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 قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية التمريض الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة الجامعية

 صباحاً 11-9الجلسة الاولى من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 في مختبر كلية الدراسات العليا

رقم 

 التخطض وشف الكلية الازم الطالب

 التمريظ  التمريظ مديحه محمد ذليف العجالين 0100649

 التمريظ  التمريظ ذديجة وجيه محمود ابو شبره 0107115

 التمريظ  التمريظ ورده زوير ابراويم الصريف 0104247

 التمريظ التمريظ ميسر محمد زعد فريحات 0100630

0117161 

امال بهت رويعي بن ذضر بهي 

 التمريظ التمريظ عطيه

 التمريظ  التمريظ ليها خافظ بدر الخطيب 0117329

 التمريظ التمريظ إيمان زياد ذميس نور الدين 0117518

 التمريظ  التمريظ نداء عبدالرخيم ازماعيل عقل 0125045

 التمريظ  التمريظ ريم محمد ذليل علي 0115028

 التمريظ التمريظ محمد بركات عبد ربه الزغول 0114476

 التمريظ  التمريظ ألاء عبدالسلام محمد البدور 0116470

 التمريظ  التمريظ رايه راضي عبد الحميد ابو وزيم 0106444

 التمريظ  التمريظ وبة داود محمد وادية 0085860

 التمريظ  التمريظ مها عوني أخمد مطاروة 0117697

 التمريظ  التمريظ مهال جمعة خسن القطاص 0114924

 التمريظ التمريظ فاتن عبد هللا فرخان نطار 0100625

 التمريظ  التمريظ ليها شبحي شالد محمد 0119145

 التمريظ  التمريظ أريح عمر عبدالفتاح عكاسة 0119147

 التمريظ التمريظ خهين زعيد محمد ازعد 0104656

 التمريظ التمريظ إبراويم عماد محمد عليان 0117365

 التمريظ التمريظ جيهان نمر عرفات القوازمة 0117516

 التمريظ التمريظ ليلى عادل عارف الرواسدة 0117791

 التمريظ  التمريظ رقية علي محمود شالد 0117514
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قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية التمريض الذين سوف يتقدمون لامتحان  

 الكفاءة الجامعية

 صباحاً 11-9الجلسة الاولى من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 في مختبر مجمع القاعات العلمية

 التمريظ  التمريظ وهادي ناصر وجرس البصير 0106496

 التمريظ  التمريظ وداد ربحي عبدهللا القوازمة 0117716

 التمريظ التمريظ زاور ذليفه عطيه المهاشير 0098809

 التمريظ التمريظ فعل مازن فعل عاسور 0119746

 التمريظ  التمريظ علا معروف عبد الفتاح البخيت 0104492

 التمريظ التمريظ إكرام شادق أخمد الصهطي 0117537

 التمريظ  التمريظ واله ذليل خسين الجدعان 0117314

 التمريظ  التمريظ وديل عبد هللا يوزف الدعجه 0105618

 التمريظ  التمريظ إيمان زعيد غازي قطيهه 0117587

 التمريظ التمريظ ذليل عبد ربه عبد الفتاح زبن 0104632

 التمريظ التمريظ محمد محمود محاجهة 0118871

 التمريظ التمريظ وبه عوض عبدهللا ابو زهيمه 0117589

 التمريظ  التمريظ روان محمود جميل ناصر 0117666

 التمريظ التمريظ رايه مصعل وزيل السهيد 0100619

 التمريظ  التمريظ أماني موسى مطلد السليم 0117670

 التمريظ  التمريظ مهى خسن محمد الطوي 0117303

 التمريظ التمريظ وايل عليان ذلف المعارفة 0106712

 التمريظ التمريظ نسرين محمود مروح الصايب 0117615

 

 

 قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية الصيدلة الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة الجامعية

 مساءً 2-12الجلسة الثانية من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 ST.COMفي مختبر 

 

رقم 

 الازم الطالب

وشف 

 التخطض الكلية

 الطيدلة الطيدلة رزان ذالد محمد مطر 0100144

 الطيدلة الطيدلة نور زامر قازم ذطاونه 0103991

 الطيدلة الطيدلة زيهة طارق ذليل ربابعه 0105513

 الطيدلة الطيدلة أشيل طاور نمر عطعوط 0116504

 الطيدلة الطيدلة عرين شلاح محمد الرقاد 0105646

 الطيدلة الطيدلة الفوارس/ محمد علي/ريم ذالد  0104567

 الطيدلة الطيدلة ريم خكمت عبد المهعم زيد الكيلاني 0101193

 الطيدلة الطيدلة ميرا فؤاد عيسى بطارزه 0100169
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 الطيدلة الطيدلة خهين طالب محمد ابو الروس 0100137

 الطيدلة الطيدلة تالا بلال عبدهللا الجالودي 0107668

 الطيدلة الطيدلة ابراويم ازماعيل شالد مقبل 0104595

 الطيدلة الطيدلة مرام محمد خسن الحوده 0104497

 الطيدلة الطيدلة ربى ارفاعي شلاح الرفاعي 0101442

 الطيدلة الطيدلة ايمان المثهى مططفى الهجداوى 0105520

 الطيدلة الطيدلة لجين عماد اخمد الهسور 0105136

 الطيدلة الطيدلة فرح عادل مفلد الصرمان 0104526

 الطيدلة الطيدلة مي إبراويم مبارك الدوسري 0030917

 الطيدلة الطيدلة يازمين زامي الياس مهه 0106918

 الطيدلة الطيدلة دانا نبيل عبد الحي عطيه 0101086

 الطيدلة الطيدلة وديل طارق شبحي عمر 0108282

 الطيدلة الطيدلة ويا اخمد ايوب عوده 0100177

 الطيدلة الطيدلة انفال محمد شراري المعايطة 0105852

 الطيدلة الطيدلة رانيا ابراويم سحادة العودات 0106011

 الطيدلة الطيدلة رزان يوزف عبدالرؤوف الجريري 0119529

 الطيدلة الطيدلة ديما زمير نهار السمارنه 0103652

 الطيدلة الطيدلة اسراء عرفان محمود كلاس 0105260

 الطيدلة الطيدلة لميس خسين عيد العساف 0100719

 الطيدلة الطيدلة شروق ازامه عزمي زلام 0104885

 الطيدلة الطيدلة لمى انور محمود يازين 0103747

 الطيدلة الطيدلة نور ذالد جمال الوعري 0104021

 الطيدلة الطيدلة زلمى فرخان ذالد محمود 0104560

 الطيدلة الطيدلة ايمان عرفات عارف عسراوي 0100613

 الطيدلة الطيدلة لين ذياب عبد المعطي فريتر 0105353

 الطيدلة الطيدلة اخمد عدنان عبد السلام الععايله 0104740

 الطيدلة الطيدلة نادين عباس يوزف الخطيب 0104748

 الطيدلة الطيدلة ميسم اخمد عبد هللا الحياري 0105223

 الطيدلة الطيدلة ولا اخمد خمدان ذريسات 0105216

 الطيدلة الطيدلة الزوراء محمود محمد ابو ناجي 0104172

 الطيدلة الطيدلة ليها عيسى اخمد الخطاطبه 0105201

 الطيدلة الطيدلة لما عوني عبدالرخمن خمدان 0094996

 الطيدلة الطيدلة يازمين ذالد مططفى عبد القادر 0100559

 الطيدلة الطيدلة جمانه محمد اخمد خياشات 0104391

 الطيدلة الطيدلة دعاء خمود درويش العبيدي 0104622

 الطيدلة الطيدلة ازيل بسام موسى مسوده 0100121

 الطيدلة الطيدلة زاره زيمون فوزي الطايغ 0104690

 الطيدلة الطيدلة وديل عماد عوض ضمره 0100176

0100461 

الجريري /ازيل محمد عبد المهعم 

 الطيدلة الطيدلة /الحطان

 الطيدلة الطيدلة ديما محمد اخمد اخمد 0100143

 الطيدلة الطيدلة مجد واني يونس عوده 0104533

 الطيدلة الطيدلة دانه كمال فايز الصاويش 0100141

 الطيدلة الطيدلة ضحى شريف محمد علي 0100156

 الطيدلة غيداء زاور جبران الحداد 0090309

دكتور في 

 الطيدلة

 الطيدلة الطيدلة رزان عطام  محمد زعيد ابو المفلفل 0100145



 

Page | 4 

 الطيدلة الطيدلة لبهى بركات عبدالحميد ناصر 0104798

 الطيدلة الطيدلة غيداء تيسير محمد الهسور 0106690

 الطيدلة الطيدلة زلام شلاح ذيب العابد 0100153

 الطيدلة الطيدلة اشرف زامي مهسي المهاشير 0106556

 الطيدلة الطيدلة زيهه نعال سحاده زعيفان 0100490

 الطيدلة الطيدلة زماح ذليل ابراويم الههدى 0105073

 الطيدلة الطيدلة لارا ابراويم خسن دعيق 0105681

 الطيدلة الطيدلة شلاح الدين نعمان اخمد طالب 0097398

 الطيدلة الطيدلة تالا طلال طاور نطير 0100133

 الطيدلة الطيدلة فرح واثق عبدالكريم السماعهه 0098982

 الطيدلة الطيدلة الاء كفاح مططفى عرقاوي 0100124

 الطيدلة الطيدلة رامي إبراويم أزعد عبد هللا 0103310

 الطيدلة الطيدلة دانا زاور زوير البكري 0105146

 الطيدلة الطيدلة محمد يحيى محمد نبهان 0100237

 الطيدلة الطيدلة دانا عز الدين محمود غانم 0100421

 الطيدلة الطيدلة ريم عبد هللا ذليل الحسبان 0101606

 الطيدلة الطيدلة واله ابراويم فارس أبو عبيد 0100172

 الطيدلة الطيدلة خهين ايمن خسن بركات 0100136

 الطيدلة الطيدلة روان مططفى طلال الجلابهه 0107060

 الطيدلة الطيدلة عبير طاور دللي آل جعفر 0098961

 الطيدلة الطيدلة افهان خسن علي الدباس 0106539

 الطيدلة الطيدلة ملاك محمد زهو سواقفة 0104753

 الطيدلة الطيدلة ندى عبد هللا عيد الهباوبه 0095451

 الطيدلة الطيدلة يازمين فداء زوران ابو علي 0107332

 الطيدلة الطيدلة واله طه علي زيف 0107575

 الطيدلة الطيدلة رسا واني نجيب زعيد 0100481

 الطيدلة الطيدلة نور عارف عبد الرخمن زرقيه 0106071

 الطيدلة الاء محمد امين زمور 0070507

دكتور في 

 الطيدلة

 الطيدلة الطيدلة اسراء محمد راسد الحديد 0106543

 الطيدلة الطيدلة ايمان ابراويم اخمد مطر 0100126

 الطيدلة الطيدلة لجين محمد زلامه بن طريف 0096839

 الطيدلة الطيدلة رزان وليد فهد القرامسه 0100146

 الطيدلة الطيدلة الاء عاطف زالم المساعفه 0105175

 الطيدلة نور وجدى يوزف ابراويم 0090599

دكتور في 

 الطيدلة

 الطيدلة الطيدلة ديها خسام الدين قازم الخطيب 0097002

 الطيدلة الطيدلة شالد عبدهللا زالم باعوم 0097697

 الطيدلة الطيدلة انعام يوزف عبد ربه الصيبي 0106330

 الطيدلة الطيدلة غاده عمر تيسير تفاخه 0100163

 الطيدلة الطيدلة ايه ذالد توفيق فريحات 0100128

 الطيدلة محمد خموده اخمد خموده 0091709

دكتور في 

 الطيدلة

 الطيدلة الطيدلة عبدالرخمن نبيل محمود عثمان 0070909

 الطيدلة الطيدلة رنا عبد الكريم يوزف الدراغمه 0100149

 الطيدلة الطيدلة فرح عزمي محمود لطوف 0105687

 الطيدلة الطيدلة مهال عبد الرؤوف ازماعيل محيسن 0106373
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 الطيدلة الطيدلة مها ذير الدين محمد ازماعيل 0101935

 الطيدلة الطيدلة ودى ازماعيل محمد ابو زعيده 0100174

 الطيدلة الطيدلة سبيب/ محمد عطام/ محمد معتز/ مزن  0104049

 

 

 

 

 2التربوية  في مختبر مختبركليةالعلوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخطض الكلية ازم الطالب  الرقم الجامعي 

 زالم خسين محيلية 0107318

 العلاج الطبيعي كليةعلومالتأهيل

 

 نور ناجي محمد غانم ابوسقرة 0105691

 علوم السمع والهطق كليةعلومالتأهيل

 

 التأهيل الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة الجامعية قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كليةعلوم

مساءاً 5-3الجلسةالثالثة

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 


