
 
 

 العلومكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   10:30-9 االولىالجلسة 
 
 صباحا

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 90773 مالك عمار محمد االحمر  .1
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 الكيمياء 104561 ميرا محمود محمد سليم  .2

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 119911 عائشة أحمد عبدالخالق عالن  .3

 الرياضيات 121245 محمد فتحي الدعامسهبراء   .4

 الرياضيات 121265 سجود يوسف احمد الساحلي  .5

 الرياضيات 121302 هيا رجا عوده العودات  .6

 الفيزياء 121355 عبدهللا منير عبد هللا هديب  .7

 العلوم الحياتيه 124404 ليان معتصم رشاد فضه  .8

 اضياتالري 126418 سجود عبدالرحمن عبدهللا املالد  .9

 الرياضيات 126782 وجدان سميح خضر خليل  .10

 الكيمياء 126886 انوار ماجد عبد هللا الغزاوى   .11

 الرياضيات 126965 رامي علي ابراهيم حمد  .12

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 127212 يارا مناور عبد الحميد املومني  .13

 الرياضيات 128543 ريم زياد احمد فالحه  .14

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 128751 احمد الشرعه امل سالمه  .15

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 128865 محمد عيس ى احمد السويطي  .16

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 129876 منصور خالد منصور اللبابدة  .17

 الكيمياء 130775 انس نمر علي البلبيس ي  .18

 الحياتيهالعلوم  131340 فرح عامر صالح الحسن  .19

 الرياضيات 132505 نور عوده رجا الحمد  .20

 الرياضيات 132776 عمر عادل دسوقي أبوقضامة  .21

 الكيمياء 132997 هبه فتحي فايق محمود  .22

 الرياضيات 133756 تسنيم محمود عبدالوهاب الصالحي  .23

 الرياضيات 133774 عمر عبد املحسن طاهر ابو خلف  .24

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 133932 صالح خالد محمد الشوبكي  .25

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 134301 ذرى رياض عبده الطراونه  .26

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 136902 ليث سمير سلمان البوالصه  .27

 العلوم الحياتيه 137592 حنين محمد سلمان املالجي  .28

 يا البيئية والتطبيقيةالجيولوج 137922 طالل يوسف عبدهللا الديكه  .29

 الكيمياء 138197 ضياء رشيد حسين علي  .30

 الرياضيات 139746 النا طالل يونس صالح  .31

 العلوم الحياتيه 139790 االء لطفي يوسف نوفل  .32

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 139898 اسماء نضال حسين الدحله  .33

 م الحياتيهالعلو  139993 ابرار اسماعيل عبد الرحمن القزقي  .34
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 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   10:30-9 االولىالجلسة 
 
 صباحا

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  الكيمياء 140487 العنود سالمه دخل هللا النعمات  .35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفيزياء 140669 كلثوم عدنان محمد البيتشاويش  .36

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 140897 ساره عوض محمود العلي  .37

 الرياضيات 140901 النا احمد عيس ى عياد  .38

 الرياضيات 140902 فرح نائل محمود عبد هللا  .39

 الكيمياء 141670 يهم احمد قفطان العدوانا  .40

 الكيمياء 141687 دينا جابر أحمد طشلي  .41

 الفيزياء 141834 امنه باسم بشير البسطامي  .42

 الفيزياء 141924 امة الرحمن امين خليف الشوره  .43

 الكيمياء 141943 هبه عصام عبدالجواد االشهب  .44

 العلوم الحياتيه 142126 غفران عبد الحميد رباح سالمه               .45

 العلوم الحياتيه 142213 سحر بالل امين سمرين                       .46

 الرياضيات 142240 سليمان مصطفى سليمان الصمادي  .47

 الكيمياء 142927 رفاه جميل عبد العزيز القرش ي               .48

 بيقيةالجيولوجيا البيئية والتط 143036 روان محمد سعيد عبد ربه  .49

 الكيمياء 143102 مجد محمد سالم الرحيل  .50

 الكيمياء 144540 ساره يوسف أحمد الهدهد  .51

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 145919 رهف علي عبد هللا فرحان  .52

 الرياضيات 146344 زينب عمر محمد أبوعنزه  .53

 العلوم الحياتيه 146348 روان نافذ محمد ابو دقه  .54

 الكيمياء 146379 بد املحسن عبد هللالطفيه جميل ع  .55

 الكيمياء 146654 رجاء احمد محمود السالم  .56

 الفيزياء 147123 ياسر فوزى حسين العالوين  .57

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 147246 زيد احمد محمد الطراونه  .58

 العلوم الحياتيه 147432 ضحى فراس ذيب محمد  .59

 الكيمياء 147504 سمر رشدي عبدهللا املعايطة  .60

 الكيمياء 147614 والء عبد العزيز محمود القيس ي  .61

 الفيزياء 147988 روان محمد تيسير الطيبي  .62

 العلوم الحياتيه 150838 هبه عامر عمران غيث  .63

 الرياضيات 151145 انوار حسن نجم النعيمات  .64

 الرياضيات 151172 مجد شاهر محمد السلمان  .65

 الرياضيات 151192 ميسون عليان سليمان العقرباوي   .66

 الفيزياء 151200 مرام صالح محمود محيسن  .67

 العلوم الحياتيه 151272 دينا عبد الرحمن علي عجاج  .68
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  الرياضيات 151341 سميه عبد هللا عبد العظيم طبش  .69
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 الفيزياء 151389 وجدان خالد محمد ابو علي  .70

 الرياضيات 151459 دعجهرقيه حمد هللا سليمان ال  .71

 العلوم الحياتيه 151527 بشرى ياسر عبد الكريم ابراهيم  .72

 الفيزياء 151528 جيهان ثائر عزت عواد  .73

 العلوم الحياتيه 151628 منتهى تيسير ابراهيم ابو صيام  .74

 الرياضيات 151828 مريم عالء الدين حسن عوده  .75

 الحياتيهالعلوم  151896 فرح سعد سليمان املحتسب  .76

 الفيزياء 151994 ايه جمعه عبد العزيز جوده  .77

 الفيزياء 151998 محمد عيد زيد العدوان  .78

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 152426 بيان طاهر عزمي سنقرط  .79

 الرياضيات 152431 ابتسام محسن حسن القطاوي   .80

 بيقيةالجيولوجيا البيئية والتط 152465 هاجر صالح صياح النعيمات  .81

 الكيمياء 152470 حنان سعود سالم ابو رقيق  .82

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 152538 سالي عدنان احمد الشرع  .83

 الكيمياء 152752 مرح محمد اكرم امين  .84

 الرياضيات 152767 اريج خالد هاشم عابدين  .85

 الكيمياء 152803 امنه هاني حسن كساب  .86

 الكيمياء 152907 داليا مروان مرشد عبيد  .87

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 154690 فرح ايمن /محمدعدنان /الحمص ي  .88

 الرياضيات 155465 موس ى بسام موس ى حرب  .89

 الكيمياء 155610 سهى صقر عبد املطلب العكايله  .90

 الكيمياء 156237 مالك خالد محمد كنعان  .91

 اءالكيمي 157231 رنا سامي محمد /العالول التميمي/  .92

 الرياضيات 167907 ليلى وحيد عبدالحليم خنفر  .93

 الرياضيات 2120334 اباء خالد عبدهللا ابو يوسف  .94

 الرياضيات 2130114 تاليتا بشاره خضر بقله  .95

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 2130289 ايه حسام سليمان سمرين  .96

 العلوم الحياتيه 2130392 روان يوسف محمد القناص  .97

 الكيمياء 2130471 مد ابراهيم محمود ابو حاكمهاح  .98

 الفيزياء 2130548 جهاد نضال ناظر السرساوي   .99

 الكيمياء 2130677 رزان ناجح عمر مشخوج  .100

 الكيمياء 2130824 سالم علي خليل الصباغ  .101

 الكيمياء 2130844 شذى علي عويد الشرع  .102
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تسنيم عبدهللا /محمدهاني/ /قصاب   .103

 باش ي/

  لتحاليل الطبيةا 133734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

student.com 

10:30- 12 

 الجلسة الثانية

 التحاليل الطبية 140671 شروق رياض محمود القيس ي  .104

 التحاليل الطبية 141187 حنان اسامه عادل هنيه  .105

 التحاليل الطبية 141689 ايناس سمير عمر الواوى   .106

 التحاليل الطبية 142337 ميسون يوسف محمد الهرش  .107

 التحاليل الطبية 142437 ي ضمرهعال محمد تق  .108

 التحاليل الطبية 142744 مريم جهاد احمد مشعل  .109

 التحاليل الطبية 143111 روان سليم رفيفان الدميري   .110

 التحاليل الطبية 143176 ميس اعتماد فايز قارصلي  .111

 التحاليل الطبية 144534 سرى حسن عصري السعود  .112

 التحاليل الطبية 144555 رناد خالد راض ي الشبيالت  .113

 التحاليل الطبية 145359 حنان امنيزل سالم النعيمي  .114

 التحاليل الطبية 145674 العنود عامر عبد الرزاق الحياصات  .115

 التحاليل الطبية 146012 نورمانه حسام محمود عطيه  .116

 التحاليل الطبية 146037 وفاء نايف اسماعيل عقل  .117

 تحاليل الطبيةال 146328 النا محمد توفيق ناجي  .118

 التحاليل الطبية 146459 اروى سمير راشد ابو ساره  .119

 التحاليل الطبية 147172 ورود فارس محمود السبوع  .120

 التحاليل الطبية 147376 احمد حسام الدين شفيق الرفاعي  .121

 التحاليل الطبية 147793 زيد محمد اسماعيل حسان  .122

 اليل الطبيةالتح 147931 عامر سعدات فايز ابو حويله  .123

 التحاليل الطبية 155181 اسالم يوسف محمد الصوص  .124

 التحاليل الطبية 156359 ايه خالد يوسف النجار  .125

 التحاليل الطبية 2120722 والء عبد الفتاح محمد ابو شلبايه  .126

 التحاليل الطبية 2120752 فرح عبدالكريم مفلح الصلمان  .127

 ليل الطبيةالتحا 2130204 الرا احمد علي شاهين  .128

 التحاليل الطبية 2130428 رزان ثائر محمد البدور   .129

 التحاليل الطبية 2130627 وعد محمود عارف التالوي   .130

 التحاليل الطبية 2130646 مهند احمد موس ى ابو غوش  .131

 التحاليل الطبية 2130812 عمر باسم خضر الجعبرى   .132
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