
 للذكور

 أصول الدين 0155357 رهف فهمي عبد المهدي عيال عواد  .278

 المصارف االسالمية 0155715 حمزه ابراهيم حسن القواسمي  .279

 المصارف االسالمية 0155896 دالل سليمان بخيت البداينه  .281

 أصول الدين 0155958 احالم عماد يوسف الوزني  .281

 الفقه وأصوله 0155963 غيث محمد احمد مصطفى  .282

 الفقه وأصوله 0156039 سميه محمد عيد الرمامنه  .283

 الفقه وأصوله 0156711 جيه ما  .284

 أصول الدين 0156800 نور حسين نور شريف  .285

 المصارف االسالمية 0156866 ايمان قاسم محمود بني حمد  .286

 الفقه وأصوله 0157213 سميه خليل محمد عبد القادر  .287

 الفقه وأصوله 0157920 شيماء ارشيد سامح ربابعه  .288

 أصول الدين 0166307 مروه داود عبد اهلل الشيخ دره  .289

اإلمامة والخطابة  0166498 عمر بكر مصطفى بني ارشيد  .291
 للذكور

 الفقه وأصوله 0166579 بيان نبيل عبد الحميد ثابت  .291

 الفقه وأصوله 0166692 كفايه حاتم يوسف ابو خضير  .292

 الفقه وأصوله 0166932 رمضان نعمان عثمان الهنيني  .293

 أصول الدين 0167486 احمد ابراهيم عبد الكريم المصري  .294

 الفقه وأصوله 0167494 حمزه علي توفيق االحمد  .295

 أصول الدين 0167582 اسالم شاكر محمد ابوسنينة  .296

297.  IFFAH BINTI ABD RAZAK 0168049 الفقه وأصوله 

 أصول الدين 0169505 سليمان محمد سليمان الحراحشه  .298

 أصول الدين 2110179 ربا مشافي صبح أبو درويش  .299

 أصول الدين 2120360 شامية جابري  .311

 الفقه وأصوله 2130013 اسيل عوض عيسى دسه  .311

 أصول الدين 2130025 والء جمال خليل خاطر  .312
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 كلية الشريعة 

 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 االمتحان/الوقتمكان  التخصص

 أصول الدين 2130213 ايمان عطيه ذيب البيبي  .313

 الفقه وأصوله 2130243 حياه معروف موسى احمد  .314

 المصارف االسالمية 2130452 ليث يونس احمد ابو غزاله  .315

 المصارف االسالمية 2130474 الحارث صالح الدين منعم القضاه  .316

 الفقه وأصوله 2130525 أحمد نويران عيد المجاولة  .317

 المصارف االسالمية 2130608 سجى محمود ابراهيم ابو شلنفح  .318

 المصارف االسالمية 2130715 اسيل زياد خليل القراله  .319

 أصول الدين 2131002 ساره فضل عبد الوهاب الجعبه  .311

 الفقه وأصوله 2131150 صالح الدين سؤماني  .311

 


