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الذين سوف يتقدمون النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا النعلوماتقائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية 

 لامتحان الكفاءة الجامعية

 مساءً 2-12الجلسة الثانية من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 2التاويل  في مختبركليةعلوم

 

رقم 

 التدطض وشف الللية الازم الطالب

0103156 

محذ إبراىيم مرسذ 

 أبوذطرة

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 ليث أخنذ عزت عجنان 0107678

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 أخنذ ديب إزناعيل أبوفارة 0095583

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

0118402 

إينان مرعي زلينان 

 أبوركبة

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 نانسي ذليل مخنذ زنارة 0111005

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

 أثير مخنود إبراىيم الدوذق 0111082

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

0105707 

عبادة نبيل عبذالفتاح 

 البياري

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

 روان جنال سعبان الخوراني 0111047

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

0104884 

الهووف موفق عيذ 

 الصوبلي

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 زيه زياد علي الخويطي 0101834

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 عبذهللا مخنذ ذياب عليان 0118030

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

 أشالة أخنذ خسيه القرنة 0105066

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

0116720 

/ مخنذ أميه/رعذ وليذ 

 العنايرة

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

 كنال جنال عبذهللا الخنود 0104713

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

 رنا عذنان شريف يخيى 0091578

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 مخنذ أكرم مخنذ الزعبي 2110439

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 راية عاكف طعنة موموي 0107476

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 أنظنة النعلومات الخازوبيةالنلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا  وائل نبيل زليم أبوالهوى 0107357
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 النعلومات

 ركان زالم عبيذ الصرايرة 0107339

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 دعاء ذليل أخنذ عجنان 0111097

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 رنذ عنر أخنذ يعقوب 0111104

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 مخنذ نبيل عيذ أبوالرز 0104308

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

 كريم عاكف مخنذ سنوط 0108226

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

0104829 

/ مخنذ وليذ/وليذ وائل 

 أبوغربية

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

0115066 

/ مخنذ زعذي/ليوا محذي 

 الهويوي

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 أمير عبذالقادر مخنذ أمارة 0104647

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 مخنذ خسه ذليل الذيسي 2110325

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

 

 

 

 

 

الذين سوف يتقدمون الملك عبدهللا الثاني لتكهولوجيا المعلوماتقائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية 

 لامتحان الكفاءة الجامعية

 مساءً 5-3الجلسة الثالثة من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 ST.COMفي 

 

 رنذه خاتم مخنذ لافي 0111105

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 فرح خسيه شالد ذنايسة 0111057

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

0111061 

مروة إزناعيل عزيز 

 مططفى

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 دانيا موسى مخنذ اللعلوري 0111096

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

 زيريه نائل جلال الطابر 0106529

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

0104067 

عبذهللا أينه عبذهللا 

 أبوعريش

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات
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 مططفى يخيى ذليل ىاسم 0111276

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

 عبذالرخنه مويب رفيق مواع 0116595

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

 أخنذ علي خسه البيذق 0119197

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 تامر خسام مخنذ قبرطاي 0096929

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

0111044 

/ مخنذ زعيذ/رزان فايز 

 الهباىبة

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 علا خربي خسيه مخسه 0115189

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 أنز علي مرسي أخنذ 0118737

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

 أخنذ ماىر طه الخذيذى 0104530

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 مخنذ توفيق مخنذ العوتري 0115905

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 مخنذ ذطر أزعذ عبيذات 0119885

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

0115522 

الزرو /يزن طارق مخنود 

 /التنيني

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 بصار مورر مخنذ الفقير 0106540

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 أريح أخنذ إبراىيم عامر 0107552

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 زيذ خسه نزار الرافعي 0108267

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 عبير فؤاد توفيق سعبان 0110994

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 أنفال جنيل عبذهللا البذر 0127123

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

 ميز عبذهللا وشفي مخنذ 0105589

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 آلاء نائل مخنذ عبذالرخنه 0111088

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 عبيذ/ مخنذ ننر/ يارا بازم 0105090

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 فذاء ساىر علي خنذان 0090061

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

 أخنذ مخنذ زلينان الطانع 0108161

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

0110993 

عبذهللا عيسى موسى 

 النبيضيه

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 زليم مخنذ زليم أبوالهوى 0107336

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 أنظنة معلومات الأعنالالنلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا  خنذان بازل خنذان أخنذ 0116462
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 النعلومات

 تسويم مخنذ أخنذ الزويري 0103648

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 مخنذ كنال مططفى الترك 0115759

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 رىف مخنذ أخنذ خيوا 0096890

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

0127180 

مخنود وىيب مخنود 

 أبوالتيه

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

0104485 

ىبة عبذاللريم مخنذ 

 خنودة

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 زيذ ذلذون خامذ عليذي 0098120

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 ىيا وليذ رضوان بركات 0105479

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 شدر شالد خيذرة شالد 0106284

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 ىيا خسيه أخنذ سنوط 0107619

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 عذي موسى نايف الهوذي 0097722

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

0111116 

/ مخنذ رساد/غذير وليذ 

 السلر

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 ىبة عنر يوزف العذوي 0111013

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

0099368 

نائل زلينان مخنذ 

 العلينات

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 لانا مفيذ موسى الصقيري 0107578

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

 عنار مخنذ مخنود خنذان 0107386

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

0117216 

ذالذ قازم عبذاللريم 

 مخنود

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

0107181 

إبراىيم ذالذ عبذالدالق 

 الػوراني

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

0110971 

مخنود / مخنذ ماجذ/دعاء 

 علان

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

 مخنذ فايز مخنذ أبوناموس 0105383

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

0107143 

أخنذ / مخنذ أميه/قصي 

 الفقهاء

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 عنر مخنذ إبراىيم أبو دية 0108150

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 زائذ عنار عفيف النسوات 0117257

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 بلال عطاهللا النخنذ 0106851

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات
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 ليث وليذ خسيه فطافطة 0116672

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 علا نائل مخنذ عبذالرخنه 0111055

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

0099312 

قسطوذي نقولا قسطوذي 

 مسيد

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة معلومات الأعنال النعلومات

 عنار إياد إبراىيم عليوات 0114457

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 أنظنة النعلومات الخازوبية النعلومات

 عنر ىاني مخنذ الطرغام 0117271

النلك عبذهللا الجاني لتلوولوجيا 

 علم الخازوب النعلومات

 

 

 

 

 

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

 صباحاً 11-9الجلسة الاولى من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 2في مختبر كلية علومالتاويل 

 

 

رقم 

 التدطض وشف الللية الازم الطالب

 الإقتطادالزراعي وادارةالأعنال الزراعية الزراعة غيذاء عذنان ثاني الدزاعلة 0101455

 علم وتلوولوجيا الػراء الزراعة زانذرا غطان فؤاد الخلته                  0111667

 تػرية الإنسان والخنيات الزراعة رايه عزام عزمي غيث 0101441

 توسيق النواقع وإنتاج الأزىار الزراعة نتالي مروان مخنذ سيصة 0107495

 الوقاية الوباتية الزراعة مهذي مخنذ أخنذ أبو نحا 0099397

 الإقتطادالزراعي وادارةالأعنال الزراعية الزراعة دانا مخنذ خسه يازيه 0101525

 الوقاية الوباتية الزراعة عناد محذى اخنذ الدطيب 0101281

 علم وتلوولوجيا الػراء الزراعة بيان جنال ذليل شالخة 0106520

 علم وتلوولوجيا الػراء الزراعة مراد نزيه عبذالػوي زيتون 0107455

 الإنتاج الخيواني الزراعة بازل موسى خسيه أبوبهاء 0099270

 الإقتطادالزراعي وادارةالأعنال الزراعية الزراعة علي مخنذ خسه بيادره 0101280

 الإقتطادالزراعي وادارةالأعنال الزراعية الزراعة قصي اخنذ عواد الرواخوه 0101239

 توسيق النواقع وإنتاج الأزىار الزراعة أماني عبذالرخيم يوزف ياميه 0101476

 تػرية الإنسان والخنيات الزراعة خلا نبيل يوزف اللوباني 0103955

 البستوة والنخاشيل الزراعة زعذالذيه كنال زعذ الساري 0103927

0107821 

خسام الذيه ابراىيم عجنان ابو 

 توسيق النواقع وإنتاج الأزىار الزراعة الريش

 الإقتطادالزراعي وادارةالأعنال الزراعية الزراعة خريفه مخنذ ثاني القبيلات 0101520

 تػرية الإنسان والخنيات الزراعة مخنذ فائق أخنذ الخايك 0105530
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 الإنتاج الخيواني الزراعة براءة مخنود عبذهللا الوريلات 0093887

 علم وتلوولوجيا الػراء الزراعة براء زعيذ مخنذ دار زعاده 0100704

 الأراضي والنياه والبيئة الزراعة يازنيه نعيم عيذ ابو جبه 0101510

 الإقتطادالزراعي وادارةالأعنال الزراعية الزراعة عنار بصير علي الحالودي 0093625

 الإقتطادالزراعي وادارةالأعنال الزراعية الزراعة اينان زلامه زليم العنرو 0093925

 تػرية الإنسان والخنيات الزراعة زيوة ذالذ مخنود الزبيذي 0108217

 البستوة والنخاشيل الزراعة اينان رساد رسذى الحويذى 0101220

 الإقتطادالزراعي وادارةالأعنال الزراعية الزراعة ليث مخنذ فرخان الفاعورى 0094080

 توسيق النواقع وإنتاج الأزىار الزراعة زانذرا اخنذ مخنود ابوشليد 0107915

0107550 

مسلم / مخنذ زلامة / ملك 

 علم وتلوولوجيا الػراء الزراعة الذويك

 الأراضي والنياه والبيئة الزراعة ازيل ذليل ذطر الهوذاوي 0101475

 البستوة والنخاشيل الزراعة رائذ عبذ النوعم مخنذ الريبه 0128164

 تػرية الإنسان والخنيات الزراعة مروه فوزى سفيق العوض 0101287

 البستوة والنخاشيل الزراعة عروه مخنذ فرج الذاوديه 0094038

 

 

 

 

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

مساءاً 2-12الجلسة الثانية من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 ST.COMفي 

 

0107421 

خاتننخنذ / مخنذ إياس  /

 الوقاية الوباتية الزراعة مططفى

 توسيق النواقع وإنتاج الأزىار الزراعة مخنود عزمي مخنذ ابو ريان 0105711

 الإقتطادالزراعي وادارةالأعنال الزراعية الزراعة تناضر أيوب أخنذ شالد 0107399

 توسيق النواقع وإنتاج الأزىار الزراعة خسان موير ازناعيل خسان 0111564

 تػرية الإنسان والخنيات الزراعة ليوه خاتم يخيى أبو زناخة 0099095

 توسيق النواقع وإنتاج الأزىار الزراعة نور شالد مخنذ خنذ                        0111590

 توسيق النواقع وإنتاج الأزىار الزراعة روان مروان عرفان اغا 0101317

 الإقتطادالزراعي وادارةالأعنال الزراعية الزراعة ليوا فايز قوذيل قوذيل 0107506

 تػرية الإنسان والخنيات الزراعة الاء مخنذ جهاد خسوي العطعوط 0104459

 توسيق النواقع وإنتاج الأزىار الزراعة لانا ماىر فتخي اخنذ جازيه 2120188

 الأراضي والنياه والبيئة الزراعة اينان اميه قازم القريوتي 0107936

 توسيق النواقع وإنتاج الأزىار الزراعة رغذ مخنذ زلينان السواعير 0101486

 تػرية الإنسان والخنيات الزراعة دانيه مخنذ نبيل عبذ الرخيم جابر 0101400

 الأراضي والنياه والبيئة الزراعة ليوا وليذ ذليل العليني 0108064

 توسيق النواقع وإنتاج الأزىار الزراعة سرى مخنذ زالم العنري 0107856

 علم وتلوولوجيا الػراء الزراعة براءة مخنذ اخنذ زواعي 0093927

 تػرية الإنسان والخنيات الزراعة زيوه زياد مخنذ الصصتاوي 0104372
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 تػرية الإنسان والخنيات الزراعة راية خسيه خنذان النرزوق 0098660

 تػرية الإنسان والخنيات الزراعة نورا زياد مفيذ القاضي 0103972

 توسيق النواقع وإنتاج الأزىار الزراعة زعاد راتب عيسى ابو جلود 0101321

 توسيق النواقع وإنتاج الأزىار الزراعة اخنذ يخيى وشفي ننر 0091163

 تػرية الإنسان والخنيات الزراعة ليلى عنر مخنود جابر 0104260

 البستوة والنخاشيل الزراعة زنية مخنذ عوض الخرازيز 0108079

 تػرية الإنسان والخنيات الزراعة موال فايز زلينان اللعابوة 0106247

 البستوة والنخاشيل الزراعة ازيه عبذ هللا يعقوب باكير 0089714

 الوقاية الوباتية الزراعة فذاء مخنذ رزني الوزني 0101284

 تػرية الإنسان والخنيات الزراعة مخنذ ناصر عزات السيذ 0105939

 الإقتطادالزراعي وادارةالأعنال الزراعية الزراعة امينه زالم ابراىيم الخرايزه 0105956

 الأراضي والنياه والبيئة الزراعة رضا ذليل مخنذ السخت 0107653

 علم وتلوولوجيا الػراء الزراعة فاروق باير عبذهللا زواعي 0101412

 

 

 

 

 

 

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية العلوم الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 مساءً 2-12الجلسة الثانية من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 ST.COMفي مختبر 

 

رقم 

 التدطض وشف الللية الازم الطالب

 اللينياء العلوم النعتز باهلل فواز أبو جابر 0099417

 الفيزياء العلوم مخنذ جعفر خامذ كركي 0117011

 الفيزياء العلوم ىذيل رمضان وديع ابو كويك 0111283

 اللينياء العلوم ازيل خنذ فياض عيذ 0104339

 اللينياء العلوم ديالا مخنذ أخنذ القريوي 0107556

 التخاليل الطبية العلوم ذذيحة أخنذ ذالذ الحيزاوي 0101181

 الفيزياء العلوم خويه مططفى شبخي الصافعي 0106949

 اللينياء العلوم ازلام رزق مخنود عادى 0111385

 التخاليل الطبية العلوم ميساء مخنذ خسه الحنل 0101817

 الحيولوجيا البيئية والتطبيقية العلوم اماني تركي موسى ابو دىيم 0095562

 الفيزياء العلوم رجاء جلال خسه ازناعيل 0093489

 اللينياء العلوم اينه ذالذ اخنذ يوزف 0115574

 الفيزياء العلوم جنانه موسى علي العوضي 0111231
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0111146 

اشراق ىصام عبذ الرؤوف عبذ 

 الرياضيات العلوم القادر

 الحيولوجيا البيئية والتطبيقية العلوم ىيجم ابراىيم رضوان الزعبي 0089911

 التخاليل الطبية العلوم زيوب عذنان توفيق جرار 0104664

 التخاليل الطبية العلوم إسراء يخيى مخنود أبوخسان 0103731

 الفيزياء العلوم ىالة يوزف شالد عبذربه 0106139

 التخاليل الطبية العلوم رزان ابراىيم ازناعيل ابراىيم 0128499

 العلوم الخياتيه العلوم بتول خسيه مهاوش زامل 0099121

 اللينياء العلوم عبذهللا ذليل مخنود جرار 0108072

 التخاليل الطبية العلوم فلك زعود متعب الفايز 0106767

 التخاليل الطبية العلوم لنا طارق زالم مخنذ اسويورة 0096263

 اللينياء العلوم رانيا مخنذ عبذالهادي السعافيه 0128243

 الرياضيات العلوم مخنذ عذنان ساكر الخذاد 0115790

 الحيولوجيا البيئية والتطبيقية العلوم ربى خسيه زلامة العنوش 0107535

 الحيولوجيا البيئية والتطبيقية العلوم زيف موطور عبذ القطيفان 0101134

 التخاليل الطبية العلوم فاديه مخنود عايذ ابو شعيليك 0111453

 الفيزياء العلوم ازيل نايف عبذ اللطيف النصارفه 0111386

 التخاليل الطبية العلوم ليسا عبذالرخيم عبذالنوعم القريوي 0107391

 الفيزياء العلوم زارة ماىر مخنذ ابو رقية                  0111246

 التخاليل الطبية العلوم آيات فائق زليم العاني 0107472

 اللينياء العلوم أزامة أخنذ شذقي غانم 0107479

 التخاليل الطبية العلوم زارة زعذ شالد العزاوي 2110036

 اللينياء العلوم وزام وليذ زكي العلي 0108223

 اللينياء العلوم عذي جنيل الخاج يوزف مخنذ 0111327

0111220 

إسراء عبذالخليم عبذاللريم 

 الفيزياء العلوم العقرباوى

 الرياضيات العلوم أرزاق خلني أخنذ الزبيذي 0107474

 الحيولوجيا البيئية والتطبيقية العلوم ليوا عاطف خسه العوامله 0111409

 الرياضيات العلوم ىيفاء علي مخنذ العلاوي 0103862

 اللينياء العلوم انوار متعب دويش الخيا 0111290

 التخاليل الطبية العلوم تسويم نايف علي بوي خنذ 0107375

 اللينياء العلوم فاطنة مخنذ خازم النلاخويش 0106740

 الرياضيات العلوم نذاء جنال شابر خنوده 0100928

 الفيزياء العلوم عفاف عبذ الخليم عوني ابو كصك             0111253

 اللينياء العلوم اسراء مخنذ يوزف الخياشات 0101004

 العلوم الخياتيه العلوم ميرفت خبيب يونان نوفل 0106816

 الحيولوجيا البيئية والتطبيقية العلوم أمل عبذالرخنه ذطر أبوزيتون 0107652

 اللينياء العلوم زوزان ذالذ ازناعيل خسيه 0103706

 التخاليل الطبية العلوم خويه أخنذ زليم الدلايلة 0104463

 اللينياء العلوم زنيد ذالذ زنيد عنيره 0111325

 الرياضيات العلوم ىيا مخنذ أخنذ عواد 0116309

 الفيزياء العلوم ازيل ادريز خسه الزغول 0100955

 التخاليل الطبية العلوم موتهى غالب زلنان الذبوش 0107660
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قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية العلوم الذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 مساءً 2-12الجلسة الثانية من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 1مختبركليةالعلومالتربوية في 

 الرياضيات العلوم وشفيه ابراىيم خافظ زنخه 0093460

 اللينياء العلوم ريم اخنيذي سهبان الويف 0101020

 الحيولوجيا البيئية والتطبيقية العلوم عنار عبذالرخنه زلامة الدتاتوة 2061660

 التخاليل الطبية العلوم عاشم خاتم علي الػويري 0098015

 اللينياء العلوم خويه اخنذ خسه جذيع 0111303

 التخاليل الطبية العلوم دانة يوزف إبراىيم عبذالقادر 0101356

 اللينياء العلوم دعاء ماجذ مخنود النصارفه 0105641

 الرياضيات العلوم اينان ازناعيل مخنذ ابو زعيذه 0092121

 الفيزياء العلوم أخنذ زيذان أخنذ عودة هللا 0118072

 الحيولوجيا البيئية والتطبيقية العلوم ىبة عناد زامي زعادة 0107635

 الرياضيات العلوم فاطنة يوزف العربي بالخاج 0106349

 التخاليل الطبية العلوم ضخى زياد عبذه الهينوني 0104889

 العلوم الخياتيه العلوم روزان ناصر مخنود البسبز 0104054

 الحيولوجيا البيئية والتطبيقية العلوم اخنذ عرزان خسان مططفى 0103813

 الحيولوجيا البيئية والتطبيقية العلوم ابراىيم فتخي ابراىيم ابراىيم 0111382

 التخاليل الطبية العلوم أخنذ زنير ساكر الرماموة 0105281

 اللينياء العلوم نهايه غانم موسى ابو غليون 0111337

 التخاليل الطبية العلوم سهذ مخنذ جودى ذذيش 0106881

 الحيولوجيا البيئية والتطبيقية العلوم رىيفه زىير رسيذ غويم 0101126

 الرياضيات العلوم غادة فهني ننر ناصر 0116868

 الفيزياء العلوم مخنذ علي زلنان أبوكاسف 0108025

 اللينياء العلوم إسراء عبذهللا مخنود الصطرات 0107449

 التخاليل الطبية العلوم ازيل مخنذ عبذهللا رزق 0126637

 العلوم الخياتيه العلوم دانا بازم تخسيه البسطامي 0101055

 الفيزياء العلوم عبير عوض فليد الحبور 0100979

 

 

 

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية الههدسة والتكهولوجياالذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 مساءً 5-3الجلسة الثالثة من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 ST.COMفي 

 

 التدطض وشف الللية الازمرقم 
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 الطالب

 مايلل وائل جنيل جعويوه 0100444

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 ناصر الخنود/ مخنذ علي / عنر  0103984

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 جورج ازامه جريز الػيصان 0100419

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 عنر نزار عبذ الفتاح خسيه 0100546

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 روان زامي عيذ الدوري 0103988

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 بلتاوي/ نحم الذيه / تنارا مخنذ  0107234

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 مخنذ أينه كنال شبري 0100506

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 سادي مخنذ زعيذ غبون 0103951

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 نذى زعود أخنذ الحعافرة 0106355

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 مطعب زلامة زلنان الدزاعلة 0100299

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 اسراء شالد خامذ عبذ الرخنه 0100258

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 بصرى خلم خسيه الحبالي 0100265

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 فرح طلعت خيذر زنذاقي 0098010

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 فراس عادل ذيرو قلعحي 0097409

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 يوزف خسه طاىر الأسقر 0105396

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 ذلود مخنود عبذ الرخنه ذريسات 0094481

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 نور زنير علي الخاج أخنذ 0101421

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 عيسى ذالذ عيسى مخسه 0104922

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 قصى ذالذ مخنذ الربابعة 0106613

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 دينه رمضان زالم العتال 0106534

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 مؤيذ فايق ابراىيم السلاميه 0100342

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 ديانا خسه تيسير الخايك 0095487

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 أخنذ وائل قبلان العبذاللات 0106489

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا
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 عنر مروان ذليل خحازي 0105088

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 أزامة مخنذ زلينان زلينان 0103885

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 أزناء نظام زلامة زلحها 0095846

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 نبيل أكرم فريذ خذاد 0107186

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 مخنذ ذالذ ارسيذ النرسود 0106131

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 إينان مخنذ فوزي جرار 0105925

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 عيسى مخنذ عيسى ذطاطبة 0104426

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 مهوذ عبذهللا عبذالخفيظ العقوري 0095651

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 إلهام أخنذ مخنذ القرنه 0100565

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 النعتطم باهلل جنيل عبذ الفتاح السعيذ 0105854

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 رزان كنال مخنود أبوالرب 0091482

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 إيهاب ذالذ مططفى خذاد 0081529

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 زيذ ماىر ذليل خحازي 0097764

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 آيات ذالذ موسى الوريلات 0100566

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 جوليانا جورج مخفوظ أبوموة 0104626

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 ديانا غسان زلامه دبابوه 0100535

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 أنز غسان أخنذ نوفل 0068645

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 أخنذ مخنذ شالد القرعان 0100562

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 دانا مخنذ نور عبذ النحيذ الصريذة 0105191

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 مخنذ عيسى مخنذ خزيه 0105748

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 عنر علي عيذ الخياري 0100383

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 نادر مخنذ علي القيسي 0106752

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 أروى مخنذ أخنذ الخاج مخنذ 0104381

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 ىوذزة الخازوبالهوذزة  عريه ناصر عبذالوىاب النحالي 0085546
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 والتلوولوجيا

 زينا وائل اخنذ العلي 0094154

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 يافا شلاح مخي الذيه ذريز 0103705

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 خنزة مخنود أخنذ أبوليل 0104873

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 عبذالخليم محذي عبذالخليم عبذالخليم 0108259

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 خوان مخنود عبذ الحبار الصوربحي 0100314

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 فارس فريذ عبذهللا الخروب 0104978

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 عامر زعذ أخنذ الدرابصة 2080055

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 زيذ ساىر مخنذ النوموي 0104392

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 نادية مويف خوا زناوي 0090214

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 مرام مصير ابراىيم علم 0105980

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 تريز جنال إزلوذر عبذ الوور 0105346

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 عنر بلال مخنذ أبويونز 0106394

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 أكرم فتد هللا خسه أخنذ 0106978

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 فراس فواز إبراىيم شبد 0103964

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 سرى كنال نوفل عطا 0086573

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 مخنذ موسى يوزف زنيرة 0105551

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 ذالذ مصهور عازم الزبه 0107257

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 مراد أخنذ عبذ الهادي خنذان 0117308

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 وفاء غالب خسيه ىوذي 0096440

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 مخازبحي/ مخنذ شالد / مخنذ أخنذ  0090531

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 مها زامي مخنذ الرملاوي 0103967

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 فواز انطون فيليب الفقز 0100439

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 ثائر إبراىيم موسى أبو خلينة 0107229

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا
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 ذلف النواشير/ مخنذ ناصر / ذلف  0104274

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 عامر مخنذ اخنذ الزغول 0100432

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

0129588 

ضخى رياض عبذالعزيز مخنذ خسه 

 بوالبوات

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 مخنذ علي جازم الرميجي 0106293

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 ورد وائل عبذالػوي الدليلي 0104579

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 معتز عاطف مخنود القعقاع 0106668

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 خويه أخنذ ذليل خوزة 0100534

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 عامر رائذ مخنذ الندامرة 0104834

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 أنز أميه مخنذ إبراىيم 0101009

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 فرح مخنذ ياسر ملخز 0100779

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 الزعتري/ مخنذ ثلحي / ناديه جواد  0101208

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 خاتم إزخق عبذالخنيذ التلروري 0100571

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 فريذ يوزف فريذ طقاطقه 0100503

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 خازم يوزف زالم النصاعلة 2060918

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 رمزي بصير أخنذ الزعبي 0096867

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 عنرو بسام جريز الخنارنة 0105036

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 أميه مسعف قازم آغا 0104183

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 راسذ علي مفلد غرايبة 0105155

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 مهوذ عطام قريعية 0106880

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 غطاب عبذ النوعم موسى الوهار 0100290

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 عنر يازيه أخنذ الزعبي 0106671

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 ايواس بازم سخاده الوخوي 0100466

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 مطعب عبذ القادر لطفي العواد 0100398

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 الهوذزة النذنيةالهوذزة  مخنذ عبذ الرؤوف زالم الروابذة 0105091
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 والتلوولوجيا

 زانذرا موطور موطور أبوشليد 0102382

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 أخنذ ىاني خسيه طعان 0084335

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 اذلاص موسى عوده ابو ريصه 0100458

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 دريذ شالد عبذالخنيذ اللايذ 0104185

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 اسراء راضي مخنذ ابو الخاج 0100256

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 ناديه بازم ذيب النرسذ 0104677

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 وليذ ذالذ أخنذ مسعود 0107142

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 اخنذ مخنود خسيه القطارنه 0100362

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

نايفعبذالرزاق ذليفة/ مخنذ ذير  / 0106705  

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 عائصه يونز طالب ابو زر 0100498

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 أشرف شلاح مخنذ عابذيه 0105102

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 فراس مخنود عنر العيسى 0103699

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 مخنذ مازن إبراىيم الوصواتي 0104360

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 نور عبذ النوعم خسوي الفار 0105899

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 مخنود ضيف هللا مخنذ الذلابيد 0104304

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 ذالذ بذر ذليل الطقاطقة 0105576

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 موفق الدياط/ مخنذ أديب / كريم  0080318

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 /الصير قازم / معاذ مخنذ علي  0104609

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 انز عبذ الرخيم مخنذ مخنذ 0090801

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 إسراء زامي يوزف عنرو 0101108

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 نظير نضال نظير الداروف 0103740

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 فرح مخنذ داود الوخش 0100502

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 زيذ مخنذ زلنان النعايعة 0100371

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا
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 ىيجم مخنذ زلينان العبادي 0105278

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 لارا إبراىيم مخنذ عبوذة 0119491

الهوذزة 

 ىوذزة العنارة والتلوولوجيا

 قتادة غالب أخنذ ربابعة 0100985

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 نزار يوزف خسه فريخات 0085928

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 عبذهللا أخنذ مخنذ عبذهللا 0107958

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 ىيجم ىاسم مخنذ علاونة 0104606

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 رانية زامي عوض ذطر 0100479

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 العلني/ مخنذ ثابت / ثابت بسام  0095612

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 مخنذ إبراىيم علي أبوعفيفة 0119409

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 ىنام عايذ كامل الصناس 0096199

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 إيجار عاطف عبذهللا الحريبيع 0094011

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

0106658 

زيذ /مخنذ فلرى/مخنذ وائل/عبذ الرخنه 

 /الليلاني

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 عنرو يوزف مخنذ جرادات 0100287

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 أنز شبخي أخنذ الطوي 0119259

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 الخارث جلال جودت الأشفر 0098642

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 أنز مخنذ أخنذ العبذ 0104887

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 عطا قرش" مخنذ علي"علاء  0105938

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 وليذ بازم أخنذ ذنايسة 0099326

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 سرى ناجي خسه العنري 0101698

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 ولاء رفيق فلاح علاونه 0100404

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 مهوذ موطور مخنذ العاقل 0087689

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 عبذ القادر اخنذ عبذ القادر علاسه 0100281

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 عنار ياسر يعقوب الدالذي 0119362

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 ىوذزة الخازوبالهوذزة  مخنذ عبذ اللريم علي الورافي 0086085
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 والتلوولوجيا

 رامي عبذ الخنيذ دزوقي الزمر 0100424

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 نوران مخنذ خنذهللا السائد 0104155

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 ليوة ناصر خسيه الحعبري 0100293

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 مخنذ راتب خنذان الدطيب 0114599

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 أخنذ مورر مخنذ العرموطي 0100309

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 زنر وليذ ذليل أبوذطرة 0089667

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 عادل زامي جريز البقاعيه 0104085

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 ملاك عبذ الخليم خسيه الهروط 0100450

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 معتطم فواز إبراىيم الزغير 0097071

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 ىيجم رعذ سلاش إزخاقات 0080279

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 ىيجم فارس نبيه ابو علي 0100453

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 خسام مخنذ خلني مخنذ 0097498

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 يزن مخنذ مخنود العنري 0069458

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 يزن مجقال فايز أبو دواس 0095505

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 زيذ عبذ هللا زلنان زياديه 0084269

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 عطفور/ ذا الوون/جعفر مورر  0097001

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 نورالذيه مخنود مططفى الظواىرة 0100303

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 خازم خنزه مخنذ العواني 0100474

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 زارة عبذ الواصر أخنذ مراغة 0101490

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 أخنذ خسيه علي ساىيه 0097939

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 خسه خينور/ مخنذ جهاد / خسه  0117319

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 فاته مبارك فضيان الوويران 0100548

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 مخنذ جنال بذر شبد 0108243

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا
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 أخنذ رسذي زلينان عبذالرخنه 0106313

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 معتطم بازم مخنذ الهباىبة 0101885

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 روان عبذالنهذي مخنود أبودية 0106669

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 فارس زيذ ذالذ الزريقات 0093627

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 نزار خسه نزار الرافعي 0091337

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 مخنذ جبر علي الذاودي 0097397

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 يخيى عاطف خنذ الوحم 0099514

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 شريف ناصر مفلد الللوب 0106559

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 أشرف نائل أخنذ عنرو 0090713

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 نذى مخنذ عبذ الرخنه مرعي 0100557

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 زليم روبير زليم بهو 0100428

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 أخنذ عزام ذالذ كتانة 0127487

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 عبذ الواصر الخسيه مخنذ الأفػاني 0119495

الهوذزة 

 ىوذزة العنارة والتلوولوجيا

 وعذ فلري جنعة الهوذاوي 0105391

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 موار زاكت خسيه الخرايزة 0105394

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 شلاح الذيه مططفى زعيذ الخوراني 0100431

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 زيذ مخنذ أنور البطايوة 0104018

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 فراس مططفى شالد الخنران 0100437

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 ايهاب زعذ يوزف قاقيش 0108225

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 رزان أخنذ شالد العنوش 0096565

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 دانيا نوران مخنذ النحالي 0106670

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 الخحاوي/ مخنذ علي / زيذ بسام  0090033

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 يازنيه ناجي مخنذ شب لبه 0100518

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 الهوذزة النيلانيليةالهوذزة  أزامة مخنذ عبذالهادي أبورمان 0100415
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 والتلوولوجيا

 سهاب عجنان مخنذ جاموس 0106346

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 رؤى شلاح فهذ الػبيه 0096863

الهوذزة 

 ىوذزة العنارة والتلوولوجيا

 ديانا ذالذ غازي البصيتي 0104649

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 مطعب مخنذ مخنود ربيع 0100300

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 بلال خسيه مخنذ الخسون 0100587

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 بصار ذليل خسوى الناضي                    0094475

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 أخنذ مخنذ ربخي أبوانقية 0094466

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 آلاء نبيل عادل الوابلسي 0085198

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 عبذهللا يوزف  عبذالعاطي عبذالعاطي 0117625

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 قتيبة مخنذ يونز خرب 0104358

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 أخنذ زعود عبذالخافظ فراج 0104853

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 مرام مخنود عبذالنحيذ الوتصة 0096896

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 شهيب بسام علي زلينان 0117558

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 دنيا ذالذ عبذ اللطيف سخاده 0105880

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 أخنذ نبيل لطفي الخارس 0100413

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 اينه عبذ هللا مخنذ عبذ اللريم 0100364

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 دانة زبع عفيف نابلسي 0103843

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 خنزة مخنذ جنيل ذطر 0095542

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 شهيب أينه عواد غريب 0104720

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 طارق فايز مخنذ الدرابصة 0106857

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 شلاح نعيم إبراىيم الديري 0107037

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 إبراىيم أخنذ جبريه بوات 0095919

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 أخنذ ىيجم أخنذ أبو خنيذان 0105082

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا
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 ىبة عبذ الرخنه شالد فراح 0105177

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 زوذس عطام عبذ الرخنه الرسايذه 0100542

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 عطوة/ شالد مخنود / مخنود أزامة  0096188

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 ايه مخنذ اخنذ ازمقوا 0100264

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 زاجذه مخنذ عيذ الرفايعه 0100275

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 رنذة بذيع فوزي عبذالرزاق 0086453

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 روان خسيه مخنذ الحراح 0100484

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 إزلام خسه زالم الحرايذة 0107078

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 أزناء مخنذ اخنذ عووقه 0106497

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 مططفى جهاد مخنذ السلع 0107197

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 ليث عطام زلينان قويض 0084394

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 عنر علي مخنذ النػربي 0107898

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 عنر نضال خلني عقاد 0117181

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 مخسه معتطم مأمون ديرانية 0104741

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 أخنذ زالم عبذ قطيصات 0105221

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 خنزة أخنذ شالد عليوة 0119289

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 فاطنه يوزف خافظ اخنذ 0100500

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 أخنذ مخنود عبذالعزيز خسيه 0100254

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 مها إبراىيم مخنذ الذويري 0094512

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 عبذهللا قبلان إبراىيم السلارنة 0091704

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 رزان فؤاد مخنذ الزعاترة 0104743

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 فراس فاروق علي قازم 0096285

الهوذزة 

 ىوذزة العنارة والتلوولوجيا

 خوان زنير يوزف عازم 0100533

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 الهوذزة اللينيائيةالهوذزة  زيوة إبراىيم زىذي ىوذي 0100488
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 والتلوولوجيا

 أخنذ عبذهللا ضيف هللا العنوش 0095227

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 علاء زىير الياس درزى 0100284

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

  أخنذ فؤاد عذنان الذيري 0095226

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 أخنذ مخنذ عبذ الرخيم الوادي 0100411

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 اينان نايف اخنذ الريب 0100263

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 مطعب عبذاللريم عبذالخنيذ الدرابصة 0097529

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 رقيه نبيل زليم الوتصه 0100426

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 

 

 

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية الههدسة والتكهولوجياالذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 مساءً 5-3الجلسة الثالثة من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 1في مختبركليةالعلومالتربوية

 

 مخنود نبيل شبري الخاج قازم 0106934

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 لنيز نوفان لويز مدامرة 2070004

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 رامز جون إميل موطور 0104580

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 يزن شالد عبذالرخيم الوعينات 0096118

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 عبذه نقاوه" مخنذ وليذ"ىذيل  0100515

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 يزيذ ىصام أخنذ الخياشات 0103692

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 أشرف علاء الذيه أميه أبوعيصة 0104045

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 رسا نعيم روبيه النلر 0100595

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 ديالا بسام خنذ خنذ 0103793

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا
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 غذير مخنذ عيسى النواجذة 0100288

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 مؤمه مخنذ يوزف الدريسات 0105279

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 اخنذ جنال ابراىيم الذالي 0105941

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 مي طلعت مخنذ النلسور 0104384

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 وجيه نبهان وجيه يعقوب 0100517

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 أخنذ علي أخنذ الذروبي 0105716

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 دانة ماىر أخنذ الػول 0096855

الهوذزة 

 ىوذزة العنارة والتلوولوجيا

 دعاء ذالذ عبذهللا أبو يوزف 0086569

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 رنذ جنيل زلامة الخذاديه 0104706

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 ذالذ عبذ هللا مخنود الهور 0117300

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 غذير أخنذ يوزف عويض 0106328

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 اماني نبيه عبذ العزيز جنعه 0100462

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 ىاجذ مخنذ جنيل مسنار 0104371

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 الخارث أخنذ راسذ الأخنذ 0100527

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 ليوا فلتور افتيم قذيز 0103603

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 علاء عزام إرسيذ الرواخوة 0098119

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 أخنذ عيسى أخنذ خناد 0100252

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 ساكر داود مخنذ جاموس 0106348

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 رونذ ابراىيم مخنذ الترسيخي 0100540

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 مططفى علي أخنذ الزغول 0100397

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 اسراء غازي شالد الرفوع 0100259

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 عبذالفتاح أبوذصبة/ مخنذ علي / روان  0104665

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 فرح عناد مخنذ زوذ 0100501

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 ىوذزة النيلاترونلزالهوذزة  عبذهللا توفيق مخنذ أبودقة 0104825
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 والتلوولوجيا

 اخنذ مازن مخنذ عيسى 0100410

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 وزام بازم عبذ الحابر دولة 0107097

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 

 

 

قائمة الطلاب المتوقع تخرجهم من كلية الههدسة والتكهولوجياالذين سوف يتقدمون لامتحان الكفاءة 

 الجامعية

 مساءً 5-3الجلسة الثالثة من 

 2014-12-1 و 2014- 11-24بتاريخ 

 2في مختبركليةالعلومالتربوية 

 

 غزل مراد زعذى الدياط 0100289

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 نسريه عناد انعام زلطان 0090937

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 ليالي جزا سوفان الزبه 0105580

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 طارق مخنذ زارع أبو عويضة 0105487

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 سيناء انور ابراىيم ابو كف 0100496

الهوذزة 

 ىوذزة الخازوب والتلوولوجيا

 مخنود عبذ ديب إبراىيم الوقلة 0104057

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 زلينان عبذالخليم عبذهللا الزبيذي 0092490

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 ضياء خامذ مططفى سعت 0090014

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 اخنذ زعيذ يوزف عياد 0100359

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 إيجار أكرم مخنذ البريزات 0105386

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 نور اياد زنيد الدياط 0100512

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 براء بازل علي عليان 0106785

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 علي مخنذ زلنان الدتاتوة 0105072

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 عذي نعيم إبراىيم أبوزلطة 0104507

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 /زيذ الليلاني / مخنذ تيسير فؤاد  0106485

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا
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 مخنذ عجنان اخنذ عريقات 0100297

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 فادي جنيل مخنود داود 0100436

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 قصي وليذ مططفى القضاة 0107079

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 زناح إبراىيم مخنذ الخياري 0100494

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 رمزي غسان عزت كيلاني 0115131

الهوذزة 

 الهوذزة اللينيائية والتلوولوجيا

 انز مخنذ اميه الدزاعله 0100417

الهوذزة 

 الهوذزة النيلانيلية والتلوولوجيا

 ىاني زعيذ ىاني الرخاخلة 0100932

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 خسام عذنان أيوب عوابي 0085875

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا

 يعقوب عجنان يعقوب الصرعة 0096476

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 أنز ذالذ علي القضاة 0106770

الهوذزة 

 الهوذزة النذنية والتلوولوجيا

 زيه رجائي مخنذ زعادة 0107048

الهوذزة 

 ىوذزة النيلاترونلز والتلوولوجيا

 لنى زىذى ذنيز زنور 0100781

الهوذزة 

 الهوذزة الطواعية والتلوولوجيا

 آبان عبذ اللريم أخنذ سبانة 0081851

الهوذزة 

 الهوذزة اللهربائية والتلوولوجيا
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