
   1 
العلومكلية   اإلنتباه لمكان وموعد المتحانيرجى    

 كلية العلوم 
 امتحان الكفاءة الجامعية/الفصل الثاني والصيفي

 00/4/7102و 01/4/7102

 والثالثاء االثنين

# 
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 القاعة التخصص اسم الطالب

 الرياضيات اباء خالد عبداهلل ابو يوسف 2120334 1
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 اضياتالري ابتهال يوسف ابراهيم رحال 132965 2

 الرياضيات احمد ابراهيم سعود الدبايبه 137862 3

 الرياضيات احمد ذيب محمد محمد                       132267 4

 الرياضيات احمد شاهر حسن العناتي 69092 5

 الرياضيات احمد محمد احمد سعيفان 145573 6

 الرياضيات احمد محمد حافظ الترتير 138378 7

 الرياضيات اسامه احمد صالح الرحاحله 124346 8

 الرياضيات اسحار سعيد عبد الهادي العقايله 143125 9

 الرياضيات اسراء عبد اهلل احمد عطيات 133006 10

 الرياضيات اسراء ماجد احمد ابويحيي 121225 11

 الرياضيات أسيل إبراهيم محمد الزعاترة 118481 12

 الرياضيات مد مصطفىامل ابراهيم مح 138414 13

 الرياضيات انوار عبد الهادى احمد الصليبي 133396 14

 الرياضيات انوار محمد عيسى حرز اهلل 131189 15

 الرياضيات ايات اسماعيل محمود االعور                132774 16

 الرياضيات اياد روحي عبد الرحمن شاهين 131672 17

 الرياضيات د األقطشإيمان جميل محم 119787 18

 الرياضيات ايمان خالد محمد ابو مشرف 136900 19

 الرياضيات ايمن ناصر امين صندوقه 111156 20

 الرياضيات آيه صالح الدين عمر شجراوى 141942 21

 الرياضيات ايه عبد المجيد محمود عوده 138858 22

 الرياضيات براءه ناصر مصلح نصار 139079 23

 الرياضيات بسمة محمد عيد الجبور 116711 24

 الرياضيات بيان فتحي محمد نجم 125369 25

 الرياضيات حازم خالد عبد الحميد عواجنه 130930 26

 الرياضيات حسين فيصل حسين القاضي 125355 27

 الرياضيات حمزه حسن طعمه الصمادى 133510 28

 اتالرياضي حنان وليد علي الزهيرى 126858 29

 الرياضيات حنين احمد علي المرعي 132626 30

س
دل
ألن

ا
 

3-
4
33
4

  
اًء

س
م

 

1
4

/4/
21

42
 

ن
ني
الث

ا
 

 الرياضيات حنين اياد علي الشلعوط                    132949 31

 الرياضيات حنين بديع سليمان االفغاني 133753 32

 الرياضيات خديجه هاني حسن كساب 132971 33

 الرياضيات عيد محمد ابو قطامدعاء س 127696 34

 الرياضيات دعاء محمد رضوان الشاللفه 132680 35

 الرياضيات دعاء يوسف عبد الجليل الفياللي 2130208 36
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 الرياضيات دالل عثمان كامل مسالمه 126956 37

 الرياضيات ديمه اياد عبد اهلل سليمان 132775 38

 الرياضيات لربيحه صالح عبد ربه العج 133467 39

 الرياضيات رغد عبد القادر حسني عبد القادر 132747 40

 الرياضيات رغد محمد غالب الشبلي 125531 41

 الرياضيات روان عبد الحكيم محمد غنايم               133593 42

 الرياضيات روان نضال علي الغوانمه 130511 43

 ياضياتالر روزان فايز محمد المساعفه 132805 44

 الرياضيات ريم صادق حسن مساعفه 134151 45

 الرياضيات ريناد صالح أحمد أبو محسن 121263 46

 الرياضيات ساجده عبدالرزاق حسين المصرى              133463 47

 الرياضيات ساره حسام عباس محمد عباس 132085 48

 الرياضيات سجى نجم ذيب الجعفرى 132069 49

 الرياضيات سماح ايمن عبد الكريم ابو العنيين 121594 50

 الرياضيات شيرين عبد الكريم عواد الزواهره 121274 51

 الرياضيات صفاء رائد طاهر القطامين 133001 52

 الرياضيات عاصم سالم خليل الهواوشه 145465 53

 الرياضيات عاليه عمر عبد الرحمن الشحاتيت 121277 54

 الرياضيات عامر ابراهيم سوقي ابو سعدى 125408 55

 الرياضيات عال عبد العزيز نجم طه 131084 56

 الرياضيات غادة رحمت علي 127171 57

 الرياضيات فاطمه مرعي سليمان ابو ركبه 132777 58

 الرياضيات فداء احمد محمد عوض 132909 59

 الرياضيات النا محمد حسن قدومي 126270 60

 الرياضيات لينا موفق عبد اهلل زايد 103941 61

 الرياضيات محمد عطية محمد ابوالهوى 115702 62

 الرياضيات مرام صالح سليمان الترابين 121286 63

 الرياضيات مرام طارق محمد فراش 120914 64

 الرياضيات مريم مامون فخرى ابو عصبه 131826 65

 ياضياتالر ملك محمود طاهر وفا 114552 66

 الرياضيات منال اسماعيل احمد السميري                133654 67

 الرياضيات منى عبد الخالق عبد الفتاح ابو رزق        133575 68

 الرياضيات ميرفت احمد عبد المنعم خنفر 115498 69

 الرياضيات ميس احمد محمد دغمش                       133021 70

 الرياضيات ميس محمود فالح النجار 142279 71

 الرياضيات ندى سليمان عوده ابو صعيليك 133643 72

 الرياضيات نسيبه يحيى عبد القادر العمايره 121663 73

 الرياضيات نماء ساكت حسين السيوف 114304 74

 الرياضيات نور صالح ابراهيم عبد الجواد 125092 75

 الرياضيات حمدنور عوده رجا ال 132505 76

 الرياضيات هبه مالك محمد جوري 132104 77
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 الرياضيات هديل نهاد احمد الزمط 124646 79

 الرياضيات هديل نهاد صالح شيخ 133023 80

 الرياضيات هنادي نايف محمد العجارمه 132786 81

 الرياضيات والء وائل علي رحال 125413 82

 الفيزياء احمد خميس عبد الكريم ابو زر 142391 83

 الفيزياء احمد محمود عبد الهادى القاضي 134603 84

 الفيزياء اريج زكريا حسن الجلخ 132529 85

 الفيزياء الحوامدهازهار عادل يوسف  133015 86

 الفيزياء استبرق واصف محمد العايد 136931 87

 الفيزياء اسالم فراس موسى الحسامي 128215 88

 الفيزياء اسالم ماجد عبد المجيد البزلميط 130748 89

 الفيزياء اسيل مشهور عواد البكار 135966 90

 الفيزياء أصاله نايف ذوقان المطر 139585 91

 الفيزياء االء محمد عطا النصيرات 138892 92

 الفيزياء بيان رائد احمد كساب 133522 93

 الفيزياء حسام الدين محمود أحمد عالن 2110240 94

 الفيزياء حنان عبداهلل عبدالكريم المومني 114656 95

 الفيزياء حنين عادل محمد الهباهبه 132316 96

 الفيزياء دانه علي حسن عبد اهلل 130545 97

 الفيزياء راية محمد عيد الجمعان 139010 98

 الفيزياء زكريا محمد زكريا الصواف 125106 99

 الفيزياء ساره طالل راضي الدبس 133009 100

 الفيزياء سعد علي سلمان ابو غليون 2120396 101

 الفيزياء شذى سعيد اسماعيل ابو عشيبه 114772 102

 الفيزياء مود موسى الريانيشذى مح 133381 103

 الفيزياء شهد جمال كمال الناظر 136908 104

 الفيزياء صفوان حسن سالم العقيلي 132792 105

 الفيزياء عزه ناصر سليم عبد الوهاب 132698 106

 الفيزياء عال محمد اسعد القيسي 133605 107

 الفيزياء علي االمير هشام علي الوحش 132269 108

 الفيزياء علي فهد توفيق العويدي 119223 109

 الفيزياء عمر هيثم علي جمعه 121357 110

 الفيزياء غدير سليمان محمود جرادات 133684 111

 الفيزياء فرح محمد رجب غنه جق                      132912 112

 الفيزياء فريهان عامر عدنان الحوامده               132422 113

 الفيزياء فضه عوض موسى شعالن 139085 114

 الفيزياء لؤي ياسر عباس محفوظ 2130330 115

 الفيزياء لمى يوسف حسن ظافر 132923 116

 الفيزياء لميس رائد نافع عبد اهلل                  133311 117

 الفيزياء مروه جعفر حسني بنات 111275 118
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 الفيزياء عودمنار احمد طاهر مس 132382 119

 الفيزياء نور محمد احمد ابو سل 133515 120

 الفيزياء هناء محمد احمد الداغش 139446 121

 الفيزياء هنادي جهاد زهدي محمود                    132216 122

 الفيزياء هيا محسن عبد الرحيم النعيمات 132214 123

 الفيزياء            وعد اسامه عبد الجواد عويس     132905 124

 الفيزياء وفاء احمد ابراهيم الدقس 139332 125

 الكيمياء ابتهال اسماعيل عبد المحسن ابو حامده 133893 126
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 الكيمياء أحمد زهير محمد ياسين 116539 127

 الكيمياء دىاحمد فيصل محمد حم 130734 128

 الكيمياء احمد نعيم محمد الغول 115424 129

 الكيمياء اروى محمد عبدالقادر ابو جاجه 142309 130

 الكيمياء اريج خالد محمود ابو عفيفه 131791 131

 الكيمياء اريج وليد عبد القادر طبازه 130730 132

 الكيمياء اسامه عماد محي الدين سعاده 129993 133

 الكيمياء اسراء حامد نعمان االفغاني                134492 134

 الكيمياء اسماء ابراهيم حسن ابو جابر 137666 135

 الكيمياء اسماء جعفر ابراهيم حمدان 134397 136

 الكيمياء اسيل علي توفيق الزبده 121398 137

 الكيمياء أفنان فواز إبراهيم أبو جابر 99418 138

 الكيمياء آالء ماهر بكري الحكواتي 130822 139

 الكيمياء العنود احمد موسى المناصير 137024 140

 الكيمياء انس سامي زايد الكسواني 126143 141

 الكيمياء انوار محمد احمد عبدو 134816 142

 الكيمياء آيات سالمة ربيع العمارين 121401 143

 الكيمياء لهاياد منصور شاهر الخالي 137820 144

 الكيمياء ايه زياد عبد الكريم العدوان 134658 145

 الكيمياء ايوب خالد محمد صالح 139386 146

 الكيمياء براءه محمد يوسف القرعان 134766 147

 الكيمياء بشرى عبداهلل أحمد الخوالدة 116274 148

 الكيمياء بيان سليمان فرج النطار 132972 149

 الكيمياء بيان محمد هاني سعيد شحاده 2120841 150

 الكيمياء تسنيم ثروت حسين بصبوص 131585 151

 الكيمياء جمانا محمد أحمد المحاميد 125557 152

 الكيمياء جمانه عادل حافظ مهداوى 134655 153

 الكيمياء حازم عابد عيد أبو ركبة 91261 154

 اءالكيمي حمزه خالد غانم غانم 130591 155

 الكيمياء حنان عيسى جمال اوالد عيسى 2110593 156

 الكيمياء حنين احمد محمد العرايشي 134118 157

 الكيمياء حنين محمود علي النبراوي 115793 158

 الكيمياء خليل مروان علي أبو صبحة 132814 159
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 الكيمياء دانه عائد زهدي صالح 2120349 160

 الكيمياء موسى الدجاني دانيه اسعد 134222 161

 الكيمياء دعاء عبد الرحمن مصطفى خويره 121415 162

 الكيمياء ديانا عوض صالح الخصبه 121418 163

 الكيمياء ديانا محمد سالم ابو سمره 136049 164

 الكيمياء ديما حسام الدين بديع بني فضل 130785 165

 اءالكيمي دينا محمد حسين الشرفا 134818 166

 الكيمياء رائده منذر اديب السيد احمد 130779 167

 الكيمياء رانيا احمد سليمان الحوامده 134276 168

 الكيمياء رانيا عزام محمد الجابر 133292 169

 الكيمياء رزان لؤى محمد خريوش 2120800 170

 الكيمياء رزان هشام اسماعيل عيد 127017 171

 الكيمياء موسى عبابنه رضوه نايف 2131040 172

 الكيمياء رغد ابراهيم محمود صالح 134435 173

 الكيمياء رغد عبد الرحمن محمد األمجد السيد خليفه 2120528 174

 الكيمياء روان حسين سالم الفقير 135034 175

 الكيمياء روان خليل إبراهيم أسمر 118542 176

 كيمياءال ريما رياض حامد اسماعيل 133182 177

 الكيمياء زياد عبد الرحمن محمد الشاطر 133614 178

 الكيمياء سائد محمد عبد اهلل ابو سلعوم 125736 179

 الكيمياء سارة مامون عطية عبد النبي 130459 180

 الكيمياء ساره بسام سليمان ابو النصر 127328 181

 الكيمياء   ساره راضي علي عوده                     133949 182

 الكيمياء سباء أكرم سعيد الدبش 125743 183
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 الكيمياء سجى اسامه علي بني عيسى 2121235 184

 الكيمياء سالم محمود علي أبو ارميس 115627 185

 الكيمياء سماح احمد عمر جبر 132225 186

 الكيمياء ن عبد ابو السعودسندس محس 133099 187

 الكيمياء سيرين رائد محمد عالء الدين 121687 188

 الكيمياء شذى محمد محمود الزعول 126095 189

 الكيمياء شهد حاتم سالم عابد 130720 190

 الكيمياء شهد فراس خليل ابو طالب 133082 191

 الكيمياء ضياء محمد علي عمران 2110170 192

 الكيمياء عبير محمود عبد الفتاح هديب 131482 193

 الكيمياء عفاف سمير اسماعيل الحلو                  134044 194

 الكيمياء عال محمد خير عوض ارشيد 133092 195

 الكيمياء عمر خالد عباس المعاني 138278 196

 الكيمياء عمرو منذر محمد مصلح 119499 197

 الكيمياء اهلل غصاب العلكومي غصاب رزق 132309 198

 الكيمياء فداء مصطفى محمد السواعي 135823 199

 الكيمياء فرح أحمد محمود أبوصليح 118111 200
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 الكيمياء فرح زيد علي عتوم 139234 201

 الكيمياء فرح نزار حسين عبد الحليم                 134667 202

 لكيمياءا قبس محمد علي الخطيب 142495 203

 الكيمياء النا سليمان داود حماده 2130199 204

 الكيمياء لجين بسام عبد المعطي صالح 133334 205

 الكيمياء ليالي حمدى عبد المحسن خروشه 131431 206

 الكيمياء لينا مصطفى عبد الهادي عواد 133670 207

 الكيمياء لينه سامح سميح جمهور 2120811 208

 الكيمياء مؤيد محمد عطا رمضان 2110435 209

 الكيمياء محمد ابراهيم محمد هديب 139798 210

 الكيمياء محمد تيسير عبد أبوحطب 116430 211

 الكيمياء محمد جمال يوسف جبريل 130760 212

 الكيمياء محمد سالم بكر عوده اهلل 2130866 213

 الكيمياء محمد عامر شفيق الشرايعة 130548 214

 الكيمياء محمد عماد محمدالجوابره 137484 215

 الكيمياء مرح ياسر مصطفى الجريري الحصان 134698 216

 الكيمياء مروان محمد عبد القادر دردس 125563 217

 الكيمياء مروج رفيق حسن الصراوي 2110564 218

 الكيمياء مروه ايمن صالح ابو شهاب 134771 219

 الكيمياء محمد مفلح الخرابشة منور 2120874 220

 الكيمياء منى بالل محمود الحش 135194 221

 الكيمياء مي خضر محمد الدوخ 2110257 222

 الكيمياء هبه خليل يونس نمر الداشر                 134735 223

 الكيمياء هدى محمد فايز عوده 131365 224

 كيمياءال هديل بدر الدين احمد شلطف 133589 225

 الكيمياء هذال إبراهيم سالمة الغويري 118021 226

 الكيمياء هناء علي عبداهلل سالم 107379 227

 الكيمياء هيا عبد المجيد اسبيتان عفونه 133638 228

 الكيمياء وعد جمال مصطفى الحوراني 134392 229

 الكيمياء والء ياسر محمد سعيد نزال 137966 230

 الكيمياء ياسمين حسن ذياب سالمة                    134477 231

 الكيمياء يزن سامح عادل ابو الهدى 2120713 232

 الكيمياء يزن نزار ابراهيم النسور 136084 233

 العلوم الحياتيه ازهار ابراهيم احمد المحسن 132286 234

 العلوم الحياتيه اسماء احمد ابراهيم ابو علي 130905 235

 العلوم الحياتيه افنان معاويه اسعد غنيمه 121459 236

 العلوم الحياتيه االء خالد عبدالفتاح ابورجب 128231 237

 العلوم الحياتيه آالء نادر /محمد عاشور/ األفغاني 2110342 238

 العلوم الحياتيه بيان احمد سليمان عبد اهلل                133542 239

 العلوم الحياتيه ن حمزه خميس صبرهبيا 146010 240

 العلوم الحياتيه تسنيم محمود احمد الخاليله                132127 241
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 العلوم الحياتيه تهاني محمد عبد ربه العكايله 111299 242

 العلوم الحياتيه جنان خضر اسحق مرقه 133017 243

 اتيهالعلوم الحي جنى خالد محمد العنانزه 2120373 244

 العلوم الحياتيه جهينه وسام عبدالجواد االشهب 130526 245

 العلوم الحياتيه جواهر محمد اسماعيل قنديل 125897 246

 العلوم الحياتيه حنين ابراهيم داود القطاونه 121471 247

 العلوم الحياتيه حنين عثمان ابراهيم سكر 125945 248

 العلوم الحياتيه دانيه فوزي عبد الرزاق محمود 137227 249

 العلوم الحياتيه ذكريات خالد محمد موسى 131468 250

 العلوم الحياتيه رانيا عبد اهلل محمد ابو كويك 132919 251

 العلوم الحياتيه ربى وليد فالح السواعير                   132475 252

 العلوم الحياتيه لمهدىرزان خالد محمد عبد ا 133108 253
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 العلوم الحياتيه ريم ظاهر محمد ضمان                       132198 254

 العلوم الحياتيه سعاد محمد احمد الربايعه 133516 255

 العلوم الحياتيه سالم خضر احمد مجدالويه 2120108 256

 العلوم الحياتيه سمر فهمي محمد حمدان 2120356 257

 العلوم الحياتيه سيرين سمير / محمد علي / مناع 107842 258

 العلوم الحياتيه شذى محمد موسى يعقوب 133685 259

 العلوم الحياتيه شهد حسين سالم مصطفى 133710 260

 هالعلوم الحياتي صابرين راشد سالم أبوطه 119981 261

 العلوم الحياتيه صفاء منذر أحمد النسور 106399 262

 العلوم الحياتيه عروب امين داود السيد 126170 263

 العلوم الحياتيه غدير عادل عبد الرحيم اغريز 121493 264

 العلوم الحياتيه فرح خليل عبد الحافظ لمبارك 133323 265

 العلوم الحياتيه فرح عبد الحكيم احمد عبد اهلل 132646 266

 العلوم الحياتيه لينا خلدون محمد مصطفى                    133120 267

 العلوم الحياتيه محمد أحمد سليم الدوين 118357 268

 العلوم الحياتيه محمود باسل محمود تيم 2120116 269

 العلوم الحياتيه مروة ناصر / محمد تيسير / السعودي 99126 270

 العلوم الحياتيه معالي موسى احمد عبد الرحمن 127385 271

 العلوم الحياتيه ملك عبد الرحمن سعد ابو رحمه 133565 272

 العلوم الحياتيه منار عماد صدقي جرادات 132849 273

 العلوم الحياتيه مي محمد عبد اهلل بشير 132066 274

 حياتيهالعلوم ال ميس فهد محمد زكريا بصيله 133005 275

 العلوم الحياتيه ميسر منصور محمد المغاريز 139200 276

 العلوم الحياتيه نور خليل جمعه قاسم                       132996 277

 العلوم الحياتيه نورا عماد جورج اليتيم                    133238 278

 العلوم الحياتيه هبه ابراهيم يوسف ظاهر 133517 279

 العلوم الحياتيه هيا سعيد كامل فليفل 137239 280

 العلوم الحياتيه هيا عبد الباري محمد علي اشكوكاني 128791 281

 العلوم الحياتيه يارا يحيى احمد ابو شميس 137558 282
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 العلوم الحياتيه ياسمين احمد سليمان القريناوي 133002 283

 تحاليل الطبيةال ابتسام محمد محمود حماد 134612 284

 التحاليل الطبية احسان محمد علي احمد حماده                134567 285

 التحاليل الطبية أحمد سعدي محمود عقل 107377 286

 التحاليل الطبية اريج حسام عبد الرحمن مطهر 133448 287

 التحاليل الطبية اريج ممدوح خلف الرقاد 127708 288

 التحاليل الطبية ه هيثم علي سعادهاسام 128716 289

 التحاليل الطبية اسراء احمد عبد الجبار الدنان 134585 290

 التحاليل الطبية اسراء عماد عبد الحميد سالمه 136590 291

 التحاليل الطبية اسالم زيد صالح الغزيوات 141981 292

 ةالتحاليل الطبي اسماء محمد عبد القادر شبانه 141787 293

 التحاليل الطبية اسيل محمد يوسف الصوباني 133983 294

 التحاليل الطبية االء عادل عزات جعاره 133928 295

 التحاليل الطبية االء عبد الصمد رجب االشهب 134133 296

 التحاليل الطبية االء مازن يوسف الداودي 134807 297

 ليل الطبيةالتحا االء هاني عبد اهلل زعرور 2120444 298

 التحاليل الطبية الزهراء جميل عمر بطاح 134627 299

 التحاليل الطبية اماني عطيه يوسف الريماوي 130839 300

 التحاليل الطبية انتصار عبد القادر عبد اهلل الطوره 134689 301

 التحاليل الطبية انوار بسام سالمه السنيد 101173 302

 التحاليل الطبية عوده البكارانوار زياد  132106 303

 التحاليل الطبية ايمان عمر محمد االسمر 129218 304

 التحاليل الطبية ايمان محمد داود السايس 138356 305

 التحاليل الطبية ايناس رفعت عبد الكريم الوحوش             143001 306

 التحاليل الطبية ايناس وصفي عبد اهلل المعجل 139207 307

 التحاليل الطبية بتول سميح حسن النوايسه 131721 308

 التحاليل الطبية بدور عمر يوسف مكيه 133956 309

 التحاليل الطبية بلقيس ناصر الدين محمد ابو رياش 136797 310

 التحاليل الطبية بيان احمد سعيد الحداد 139194 311

 طبيةالتحاليل ال بيان جميل محمد زياد 136008 312

 التحاليل الطبية تسنيم خضر فزاع الحلحولي 142478 313

 التحاليل الطبية ثراء محمد نهار الصعوب 2130170 314

 التحاليل الطبية ثروت عوني مصطفى الجمل 136658 315

 التحاليل الطبية جمانة عمر أحمد العقرباوي 119052 316

 ليل الطبيةالتحا حال فوزى خالد الطواهيه 127499 317

 التحاليل الطبية حنان واثق دامس المحاميد 134163 318

 التحاليل الطبية حنين اديب نصر الدين ابو زناد 126148 319

 التحاليل الطبية حنين ماهر صبرى الصواف 134833 320

 التحاليل الطبية حنين محمد صالح عزام 138050 321

 التحاليل الطبية يم يونسخليل ابراهيم عبد الحل 145816 322

 التحاليل الطبية خوله عدنان حسن عباد 134292 323
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 التحاليل الطبية دانا صالح الدين عبد الرحيم حمام 130953 324

 التحاليل الطبية دعاء محمد عويضه ابو صعيليك 140428 325

 التحاليل الطبية دعاء نادر حسني عبد اهلل 134432 326

 التحاليل الطبية ديما عبد اهلل احمد ربايعه 132685 327

 التحاليل الطبية راما احمد محمد بدح 130639 328

 التحاليل الطبية رانيا احمد روحي صرصور 134128 329

 التحاليل الطبية رانيا محمد عبد اهلل مؤمنه 135054 330

 التحاليل الطبية رانيه سامي عبد الحميد النسور 133917 331

 التحاليل الطبية رؤى طالب خليل الدقس 137580 332

 التحاليل الطبية ربى عماد احمد فراج 133903 333

 التحاليل الطبية رحاب احمد عباس ابو جباره 139174 334

 التحاليل الطبية رحمة خليل سالم هذيل 2120815 335

 ةالتحاليل الطبي رزان سمير عبد المهدى الحوراني 134508 336

 التحاليل الطبية رغد محمد احمد ابو شاهين 142350 337

 التحاليل الطبية رنا نادر ابراهيم الربايعه 2121348 338

 التحاليل الطبية رند ابراهيم جودت الزيتي 139106 339

 التحاليل الطبية رهف محمد عارف ياسر مقبل 134497 340

 حاليل الطبيةالت روان اسماعيل عيسى حسين 134506 341

 التحاليل الطبية روان يوسف حسن ابراهيم 125453 342

 التحاليل الطبية روتانا اسامه يوسف المغربي 131328 343

 التحاليل الطبية روزانا جريس عيسى النشيوات 131344 344

 التحاليل الطبية ريا احمد محمد علي 137727 345

 التحاليل الطبية يمانريم عبد اهلل سليمان سل 134728 346

 التحاليل الطبية ريم نمر محمد علي 136865 347

 التحاليل الطبية زينه عمر خميس عباس 130464 348

 التحاليل الطبية ساره عزام محمد الخطيب 133934 349

 التحاليل الطبية ساره محمد سليمان الفالح 2120660 350

 اليل الطبيةالتح سالي طالل يوسف عيه 130675 351

 التحاليل الطبية سامح لؤي سامح الصباغ 129175 352

 التحاليل الطبية سامي جمال عبد الرحمن رزق 145802 353

 التحاليل الطبية سامي ماجد مطر سميحان 145724 354

 التحاليل الطبية سبأ عبد العزيز محمد صالح 134098 355

 اليل الطبيةالتح سجى مصطفى علي عتوم 121591 356

 التحاليل الطبية سخاء فتحي احمد ابو زيد 133719 357

 التحاليل الطبية سرين سمير موسى ابو دوش 126707 358

 التحاليل الطبية سليم محمد سليم الربايعة 2121233 359

 التحاليل الطبية سماح محمد هاني بني حمدان 134318 360

 التحاليل الطبية بسهيله عمر محمود كسا 133945 361

 التحاليل الطبية سيرين نور الدين خليل ابو خليفه 145539 362

 التحاليل الطبية شذى احمد محمد عوده 139374 363

 التحاليل الطبية شفاء ميعاد عطا رمضان 129407 364
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 التحاليل الطبية شهد عاطف بادى الطراونه 134868 365

 التحاليل الطبية النسور شيرين شاكر محمد 124586 366

 التحاليل الطبية شيماء حسني احمد عبد العزيز 2120701 367

 التحاليل الطبية عاصم وليد فايز ابو عنزه 137920 368

 التحاليل الطبية عبد اهلل فايز محمد الخوجه 137953 369

 التحاليل الطبية عدي نزار احمد العوضات 2120779 370

 التحاليل الطبية ين وليد احمد عمروعر 139127 371

 التحاليل الطبية عمر فالح عبد اهلل السالمات 2130284 372

 التحاليل الطبية غفران خالد فضيل العبابسه 134984 373

 التحاليل الطبية غفران محمد احمد عوامله 134515 374

 التحاليل الطبية فرات عدنان ابراهيم العواوده 146372 375

 التحاليل الطبية فرح جمال محمد جابر 134907 376

 التحاليل الطبية فرح عبد الكريم مفلح الصلمان 2120752 377

 التحاليل الطبية فرح عقل محمد عقل 138035 378

 التحاليل الطبية فريال موسى سعيد عرب 131479 379

 التحاليل الطبية فوزيه عماد عمر نزال 2120063 380

 التحاليل الطبية الرا عزت احمد عليان 2121160 381

 التحاليل الطبية النا احمد محمود غوانمه 85290 382

 التحاليل الطبية لمى زياد علي حسونه 139856 383

 التحاليل الطبية لميس ماهر عبد اللطيف سليمان 136392 384

 التحاليل الطبية لونا حافظ عوني الشويكي 138063 385

 التحاليل الطبية ليث وليد كايد صالح 2121126 386

 التحاليل الطبية لينا وائل نبيل الزريقات 134716 387

 التحاليل الطبية مجد احمد سالم الشوابكه 127899 388

 التحاليل الطبية محمد اسماعيل جبريل ابو زهره 127901 389

 التحاليل الطبية محمود حسن عقيل زياده 2120806 390

 التحاليل الطبية مرح سليمان علي بني مصطفى 2130274 391

 التحاليل الطبية مروه فتحي خلف العواسا 110133 392

 التحاليل الطبية مروه محمد اكرم امين 134291 393

 التحاليل الطبية مريم هارون محمد الجبارات                 134296 394

 التحاليل الطبية قواسمهمهند حمزه حسن ال 2120952 395

 التحاليل الطبية ميساء محمد علي فضل ابو سحاب 130584 396

 التحاليل الطبية ميسون يوسف محمد الهرش 142337 397

 التحاليل الطبية نانسي سليمان عبد مفلح 135025 398

 التحاليل الطبية نسرين عدنان محمد الدهون 131708 399

 التحاليل الطبية م عبد اهلل الطرايرهنهاد حات 134121 400

 التحاليل الطبية نهايه محمود احمد الحنيطي 138894 401

 التحاليل الطبية نور اهلل محمود ابراهيم اسماعيل 138939 402

 التحاليل الطبية نور بهاء موسى الجعبري 124483 403

 لتحاليل الطبيةا نور عمر حسن قاحوش                        134358 404
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 التحاليل الطبية نورا عبد المنعم محمد عنجريني 134168 405
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 التحاليل الطبية هبة اهلل محمد خليل عقيل 135681 406

 التحاليل الطبية هبه محمد خير صالح العقالت 127471 407

 التحاليل الطبية خرابشههبه محمد سالم ال 130881 408

 التحاليل الطبية هديل محمد خلف الهليل 133967 409

 التحاليل الطبية هند عائد سليمان الحنن 136802 410

 التحاليل الطبية والء سفيان عبد الرحيم عبد الفتاح 134461 411

 التحاليل الطبية والء عبد الفتاح محمد ابو شلبايه 2120722 412

 التحاليل الطبية ياسمين بسام حمد اهلل سليمان 2130462 413

 التحاليل الطبية ياسمين عبد الفتاح محمود القوصي 134812 414

 التحاليل الطبية يزن ينال أمين شفاقوج 2110427 415

 التحاليل الطبية يسرا احمد يوسف عوض 131660 416

 البيئية والتطبيقية الجيولوجيا أريج أحمد فالح العواوده 128963 417

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية اسراء محمد عبدالقادر شحاده 114589 418

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية اسالم محمد عيد الجمعان 139631 419

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية اسالم نايف حمدان المناعسه 133879 420

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية رعهامل سالمه احمد الش 128751 421

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية امل نمر محمد عنبر 134717 422

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية انس عبد اللطيف شريقي ابو رضوان 121514 423

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية بثينه عاطف محمود الحوشيه 121519 424

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية لي سالم الخوالدهبشرى ع 136906 425

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية تسنيم خالد عبد القادر السباعنه 134462 426

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية حنين مؤيد توفيق ملحم 128350 427

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية دعاء حمزه منصور الحيارى 133970 428

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية دعاء صالح صياح النعيمات 132571 429

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية ذرى رياض عبده الطراونه 134301 430

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية رؤى محمد موسى عيسى 134986 431

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية رحمه حمدي سالم الدهام 121330 432

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية رمزي ناصر فوزى الدراغمه 132894 433

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية روان رائد سليم الكايد 2130361 434

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية روان رائد محمد المزيد 135078 435

 لتطبيقيةالجيولوجيا البيئية وا صابرين محمد عطا ابو ديه 134283 436

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية صفاء وليد إسماعيل االخرس 107452 437

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية صهيب صالح حسين عبد العزيز 121537 438

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية عبير زياد محمد الزيود 134144 439

 وجيا البيئية والتطبيقيةالجيول علياء محمد عثمان الطهاروه 134091 440

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية غدير جهاد محمد رمانه 114695 441

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية فادي يوسف محمد زريقات 116655 442

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية فاديا محمد خالد الشبلي 143298 443

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية فاطمه حاكم حديثه الخريشه 129196 444

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية فداء وليد محمد ابو شعيره 121362 445
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 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية فرح سليم خالد جرار 139673 446

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية فرح فؤاد ابراهيم عفانه                   136743 447

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية لبنى مجدى عبد اهلل البشارات 134641 448

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية لمى خالد محمود ابو شاور 135446 449

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية محمد حامد عبد الرحمن السالمه 125928 450

 بيقيةالجيولوجيا البيئية والتط محمد قاسم علي حسبان 135429 451

 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية هبه وليد علي المشرفي 134752 452

 دراسات عليا  الجيولوجيا البيئية والتطبيقية هديل علي عبد الكريم العبادى 131651 453
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