
1 
 

 

 

 القاعة التخصص الجامعيالرقم  االسم #

 الصيدلة 139318 احمد اسماعيل ابراهيم عمله  .1

  التربوية العلوم مختبرات
 صباحًا 9-11:01

 االولىالجلسة 

 الصيدلة 133533 اريج مروان ابراهيم العمايره  .2

 الصيدلة 139217 اسراء منير خالد سويلم  .0

 دكتور في الصيدلة 110381 الخمايسهاسراء نجم عبدالنبي   .4

 الصيدلة 2121038 اسراء يوسف ابراهيم الزعاترة  .5

 الصيدلة 2130917 اسالم مجدي طاهر سلهب  .6

 الصيدلة 132557 اسيل حازم عطا اهلل العدينات  .7

 الصيدلة 133221 اسيل سميح صالح /الحاج عباس/  .8

 الصيدلة 138585 اسيل مصطفى محمد البراري  .9

 الصيدلة 137951 اسيل نبيل عبدالغني القواسمي  .11

 الصيدلة 133914 االء عصام عوض فرحان  .11

 الصيدلة 133106 انسام /محمد امين/ ابراهيم اللحام  .12

 الصيدلة 133366 انوار رياض محمود الهوده  .10

 الصيدلة 133462 ايات محمد عوده الفاعوري  .14

 الصيدلة 138567 ايه عبداهلل حسن قوقزه  .15

 الصيدلة 2130175 ايه عماد مصطفى خليل  .16

 الصيدلة 145691 ايه فايز ابراهيم الجنازره  .17

 الصيدلة 132469 بديع موفق يعقوب الطوال  .18

 الصيدلة 132431 بيان /محمد سلطان/ علي اعليان  .19

 الصيدلة 132227 بيان ماجد حسين شرعان  .21

 الصيدلة 139570 تاال عصمت وديع /منصور الكرادشه/  .21

 الصيدلة 139109 تسنيم احمد جمعه الشوابكه  .22

 الصيدلة 133000 تغريد عمر ياسين عمر  .20

 الصيدلة 144994 تقى احمد محي الدين مستريحي  .24

 دكتور في الصيدلة 2110352 ثبات اثير شريف الضاحي  .25

 الصيدلة 132964 جمانه درويش مصطفى العواوده  .26

 الصيدلة 138306 جنان مصباح توفيق محمود  .27

 الصيدلة 136067 حسام باسل عيد جبريل  .28

 الصيدلة 105334 حمزه احمد مصطفى العوايشه  .29

 الصيدلة 133299 حنان محمد نجم الدين بلتو  .01

 الصيدلة 132679 حنين خيرى جميل عبيد  .01

 الصيدلة 2110105 خديجه نايل برجس المشاقبه  .02

 الصيدلة 137921 دانه عمر علي مساعده  .00

 الصيدلة 135789 دعاء جعفر هاشم ابورمان  .04

 الصيدلة 136682 دياال نزار خالد استيتيه  .05

 الصيدلة 133255 ديمه حسين علي الروسان  .06

 الصيدلة 132056 ديمه حسين محمد ذياب  .07

 الصيدلة 138226 ديمه صبحى ابراهيم الحديدي  .08

 الصيدلة 137537 ديمه محمد مدحت شموط  .09

 الصيدلة 133203 العالونه                ديمه محمود حسين   .41

 كلية الصيدلة
 االولامتحان الكفاءة الجامعية/الفصل 

31/33/7312 

 االثنين



2 
 

 القاعة التخصص الجامعيالرقم  االسم #

 الصيدلة 132498 دينا سميح جميل عجيالت  .41

 الصيدلة 132562 راما ابراهيم محمد عليان  .42

 الصيدلة 133222 رانيا جمال كامل طوقان  .40

 الصيدلة 2130579 رانيا غسان زكي نصر  .44

 الصيدلة 2131003 رايه حسين محمود مناصره  .45

 الصيدلة 132242 ربى عدنان عبدالعزيز شعالن  .46

 الصيدلة 134246 رزان فواز عرفات سلهب  .47

 الصيدلة 137798 رزان قدري فريد تايه  .48

 الصيدلة 129202 رزان محمد صالح درادكه  .49

 الصيدلة 132107 رنيم فارس محمد عوض اهلل  .51

 الصيدلة 138650 رهام محمد هويمل الزبن  .51

 الصيدلة 139061 بدويهروان خالد فايز   .52

 الصيدلة 126615 رؤى حاليقه  .50

 الصيدلة 136948 رؤى علي احمد المشاقبه  .54

 الصيدلة 2110270 زين ابراهيم غازي الحباشنه  .55

 الصيدلة 115768 زينب محمود حماد الحوامده  .56

 الصيدلة 130469 زينه ايمن بكر الخيري  .57

 الصيدلة 141253 ساجده نعيم محمود كنعان  .58

 الصيدلة 132803 ساره احمد عطا اهلل الطيطي  .59

 الصيدلة 138659 ساره اسحق يعقوب الحدادين  .61

 الصيدلة 107353 ساره عمار صبحي صبحي  .61

 الصيدلة 129420 ساره كمال ذيب الصايغ  .62

 الصيدلة 128207 سجى وليد عبدالرحيم خرابشه  .60

 الصيدلة 132716 سحر وليد جميل ابوعامر  .64

 الصيدلة 132845 سمر مصطفى محمد المصطفى  .65

 الصيدلة 133500 سناء شريف عبدالرحمن عبدالفتاح  .66

 الصيدلة 128006 سندس بسام /محمد ثابت/ العلمي  .67

 الصيدلة 138619 سندس محمود صالح عرام  .68

 الصيدلة 133045 سهاد يوسف محمد جعاره  .69

 الصيدلة 134794 سيف زياد صالح الحدادين  .71

 الصيدلة 133509 شذى احمد حسن رمضان                        .71

 الصيدلة 138757 شهد موفق محمود الفاعوري  .72

 الصيدلة 138181 عالء حسين عبداهلل الصجري  .70

 الصيدلة 136254 علي حسن علي سالمه  .74

 الصيدلة 139719 علي حيدر ازهر شريف  .75

 الصيدلة 128390 عهد وليد خالد العثمان  .76

 الصيدلة 132326 غفران باسل محمد جابر                      .77

 الصيدلة 2121275 غفران بشير سليمان ابوعميره  .78

 الصيدلة 132521 فرح امين محمد حسين  .79

 الصيدلة 132126 فرح حسين عيسى شعبان                       .81

 الصيدلة 134478 فرح عمر حسين بيان  .81

 الصيدلة 133100 فرح محمد شحاده علي  .82

 الصيدلة 130645 فرح محمد فهمي ابوحماد  .80

 الصيدلة 2130614 كاتيا عصام محمد فرج  .84

 الصيدلة 131218 كارينا سالم سليم بركات  .85

 الصيدلة 133141 لمى عصام احمد ابوديه  .86



3 
 

 القاعة التخصص الجامعيالرقم  االسم #

 دكتور في الصيدلة 120295 لمياء فيصل يوسف دالبيح  .87

 الصيدلة 126480 ليزا نايف جميل الغيشان  .88

 الصيدلة 133052 ليالس عصام عزات السيد  .89

 الصيدلة 130575 لين ايمن محمود العسعس  .91

 الصيدلة 132653 لين خيرى ايوب الحموري  .91

 الصيدلة 132438 لينا يحيى عبدالحليم العصفور  .92

 الصيدلة 139849 لينه عيد محمد ابودلبوح  .90

 الصيدلة 133530 لينه وائل سالمه الحواجره  .94

 الصيدلة 135815 ماجده بشار رياض التكريتي  .95

 الصيدلة 133289 محمد احمد عبداهلل خميس  .96

 الصيدلة 132497 مرام منير صالح حمايده  .97

 الصيدلة 135114 مريم خليل عبدالكريم راشد الضاهر  .98

 الصيدلة 132504 مريم فياض عبداهلل دراغمه  .99

 الصيدلة 133037 مريم محمد ابراهيم محفوظ  .111

 الصيدلة 126649 مصطفى ناظم مجيد مجيد  .111

 الصيدلة 110217 مصعب خليل محمد الهاشم  .112

 الصيدلة 2120990 معاويه عبدالرزاق صالح الشافعي  .110

 مجمع/ االندلس مختبر
 االنسانية القاعات

 صباحًا 9-11:01 

 االولىالجلسة 

 الصيدلة 2130945 معتصم جمال عبدالمعطي صالح  .114

 الصيدلة 133576 مفاز خالد فوزى باطا  .115

 دكتور في الصيدلة 91417 مالك سعيد محمد عالن  .116

 الصيدلة 2130707 مالك ماهر عبداهلل الزيود  .117

 الصيدلة 135574 مي احمد محمد دودين  .118

 الصيدلة 139499 ميس هاني محمد المحاميد  .119

 الصيدلة 136575 نادر اسماعيل عبدالغني سالم  .111

 دكتور في الصيدلة 115448 نادين محمد حمد خوالده  .111

 الصيدلة 2110620 نايف بن عبداهلل بن ضويعن الجهني  .112

 الصيدلة 2130665 نتالي انور ربحي راشد  .110

 الصيدلة 136508 نسرين مطيع جميل ابوشنب  .114

 الصيدلة 132341 نور عبدالرحيم محمد عبدالحق  .115

 الصيدلة 139366 نور عمر محمد ابوفرحه  .116

 الصيدلة 143730 هبه جهاد زكي ياسين  .117

 الصيدلة 121297 هبه عبدالسالم سالم طشطوش  .118

 الصيدلة 133346 هبه محمود احمد عوده                       .119

 الصيدلة 137175 هبه نعيم عبدالحليم عطيه  .121

 الصيدلة 138043 هديل جمال بديع الخطيب  .121

 الصيدلة 132187 هيا عماد بكر جبر                          .122

 الصيدلة 132297 هيا قاسم عبدالفتاح /ابودقر الخماش/  .120

 الصيدلة 135881 وفاء احمد خميس الحاج  .124

 الصيدلة 132662 وفاء عارف سليمان الشافعي                  .125

 الصيدلة 138600 يارا فايز رشيد زريقات  .126

 الصيدلة 139036 يارا يوسف زكريا الدباس  .127

 الصيدلة 132171 يقين عبدالرزاق درويش المسيعدين  .128

 


