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 كلية العلوم 
 الثاني والصيفيامتحان الكفاءة الجامعية/الفصل 

52-4-5102 

 األربعاء

 

 االمتحان/ الوقتمكان  التخصص الجامعيالرقم  االسم الرقم

  العلوم الحياتيه 0103724 ناريمان فواز راجح الفايز  .0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4+3+5+0علوم تربوية 

 الجلسة االولى
 ص 9-01:31

 الكيمياء 0105991 معاوية محمد داود الثوابية  .5
 الرياضيات 0107008 نوال موسى عيسى عقل  .3

 الرياضيات 0107519 محمود محمد فضل عطية  .4

 الرياضيات 0107788 محمد عدنان عبدالسالم العزة  .2

 العلوم الحياتيه 0107842 مناعسيرين سمير /محمد علي/   .6

 الكيمياء 0108020 ديانا علي عادل الكردي  .7

 الفيزياء 0111275 مروه جعفر حسني بنات  .2

 الرياضيات 0114552 ملك محمود طاهر وفا  .9

 العلوم الحياتيه 0118357 محمد أحمد سليم الدوين  .01

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0119911 عائشة أحمد عبدالخالق عالن  .00

 الرياضيات 0121225 اسراء ماجد احمد ابويحيي  .05

 الرياضيات 0121245 براء محمد فتحي الدعامسه  .03

 الرياضيات 0121302 هيا رجا عوده العودات  .04

 الفيزياء 0121355 عبداهلل منير عبد اهلل هديب  .02

 العلوم الحياتيه 0121471 حنين ابراهيم داود القطاونه  .06

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0121537 صهيب صالح حسين عبدالعزيز  .07

 الرياضيات 0124346 اسامه احمد صالح الرحاحله  .02

 الكيمياء 0124384 اسوه ايمن احمد ابو ليل  .09

 العلوم الحياتيه 0124404 ليان معتصم رشاد فضه  .51

 الرياضيات 0125355 حسين فيصل حسين القاضي  .50

احمد محمداسماعيل مياه بخش   .55
 محمد

 الفيزياء 0125682

 الرياضيات 0126418 سجود عبدالرحمن عبداهلل المالد  .53

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0126569 يزن احمد محمد ابو سمك  .54

 الرياضيات 0126782 وجدان سميح خضر خليل  .52

 الكيمياء 0126886 انوار ماجد عبد اهلل الغزاوى  .56

 الكيمياء 0126907 حال عثمان محمد عطوان  .57

 الرياضيات 0126965 رامي علي ابراهيم حمد  .52

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0127212 يارا مناور عبد الحميد المومني  .59

 الرياضيات 0127257 براءه مفيد صبري حماد  .31

 الرياضيات 0128543 ريم زياد احمد فالحه  .30

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0128751 امل سالمه احمد الشرعه  .35

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0128865 محمد عيسى احمد السويطي  .33

 الرياضيات 0130427 احمد ابراهيم صالح ريان  .34

 الكيمياء 0130652 لمى نائل محمود عبد اهلل  .32
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 االمتحان/ الوقتمكان  التخصص الجامعيالرقم  االسم الرقم

 الرياضيات 0130683 احمد هيثم تيسير الرشق  .36

 الكيمياء 0130775 انس نمر علي البلبيسي  .37

 الكيمياء 0130833 تمارا سهيل احمد الشاعر  .32

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0130835 عمر صالح سعيد الخطيب  .39

  الكيمياء 0131058 اسماء خضر محمد الشريف  .41
 
 
 
 
 
 
 

 االندلس
 الجلسة االولى

 ص 9-01:01

 العلوم الحياتيه 0131340 فرح عامر صالح الحسن  .40

 العلوم الحياتيه 0131450 رنا مروان مصطفى حسن  .45

 الكيمياء 0131739 مرام باسم احمد احمد  .43

 الكيمياء 0131837 يزن هيثم محمد ابوشادوف  .44

 الرياضيات 0132505 نور عوده رجا الحمد  .42

 الرياضيات 0132776 عمر عادل دسوقي ابو قضامه                  .46

 الكيمياء 0132882 محمد ابراهيم شحاده ابوعياده  .47

 العلوم الحياتيه 0132919 رانيا عبداهلل محمد ابوكويك  .42

 الكيمياء 0132997 هبه فتحي فايق محمود  .49

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0133053 اسيل عيسى رشيد ابوسرور  .21

 العلوم الحياتيه 0133323 فرح خليل عبدالحافظ المبارك  .20

 الفيزياء 0133392 سهى عبد الكريم فالح ابو زنيمه  .25

 الفيزياء 0133425 سندس عبد اهلل محمد اسماعيل  .23

 الفيزياء 0133531 هبه نجيب سامي احمد  .24

 الرياضيات 0133616 بركات نبيل بركات الحريري  .22

 الرياضيات 0133715 شهد عماد شفيق عبدالرحيم  .26

 الرياضيات 0133730 ايمان خالد جميل قطناني  .27

تسنيم محمود عبد الوهاب   .22
 الصالحي

 الرياضيات 0133756

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0133901 سنين محمد علي الكساسبه  .29

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0134301 ذرى رياض عبده الطراونه  .61

 الرياضيات 0134541 نور احمد سليم المومني  .60

 الكيمياء 0134766 براءه محمد يوسف القرعان  .65

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0134880 نشأت جاسر محمد الكراجه  .63

 الكيمياء 0134927 سعد صالح نمر النجار  .64

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0135046 هبه عزام اسماعيل الزعاتره                 .62

 العلوم الحياتيه 0135483 احمد راغب محمد القطب  .66

 الكيمياء 0136065 سيلينا عزالدين محمد النوفلي  .67

 الرياضيات 0136901 مجد عمر عوض عياد  .62

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0136902 ليث سمير سلمان البوالصه  .69

 الكيمياء 0137024 العنود احمد موسى المناصير  .71

 العلوم الحياتيه 0137592 حنين محمد سلمان المالجي  .70

 العلوم الحياتيه 0137892 االء محمود طه الصوري  .75

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0137922 طالل يوسف عبداهلل الديكه  .73

 الرياضيات 0137963 مروه عماد محمد الفي  .74

 الكيمياء 0138030 اسماعيل خليل سلمان الجالد  .72
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 االمتحان/ الوقتمكان  التخصص الجامعيالرقم  االسم الرقم

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0138065 عاكف جمعه حمدان الفريوان  .76

 الكيمياء 0138175 ايثار احمد رمضان راجي الحمود  .77

 الفيزياء 0138370 زين عبد الرؤوف حماد قفاف  .72

 الفيزياء 0138459 بلقيس سالم ضيف اهلل الريض  .79

 الكيمياء 0138836 ايه احمد علي العبادي  .21

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0139169 احمد عاطف خلف المزايده  .20

 الرياضيات 0139340 روان ثائر عزت عواد  .25

 الرياضيات 0139400 الرا محمد احمد الحسن  .23

 الرياضيات 0139728 رنده محمد شاكر الهشلمون  .24

 الرياضيات 0139746 النا طالل يونس صالح  .22

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0139786 محمد غالب حمود الكفاوين  .26

 العلوم الحياتيه 0139790 االء لطفي يوسف نوفل  .27

  العلوم الحياتيه 0139812 هبه فتحي عيسى العداربه  .22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسات العليا
 الجلسة االولى

 ص 9-01:01

ابرار اسماعيل عبد الرحمن   .29
 القزقي

 العلوم الحياتيه 0139993

أبي /محمد بدرالدين/ عبد العظيم   .91
 عبد المالك

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0140304

 الكيمياء 0140329 عبدالكريم سامي عطا غريب  .90

 الكيمياء 0140378 ليث زياد ناجي عبد الفتاح  .95

 الكيمياء 0140404 ايات كايد يوسف محمد  .93

 الرياضيات 0140440 لمى غالب ابراهيم شريم  .94

 الكيمياء 0140487 النعماتالعنود سالمه دخل اهلل   .92

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0140490 يوسف احمد يوسف مشعل  .96

 الكيمياء 0140592 شيماء محمد عمر ضمره  .97

 الكيمياء 0140633 مالك جالل احمد الغامدي  .92

 الفيزياء 0140669 كلثوم عدنان محمد البيتشاويش  .99

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0140676 احمد مصطفى ناجي حسان  .011

 الكيمياء 0140690 حنين شاهر ذيب صب لبن  .010

 الكيمياء 0140728 شيرين خضر احمد محمود  .015

 الفيزياء 0140758 ايمان محمد عبد الجبار زبن  .013

 الرياضيات 0140785 رحمه بسام جمعه ابو رزق  .014

 الكيمياء 0140812 فايزه ياسر عطا حنون  .012

 العلوم الحياتيه 0140844 حنان محمد عبد اللطيف عمر  .016

 الرياضيات 0140901 النا احمد عيسى عياد  .017

 الكيمياء 0140940 راما ابراهيم اسماعيل الحديد  .012

نور الهدى ثائر /محمد شفيق   .019
 /قعدان

 الكيمياء 0140994

 الفيزياء 0141032 زيد جميل عبد الحافظ بكري  .001

 الفيزياء 0141044 هاجر خالد عبدالعزيز عبدالعزيز  .000

 الفيزياء 0141183 رونزه طارق خالد ابو صبحه  .005

 العلوم الحياتيه 0141263 مها داود سليمان حماد  .003
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 االمتحان/ الوقتمكان  التخصص الجامعيالرقم  االسم الرقم

 العلوم الحياتيه 0141411 مروه احمد يوسف الزبيدي  .004

 الرياضيات 0141418 دعاء عدنان حسن احمد  .002

 الرياضيات 0141626 سيرين رائد فاروق عقل                      .006

 العلوم الحياتيه 0141634 افنان احمد ابراهيم ابو علي  .007

 الرياضيات 0141653 تحرير احمد محمد الحبالي  .002

 الفيزياء 0141681 نسرين داود سليمان ابو جراده  .009

 الكيمياء 0141687 دينا جابر احمد طشلي  .051

 الرياضيات 0141698 منال عبد الكريم احمد ابو نجم  .050

 العلوم الحياتيه 0141703 تاال ايمن امين الحزينه                    .055

 الفيزياء 0141754 الرا زيد عبد الحافظ النصر  .053

اخالص عبد الناصر عبد اهلل   .054
 الزيادى

 العلوم الحياتيه 0141760

 الكيمياء 0141774 دعاء فهيد فالح القرحان  .052

 العلوم الحياتيه 0141808 دانا نظام فوزي عبيدات  .056

 الرياضيات 0141810 رهام احمد موسى ابو عويضه  .057

 العلوم الحياتيه 0141816 االء نبيل جهاد /ابوخالدالتميمي/  .052

 الفيزياء 0141834 امنه باسم بشير البسطامي  .059

ريم /محمد جمعه/ عبد القادر   .031
 الحجوج

 العلوم الحياتيه 0141837

 الرياضيات 0141876 رزان محمد حسين السرخي  .030

 الكيمياء 0141955 ايناس احمد يوسف عبدالسالم  .035

 الرياضيات 0141968 امنه مفيد خليل غبر                        .033

 الرياضيات 0142005 بسمه خليل ضيف اهلل ابويحيى  .034

 الكيمياء 0142006 براءه احمد مداهلل الكعابنه  .032

  الكيمياء 0142012 بثينه صالح احمد ابو عمران  .036
 
 
 
 
 

 القاعات العلمية
 الجلسة االولى

 ص 9-01:01

 العلوم الحياتيه 0142048 هبه خالد خليل عامر  .037

 الفيزياء 0142050 صفاء فتحي عبداهلل العايدي  .032

 العلوم الحياتيه 0142061 نسرين احمد سليمان القريناوي               .039

 الفيزياء 0142086 فرح ماجد عبد العزيز البريزات  .041

 الفيزياء 0142087 ايمان عواد ذيخان الشموط  .040

 العلوم الحياتيه 0142089 بتول زياد فضل السعدي  .045

 العلوم الحياتيه 0142126 غفران عبد الحميد رباح سالمه               .043

 العلوم الحياتيه 0142134 غرام عبد الغني عارف السليحات  .044

 العلوم الحياتيه 0142163 شهد عمر خالد سالمه                        .042

 الفيزياء 0142185 هديل عايد محمد الفضالت  .046

 العلوم الحياتيه 0142192 أمنيات محمد عبده الكايد  .047

 الفيزياء 0142193 االء ابراهيم عبد اهلل عبد اهلل            .042

 الرياضيات 0142204 دينا غسان حامد ابو عوض  .049

 العلوم الحياتيه 0142213 سحر بالل امين سمرين                       .021

 العلوم الحياتيه 0142220 سميا احمد محمد ابو عبيد  .020

 الكيمياء 0142228 حنين خالد سليم القطاوي  .025
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 االمتحان/ الوقتمكان  التخصص الجامعيالرقم  االسم الرقم

 الفيزياء 0142233 يزن وائل علي محمد  .023

 الرياضيات 0142240 سليمان مصطفى سليمان الصمادي  .024

 الفيزياء 0142260 حنين علي عياده العدوان                    .022

 الفيزياء 0142269 اسراء احمد محمد بكر  .026

 الفيزياء 0142326 محمد عبد الرزاق سعيد النسور  .027

 العلوم الحياتيه 0142359 المناصرهسلسبيل عثمان محمد   .022

 الكيمياء 0142435 لينه عبدالرحيم محمود دراغمه  .029

 الكيمياء 0142454 هال محمد مسلم سالمه  .061

 الكيمياء 0142542 رقيه وليد ابراهيم ابو حجير                .060

 الكيمياء 0142569 بيان خليل شحاده عياده  .065

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0142615 سجى عاكف علي النعانعه  .063

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0142645 انوار عبد الرحمن عطيه مطر                 .064

 الكيمياء 0142662 نعمه محمد احمد الخاليله                   .062

 الكيمياء 0142671      دعاء جمال محمد العسراوي              .066

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0142684 روان خالد محمد ابو شارب  .067

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0142694 خالد عصام هاشم الرياحي                    .062

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0142705 نور الهدى محمد حسن الحمود                 .069

 الكيمياء 0142727 ساجده علي حسن عابدي  .071

 الكيمياء 0142759 بتول توفيق مصطفى دراغمه  .070

 الكيمياء 0142780 ايمان نظمي عبد اهلل الهمشرى  .075

 الكيمياء 0142786 عهد وليد منيب السيد                       .073

 الكيمياء 0142794 هدى نبيل صبرى/ الحاج قاسم /  .074

 الكيمياء 0142800 نجالء صالح محمد مرعي  .072

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0142823 غيداء يعقوب عطيه محيسن                    .076

 الكيمياء 0142827 البتول غسان نمر/ الحاج صالح /  .077

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0142830 داليا محمد محمود العنانزه  .072

 الكيمياء 0142837 آيه نضال طلب منصور  .079

 الكيمياء 0142843 اريج خالد محمود حسن                       .021

 الكيمياء 0142861 سوسن ابراهيم خليل حسن                     .020

 الرياضيات 0142890 وعد محمد عثمان الطهاروه  .025

 الكيمياء 0142894 صفاء بالل احمد حسين  .023

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0142895 اسراء احمد عبد الرحمن النعانعه  .024

 الكيمياء 0142908 ايه بالل صالح الشاويش                     .022

  الكيمياء 0142914 اريج خلف موسى شعالن  .026
 

 2التاهيل 

 الجلسة االولى
 ص 9-01:01

 الفيزياء 0142917 اسراء عمر خضر احمد  .027

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0142918 بشرى راضي سالم البالونه  .022

 الكيمياء 0142927 رفاه جميل عبد العزيز القرشي               .029

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0142972 سحر عبد الحكيم عبد المجيد محمد            .091

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0142997 بشرى برهان محمد جوده                      .090

 الكيمياء 0143014 روان خليل احمد غانم  .095
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 االمتحان/ الوقتمكان  التخصص الجامعيالرقم  االسم الرقم

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0143025 صفاء عبد اللطيف مفلح الرشيد  .093

 الكيمياء 0143043 تسنيم مؤيد محمود ابو جابر  .094

هبه عبد الحكيم/ محمد سعيد   .092
 /صالح

 الكيمياء 0143047

 الكيمياء 0143056 لين نعيم مصطفى علي                        .096

 الكيمياء 0143071 نور عبد القادر يونس زيدان  .097

 الكيمياء 0143073 روان نعمان ذياب سليم                      .092

 الكيمياء 0143075 دعاء عمر محمود حسن                        .099

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0143084 بشرى خالد عبد الغفار الخواجا              .511

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0143093                   رهام محمود احمد سليمان  .510

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0143120 اسماء خالد محمد القرنه                    .515

 الكيمياء 0143143 غدير قصي محمد صالح  .513

 الكيمياء 0143150 آية غازى توفيق القواقزه  .514

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0143181 لبنى محمد نايف البسطامي                   .512

 الكيمياء 0143192 براءه محمد طالل الربايعه  .516

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0143193 براء عصام راضي السقا                      .517

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0143204 لينا محمد ابراهيم السطرى  .512

 الكيمياء 0143271 صفا نائل علي ابو سكوت  .519

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0143292 معاذ حمدان علي زعبي  .501

نجوى عبد الخالق محمد عبد   .500
 اللطيف         

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0143311

محمد طه/ صبحي/ محمد هايل/   .505
 البزلميط

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0143323

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0143328 زكريا فايز محمد زكريا االصفر              .503

 الفيزياء 0143651 اخالص حسن نجم النعيمات  .504

 الكيمياء 0143668 مرام انيس محمد عليان  .502

 الكيمياء 0144540 ساره يوسف احمد الهدهد  .506

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0144661 ريحان احمد عطيه السعودي  .507

 الكيمياء 0144691 رائد محمد محمود التالوي  .502

 الكيمياء 0144754 فداء فتحي محمود ابو حمدان  .509

 الرياضيات 0144840 احمد تيسير مصطفى نور  .551

 الرياضيات 0144987 فاطمه صالح علي العطاس  .550

 الكيمياء 0145068 روان احمد محمد الشوبكي  .555

 الفيزياء 0145075 ديمه نعيم موسى عشا                        .553

 الكيمياء 0145113 سما قيس محمد العمر  .554

 الكيمياء 0145208 ايه يوسف محمد البنا  .552

 الفيزياء 0145303 احمد عواد مفلح الرياالت  .556

 الفيزياء 0145377 شذى علي يوسف عبيدات  .557

 الرياضيات 0145395 امال صالح عادل الطهاروه  .552

 الكيمياء 0145472 ساره زيد سيف الدين الجمال  .559

 العلوم الحياتيه 0145490 انسام عبد اهلل خلف الغليالت  .531
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وموعد المتحانيرجى اإلنتباه لمكان  كلية العلوم   

 االمتحان/ الوقتمكان  التخصص الجامعيالرقم  االسم الرقم

 الرياضيات 0145620 امل محمد ذيب ابو هنيه  .530

 الرياضيات 0145651 رشا عمر اسماعيل داود  .535

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0145655 اماني يوسف عبد القادر ابو حسين  .533

 الكيمياء 0145658 فرح منذر مصطفى حسن  .534

 الفيزياء 0145829 روان عمر علي العوضي  .532

 الكيمياء 0145877 نهيل نضال حسن يوسف  .536

 الفيزياء 0145968 عبد الرحمن هشام محمد ابو عنزه  .537

وعد مصطفى عبد الكريم ابو   .532
 اسماعيل

 العلوم الحياتيه 0145989

 الكيمياء 0145991 دينا محمد يونس الصعيدى  .539

 الكيمياء 0145992 نجالء منصور حسن البشيش  .541

 الفيزياء 0146119 ميس عامر زعل الحساميه  .540

 الرياضيات 0146153 منار احمد خلف الزغول  .545

 الكيمياء 0146299 بثينه محمدعبد الكريم اشتيوي  .543

 الكيمياء 0146304 يارا نبيل محمود احمد  .544

 الرياضيات 0146344 زينب عمر محمد ابو عنزه  .542

 العلوم الحياتيه 0146348 روان نافذ محمد ابو دقه  .546

 الكيمياء 0146370 حنين يونس حسن العبسي  .547

 الرياضيات 0146422 حمزه عدنان محمد فراش  .542

 الكيمياء 0146472 ابو الحاجعبير عبد الرؤوف   .549

 الكيمياء 0146497 اريج عدنان عوني سلمان  .521

 الكيمياء 0146654 رجاء احمد محمود السالم  .520

 الكيمياء 0146902 رنده حافظ عثمان الخواجه  .525

 الكيمياء 0146914 لينا سهيل شفيق الحلو  .523

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0147188 اكرام راتب محمد جبر                       .524

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0147223 ربى يوسف حمدان الخاليله  .522

  الكيمياء 0147473 هدى كامل قفطان الكايد  .526
 
 
 
 
 

 0التاهيل 

 الجلسة االولى
 ص 9-01:01

 الكيمياء 0147504 سمر رشدى عبد اهلل المعايطه  .527

 الكيمياء 0147574 هبه عيسى حسن بالصيه  .522

 الكيمياء 0147702 االء حسن سليمان عثمان  .529

 الرياضيات 0151145 انوار حسن نجم النعيمات  .561

 العلوم الحياتيه 0152154 عبد المنان محمد هاشم الشريف  .560

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 0152465 هاجر صالح صياح النعيمات  .565

 الكيمياء 0152676 نزال عبد الرحمن ربحي الهرش  .563

 العلوم الحياتيه 0155135 لمى عرفات محمد عبد اهلل  .564

 العلوم الحياتيه 0155161 االء زياد محمد خريوش  .562

 الكيمياء 0155610 سهى صقر عبد المطلب العكايله  .566

 الكيمياء 2110564 مروج رفيق حسن الصراوي  .567

 العلوم الحياتيه 2120116 محمود باسل محمود تيم  .562

 الرياضيات 2120334 اباء خالد عبداهلل ابو يوسف  .569

 الفيزياء 2120396 سعد علي سلمان ابوغليون  .571
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 االمتحان/ الوقتمكان  التخصص الجامعيالرقم  االسم الرقم

 العلوم الحياتيه 2120469 عمر كايد خليل ابومقيبل  .570

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 2120513 مالك  خضر حلمي الطباخي  .575

 الرياضيات 2120572 امل محمود ابراهيم محسن  .573

راكان مجدى محمد/ ابو العال   .574
 علي/

 الكيمياء 2120763

نانسي عبد السالم عبد الحميد   .572
 ياسين

 الكيمياء 2120785

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 2120822 السعود القاقهعمر وليد محمود أبو   .576

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 2120998 معاذ صبحي عبدالعزيز حمو  .577

 الرياضيات 2121034 حسام اكرم حسن الخوالده  .572

 العلوم الحياتيه 2121283 فرح هشام عبدالرحيم الكسواني  .579

 الرياضيات 2130114 تاليتا بشاره خضر بقله  .521

 الفيزياء 2130238 دعاء سليمان توفيق حسين                    .520

 الفيزياء 2130248 محمد قاسم عبداهلل عقيالن  .525

 الرياضيات 2130272 مها جمال محمود عيسى  .523

 الفيزياء 2130288 زهراء محمد رفيق ابو الرب  .524

 الفيزياء 2130333 ربيع خالد سلمان ابو سرحان  .522

 العلوم الحياتيه 2130392 روان يوسف محمد القناص  .526

 العلوم الحياتيه 2130469 هبه محمد عبد اللطيف عمر  .527

 الكيمياء 2130477 براءه كمال سليمان عقل  .522

 الفيزياء 2130548 جهاد نضال ناظر السرساوي  .529

 الكيمياء 2130677 رزان ناجح عمر مشخوج  .591

 الكيمياء 2130824 سالم علي خليل الصباغ  .590

 الكيمياء 2130844 شذى علي عويد الشرع  .595
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وموعد المتحانيرجى اإلنتباه لمكان  كلية العلوم   

 

 

 العلوم كلية

 والصيفي الثاني الفصل/الجامعية الكفاءة امتحان

59-4-5102 

 األحد

 

 مكان االمتحان/الوقت الكلية التخصص الرقم الجامعي االسم الرقم

  العلوم التحاليل الطبية 0085290 النا احمد محمود غوانمه  .0
Student.com 
 الجلسة االولى

 صباحًا 2-9:31

 االحد
59-4-5102 

 العلوم التحاليل الطبية 0126748 كلوبنفين عبد الحميد اسماعيل   .5

 العلوم التحاليل الطبية 0130553 دانه زيد محمود القواسمه  .3

 العلوم التحاليل الطبية 0131961 تمارا عماد خالد الحرازنه  .4

 العلوم التحاليل الطبية 0132360 اسراء معين راضي الكوني  .2

 العلوم التحاليل الطبية 0132512 ساره حسين حسن عليان  .6

 العلوم التحاليل الطبية 0133734 تسنيم عبداهلل محمدهاني قصاب باشي  .7

 العلوم التحاليل الطبية 0133967 هديل محمد خلف الهليل  .2

 العلوم التحاليل الطبية 0134354 ياسمين عبد الغني ربحي /احمد البيك/  .9

 العلوم التحاليل الطبية 0135844 لينا محمد نمر الشخشير  .01

 العلوم التحاليل الطبية 0137273 مثنى يحيى بشير العثامين البطوش  .00

 العلوم التحاليل الطبية 0137610 بيان صالح الدين امين مساد  .05

 العلوم التحاليل الطبية 0137967 بتول علي حسن عزايزه  .03

 العلوم التحاليل الطبية 0138050 حنين محمد صالح عزام  .04

 العلوم التحاليل الطبية 0138602 نانسي محمود محمد فتوت  .02

 العلوم التحاليل الطبية 0139690 مرام موسى صبرى تيم  .06

 العلوم التحاليل الطبية 0139740 علي دعاس فاطمه البتول/ عيسى/  .07

 العلوم التحاليل الطبية 0139742 باسل احمد داود غنيم  .02

 العلوم التحاليل الطبية 0139764 ياسمين ابراهيم حسن ابو موسى  .09

 العلوم التحاليل الطبية 0139843 هال يوسف علي المصاروه  .51

 العلوم التحاليل الطبية 0139942 النا جمال عبد الرحمن حبوب  .50

 العلوم التحاليل الطبية 0140096 نجوى اسحق اسماعيل الدويك  .55

 العلوم التحاليل الطبية 0140385 راما عبد القادر محمود الدراس  .53

 العلوم التحاليل الطبية 0140420 فيصل احمد حميداتربى   .54

 العلوم التحاليل الطبية 0140458 فيصل متعب مسعف السليحات  .52

 العلوم التحاليل الطبية 0140477 عدي عطا عبد المعطي الشويكي  .56

 العلوم التحاليل الطبية 0140499 رنده حسن عزات أبو زيد  .57

 العلوم التحاليل الطبية 0140504 شهره جهاد سعيد االدهم  .52

 العلوم التحاليل الطبية 0140536 ياسمين امجد محمد صالح  .59
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وموعد المتحانيرجى اإلنتباه لمكان  كلية العلوم   

 مكان االمتحان/الوقت الكلية التخصص الرقم الجامعي االسم الرقم

 العلوم التحاليل الطبية 0140559 فرح جمعه محمد مصطفى  .31

 العلوم التحاليل الطبية 0140565 افنان ماهر حميد عواد  .30

 العلوم التحاليل الطبية 0140590 رهف ابراهيم علي العتوم  .35

 العلوم التحاليل الطبية 0140607 غازي احمد عباسدعاء   .33

 العلوم التحاليل الطبية 0140616 محمود حسام الدين محمود /الحاج علي/  .34

 العلوم التحاليل الطبية 0140626 عفراء وائل محمد عثمان  .32

 العلوم التحاليل الطبية 0140671 شروق رياض محمود القيسي  .36

 العلوم التحاليل الطبية 0140677 الرحمنشيرين باسم محمد عبد   .37

 العلوم التحاليل الطبية 0140771 عنود محمد فليح الخريشه  .32

 العلوم التحاليل الطبية 0140799 نور فؤاد صالح الشرع  .39

 العلوم التحاليل الطبية 0140869 فرح غسان عبد القادر عاشور  .41

 العلوم الطبيةالتحاليل  0140891 راما بالل محمد ابو عرجه  .40

 العلوم التحاليل الطبية 0140892 هبه احمد عبد الرحمن سعيد  .45

 العلوم التحاليل الطبية 0140919 حنين مروان عمر غنيم  .43

 العلوم التحاليل الطبية 0140925 ربى ماهر محمد جبريل  .44

 العلوم التحاليل الطبية 0140933 نانسي ايمن نايف اليعقوب  .42

 العلوم التحاليل الطبية 0140934 احمد خرمااسراء جهاد   .46

 العلوم التحاليل الطبية 0140945 نور حسام عبد الحليم االبراهيم  .47

 العلوم التحاليل الطبية 0140951 حنين احمد محمود ياسين  .42

 العلوم التحاليل الطبية 0140987 سيماء معاذ /محمد كمال/ عاليه  .49

 العلوم التحاليل الطبية 0140991 الشايبدالل عبد القادر عبد العزيز   .21

 العلوم التحاليل الطبية 0141083 شهد سمير احمد خليل  .20

 العلوم التحاليل الطبية 0141187 حنان اسامه عادل هنيه  .25

 العلوم التحاليل الطبية 0141250 جيرون اشرف صبرى مصطفى  .23

 العلوم التحاليل الطبية 0141678 ايله احمد جمال ابو الغنم  .24

 العلوم التحاليل الطبية 0141689 ايناس سمير عمر الواوى  .22

 العلوم التحاليل الطبية 0142365 بهيه علي محمد سياج  .26

 العلوم التحاليل الطبية 0142437 عال محمد تقي ضمره  .27

 العلوم التحاليل الطبية 0142447 هبه محمد عبد ربه ابو نصر  .22

 العلوم التحاليل الطبية 0142462 رحمه مقبل مصطفى دار علي  .29

 العلوم التحاليل الطبية 0142503 يافا عارف مطر الشرفات  .61

 العلوم التحاليل الطبية 0142515 علياء بدوى /محمد صابر/ قنيبي  .60

 العلوم التحاليل الطبية 0142535 نوار موسى سالم الصرايره  .65

 العلوم الطبيةالتحاليل  0142559 ايمان محمد سليمان الساليطه  .63

 العلوم التحاليل الطبية 0142691 رند سليمان خالد الطاهر  .64

 العلوم التحاليل الطبية 0142714 ملك نظام احمد العتيبي  .62

دالل احسان /محمد بركات /ابو رجب   .66
 التميمي/

 العلوم التحاليل الطبية 0142732

 العلوم التحاليل الطبية 0142744 مريم جهاد احمد مشعل  .67

 العلوم التحاليل الطبية 0142754 دعاء يونس علي ابو جابر  .62

 العلوم التحاليل الطبية 0142777 رفيده خلف شوكت العودات  .69
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وموعد المتحانيرجى اإلنتباه لمكان  كلية العلوم   

 مكان االمتحان/الوقت الكلية التخصص الرقم الجامعي االسم الرقم

 العلوم التحاليل الطبية 0142788 البتول سالم عبد اهلل المساعفه  .71

 العلوم التحاليل الطبية 0142799 مرح ماجد محمد جبران  .70

 العلوم التحاليل الطبية 0142805 العبيدينآيات ابراهيم عوده   .75

 العلوم التحاليل الطبية 0142808 سهى جالل هشام الطويل                      .73

 العلوم التحاليل الطبية 0142882 غاده احمد عوض اهلل حمدان  .74

 العلوم التحاليل الطبية 0142945 ملك بسام عبداهلل الخطيب                   .72

 العلوم التحاليل الطبية 0142961 ربى خالد سامي قواريق                      .76

 العلوم التحاليل الطبية 0142974 عروب رياض محمد الحربي  .77

 العلوم التحاليل الطبية 0142979 هديل حسن علي الشايب  .72

 العلوم التحاليل الطبية 0142986 نيفين عناد جريس العيسى  .79

 العلوم التحاليل الطبية 0142995 مفلح المناسيهاسالم عارف   .21

 العلوم التحاليل الطبية 0143029 فرح يوسف محمد فوده                        .20

 العلوم التحاليل الطبية 0143049 ساره امجد عبد اهلل سعاده  .25

 العلوم التحاليل الطبية 0143111 روان سليم رفيفان الدميري  .23

 العلوم التحاليل الطبية 0143146 الرواضيهوعد حسين مصطفى   .24

 العلوم التحاليل الطبية 0143154 ورود مروان محمد الخب  .22

 العلوم التحاليل الطبية 0143360 االء ساهر محمود كممجي  .26

 العلوم التحاليل الطبية 0143554 سندس محمد اكرم الحوراني  .27

 العلوم الطبية التحاليل 0143819 سباء نواف عبد المجيد خليفات  .22

 العلوم التحاليل الطبية 0144020 هدى محمد عبد الهادى الحمد  .29

 العلوم التحاليل الطبية 0144118 رزان ناصر مسعود ابو عيشه                  .91

 العلوم التحاليل الطبية 0144534 سرى حسن عصري السعود  .90

 العلوم التحاليل الطبية 0144648 امل عمر عبد ربه ابو غنيم  .95

 العلوم التحاليل الطبية 0144660 سرينا مروان معذى قماش  .93

 العلوم التحاليل الطبية 0144793 انتصار منصور سلمان الدربيسي  .94

 العلوم التحاليل الطبية 0144878 اسيل ابراهيم يوسف الكايد  .92

 العلوم التحاليل الطبية 0144967 رزان ماجد عبد الكريم عليان  .96

 العلوم التحاليل الطبية 0145241 هاشم الشريفمجد علي   .97

 العلوم التحاليل الطبية 0145334 هديل اسامه احمد صبيح  .92

 العلوم التحاليل الطبية 0145345 نور محمد قاسم درويش  .99

 العلوم التحاليل الطبية 0145359 حنان امنيزل سالم النعيمي  .011

 العلوم الطبيةالتحاليل  0145366 مجد حافظ عيسى البستنجي  .010

 العلوم التحاليل الطبية 0145388 عزم احمد ملوح القفعان  .015

 العلوم التحاليل الطبية 0145403 ساره فواز ناجي العبادي  .013

 العلوم التحاليل الطبية 0145440 ديانا داوود سعد الدين هاكوز  .014

 العلوم التحاليل الطبية 0145535 سجود كايد سليمان جميل  .012

 العلوم التحاليل الطبية 0145543 احمد محمود ابو جودهبتول   .016

 العلوم التحاليل الطبية 0145630 سجى سعيد توفيق حسونه  .017

 العلوم التحاليل الطبية 0145661 امجد مفلح سالمه الحميديين  .012

 العلوم التحاليل الطبية 0145696 فرح ابراهيم عبد المجيد الشبلي  .019
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 مكان االمتحان/الوقت الكلية التخصص الرقم الجامعي االسم الرقم

 العلوم التحاليل الطبية 0145719 سميه عليان سليم الجنيدي  .001

 العلوم التحاليل الطبية 0145745 ياسمين طالل عواد السنيد  .000

 العلوم التحاليل الطبية 0145822 تهاني خيرى صبرى المصبح  .005

 العلوم التحاليل الطبية 0145935 هنيه محمد عبد القادر السعود  .003

 العلوم الطبيةالتحاليل  0146012 نورمانه حسام محمود عطيه  .004

 العلوم التحاليل الطبية 0146037 وفاء نايف اسماعيل عقل  .002

 العلوم التحاليل الطبية 0146077 لينا مخلد نهار الحجايا  .006

 العلوم التحاليل الطبية 0146141 فرح كامل عبد اهلل العجارمه  .007

 العلوم التحاليل الطبية 0146231 رزان عادل حسن الشمايله  .002

 العلوم التحاليل الطبية 0146282 عاطف محمد المواسسلسبيل   .009

 العلوم التحاليل الطبية 0146292 قتيبه جمال عبدالرحمن ابو سعد  .051

 العلوم التحاليل الطبية 0146315 تسنيم محمود علي العميشات  .050

 العلوم التحاليل الطبية 0146328 النا محمد توفيق ناجي  .055

 العلوم التحاليل الطبية 0146341 العنود خالد عليان الفقهاء  .053

 العلوم التحاليل الطبية 0146459 اروى سمير راشد ابو ساره  .054

 العلوم التحاليل الطبية 0146558 وسام احمد محمد الحاليبه  .052

 العلوم التحاليل الطبية 0146620 عبداهلل عيسى سليم العدم  .056

 العلوم التحاليل الطبية 0146921 دانه زيد توفيق ابو دلهوم  .057

 العلوم التحاليل الطبية 0146942 رغد رافع نهار الدبايبه  .052

 العلوم التحاليل الطبية 0147062 عاليه محمد احمد الفرارجه  .059

 العلوم التحاليل الطبية 0147133 سالم علي محمود الكي  .031

 العلوم التحاليل الطبية 0147172 ورود فارس محمود السبوع  .030

 العلوم التحاليل الطبية 0147565 جميل صالحاتسجى صالح الدين   .035

 العلوم التحاليل الطبية 0147793 زيد محمد اسماعيل حسان  .033

 العلوم التحاليل الطبية 0147931 عامر سعدات فايز ابو حويله  .034

 العلوم التحاليل الطبية 0155181 اسالم يوسف محمد الصوص  .032

 العلوم التحاليل الطبية 0155954 هيا زكريا حسين الحناتله  .036

 العلوم التحاليل الطبية 2110164 خديجة صبري عثمان قشوط  .037

 العلوم التحاليل الطبية 2120660 ساره محمد سليمان الفالح  .032

 العلوم التحاليل الطبية 2120722 والء عبد الفتاح محمد ابو شلبايه  .039

 العلوم التحاليل الطبية 2130002 ليلى عبدالرحيم عبد الفتاح ابو دياك  .041

 العلوم التحاليل الطبية 2130189 منار منذر سارى زقيلي  .040

 العلوم التحاليل الطبية 2130190 براءه ايمن موسى ابو الحاج  .045

 العلوم التحاليل الطبية 2130204 الرا احمد علي شاهين  .043

 العلوم التحاليل الطبية 2130236 تمارا نائل عثمان حسين  .044

 العلوم التحاليل الطبية 2130462 ياسمين بسام حمد اهلل سليمان  .042

 العلوم التحاليل الطبية 2130627 وعد محمود عارف التالوي  .046

 العلوم التحاليل الطبية 2130646 مهند احمد موسى ابو غوش  .047

 العلوم التحاليل الطبية 2130812 عمر باسم خضر الجعبرى  .042

 


