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 دكتور فً الصٌدلة 0133282 غفران علً اسحك الجلخ                     99

 دكتور فً الصٌدلة 0137621 االء ولٌد ابراهٌم الشرٌف 100
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 دكتور فً الصٌدلة 0138779 ساره عادل سعدى الطباخً 122

 دكتور فً الصٌدلة 0133302 ساره ولٌد محمود الموصً                   123

 الصٌدلة 0141597 /دمحم ماهر/ عدنان المبانًاسٌل  124

 الصٌدلة 0142155 االء /دمحم امٌن/ عونً الحطاب 125
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 دكتور فً الصٌدلة 0146911 رزان جمال عبد الخرٌسات 127

 الصٌدلة 0142016 ٌسرى حسٌن مسلم الرعود 128

 الصٌدلة 0142436 ابراهٌم سالم ابوسلٌماالء  129
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 الصٌدلة 0137443 غدٌر كمال ٌوسف عوض هللا 170

 الصٌدلة 0148009 معاذ غاندي /دمحم خلٌل/ 171
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 الصٌدلة 0142210 بتول موسى حسٌن ابوكوٌن 193

 دكتور فً الصٌدلة 0132347 روان دمحم محمود الجنٌدي 194

 دكتور فً الصٌدلة 0138674 ارٌج علً احمد الحجاحجه 195
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 دكتور فً الصٌدلة 0130657 مجد امجد /دمحم فائك/ الجاعونً 210

 الصٌدلة 0145462 ساره دمحم خلٌل الدباس 211

  الصٌدلة 0147920 هبه دمحم عبدالفتاح /نمر بركات/ 212
 
 

مختبرات حاسوب كلية علوم 
 التأهيل 

 الجلسة الخامسة 
 مساء   3-4334

 
 
 
 
 

 دكتور فً الصٌدلة 0132863 خلود حامد عبدهللا ابوزاٌد 213

 دكتور فً الصٌدلة 0129580 خولة بوعمامة 214

 دكتور فً الصٌدلة 0138780 شذى باسم /دمحم سعٌد/ ظافر 215

 دكتور فً الصٌدلة 0141669 امل محمود عواد الخرٌسات 216

 الصٌدلة 0146603 اٌفانا احمد مزلوه الحمران 217

 الصٌدلة 0151415 ساره دمحم عبدالكرٌم المزاٌده 218

 دكتور فً الصٌدلة 0138608 دعاء /دمحم امٌن/ طاهر محمود 219

 دكتور فً الصٌدلة 0133171 حنٌن خضر عبدهللا الهرٌشات 220

 دكتور فً الصٌدلة 0132941 عفانهساره حسام حمدان  221

 دكتور فً الصٌدلة 0132579 مجداالسالم حسٌن الحٌاري 222

 الصٌدلة 0148032 عمار عبدالجبار سعٌد مسعود 223

 دكتور فً الصٌدلة 0133242 اٌمان جمال مصطفى المصري 224
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  الصٌدلة 0138805 رند راضً شحاده المضاه 225
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 الصٌدلة 0146695 غفران زكرٌا عاشور 226

 دكتور فً الصٌدلة 0133679 عنود موفك خمٌس الطهاروه 227

 دكتور فً الصٌدلة 0155213 ابراهٌم امجد دمحم ابومصطفى 228

 دكتور فً الصٌدلة 0133401 هدٌل جواد غالب /اغا النمر/ 229

 دكتور فً الصٌدلة 0138753 مرام عاٌد صبحً الطعامسه 230

 الصٌدلة 0143550 داهود شرٌف زلصاومً  231

 دكتور فً الصٌدلة 0131319 ساندرا فهد عبدالوهاب خرما 232

 الصٌدلة 0140185 منار عبدالحكٌم هائل الملٌكً 233

 دكتور فً الصٌدلة 0138530 رؤى احمد مسترٌحً 234

 دكتور فً الصٌدلة 0133724 منوه مطاوع حرب ابواصفر 235

 الصٌدلة 0150925 ٌحٌى عبداللطٌف البوزلٌندا  236

 الصٌدلة 0144778 مالن تٌسٌر احمد الزعبً 237

 الصٌدلة 0141214 اٌه /دمحم اسامه/ عدنان البغال 238

 دكتور فً الصٌدلة 0133160 مراد منور عطٌه شناق 239

 الصٌدلة 146160 اباء عامر احمد لطٌشات 240

 الصٌدلة 147765 الصرصوراحمد ابراهٌم على  241

 الصٌدلة 166848 احمد عارف صالح صدلً دمحم 242

 الصٌدلة 145212 اسراء بخٌت اللصاصمه 243

 الصٌدلة 151332 اسراء خالد حسن لدسٌة 244

 الصٌدلة 166083 االء عبد الرحمن سعد العرمان 245

 الصٌدلة 154385 انس معروف عبد الكرٌم خلف 246

 الصٌدلة 115863 اٌات إبراهٌم صالح الحارس 247

 الصٌدلة 145264 بتول علً دمحم الرفاعً 248

 الصٌدلة 136142 جاسم سلمان جاسم جسام 249

 الصٌدلة 151646 حنٌن اٌمن عبد الرحٌم حمدان 250

 الصٌدلة 152114 حنٌن زٌاد عبد الرحمن النشاش 251

 الصٌدلة 154541 رمانحنٌن طاهر عبد الفتاح ابو  252

 الصٌدلة 141455 ربى حسن صالح مشتهى 253

 الصٌدلة 144486 ربى شولً عزت لاسم 254

 الصٌدلة 154765 رزان مراد عبد الحافظ لنٌبً 255

 الصٌدلة 151580 رشا دمحم محمود ابو صعٌلٌن 256

 الصٌدلة 151397 رغد اٌمن لدري ناصر 257

 الصٌدلة 2120016 علًرفٌعة احمد دمحم  258

 الصٌدلة 152263 رواء رضوان رشاد زلالم 259

 الصٌدلة 154552 روال ٌوسف علً رداد 260

 الصٌدلة 144871 رٌما فؤاد علً انعم 261

 الصٌدلة 146313 زهراء لٌث أحمد العنبكً 262
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  الصٌدلة 155328 ساره عبد الفتاح شعبان سعاده 263
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 الصٌدلة 151311 حمدسجى رائد شوكت  264

 الصٌدلة 141462 شهد عبد هللا علً السٌد 265

 الصٌدلة 128660 صٌته ابراهٌم دمحم البلوي 266

 الصٌدلة 151848 عبد هللا خالد صالح بنً مرعً 267

 الصٌدلة 119273 عمر دمحم عبدهللا عرعراوي 268

 الصٌدلة 154262 ماجد دمحم صالح عٌاد 269

 الصٌدلة 151155 مرٌانه تٌسٌر محمود الشمله 270

 الصٌدلة 150081 مصطفى عوف عبد الرحمن 271

 الصٌدلة 155246 مصطفى دمحم مصطفى مصطفى 272

 الصٌدلة 150829 مهند عبد هللا فخر البنا 273

 الصٌدلة 128424 مهند ماضً توفٌك الجغبٌر 274

 الصٌدلة 151552 نور ولٌد محمود البجك 275

 الصٌدلة 120233 هبه زكرٌا عمر الشٌشانً 276

 الصٌدلة 129597 هدى برغازي 277

 الصٌدلة 146527 هناء احمد دمحم صبٌحات 278

 الصٌدلة 150690 ٌمان جمال خلٌل الرشده 279

 دكتور فً الصٌدلة 145700 احسان عبد الرحمن الحلوانً 280

 دكتور فً الصٌدلة 143282 اسامه زٌد دمحم بشناق 281

 دكتور فً الصٌدلة 143914 اٌمان عمر عبد هللا عوده 282

 دكتور فً الصٌدلة 127898 بتول موسى النواٌسه 283

 دكتور فً الصٌدلة 121468 تسنٌم شكري جبرٌن حجً 284

 دكتور فً الصٌدلة 141531 حال خلٌل سالم ابو سلٌم                   285

 دكتور فً الصٌدلة 141790 زٌنه امجد دمحم ابو مصطفى 286

 دكتور فً الصٌدلة 148084 ساره احسان دمحم السعٌد 287

 دكتور فً الصٌدلة 143344 سلسبٌل احمد طه ٌاسٌن 288

 دكتور فً الصٌدلة 143555 سندس حسان ادرٌس العبادي 289

 دكتور فً الصٌدلة 110823 صبا دمحم راضً حماد 290

 دكتور فً الصٌدلة 139738 عمرو حموده طالب الحجاٌا 291

 دكتور فً الصٌدلة 145394 لبنى غازى فهد الخرٌشه 292

 دكتور فً الصٌدلة 139661 مالن ٌاسر عبد هللا حجاوي 293

 دكتور فً الصٌدلة 136451 مرٌم محمود موسى عٌد 294

 الصٌدلةدكتور فً  144900 ٌاسٌن جمال ٌاسٌن موسى 295

 


