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 يرجى اإلنتباه لمكان وموعد المتحان كلية العلوم 

 كلية العلوم 
 االولامتحان الكفاءة الجامعية/الفصل 

31/33/7132 

  االثنين

 

 القاعة التخصص الرقم الجامعي اسم الطالب #

 مجمع/ االندلس مختبر الكيمياء 2130690 ابراهيم مازن فريح ابو محفوظ  .1
  االنسانية القاعات

 صباحًا 9-11:01

 االولىالجلسة 

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 139169 احمد عاطف خلف المزايده  .2

 الرياضيات 130683 احمد هيثم تيسير الرشق  .0

 التحاليل الطبية 127708 اريج ممدوح خلف الرقاد  .4
 الرياضيات 124346 اسامه احمد صالح الرحاحله  .5

 التحاليل الطبية 128716 اسامه هيثم علي سعاده  .6

 العليا الدراسات مختبر
 االنسانية القاعات مجمع/

 صباحًا 9-11:01

 االولىالجلسة 

 التحاليل الطبية 136590 اسراء عماد عبد الحميد سالمه  .7

 الرياضيات 121225 اسراء ماجد احمد ابويحيي  .8

 الكيمياء 143191 اسالم رفيق محمد العمرين                   .9

 الكيمياء 138030 اسماعيل خليل سلمان الجالد  .11

 الكيمياء 124384 اسوه ايمن احمد ابو ليل  .11

 الرياضيات 141745 افنان ابراهيم عبد اهلل مرعي  .12

 الكيمياء 139893 االء رزق ابراهيم الشبلي  .10

 التحاليل الطبية 134807 االء مازن يوسف الداودي  .14

 التحاليل الطبية 134627 الزهراء جميل عمر بطاح  .15

 الكيمياء 137024 العنود احمد موسى المناصير  .16

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 134630 امل احمد سليمان عبد الرحيم  .17

 التحاليل الطبية 143001 ايناس رفعت عبد الكريم الوحوش              .18

 التحاليل الطبية 139207 ايناس وصفي عبد اهلل المعجل  .19

 الكيمياء 138836 ايه احمد علي العبادي  .21

 الرياضيات 141791 ايه عادل نعمان صالح  .21

 الكيمياء 116539 أحمد زهير محمد ياسين  .22

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 119664 أمين زياد أمين الشومري  .20

 الكيمياء 2130477 براءه كمال سليمان عقل  .24

 الكيمياء 134766 براءه محمد يوسف القرعان  .25

 الرياضيات 142074 بشرى احمد سليمان البطايحه  .26

 التحاليل الطبية 136797 بلقيس ناصر الدين محمد ابو رياش  .27

 الرياضيات 142056 الكيالنيبيان /محمد مأمون/   .28

 العلوم الحياتيه 146010 بيان حمزه خميس صبره  .29

 التحاليل الطبية 142478 تسنيم خضر فزاع الحلحولي  .01

 الرياضيات 142040 تسنيم هاشم محمد االطرش  .01

 الكيمياء 130833 تمارا سهيل احمد الشاعر  .02

 الكيمياء 127803 جهاد عبد اهلل موسى ابو عويضه  .00

 الرياضيات 2121034 حسام اكرم حسن الخوالده  .04

 الفيزياء 146400 حسان سمير صبحي ابو حسان  .05
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 يرجى اإلنتباه لمكان وموعد المتحان كلية العلوم 

 القاعة التخصص الرقم الجامعي اسم الطالب #

 الرياضيات 132944 حسيب عمر محمد سند  .06

 الرياضيات 125355 حسين فيصل حسين القاضي  .07

 التحاليل الطبية 127499 حال فوزى خالد الطواهيه  .08

 التحاليل الطبية 142663 حال محمد حسن ابو رداحه                    .09

 التحاليل الطبية 138829 حنان فراس صبحى كريشان  .41

 العلوم الحياتيه 138820 حنان يونس محمد المهيرات  .41

 العلوم الحياتيه 121471 حنين ابراهيم داود القطاونه  .42

 الرياضيات 133753 حنين بديع سليمان االفغاني  .40

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 139236 حنين خالد سالمه الخضور  .44

 الفيزياء 132316 حنين عادل محمد الهباهبه  .45

 العلوم الحياتيه 125945 حنين عثمان ابراهيم سكر  .46

 العلمية القاعات مختبر
 صباحًا 9-11:01 

 االولىالجلسة 
 

 التحاليل الطبية 138050 حنين محمد صالح عزام  .47

 الكيمياء 2130693 خالد ابراهيم محمد النجار  .48

 التحاليل الطبية 2110164 خديجة صبري عثمان قشوط  .49

 الكيمياء 131519 خليل امجد خليل الصوالحه  .51

 الكيمياء 2051495 خولة عبداهلل إسماعيل شباك  .51

 الرياضيات 142032 دعاء زياد حسين حمزه  .52

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 132571 دعاء صالح صياح النعيمات  .50

 الرياضيات 141418 دعاء عدنان حسن احمد  .54

 الكيمياء 142532 دعاء محمد عبد الرحمن قشوع  .55

 الفيزياء 133411 دعاء محمد محمود ابو جوده  .56

 الرياضيات 2130208 دعاء يوسف عبد الجليل الفياللي  .57

 الكيمياء 136893 ديانا فيصل عبد الرحمن المجذوب  .58

 والتطبيقيةالجيولوجيا البيئية  134301 ذرى رياض عبده الطراونه  .59

 العلوم الحياتيه 131468 ذكريات خالد محمد موسى  .61

 الرياضيات 130869 رانيا سليمان احمد ابو عامود  .61

 العلوم الحياتيه 132919 رانيا عبد اهلل محمد ابو كويك  .62

 التحاليل الطبية 133917 رانيه سامي عبد الحميد النسور  .60

 الكيمياء 126132 ربيع عبدالحكيم محمود نوفل  .64

 التحاليل الطبية 2120815 رحمة خليل سالم هذيل  .65

 الكيمياء 141667 رزان ابراهيم حسين رحال  .66

 الرياضيات 2130065 رزان خالد يوسف ابو ناب  .67

 التحاليل الطبية 144286 رشا نعيم محمد نبابته  .68

 الرياضيات 125531 رغد محمد غالب الشبلي  .69

 الرياضيات 136898 رماح عبد اهلل احمد جابر  .71

 الكيمياء 141675 رنا حسن علي سليمان  .71

 التحاليل الطبية 2121348 رنا نادر ابراهيم الربايعه  .72

 الكيمياء 142677 رناد طالل رجا جعايصه  .70

 الفيزياء 141873 رناد عوده عبد الفتاح الخواجا              .74

 التحاليل الطبية 139106 رند ابراهيم جودت الزيتي  .75
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 القاعة التخصص الرقم الجامعي اسم الطالب #

 العلوم الحياتيه 146409 رنده عبدالقادر عبد الحميد احمد  .76

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 2130361 روان رائد سليم الكايد  .77

 الكيمياء 141784 روعه ياسر رجا الشراب  .78

 الكيمياء 2130607 رؤى احسان اكرم حمدان  .79

 التحاليل الطبية 137580 رؤى طالب خليل الدقس  .81

 الكيمياء 140664 ريانه عبد الجليل موسى عمرو  .81

 التحاليل الطبية 142552 ريم حامد صبحي الشلبي                      .82

 الرياضيات 134151 ريم صادق حسن مساعفه  .80

 التحاليل الطبية 136865 ريم نمر محمد علي  .84

 التحاليل الطبية 142872 زينب وليد يعقوب ابو لبن                   .85

 التحاليل الطبية 130464 زينه عمر خميس عباس  .86

 التحاليل الطبية 132512 ساره حسين حسن عليان  .87

 التحاليل الطبية 2120660 ساره محمد سليمان الفالح  .88

 الفيزياء 151169 ساري ابراهيم /محمد امين/ الكيالني  .89

 التحاليل الطبية 130675 سالي طالل يوسف عيه  .91

 التحاليل الطبية 145724 سامي ماجد مطر سميحان  .91

 الرياضيات 126418 سجود عبد الرحمن عبد اهلل المالد  .92

 الفيزياء 2120396 سعد علي سلمان ابو غليون  .90

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 138353 سلسبيال ابراهيم عبد الهادى الحباشنه  .94

 الفيزياء 142104 سماح زياد فريد كنعان  .95

 التحاليل الطبية 133945 سهيله عمر محمود كساب  .96

  التأهيل علوم مختبر
 صباحًا 9-11:01

 االولىالجلسة 

 العلوم الحياتيه 107842 سيرين سمير /محمد علي/ مناع  .97

 التحاليل الطبية 145539 سيرين نور الدين خليل ابو خليفه  .98

 الكيمياء 136065 سيلينا عز الدين محمد النوفلي  .99

 الفيزياء 133381 شذى محمود موسى الرياني  .111

 التحاليل الطبية 129407 شفاء ميعاد عطا رمضان  .111

 الكيمياء 130720 شهد حاتم سالم عابد  .112

 الرياضيات 133715 شهد عماد شفيق عبد الرحيم                  .110

 الكيمياء 131974 شيماء حسن محمد شهاب  .114

 الرياضيات 137165 صفاء محمد حمدان ابو زايد  .115

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 121537 صهيب صالح حسين عبد العزيز  .116

 الكيمياء 141400 عادل جمال عادل /محمد حامد/  .117

 التحاليل الطبية 137920 عاصم وليد فايز ابو عنزه  .118

119.  
عبد القادر سالمه عبد القادر ابو 

 الكيمياء 142745 حسين

 العلوم الحياتيه 140114 عبداهلل عبدالسالم عبداهلل عبداهلل  .111

 الكيمياء 2130420 عرين معاذ /محمد عادل/ عكاشه  .111

 التحاليل الطبية 141248 علياء فوزى مفضي حتمل  .112

 العلوم الحياتيه 2120469 عمر كايد خليل ابو مقيبل  .110

 الرياضيات 141641 فاطمه سعيد خالد العاصي  .114
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 يرجى اإلنتباه لمكان وموعد المتحان كلية العلوم 

 القاعة التخصص الرقم الجامعي اسم الطالب #

 الرياضيات 141913 فاطمه محمود عبد المعطي خضير               .115

 التحاليل الطبية 142814 فرح /محمد خالد /اكرم السقا  .116

 العلوم الحياتيه 133323 فرح خليل عبد الحافظ المبارك  .117

 التحاليل الطبية 2120752 فرح عبد الكريم مفلح الصلمان  .118

 الفيزياء 141993 فرح عماد عبد اهلل جاد اهلل                .119

 العلوم الحياتيه 2121283 فرح هشام عبد الرحيم الكسواني  .121

 التحاليل الطبية 143040 لبنى خليل ابراهيم جاد اهلل                .121

 التحاليل الطبية 2121126 ليث وليد كايد صالح  .122

 الكيمياء 142435 لينه عبد الرحيم محمود دراغمه  .120

 الكيمياء 132882 محمد ابراهيم شحاده ابو عياده  .124

 الرياضيات 142899 محمد احمد محمد المناصره  .125

 التحاليل الطبية 127901 محمد اسماعيل جبريل ابو زهره  .126

 العلوم الحياتيه 118357 محمد أحمد سليم الدوين  .127

 الكيمياء 2130866 محمد سالم بكر عوده اهلل  .128

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 135429 محمد قاسم علي حسبان  .129

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 2120239 محمد محمود محمد منصور  .101

 التحاليل الطبية 2120806 محمود حسن عقيل زياده  .101

 الفيزياء 133528 مراد عبدالرحيم يوسف عودة اهلل  .102

 العلوم الحياتيه 146506 مرام احمد موسى الزواهره  .100

 التحاليل الطبية 139836 مرح ابراهيم صالح حبش  .104

 التحاليل الطبية 2130274 مرح سليمان علي بني مصطفى  .105

 الكيمياء 2110564 مروج رفيق حسن الصراوي  .106

 الفيزياء 111275 مروه جعفر حسني بنات  .107

 التحاليل الطبية 143018 مروه زهير محمود صايمه                     .108

 الكيمياء 105991 معاوية محمد داود الثوابية  .109

 الكيمياء 143453 مالك غازى مازن المحيسن  .141

 الكيمياء 138218 منال زهير سليمان السعافين  .141

 الكيمياء 135194 منى بالل محمود الحش  .142

 الرياضيات 141887 منى نضال اكرم سالم  .140

 التحاليل الطبية 130927 ميس احمد حمدان الخب  .144

 التحاليل الطبية 134881 ميس احمد عبد الرحيم البطه                 .145

 الكيمياء 145992 نجالء منصور حسن البشيش  .146

 الفيزياء 140656 نزار ماهر اسماعيل البقور  .147

 الرياضيات 142160 نعمه فايز علي سالمه                       .148

 الرياضيات 114304 نماء ساكت حسين السيوف  .149

 الرياضيات 132505 نور عوده رجا الحمد  .151

 التحاليل الطبية 135681 هبة اهلل محمد خليل عقيل  .151

 الرياضيات 132104 هبه مالك محمد جوري  .152

 التحاليل الطبية 130881 هبه محمد سالم الخرابشه  .150

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 134752 هبه وليد علي المشرفي  .154
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 يرجى اإلنتباه لمكان وموعد المتحان كلية العلوم 

 القاعة التخصص الرقم الجامعي اسم الطالب #

 الكيمياء 132915 هدى احمد سميح سعيدان  .155

 الفيزياء 141782 هدى محمد عبد المجيد قطيش  .156

 الرياضيات 139090 هديل عبد الكريم عبد القادر المغاريز  .157

 الكيمياء 118021 هذال إبراهيم سالمة الغويري  .158

 التحاليل الطبية 136802 هند عائد سليمان الحنن  .159

 الرياضيات 121302 هيا رجا عوده العودات  .161

 الكيمياء 133638 هيا عبد المجيد اسبيتان عفونه  .161

 التحاليل الطبية 140536 ياسمين امجد محمد صالح  .162

 الكيمياء 131837 يزن هيثم محمد ابو شادوف  .160
 


