
التخصصالكليةالرقماالسمت

طب و جراحة األسنانطب االسنان20052050234محمد هزاع علي العازمي1

طب و جراحة األسنانطب االسنان20062050174نعيم عودة حسن زنيد2

طب و جراحة األسنانطب االسنان20062050188مشاري فهد حسن البلوي3

طب و جراحة األسنانطب االسنان20062050225عادل منصور هايف العتيبي4

طب و جراحة األسنانطب االسنان20062050261احمد محمد نزال العنزي5

طب و جراحة األسنانطب االسنان20062050290فرناز سقراط غالب البطيخي6

طب و جراحة األسنانطب االسنان20062050294انس خالد المصطفى الحميد 7

طب و جراحة األسنانطب االسنان20062050296اسماعيل حسن عبده الكناني8

طب و جراحة األسنانطب االسنان20062050297اسماعيل طه قاسم الجوادي9

طب و جراحة األسنانطب االسنان20072050082وائل فهد مناور الحجيلي10

طب و جراحة األسنانطب االسنان20072050085فهد سلمان محمد البلوي11

طب و جراحة األسنانطب االسنان20072050181فيصل عبيد ابراهيم الرشدان12

طب و جراحة األسنانطب االسنان20072050193معتصم عبد هللا محمد دوم13

طب و جراحة األسنانطب االسنان20072050195مصطفي موسى طاهر الحسين14

طب و جراحة األسنانطب االسنان20072050254حمد محمد احمد النمر15

طب و جراحة األسنانطب االسنان20072050265علي حسين خميس الزين16

طب و جراحة األسنانطب االسنان20072050272روان منذر مهنا مهنا17

طب و جراحة األسنانطب االسنان20072050278محمد احمد جواد بوحليقه18

طب و جراحة األسنانطب االسنان20080050029ناصر عبد القادر صالح دابي19

طب و جراحة األسنانطب االسنان20080050044عبد هللا محمد احمد خصاونه20

طب و جراحة األسنانطب االسنان20082050019طرب احمد سعيد رجا اغباريه21

طب و جراحة األسنانطب االسنان20082050036منى ابراهيم محمد غدير22

طب و جراحة األسنانطب االسنان20082050052كارولين زاهي حنا حداد23

طب و جراحة األسنانطب االسنان20082050062زهراء عبد رب االمير محمد العيثان24

طب و جراحة األسنانطب االسنان20082050086مصطفى حسين يوسف المحمد علي25

طب و جراحة األسنانطب االسنان20082050123ياسمين مصطفى احمد ابو زيد26

NB66 في مبنى القاعات الصفية 10.00-8.30 الجلسة االولى 

جامعة العلوم والتكنولوجيا

المستوى الدقيق- توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 
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جامعة العلوم والتكنولوجيا

طب و جراحة األسنانطب االسنان20082050146والء علي محمد ال فرج27

طب و جراحة األسنانطب االسنان20082050171احمد خالد السالمه 28

طب و جراحة األسنانطب االسنان20082050172محمد صالح سعيد الغامدي29

طب و جراحة األسنانطب االسنان20082050213ممدوح علي ابراهيم الزهراني30

طب و جراحة األسنانطب االسنان20082050263خديجه علي محمد الموسى31

طب و جراحة األسنانطب االسنان20082050299محمد حافظ نجيدات 32

طب و جراحة األسنانطب االسنان20082050306منار فرج غنطوس 33

طب و جراحة األسنانطب االسنان20082050317عبد هللا وضاح سلمان الخليفه34

طب و جراحة األسنانطب االسنان20090050037رعد ماهر جازي المعايطة35

طب و جراحة األسنانطب االسنان20090050038ظفاف عبدهللا عايد خويله36

طب و جراحة األسنانطب االسنان20090050050نجالء حسين علي باصليب37

طب و جراحة األسنانطب االسنان20090050054طارق عيسى موسى سابا38

طب و جراحة األسنانطب االسنان20090050065صفاء رشيد نزال الشلول39

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050004هبه سامي محمد الخوالده40

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050007االء وليد رشدي عثمان41

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050008روان يوسف محمد مكاحله42

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050012مجد محي الدين صالح الدين هدمي43

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050013بشار محمد علي االمين44

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050019محمد عبد هللا عبد الحق العيسائي45

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050029بالل زياد مصطفى عبد الجواد46

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050036محمد عمر حمدان القضاه47

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050038دعاء علي صالح عاشور48

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050046نور محسن عبد هللا اشويهين49

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050071محمد ذو الفضل ذو الكفل 50

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050079أمير شكري بن حمدان  51

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050080محمد شفيق بن محمد سعيد52

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050082معز الدين بن الحاج عبدالرحمن  53

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050101فاطمة عاطف بدير 54

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050112خليل يعقوب خوري 55

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050124عبد الرحمن سعود عبد هللا الدبالن56
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طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050127سارة سليمان فهد الهويشل57

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050130رجاء محمد سليمان العنزي58

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050169راسم محمد ايوب 59

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050170احالم بسام صفية 60

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050176هديل عبد الرزاق اللوز 61

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050181احمد كمال بن عبد هللا  62

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050183عبد الرحمن باسم يونس محمد63

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050200محمد األمين بن محمد رزالي  64

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050204فرح معيوف مطرف العنزي65

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050219احمد امير عتيق 66

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050223رقية تركي يعقوب الخطيب67

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050227االء يوسف ابو شريفة 68

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050237سري احمد ابو غوش 69

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050242محمد خالد باكير باكير70

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050243االء محمد محمود حسن71

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050244الين محمد محمود مصلح يوسف72

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050247لينا محمد تيهي الفندي73

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050248اسيل محمود بقاعي 74

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050251ايالف مهيار عبد العزيز الشريف75

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050254اياد خالد مصالحة 76

طب و جراحة األسنانطب االسنان20092050256هنادي سفيان محمد المصاروه77

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050001سوسن زياد سلطي جويعد78

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050002ميس تحسين رفعت مالول79

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050004جمانه علي محمد الشوابكه80

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050005غيداء هاني احمد كنعان81

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050007زين مهدي محمد السالمين82

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050008اسراء عاطف عبدالحميد مومني83

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050010وعد نبيل عارف حداد84

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050011معاذ صالح الدين محمد الزعبي85

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050012بشرى اسماعيل محمد عقيالن86
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طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050014ينال عامر كمال فاخوري87

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050016عبير محمد عيد الرميالت88

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050017غاليه اعمر احمد البطاينه89

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050019انس خالد رحمون الشمري90

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050021عمار احسان محمود الداوديه91

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050022ايمان ناصر محمد ياسر دكيدك92

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050023بيان محمد حسين شطناوي93

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050027معالي أحمد سليم الشرمان94

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050028رغد ماجد شوكت فارس95

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050029عائشه غالب علي محافظه96

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050030دانا محمد محمود القطامين97

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050031روان حميد حسين الشطناوي98

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050032رشا عبدهللا علي الشبول99

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050033هبه محمد مفلح جراح100

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050034هيا حسين علي المومني101

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050036سليمان زيد خليل القراله102

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050037رزان خضر لبيب طنوس103

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050039ابراهيم محمد احمد عامر104

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050040ازال مسعود سعيد عمشوش105

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050041احمد حسين صالح سالم106

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050043والء احمد حماده 107

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050044ريم يحيى عبدالرحمن القواسمي108

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050045ميس سامي عبد المجيد عبد الخضر109

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050048نور نايف اسماعيل الهزايمه110

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050049ضرغام قاسم عبدالرحمن الدويري111

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050050سناء شامان ارشيد الفواعره112

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050051هبه رعد محمد رماضنه113

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050052رمز هيثم حنا الربضي114

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050053تسنيم خليل محمد حمدان115

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050054اصيل سامح حسين غوانمه116
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طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050055ايمان عبدالغفار صادق ابوسالمه117

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050057ارام منير يوسف عضيبات118

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050060نور عبد الكريم حمزه الكعبي119

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050003ستيفاني وائل الياس نعواس120

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050004فراس حسان ابوطوق 121

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050008احمد عبد العزيز خلف كرم122

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050009فاطمه احمد صالح بو غيس123

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050010اسراء خالد حسن حالوه124

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050011اشجان علي عليان الرشيدي125

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050012مريم نبيل صالح المنصور126

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050030فاطمه فيصل عبدهللا مرهون127

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050032هيثم ناصر غازي عويس128

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050033خالد زياد حامد مرتجى129

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050034مالك علي موسى ابو عاقوله130

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050035لبيبه محمد أحمد المظلوم131

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050036محمد فايق حسين الور132

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050038سندس مجدي عبد الرحمن حربيه133

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050039رهف حسن محمد ابراهيم134

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050041مصطفى عادل طه نايل135

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050044داليا احمد مشهدي 136

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050046ايمان خالد محمد سعيد137

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050048عبد هللا باسم يونس سليم138

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050050مصطفى نزار عبد العال النعيمي139

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050053سهام معزوز محمد الدعباس140

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050054نرمين خالد علي غنام141

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050055خنساء صبيح حسين الشباني142

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050057نغم أيمن أسماعيل رابي143

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050059براء عبدهللا خادم السروجي 144

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050060عمرو طالب جميل سعيد145

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050064احمد عالء طالب طالب146
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طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050070زكريا عبد الرزاق احمد محمد147

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050071انس زاهي فهمي ابو غزاله148

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050072وئام محمد عبدالحافظ الرحامنه149

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050073عبد الكريم عاطف عبد الكريم الحاج ابراهيم150

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050074فاطمه السيد جعفر حسين علوي ناصر151

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050075فاطمه عبداالمير خليل ابراهيم عبادة152

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050076امل عبداالمير عبدهللا سلمان محمد153

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050077مجيد جاسم عبدالمهدي كاظم154

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050081كلثم يوسف راشد العامر155

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050082لطيفه احمد محمد مبارك156

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050083هاشم حسن محمد غزو157

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050084رنا احمد نايف العتوم158

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050085رحاب زكريا حسن سبيل159

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050087حوراء مكي علي هالل160

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050088مؤنس سميح الياس ابورحمون161

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050089دينا فائق بهيج عبد الهادي162

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050093جاد ابراهيم محمود البني163

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050094هبه رائد ابراهيم الجابري164

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050095نور جمال ميشيل حجازين165

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050097سندس محمد عبدهللا ابو زيد166

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050100ساره فاروق عبد العزيز احمد167

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050101هال فراس محمد خصاونه168

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050102سجى عاطف محمد عضيبات169

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050103فرح حسين ابراهيم سالم170

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050105هبة ماجد صبري ابوجمعة171

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050106نزار سليمان ابراهيم عويس172

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050107اسماء فاروق المواس 173

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050109مريم عبدالجبار محمد صالح174

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050112هديل محمود اسماعيل سمرين175

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050116ايمان سامي احمد نوح176



جامعة العلوم والتكنولوجيا

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050118عالء محمود جبرين مهاني177

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050120هبه عالء الدين محمد طالب دعاس178

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050121اريج رائد محمود الحلواني179

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050122روبي عدنان سالمه الداود180

التخصصالكليةالرقماالسمت

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050123بشار فارس بهنام تبوني1

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050124ايات علي صباح الجدوع2

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050125راية جمال مصطفى داود3

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050128لمى جمال محمد عاشور4

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050132عبير محمد نجيب ديراوي5

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050143محمد امير الدين هادي  بن عبد هللا  6

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050144عمل شافيق بن دالل  7

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050145امر ظريف بن احمد مرزوكي   8

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050146عمار عكيفي بن عثمان   9

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050148محمد امين الحذير بن عبد الرزاق   10

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050149محمد نور ازهام بن خير الدين  11

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050150محمد حذيفه بن جوسف  12

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050151محمد صفوان بن سحر  13

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050152نور االميرا بنت رسول  14

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050153نور االفيقه بنت بهرين  15

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050154وحيده ازوى بنت مزالن   16

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050155نور حبيبه بنت عبد الدوروه   17

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050156نور العتيقه بنت محمد راوي  18

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050157نور عزتي بنت عبد الرحيم   19

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050158نورول رزليانا بنت محمد رزالي   20

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050159عائشه هانم بنت محمد سلمان   21

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050160نضيره بنت محمد طيب  22

N2 في المباني الطبية 10.00-8.30 الجلسة االولى

المستوى الدقيق- توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

2015-4-20 يوم االثنين 



جامعة العلوم والتكنولوجيا

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050161نور عين فائزه بنت روسالن   23

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050162نور منيره بنت عبد العزيز   24

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050164نور عيدا بنت سزالي   25

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050165مهمين نور عاقله بنت محمد  26

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050166ناديا نبيال بنت حمزه فنسوري  27

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050167نور عائشه بنت محمد زمشاري  28

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050168عيمي ظافره بنت سيف البحري  29

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050169نور فائزه بنت جوهري  30

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050170انجكو حسنى منيرة بنت انجكو حسان الشاري 31

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050171حبيبه بنت جمال الدين  32

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050172نور فضيله بنت محمد  33

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050173سيتي نور بايا بنت مصطفى  34

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050174نور ايموني بنت اسماعيل  35

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050175ربيعه االدويه بنت زماوري  36

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050176نبيهه بنت مختار  37

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050177نور ناجيه بنت شعاري  38

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050178فطيمه زهره بنت احمد دانوري  39

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050179نور شهداء بنت ذو الكفل  40

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050180عقيله بنت امير الدين   41

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050181فرح نظيره بنت عبد المجيد   42

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050182سيتي اميرا بنت احمد درديري   43

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050183هيزون بنت رملي   44

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050184حنيس اميره بنت حنيف   45

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050185نور ازيان بنت عمر   46

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050186سيتي نيضرة بنت احمد   47

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050187اميره العكاشه بنت امير الدين  48

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050188نورول عزياني بنت اشعري   49

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050189بشرى سعيده بنت ازاني   50

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050190نورول ناديا شذواني بنت رملي   51

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050191زحل شوا بنت محمد ياسين52



جامعة العلوم والتكنولوجيا

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050192نورول عديال بنت مت ديت   53

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050194عينا امالينا بنت جميل النصير   54

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050197نور عقليلي بنت محمد نظري   55

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050198تسنيم بنت محمد نظام   56

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050199نور عزتي بنت ادريس   57

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050200اسماعيل بزلي بن محمد زارير   58

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050201محمد فائز بن حسن   59

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050202محمد زهران بن عبد الرزاق   60

التخصصالكليةالرقماالسمت

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050203محمد إكمال بن عبد الحكيم   1

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050204محمد فؤاد بن عبد الرحيم   2

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050205محمد سهيدي بن جيء اندوت   3

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050206احمد شادي بن ذو الكفل   4

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050209عبد الرحمن زياد طارق الدوري5

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050213طارق عبد هللا عبد القادر الربابعه6

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050215محمد احمد محمد العبد الرزاق7

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050216االء كرم علي جرخي8

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050218عدي منصور محمد نعمان9

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050219ايه محمد صبحي الشحرورى10

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050220رزان عوني محمد الشويكي11

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050221لؤي نادر عبد المطلب الكببجي12

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050222يحيى زياد علي العمري13

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050224اثير عادل عبدهللا عودات14

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050225غدير نضال يوسف ملكاوي15

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050226ايه مروان عبد اللطيف ريحان16

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050227ميس نواف مصاروة 17

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050230ماهر منير محمد خطيب18

المستوى الدقيق- توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

2015-4-20 يوم االثنين 

NB66 في مبنى القاعات الصفية 12.00-10.30 الجلسة الثانية 



جامعة العلوم والتكنولوجيا

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050231هناء محمد حسين العجور19

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050232احمد اكرم لطفي العبيد20

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050233مروه ابراهيم محمد الحاللمه21

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050234نيفين وسيم عراقي 22

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050235عبير فضيل ابو سبيه 23

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050236احمد علي سلمان احمد24

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050237مريم عبد الحميد حسن ال هارون25

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050240يزن عماد سالم ابو رمان26

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050241رنا محمود ابراهيم زحالقه27

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050242عال طلعت فيصل ابو داهش28

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050243اسيل محمود محمد اللوزي29

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050245شادي نخله سعيد دكور30

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050250محمد خالد عبدالسالم االعرج31

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050252انصاف غسان عدنان صفوري32

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050254غدير محمد علي الحاج عفانه33

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050257ماريا محمد توفيق محمود جبارين34

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050258شهد عزام اديب عبد الرحمن35

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050260باسل الياس صبحي عزام36

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050264مي نافز سليمان السوطرى37

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050265ميناس رومل سعيد صالح38

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050266فرح مروان ممدوح الموال39

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050268زينه جمال عبد الفتاح حماد40

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050270يزن عزام حسني اشهب41

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050271جورجينا سعيد رزق 42

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050272يارا جالل اشقر 43

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050273بيان فاروق فارس 44

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050274روزين يوسف قاسم 45

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050275منال احمد حجازي 46

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050276سوزان رحيب المنصور 47

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050277جيانا محمود موسى 48



جامعة العلوم والتكنولوجيا

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050278بشرى مازن كامل الحدادين49

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050279جوانا جرجور غزال 50

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050280يوسف يزيد عواد 51

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050281انغام احمد ابو غليون 52

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050282روضه عبد القادر نجار 53

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050284روجيه جمال منصور 54

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050285نهاد احمد بشارة 55

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050286مؤمن جمال قشوع 56

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050287منى سيمون عبيد 57

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050288يوسف جورج عيسى 58

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050289امال الياس سليمان 59

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050290حلوة مجيد عساقلة 60

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050291مرام محمد حماد سعيد61

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050292روان رياض عناية 62

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050293حسام عدنان عدوي 63

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050296راني جمال مطر 64

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050297يوسف حنا جوزيف نصراوي65

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050298سمر ذياب شالعطة 66

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050299سالم احمد عزام البطاينه67

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050300عماد حمزه ياسين 68

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050305هبة صالح محمد ردايده69

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050308مرام احمد محمد سليمان70

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050309سيف الدين خالد تيسير الشرايرى71

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050310محمود لطفي صبح 72

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050311آالء حافظ مصلح عدس73

طب و جراحة األسنانطب االسنان20110050109عبد هللا عصام محمود عبد74

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050035عبدهللا عبدالصمد حاجي عبدهللا محمد75

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050046محمد حسام مرهف الدروبي 76

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050052تارا احمد عبد االمير عبد االمير77

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050110محمد فخري زيل اكرام بن جليلودين 78



جامعة العلوم والتكنولوجيا

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050111نور زاهين بن نوريشم 79

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050112نور الفاطن فرحانا بنت كمارجان 80

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050113نورول ليانا  بنت راشيد 81

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050115اديبة  بنت محمد شهر الدين 82

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050116نور هداية بنت شمس البحرين 83

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050118فاطن اميرة  بنت عمر 84

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050119اليا ايفا  بنت يوسف  85

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050120محمد حاتيم بن محمد مارواي 86

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050121امير حمزة  بن خير االزهار 87

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050122نور اميرا فتحيه  بنت جيك عثمان 88

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050123نادا نضيرة  بنت عبد الطالب 89

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050124محمد شفيق  بن عبد الرازق 90

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050127فرح ايمان بنت احمد نورول عزم91

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050128نور ارينا  بنت محمد نصري  92

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050130محمد سهيل بن محمد صوفي  93

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050131ارنيدا بنت عزفار ويجايا 94

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050238ابراهيم عدنان ابراهيم الهاجري95

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050323ابرار ابراهيم يوسف محمد96

طب و جراحة األسنانطب االسنان20112050363خلود عاطف حمادة 97

طب و جراحة األسنانطب االسنان20120050001حسن صالح حسن الداهري98

طب و جراحة األسنانطب االسنان20012050093محمد علي محمد االصبح99

طب و جراحة األسنانطب االسنان20072050197ندى عباس علي المبارك100

طب و جراحة األسنانطب االسنان20082050266محمد عارف عنافص العنزي101

طب و جراحة األسنانطب االسنان20100050038يوسف صادق عبدهللا القيني102

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050002محمد فالح صالح السني103

طب و جراحة األسنانطب االسنان20102050079زهراء جمعه احمد االسود104

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20062171074احمد محمد نمر البسيوني105

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20062171076محمود خالد محمود عناب106

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090171079محمود امين محمود عالونه107

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092171019الرا وليد محمد ختالين108



جامعة العلوم والتكنولوجيا

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092171043فاطمه سمير احمد كيوان109

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092171046امجد محمد زهير  الساطي110

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092171070عامره فتحي محمد الضايع111

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171003اريج محمد عبدالحميد القديمات112

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171004سناء محمد احمد الشبول113

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171007نيار تيسير نمر ياسين114

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171009نهاد مصطفى علي خوالدة115

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171019هبه زياد محمد عالونه116

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171020ماجده قاسم كريم الزعبي117

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171021اسماء جميل عبدهللا السميرات118

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171032دعاء زكريا علي الحمورى119

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171035جمانه هاني مفلح الرواشده120

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171038عبدهللا احمد طالب ابوعليم121

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171040اسماء محمود شكرى ابوبكر122

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171053دانيه فوزى انيس عباس123

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171055روعه محمود يوسف الصوالحه124

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171067عرين محمد عبد الرحمن بشتاوى125

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171072ميساء رزق محمد البطاينه126

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171073ثائر احمد محمد عبدهللا127

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171076عمر تركي محمد خصاونه128

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171084حنين سليمان ناصر الذيابات129

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171090رؤيا محمد عبدهللا الربابعه130

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171091ساره سعيد عمر العمري131

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171093ندى سليمان منصور عبيدات132

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102171002ديما عبدالفتاح فوزي الحاج يوسف133

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102171016سوسن محمد علي الجمل134

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102171019عرين سليم مسلم بيبرس135

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102171026ماريال هاني جميل عويس136

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102171047حنين محمد احمد السليتي137

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102171049اجود محمد اجود الشرع138



جامعة العلوم والتكنولوجيا

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102171050ايات عمر محمد عبابنه139

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20072171097ريان خالد عثمان عاشور140

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20080171052محمد احمد محمد القضاه141

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20082171024محمد نايف احمد الشبول142

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090171016رشاد عماد احمد الدويك143

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090171084روان بدر محمود القرم144

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090171090ميسم عواد علي السليم145

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090171110سميره عبدالكريم خضر عواوده146

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092171014شيماء سميح احمد يحيى147

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092171061رند احمد فؤاد محمد ياسين االمعرى148

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171008نوره حسن موسى غزاوي149

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171010رنا شاهر احمد ابوالحسن150

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171011والء ابراهيم حسين الهامي151

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171016رعد احمد انور بشماف152

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171029اماني خالد فريد ابومطاوع153

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171036ميساء رياض تركي الزعبي154

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171037ريما عدنان عبدهللا سلمان155

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171041نداء وليد محمد عفانه156

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171042سالم محمود علي عمران157

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171048روان امين احمد القرعان158

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171060سوار احمد علي الطاهات159

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171063ايهاب محمد شفيق غباشنه160

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171074تسنيم احمد مجلي محاميد161

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171078حسام وليد عبدالكريم صوافطه162

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171082ايات عبدهللا سليم الرجوب163

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100171086عبدهللا محمد علي الرحاحله164

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102171031نقاء ايهاب احمد ابوالهيجاء165

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102171044روزان وائل عبدالفتاح الشامي166

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102171045احمد محمد غازي الزعبي167

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110171007عمرو محمد حمدى ابوعبده168



جامعة العلوم والتكنولوجيا

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110171031علي عزت صالح عبدالفتاح عوده169

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20112171027بدر الدين باسل  خليفه170

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20060173086عدنان محمد مهند عدنان الشرايري171

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090173024اشرف خالد محمد الزعبي172

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092173050فارس انيس صقر خصاونه173

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100173009اسالم سليمان سلمان البريقي174

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100173058نجود جمال صالح زيناتي175

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100173069ايمان يحيى يونس العمري176

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100173096ساره عبدالسالم محمد علعالي177

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102173012عمار موسى كردي جباره178

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102173043هيا احمد ذياب بطارنه179

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173006بيان بسام عبدهللا الخليلي180

التخصصالكليةالرقماالسمت

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173009ضحى بركات محمد ابو كركي1

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173031احمد محمد محمود حسين2

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173052فريال مأمون محمد سعيد  سكجها3

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173077نور عيسى علي العلي4

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173100هبه عبدالمجيد عياده حداد5

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20112173023ايثار احمد عبدالرزاق قواسمه6

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20120173099دانه نافذ احمد عوده7

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20122173031احمد محمد  سويد8

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20080173084ميساء عطا هللا سليمان الحوراني9

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20082173074رامه خالد جبر الطيطي10

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090173109سحر علي محمود السالمه11

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092173044اشرف فيصل ضيف هللا مقدادي12

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092173045محمد تيسير عبدالسالم المحادين13

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092173048احمد ماجد محمد عبيدات14
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جامعة العلوم والتكنولوجيا

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100173025ناديه احمد محمد طبيشات15

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100173037مجد علي محمود الرواشده16

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100173070بيان خليل محمد الشديفات17

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100173083اخالص عبدالحافظ عبدهللا ابو عليم18

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100173085حمزه احمد ونس العمرى19

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102173014عوض نضال عوض النوايسه20

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102173020فاروق زياد عبدالحافظ مرعي21

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102173025وصال عقله محمد البقاعي22

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102173034مروان عاطف محمد شبالق23

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102173047"بني عمر"دعاء مصطفى عبدالمحسن 24

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173003هند اكرم محمود الزعبي25

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173005براء عز الدين رضوان طوالبه26

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173012دعاء هيثم محمد العبدالرزاق27

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173018هبه فايز مصطفى الحواتمه28

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173020مجدلين سلطي نواف السنجالوي29

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173022فاطمه ابراهيم خليل هواش30

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173023وعد علي حسين البركات31

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173029حال عمران محمد العسيلي32

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173032تهاني جهاد قاسم حيفاوي33

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173034سيرين فايز سليم حداد34

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173039طالل سرحان خالد المجالي35

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173041ايمان ثابت محمد داللعه36

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173042سجى ماهر محمد العزه37

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173043فرح محمود محمد سعيد الشنيك38

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173044ريما احمد يوسف عبدالرازق39

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173045اسراء يحيى احمد القضاه40

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173046شادي عبدهللا محمد ابو عمر41

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173048اسيل فخرى صالح مغاربه42

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173049نور يوسف زكي سعادات43

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173058سالي واصف محمود البس44



جامعة العلوم والتكنولوجيا

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173070امال رضوان محمد الشولي45

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173091سندس صالح عبدالنور الزعبي46

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173096مؤمن خالد سليمان ربابعه47

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173097حنين محمد قاسم الزعبي48

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173115سجود كمال ابراهيم حمورى49

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110173117دعاء محمد عبدالحميد حبيب هللا50

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20112173002محمد انس وائل  فارس51

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20112173020اسامه انور احمد ابو عواد52

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20112173024دانا عز احمد جاموس53

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20112173026براءه محمد رضوان الناطور54

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20112173036محمد نصر رشيد العابد55

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20120173111محمد صالح محمود ابو مهنا56

علوم الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20122173032عبدالكريم محمد عدنان  العمري57

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20052174076هند محمد احمد العمور58

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20082174084فارس عربي محمود الفريحات59

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20082174087ليث فيصل عبدالعزيز الجندي60

التخصصالكليةالرقماالسمت

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090174015اسامه عمر مصطفى القضاه1

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090174047فضة محمد هويشل المسيعدين2

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090174118وعد يحيى صالح ملكاوي3

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090174128مالك وليد عبده الحطيني4

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092174056قيس عصام عبد الكريم النسور5

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100174029عبدهللا جمال ابراهيم خشان6

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100174053والء خلف علي الردايده7

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100174065ميسلون روحي محمد بعيرات8

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100174070اسالم هيثم علي القصاص9

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100174073ساره محمد زيدان الخريشا10

2015-4-20 يوم االثنين 
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جامعة العلوم والتكنولوجيا

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100174076عبدهللا امروح مصطفى القصاص11

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100174084نسيبه محمد خطار المحاسنه12

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100174098هبه علي زايد العبدالوالي13

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102174008عبد الحميد يوسف عوض ابو ارحيمه14

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102174014محمود بهجت عبدالرزاق الشمايله15

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102174018ضحى محمد عبد الغني مفرج16

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102174028مرام جمال سالم ملكاوي17

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102174033روان محمد انور قبالن18

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174032عمار عامر محمد نعمان  غياضه19

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174043رايه سليمان نجيب المومني20

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174053تمارا نبيل فرحان صوالحه21

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174056قيس سامي احمد العزه22

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174083محمد احمد حسين أبورحمه23

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174109عمر محمد عصام ملكاوي24

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174117عبيده فؤاد محمد حسن25

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20080174101كرم عبد المنعم محمود عبدالعزيز26

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090174102عمر احمد محمد الخزعلي27

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090174103محمد عبد الحميد محمد العمري28

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090174109محمد منصور عبد الرحمن رواشدة29

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090174134رنا علي محسن االخرس30

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092174065عبدهللا موسى احمد الصرايره31

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092174068رامي سامر فاتح شديد32

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100174106االء مصطفى محمد مقدادي33

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100174123عثمان عمر محمود عبدالجواد34

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100174125فيصل صالح مفلح الشطناوي35

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100174127عرين منصور يوسف العقيلي36

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102174006محمد يوسف علي ابو خليل37

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102174041ميمونه قاسم محمد الحمد38

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102174047صفاء صالح محمد مقدادي39

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174001ابتهال يوسف احمد ابو عواد40



جامعة العلوم والتكنولوجيا

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174002هيثم تحسين محمد عثمان41

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174012لورين خالد سليم زعبي42

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174013حذيفه عماد موسى الصوالحه43

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174014دعاء ابراهيم محمود الدويرى44

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174015اسراء عبدهللا حسن ابولباد45

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174016حنين احمد عبدالكريم الشريف46

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174017براء عوض احمد الطويق47

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174019مها محمد احمد زريق48

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174022براء احمد عبدهللا قاسم49

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174028وفاء راضي ضيفاهلل بدارنه50

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174030االء حسني محمد القضاه51

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174031دعاء طه يوسف عبابنه52

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174033بيان بسام محمد طبيشات53

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174034دانا احمد محمد الكرنز54

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174036نسرين احمد يوسف حسين55

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174037هديل يحيى عبده الخليلي56

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174040والء حسني محمد القضاه57

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174045رنا محمد خلف الرفاعي58

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174046دعاء موفق احمد فندي59

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174047سماح هشام علي الجنيدي60

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174050ايه خالد حسين محمد61

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174051محمد محمود عيسى يونس62

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174052امنه محمد عبدالرحمن العمرى63

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174054سرى احمد محمد الحراحشه64

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174057سونيا موسى محمد الشياب65

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174065فرح نواف سعود القاضي66

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174067اسراء احمد محمد ذكرهللا67

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174070فتون ماهر محمد أبوشقرا68

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174071حنين حيدر ابراهيم جبر69

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174073منير نزيه محمد صبيحات70
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نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174078هبه علي محمد بني مصطفى71

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174079غدير كمال علي الغوادره72

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174085هيا محمود محمد النصر73

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174088اريج حسين علي الصقر74

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174090سجى احمد محمود عودة75

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174096منيف عارف محمد الزغول76

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174106بتول احمد فليح الجبور77

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174122ايناس ابراهيم محمود الشطناوى78

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174123سالي جمال بادي االيوب79

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110174125وسام يوسف محمد مهيدات80

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20112174002محمد ذياب حسين شقيرات81

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20112174008محمد احمد محمد جمعه عثامنه82

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20112174010سندس فاروق محمد كنعان83

نظم المعلومات الحاسوبيةتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20112174019سرى محمد مصطفى الخطيب84

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090175022روان محمد علي الزريقات85

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090175047وعد ابراهيم محمود الغانم86

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090175054يمامه محمد فرحان عبيدات87

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090175056انمار علي محمود زواتين88

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090175061فاديه موسى محمد الشبول89

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092175050محمد حلمي محمد يوسف90

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092175060رامي باسم امين عيسى91

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092175071احمد حسني موسى احمد92

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175005خالد وليد رضوان الردايده93

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175009مؤمن محمد احمد عقيلي94

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175028انغام عبدالكريم محمد البنويين95

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175043واجده حمد محمد القمول96

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175048مرام حسين حسن البطاينه97

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175052عمر فاروق زيد العمرى98

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102175001هيثم اسامه  الشيخ علي99

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102175018ريم محمود هزيم الرشدان100
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هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102175025ايمن عبداالله محمود مومني101

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102175034حمزة ياسر شاهر العقيلي102

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102175038محمد سمير عبد الكريم اشرق لبن103

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20112175011زيد محمدهالل  كلثوم104

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090175013بتول فايز موسى عتوم105

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090175017انيس راشد حسين بني عطا106

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090175032سجى عوني عبدالرحمن حمدان107

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090175045هديل وليد احمد الطوباسي108

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090175066هاشم عبد الكريم محمد عبابنه109

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092175058محمد عبد هللا جاسر جاسم110

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092175067عمر بشار  البغدادي111

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175001هبةهللا عبدالهادى عوده الجراح112

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175003افتخار عماد يوسف ابولبده113

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175004نور محمود محمد الشبول114

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175006ايمان جمال محمد البطاينه115

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175007هديل رياض مصطفى ابوزياد116

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175010رشا فوزى سالمه شطناوى117

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175011هيا بدر الدين محمد الصياحين118

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175013هديل غالب خليل السايح119

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175015رغده زهير عبدهللا جرادات120

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175016تمارا تيسير محمد كايد121

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175017احمد لطفي علي البواعنه122

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175018سوسن سليم بديع البشتاوي123

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175019أحمد فوزي سالمة ابواعمير124

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175020صفاء محمود حسن خابور125

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175021عنود يوسف جبر الشطناوى126

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175024رغد خالد سليمان ملكاوي127

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175025زينب وليد سعيد حسين128

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175026لينا عبدربه سليمان علي129

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175030ميساء حسن مقبل مسعود130



جامعة العلوم والتكنولوجيا

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175031عبير احمد محمد القرعاوي131

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175040عاصم حسام محمد عزمي العفوري132

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175047زهراء قاسم محمد عبيدات133

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175049حنان خلدون حمدى بنيان134

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175055ايمان سعيد عبدهللا بني سالمه135

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175057رؤى فرحان عوده حجازي136

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175059شيماء محمد ناصر عبيدات137

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100175060رابعه شفيق عبدهللا اغزاوي138

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102175006فتون علي ابراهيم حمدان139

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102175014مروة زياد محمود السخنيني140

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102175016يوسف وليد محمد  علي الخصاونه141

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102175017محمود احمد محمد شرايري142

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102175022شروق غالب ضيفاهلل المومني143

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102175023احمد ثابت عبدالمجيد الشريده144

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102175024هندي فارع فرحان المساعيد145

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102175027نادين فهمي محمد عبيدات146

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102175030سمر ابراهيم فرحان بطاح147

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102175039فرح محمد حسين القاضي148

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110175042ساره فايز محمد جبر149

هندسة وأمن شبكات الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20112175046غدير صالح محمود عبيدات150

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090176006سلطان نصر محمود الذيابات151

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090176062شيرين محمد صالح عكور152

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20090176072صهيب لطفي يوسف العمرى153

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092176026حذيفه احمد محمد شنينه154

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092176051لؤي عبدالمنعم سالم باطه155

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092176056حسام حسن محمد عبيدات156

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092176060عبدهللا عادل عبدهللا عودات157

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092176063عيسى وليد عيسى غنما158

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092176075محمد ابراهيم محمد زكي  شقير159

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20092176079امل مازن خليل غرايبه160



جامعة العلوم والتكنولوجيا

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100176003رولى صالح محمد القباني161

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100176015سهام عمر ابراهيم العزام162

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100176018حنين ماجد محمد القضاه163

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100176041سالم توفيق احمد مومني164

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100176049فاتنه محمد ماجد خصاونه165

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20100176069االء محمود عقاب عبود166

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102176015ريم ابراهيم فالح ابو الشيح167

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102176022تركي موفق محمد القاضي168

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102176033امينه محمد حسان فليفل169

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102176042دعاء خالد محمود ابو منصور170

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102176054وسام عماد محمد العزام171

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102176055زين حسن محمد عبابنه172

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102176061مؤنس محمد عبدهللا قسايمه173

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102176065فداء محمد سليمان الرقيبات174

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102176066عبدالودود عبدالمهيمن  الطحان175

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20102176073اماني محمد حسام الدين محمد شيخ اكريم176

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110176021تمارا حسن منيزل مقابله177

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110176022بيان ماهر محمد ابو دلو178

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110176023هبه محمد نمر ولويل179

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110176024بتول مروان خالد الحتامله180

التخصصالكليةالرقماالسمت

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110176025منال يوسف علي بني عيسى1

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110176026حلى هايل صالح عكور2

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110176029ساجده محمود عبدالعزيز بنات3

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110176037كرمة صالح عبدالعزيز اليوسف4

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110176047عرين محمود سليمان المريد5

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110176053غاده علي احمد ابو البصل6

المستوى الدقيق- توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 
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جامعة العلوم والتكنولوجيا

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110176057رفيده ابراهيم محمد الهويمل7

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110176061هبه سامي احمد رجب8

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110176069هنادي عصام محمود وديان9

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110176093مالك ناصر محمد بطاينه10

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20110176098هيا محمد بدرالدين محمود  الرواقه11

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20112176021افياء نظام سليمان مريان12

هندسة البرمجياتتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20112176033ليث رائد ابراهيم الصالح13

الهندسة الكيميائيةالهندسة20072022006فهد ناصر بكر العباسي14

الهندسة الكيميائيةالهندسة20090022058اميمه يوسف علي العزام15

الهندسة الكيميائيةالهندسة20090022061عبدهللا رياض فالح براسنه16

الهندسة الكيميائيةالهندسة20092022052غرام الفي عودة الشرعة17

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022003هناء محمود عبدالفتاح عقل18

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022004يزن زياد حسني النجار19

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022014ايات حسن احمد قرعان20

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022017ليندا محمد علي احمد الحاج اسعد21

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022019صهيب عبداللطيف مثقال الحسن22

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022021هدى ماجد محمد رضوان23

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022027اسراء جابر فياض عبدالهادي24

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022031لبنى نصر ابراهيم البنا25

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022033شروق محمد ابراهيم خليل26

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022034سالي حيدر سعيد ابوحسين27

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022038لينه ابراهيم محمد عوده28

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022041لبنى محمود محمد فليح29

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022044روان واصف محمد الشويات30

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022048رزان نبيل محمد جماعيني31

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022050سناء خليل ابراهيم ابراهيم32

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022065فرح خميس عبد التواب اليوسف33

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022066امل ايليا جبر بقيلي34

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022075مروه خلف محمود عبابنه35

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022077ابتهال احمد محمد الجيوسي36



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022079صفاء عبد هللا احمد السلمان37

الهندسة الكيميائيةالهندسة20102022003حسام محمد حسين جرار38

الهندسة الكيميائيةالهندسة20102022011دانه احسان بدوي مسودة39

الهندسة الكيميائيةالهندسة20102022015عبد هللا احمد موسى االمام40

الهندسة الكيميائيةالهندسة20102022024عدي حمد هللا  محمد الحوامده41

الهندسة الكيميائيةالهندسة20102022031محمود نظير علي الفقهاء42

الهندسة الكيميائيةالهندسة20080022102الرا حسين محمد عضيبات43

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022024فاطمه محمد محمود المساعده44

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022025سالم عيد خضر الحداد45

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022053والء عبدالكريم احمد البالونه46

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022057حال محمود نمر الدويرى47

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022063مي زياد محمد الزغول48

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022071ذيبان علي حسين ذيبان49

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022073االء هاشم حسين جبريل50

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022074منار عبد الغفور طايل هزايمه51

الهندسة الكيميائيةالهندسة20100022076نسرين عصام سليمان الجمحاوي52

الهندسة الكيميائيةالهندسة20102022002مجاهد ايمن محمد حداد53

الهندسة الكيميائيةالهندسة20102022029حال حسين علي الشرفات54

الهندسة الكيميائيةالهندسة20102022030اماني محمد احمد اليوسف55

الهندسة الكيميائيةالهندسة20102022036عبد العزيز زيناتي احمد الزناتيه56

الهندسة الكيميائيةالهندسة20102022051محمد جمعه غلوم محمد57

الهندسة الكيميائيةالهندسة20110022018حمزه زكريا محمود العمري58

الهندسة الكيميائيةالهندسة20110022052بيان جمال علي صفوري59

الهندسة المدنيةالهندسة20060023238ياسر فتحي محمد احمد60

التخصصالكليةالرقماالسمت

الهندسة المدنيةالهندسة20072023071مهدي ابراهيم علي ابو عليقه1

الهندسة المدنيةالهندسة20080023148فيصل محمد حسن عبداالله2
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جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة المدنيةالهندسة20082023027يوسف بن فرج االشطر3

الهندسة المدنيةالهندسة20082023064يزن نادر إبراهيم الزعبي4

الهندسة المدنيةالهندسة20082023081حسن مناف عمر الكاف5

الهندسة المدنيةالهندسة20082023183عبد العزيز حاجي محمد فوالذ6

الهندسة المدنيةالهندسة20082023210ايمان نمر محمود عساف7

الهندسة المدنيةالهندسة20090023018احمد شريف عوض منصور8

الهندسة المدنيةالهندسة20090023026سامر ناجح علي خويله9

الهندسة المدنيةالهندسة20090023048ريما محمد احمد نماس10

الهندسة المدنيةالهندسة20090023057اسامه مشهور عوض عوض11

الهندسة المدنيةالهندسة20090023075معتصم قاسم حسن فرح12

الهندسة المدنيةالهندسة20090023108ايمن فيصل محمد المحمود13

الهندسة المدنيةالهندسة20090023155براء زهير عبد الجواد البعول14

الهندسة المدنيةالهندسة20090023163عمران يوسف محمد السوالمه15

الهندسة المدنيةالهندسة20090023173عدي نجيب حنا النمري16

الهندسة المدنيةالهندسة20090023193احمد محمد علي عبابنه17

الهندسة المدنيةالهندسة20090023196مختار ايبي عمر نور18

الهندسة المدنيةالهندسة20090023210روان تيسير عبد الرحمن الجراح19

الهندسة المدنيةالهندسة20090023224منى وجيه محمد نعامنه20

الهندسة المدنيةالهندسة20090023231عامر ناجح علي خويله21

الهندسة المدنيةالهندسة20092023011حازم عبد هللا محمود ابوعجالن22

الهندسة المدنيةالهندسة20092023118عبد هللا فالح مصطفى القضاه23

الهندسة المدنيةالهندسة20092023143محمد حسان عمر عمر24

الهندسة المدنيةالهندسة20100023001تسنيم خالد سالم النعسان25

الهندسة المدنيةالهندسة20100023007دعاء احمد كامل يوسف26

الهندسة المدنيةالهندسة20100023010علي محمد احمد نوافله27

الهندسة المدنيةالهندسة20100023018ليان عامر مسلم كستيرو28

الهندسة المدنيةالهندسة20100023025ايناس عثمان احمد غيظان29

الهندسة المدنيةالهندسة20100023028دعاء محمد سعيد مصطفى  مساعده30

الهندسة المدنيةالهندسة20100023041مرام عدنان خضر الزعبي31

الهندسة المدنيةالهندسة20100023047سوفانا عمر احمد ملكاوي32



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة المدنيةالهندسة20100023056روان جمال سليمان العمري33

الهندسة المدنيةالهندسة20100023057حسن عمر حسن القاضي34

الهندسة المدنيةالهندسة20100023058اسراء نزيه عيد عرفه35

الهندسة المدنيةالهندسة20100023060ناديه عصام وحيد الدين الهدمي36

الهندسة المدنيةالهندسة20100023066انس منصور موسى عكور37

الهندسة المدنيةالهندسة20100023071يزن معتز باهلل عبدالوهاب الشيخ سالم38

الهندسة المدنيةالهندسة20100023103طارق عيسى سليمان الربضي39

الهندسة المدنيةالهندسة20100023104نداء سعد احمد النعيمات40

الهندسة المدنيةالهندسة20100023113روان خالد مصطفى الزعبي41

الهندسة المدنيةالهندسة20100023116ابراهيم محمود عرسان قواسمه42

الهندسة المدنيةالهندسة20100023117اسعد ايهاب اسعد الطويل43

الهندسة المدنيةالهندسة20100023121مالك محمد طه نظامي44

الهندسة المدنيةالهندسة20100023123ثائر زياد محمد شخاتره45

الهندسة المدنيةالهندسة20100023134قيس محمد خالد بطاينه46

الهندسة المدنيةالهندسة20100023138فاطمه عوض احمد ابوعويض47

الهندسة المدنيةالهندسة20100023145صهيب يوسف محمد الجبور48

الهندسة المدنيةالهندسة20100023146روان غسان رفعت درباس49

الهندسة المدنيةالهندسة20100023152ليلى شفيق عبدهللا العمري50

الهندسة المدنيةالهندسة20100023162معن حسن احمد المومني51

الهندسة المدنيةالهندسة20100023165سعيد كريم احمد الياسين52

الهندسة المدنيةالهندسة20100023177نرجس فراس احمد الجمل53

الهندسة المدنيةالهندسة20102023013احمد خالد صالح الزراق54

الهندسة المدنيةالهندسة20102023020محمد نائل ابراهيم احمد55

الهندسة المدنيةالهندسة20102023043علياء فوزات فواز عناقره56

الهندسة المدنيةالهندسة20102023052شهد حسني شحاده القضاه57

الهندسة المدنيةالهندسة20102023063اسراء زايد بدران جرادات58

الهندسة المدنيةالهندسة20102023065راكان موسى محمد داود59

الهندسة المدنيةالهندسة20102023066سهل فرحان فارس حداد60

الهندسة المدنيةالهندسة20102023069احمد عمر محمود الرياحنه61

الهندسة المدنيةالهندسة20102023071محمد محمود مصلح الصمادي62



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة المدنيةالهندسة20102023086عالء عبد الناصر ذيب المومني63

الهندسة المدنيةالهندسة20102023097بكر عبد هللا عبد الوهاب 64

الهندسة المدنيةالهندسة20102023100اسالم كامل فرج ابوعالوي65

الهندسة المدنيةالهندسة20102023106مراد عبدالرحيم حسن مراد66

الهندسة المدنيةالهندسة20102023108محمد عبدالرحمن محمود عبدالرحمن67

الهندسة المدنيةالهندسة20102023110مارينا     حداد68

الهندسة المدنيةالهندسة20102023112بشر سامي سليم سواقد69

الهندسة المدنيةالهندسة20102023117يزن رفيق ابراهيم الحداد70

الهندسة المدنيةالهندسة20102023120اديب عيد موسى ايوب71

الهندسة المدنيةالهندسة20102023121شاكر فراس فالح الداود72

الهندسة المدنيةالهندسة20102023124قيس حسين عليان القرعان73

الهندسة المدنيةالهندسة20102023129قصي محمد عبدهللا الحنيطي74

الهندسة المدنيةالهندسة20102023131رزان عبد السالم عبد الرحمن الشرايرى75

الهندسة المدنيةالهندسة20102023144اسيل اكرم مفلح القضاه76

الهندسة المدنيةالهندسة20102023154عبدالفتاح مؤمن عبدالفتاح حياصات77

الهندسة المدنيةالهندسة20102023166صهيب فؤاد محمد علي بني هاني78

الهندسة المدنيةالهندسة20102023170حسام رياض جميل باكير79

الهندسة المدنيةالهندسة20102023181صهيب محمد ممدوح حموري80

الهندسة المدنيةالهندسة20102023182سعد محمد فندى بطاينه81

الهندسة المدنيةالهندسة20102023191محمد تيسير خليل عوده82

الهندسة المدنيةالهندسة20102023192ياسر محمد خليل السعدي83

الهندسة المدنيةالهندسة20102023199عامر محمد علي العمري84

الهندسة المدنيةالهندسة20110023135محمود عاصم فارس مرقه85

الهندسة المدنيةالهندسة20110023148بشار محمد جميل احمد  الطوالبه86

الهندسة المدنيةالهندسة20110023167زهراء زيد انيس نصير87

الهندسة المدنيةالهندسة20110023185محمد اسامه محمد خصاونه88

الهندسة المدنيةالهندسة20110023193سيف ناصر محمد حمدان89

الهندسة المدنيةالهندسة20110023203صالح خالد سعيد صالح90

الهندسة المدنيةالهندسة20112023211لؤي حمزه عدنان شموط91

الهندسة المدنيةالهندسة20122023127أحمد عارف عريف عرفات92



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة المدنيةالهندسة20032023035محمد عمر محمد طيب93

الهندسة المدنيةالهندسة20070023212جوليد ادم بكر ابراهيم94

الهندسة المدنيةالهندسة20082023036سيف االسالم محمد حسن نواصره95

الهندسة المدنيةالهندسة20082023191خالد جمال عبد اللطيف الكالوتي96

الهندسة المدنيةالهندسة20082023207أوس خليل سالمه الشطناوي97

الهندسة المدنيةالهندسة20082023221ليث ماجد مصطفى الزغول98

الهندسة المدنيةالهندسة20090023056صدام محمد حسن جرادات99

الهندسة المدنيةالهندسة20090023142احمد شريف عارف عبدهللا العمري100

الهندسة المدنيةالهندسة20090023143عدي عبدهللا يوسف البطاينه101

الهندسة المدنيةالهندسة20090023146حمزه عبدالقادر علي الرشدان102

الهندسة المدنيةالهندسة20090023181خلدون خليل فرحان حجازين103

الهندسة المدنيةالهندسة20090023223عبد هللا مفيد عبد هللا عواوده104

الهندسة المدنيةالهندسة20092023012محمد ناجي علي عقيل105

الهندسة المدنيةالهندسة20092023100مهند منصور احمد التل106

الهندسة المدنيةالهندسة20092023102اريج احمد محمد العبد الرزاق107

الهندسة المدنيةالهندسة20092023132محمد عبد الرحمن ابو بكر محمد زين108

الهندسة المدنيةالهندسة20092023139انوار جمال احمد دويات109

الهندسة المدنيةالهندسة20092023141مهند نبيل محمد حميد110

الهندسة المدنيةالهندسة20092023144دانا خلدون بطرس العكشه111

الهندسة المدنيةالهندسة20100023020مرام احمد محمد عبابنه112

الهندسة المدنيةالهندسة20100023026رنا فيصل صالح العثامنة113

الهندسة المدنيةالهندسة20100023038عبداللطيف كمال احمد عبدالباقي114

الهندسة المدنيةالهندسة20100023040عبيده أحمد وحيد العيسى115

الهندسة المدنيةالهندسة20100023059احمد محمد سالم بني فارس116

الهندسة المدنيةالهندسة20100023061ايمان محمد ابراهيم الذيابات117

الهندسة المدنيةالهندسة20100023077حاتم محمد علي الصمادي118

الهندسة المدنيةالهندسة20100023082سامر محمود سالم الغرايبه119

الهندسة المدنيةالهندسة20100023085خالد جمال نمر ابو غوش120

الهندسة المدنيةالهندسة20100023086محمد فريد فالح الرماضنه121

الهندسة المدنيةالهندسة20100023094محمد خليل حسني الشريف122



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة المدنيةالهندسة20100023095شكيب رجب سليمان عبد الحافظ123

الهندسة المدنيةالهندسة20100023105انسام احمد محمد الرشدان124

الهندسة المدنيةالهندسة20100023114اسالم فوزي محي الدين عبيدات125

الهندسة المدنيةالهندسة20100023133هدى احمد يوسف حجاج126

الهندسة المدنيةالهندسة20100023140بشار احمد داود عبيدات127

الهندسة المدنيةالهندسة20100023141سجى حسين علي الحوراني128

الهندسة المدنيةالهندسة20100023149سجى اسامه محمد عبيدات129

الهندسة المدنيةالهندسة20100023150لؤي خالد يوسف ملكاوي130

الهندسة المدنيةالهندسة20100023156هاديه ظاهر علي الرواجفه131

الهندسة المدنيةالهندسة20100023157روان عبدالكريم محمد عبابنه132

الهندسة المدنيةالهندسة20100023159نادر احمد عمر الشرمان133

الهندسة المدنيةالهندسة20100023160عرين نصري طعمه الريحاني134

الهندسة المدنيةالهندسة20100023167احمد محمد محمود خزاعله135

الهندسة المدنيةالهندسة20100023169ديما عبدهللا ابراهيم حسين136

الهندسة المدنيةالهندسة20100023171عمر شوكت قسيم هيالت137

الهندسة المدنيةالهندسة20102023011عدي باسم ذيب بنوره138

الهندسة المدنيةالهندسة20102023015غيداء يوسف محمد مكاحله139

الهندسة المدنيةالهندسة20102023042سجى زكريا محمود الصمادي140

الهندسة المدنيةالهندسة20102023045يوسف يعقوب علي ميتاني141

الهندسة المدنيةالهندسة20102023046محمد فريد ضيف هللا السيد احمد142

الهندسة المدنيةالهندسة20102023059محمد جاسر علي المهيرات143

الهندسة المدنيةالهندسة20102023061محمد بسام محمد المساعدة144

الهندسة المدنيةالهندسة20102023068علي نبيل علي ملكاوي145

الهندسة المدنيةالهندسة20102023087طارق احمد خضر دوايمه146

الهندسة المدنيةالهندسة20102023095هيثم محمود عبد هللا ملكاوي147

الهندسة المدنيةالهندسة20102023107محمد عبدالرحمن مصطفى شتات148

الهندسة المدنيةالهندسة20102023109وعد سمير موسى االيوب149

الهندسة المدنيةالهندسة20102023113محمد حسين مصطفى طاهات150

الهندسة المدنيةالهندسة20102023130ليلى احمد جودت  صالح151

الهندسة المدنيةالهندسة20102023135لما محمد غالب الجمل152



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة المدنيةالهندسة20102023136احمد يوسف عوض ابو عمر153

الهندسة المدنيةالهندسة20102023137امال رائد علي خاليله154

الهندسة المدنيةالهندسة20102023148فيصل محمد محمود حجازي155

الهندسة المدنيةالهندسة20102023152شهاب عدنان علي  السنباني156

الهندسة المدنيةالهندسة20102023155ابرار احمد مصطفى القضاه157

الهندسة المدنيةالهندسة20102023157لبنى محمد عبدالرحمن القواسمى158

الهندسة المدنيةالهندسة20102023159حمزه رياض عيد عثمان159

الهندسة المدنيةالهندسة20102023161احمد يحيى عبدهللا مناصره160

الهندسة المدنيةالهندسة20102023165فاروق عمر مقداد مقدادي161

الهندسة المدنيةالهندسة20102023169احمد ياسين ايوب النتشه162

الهندسة المدنيةالهندسة20102023172انس علي يوسف الصوي163

الهندسة المدنيةالهندسة20102023173هاشم كرم كمال حداد164

الهندسة المدنيةالهندسة20102023175االء علي عبدالرحمن قوقزه165

الهندسة المدنيةالهندسة20102023177حال رضوان محمد عتوم166

الهندسة المدنيةالهندسة20102023183محمد هيثم جهاد جرار167

الهندسة المدنيةالهندسة20102023201شفيق سمير محمد خطاب168

الهندسة المدنيةالهندسة20110023005عبدالرحمن مفيد عبدهللا عواوده169

الهندسة المدنيةالهندسة20110023009حازم عدلي محمود حتامله170

الهندسة المدنيةالهندسة20110023011راشد صالح راشد عموره171

الهندسة المدنيةالهندسة20110023015احمد محمد احمد عسفا172

الهندسة المدنيةالهندسة20110023016كلثوم سميح عمر البايض173

الهندسة المدنيةالهندسة20110023019تهاني عيسى محمد الزعبيه174

الهندسة المدنيةالهندسة20110023024عمران خالد محمود جرادات175

الهندسة المدنيةالهندسة20110023025شرف فواز فياض ابداح176

الهندسة المدنيةالهندسة20110023027صهيب كمال عيسى سهاونة177

الهندسة المدنيةالهندسة20110023029منال مفلح عبدالقادر الزيدانين178

الهندسة المدنيةالهندسة20110023030عمار عماد احمد المعابره179

الهندسة المدنيةالهندسة20110023031خالد سعيد خالد الشماع180

المستوى الدقيق- توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

2015-4-20 يوم االثنين 



جامعة العلوم والتكنولوجيا

التخصصالكليةالرقماالسمت

الهندسة المدنيةالهندسة20110023034محمد عمر محمد القضاه1

الهندسة المدنيةالهندسة20110023038محمد عاطف محمد النعامنه2

الهندسة المدنيةالهندسة20110023044عالء وليد محمد المنصور3

الهندسة المدنيةالهندسة20110023045عبدهللا محمد سالم الرحيبه4

الهندسة المدنيةالهندسة20110023046نائل موفق فريوان الصالح5

الهندسة المدنيةالهندسة20110023052االء احمد حسن الدله6

الهندسة المدنيةالهندسة20110023056ابراهيم محمد علي اسماعيل7

الهندسة المدنيةالهندسة20110023060عبدهللا جمعه محمد العلي8

الهندسة المدنيةالهندسة20110023062معاذ سليم حسين حرب9

الهندسة المدنيةالهندسة20110023064محمد فندي محمد طاهات10

الهندسة المدنيةالهندسة20110023072بشار محمد عدنان سليمان المومني11

الهندسة المدنيةالهندسة20110023079عبدالفتاح توفيق عبدالفتاح السيد12

الهندسة المدنيةالهندسة20110023082علي عقله عايد الزعبي13

الهندسة المدنيةالهندسة20110023088فداء محمد عبدالرحيم صالح14

الهندسة المدنيةالهندسة20110023124عبدهللا عبدالحكيم عبدهللا زعيتر15

الهندسة المدنيةالهندسة20110023138تغريد ابراهيم محمد شاهين16

الهندسة المدنيةالهندسة20110023140امين محمد امين االزم17

الهندسة المدنيةالهندسة20110023141جمانه محمد مصطفى مستريحي18

الهندسة المدنيةالهندسة20110023151عبدهللا عبدالحميد عبدهللا خطاطبه19

الهندسة المدنيةالهندسة20110023152نور عوده عبدالفتاح ابوزعرور20

الهندسة المدنيةالهندسة20110023157هيثم حكمت نجيب بطاينه21

الهندسة المدنيةالهندسة20110023175علي مروان علي الزريقي22

الهندسة المدنيةالهندسة20110023181قصي محمد غالب حميدي23

الهندسة المدنيةالهندسة20110023199اسامه عماد احمد المعابره24

الهندسة المدنيةالهندسة20112023003اسماعيل ايمن اسماعيل رابي25

الهندسة المدنيةالهندسة20112023009إبراهيم أحمد المصري 26

الهندسة المدنيةالهندسة20112023015خالد ابراهيم محمد الحموري27

الهندسة المدنيةالهندسة20112023016ابراهيم محمد عبد العزيز جودة28

N2 في المباني الطبية 4.00-2.30 الجلسة الرابعة



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة المدنيةالهندسة20112023028طالل حسين ابراهيم سالم29

الهندسة المدنيةالهندسة20112023059هاشم خليل مصباح الصعيدي30

الهندسة المدنيةالهندسة20112023060ميشيل خليل جوزيف األشرم31

الهندسة المدنيةالهندسة20112023071خلدون علي نايف زريقات32

الهندسة المدنيةالهندسة20112023108احمد زياد احمد ابو شريعه33

الهندسة المدنيةالهندسة20112023109هشام احمد حسن عويس34

الهندسة المدنيةالهندسة20112023115خالد محمد عمر الرجوب35

الهندسة المدنيةالهندسة20112023116عبدهللا محمدزكي وليد شرف القادري36

الهندسة المدنيةالهندسة20112023134موسى علي موسى العمرى37

الهندسة المدنيةالهندسة20112023140احمد يوسف احمد ربابعه38

الهندسة المدنيةالهندسة20112023144مصطفى محمد مصطفى الحايك39

الهندسة المدنيةالهندسة20112023159زينا ايمن صالح ابراهيم40

الهندسة المدنيةالهندسة20112023170احمد سمير محمد الكوفحي41

الهندسة المدنيةالهندسة20112023172سامر جهاد علي نقرش42

الهندسة المدنيةالهندسة20112023182ايمان حسن عبدالرحمن مومني43

الهندسة المدنيةالهندسة20112023238أشرف يحيى جمال محمد مرسي44

الهندسة المدنيةالهندسة20112023250محمد عماد محمد كوفحي45

الهندسة المدنيةالهندسة20122023125محمد باسل محمد بعاره46

الهندسة المدنيةالهندسة20132023041أحمد محمد فرياز الطباع 47

الهندسة الكهربائيةالهندسة20072024107خالد محمد عبده زيد الحريزي48

الهندسة الكهربائيةالهندسة20082024034عدي بسام عقله الحوامده49

الهندسة الكهربائيةالهندسة20082024134احمد مروان عبد الرحمن عبد هللا50

الهندسة الكهربائيةالهندسة20090024091عبد الرحمن عيسى احمد حمدان51

الهندسة الكهربائيةالهندسة20090024133بشار كامل محمد الطعاني52

الهندسة الكهربائيةالهندسة20092024024عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ابو صالح53

الهندسة الكهربائيةالهندسة20092024049سيف سامي شريف عموص54

الهندسة الكهربائيةالهندسة20092024055مصطفى حسيب خميس الجبوري55

الهندسة الكهربائيةالهندسة20092024057عرين عبد الكريم حسن كليب56

الهندسة الكهربائيةالهندسة20092024076قصي احمد عطيه الشعار57

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024001االء سالم خليل عودة58



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024005راما منير محمود سليمان59

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024008عباده زياد حسين نوافله60

التخصصالكليةالرقماالسمت

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024019ربيع عماد صبرى الجيوسي1

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024021محمد فوزى احمد القزعه2

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024023مجد منصور حسن اللداوي3

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024025سحر سامي محمود حماشا4

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024027ساره عوض ابراهيم الدرابسه5

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024030خالد العمري" محمد سعيد"سارا 6

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024039ساره رسمي احمد السكران7

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024042زينب فتحي محمد دويكات8

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024050محمد سليمان احمد االقطش9

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024074محمد حمدى رضوان الحيارى10

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024092عامر احمد خليل ابو جليل11

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024093اسامه نعيم عواد حتر12

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024098هديل زهير تركي السوالمه13

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024099سماح سليمان صالح عضيبات14

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024102ربى محمد محمود بني سالمه15

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024104بشرى عبدهللا محمد عالونه16

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024105اناستاسيا بهجت موسى غريب17

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024107حذيفه احسان محمد القواقنه18

الهندسة الكهربائيةالهندسة20102024014مهند عبد الكريم عبد الرحيم بياضو19

الهندسة الكهربائيةالهندسة20102024017بشير جوزيف نصري حنانيا20

الهندسة الكهربائيةالهندسة20102024037عبد الرحمن اكرم محمود خليل21

الهندسة الكهربائيةالهندسة20102024041جعفر محمد سليمان ابو رمان22

الهندسة الكهربائيةالهندسة20102024047عمرو احمد سليمان السلمان23

الهندسة الكهربائيةالهندسة20102024052داليه زايد عارف دلقموني24

المستوى الدقيق- توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

2015-4-20 يوم االثنين 

NB66 في مبنى القاعات الصفية 5.30 -4.00 الجلسة الخامسة 



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة الكهربائيةالهندسة20102024055رغد سامي محمود حمدان25

الهندسة الكهربائيةالهندسة20102024092محمد رائف عارف ملحم26

الهندسة الكهربائيةالهندسة20070024176صالح محمد محمد صالح27

الهندسة الكهربائيةالهندسة20082024026عبد هللا سالم عمر بارويح28

الهندسة الكهربائيةالهندسة20082024141ناصر حسين محمود ابو ناصر29

الهندسة الكهربائيةالهندسة20090024054هديل سهيل احمد ذيب30

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024004دعاء ماجد عوض مقدادي31

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024009امل عصام قاسم جرادات32

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024013احمد محمود عبدالكريم الشهاب33

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024022مرام ايمن عبدالكريم الدرايسه34

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024032غالب محمد سعيد طالب الجيوسي35

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024034ضحى بشير ذيب علي36

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024040عون هللا محمد خزاعي العمري37

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024043محمود كمال ضيف هللا السحمي38

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024060نضال محمد علي احمد الطرزي39

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024066ليث عبدالناصر كامل االحمد40

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024069علي خليف مصطفى غرايبه41

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024081ضياء محمد خليل الدردور42

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024085رضوان يحيى محسن الشهاري43

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024090اسيد محمد داود زقيلي44

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024095عمر عبد هللا سليمان الغزو45

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024096محمد ناصر فواز الزعبي46

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024097صهيب محمد فليح المومني47

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024103محمد عبد الكريم مصطفى عتوم48

الهندسة الكهربائيةالهندسة20100024106احمد خلف احمد ابوالعسل49

الهندسة الكهربائيةالهندسة20102024006محمد زهير محمد بندر50

الهندسة الكهربائيةالهندسة20102024010احمد تيسير فايز ابو ساره51

الهندسة الكهربائيةالهندسة20102024019محمود نضال محمود ابو رمح52

الهندسة الكهربائيةالهندسة20102024034سلمى مفيد محمود عمايري53

الهندسة الكهربائيةالهندسة20102024043عماد عاطف حكمت ابو غزاله54



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة الكهربائيةالهندسة20102024066محمد زهير رفيق العمد55

الهندسة الكهربائيةالهندسة20102024083خالد فهد عبد الحميد صالح56

الهندسة الكهربائيةالهندسة20102024094عمار خالد عبد المومني57

الهندسة الكهربائيةالهندسة20110024003اسامه زكي احمد كساسبه58

الهندسة الكهربائيةالهندسة20110024022محمود صالح محمود االحمد59

الهندسة الكهربائيةالهندسة20110024030ابراهيم مازن ابراهيم عبد الغافر60

الهندسة الكهربائيةالهندسة20110024033محمد ابراهيم عبد الرؤوف ابو عياش61

الهندسة الكهربائيةالهندسة20110024060يوسف محمد فايز صبح62

الهندسة الكهربائيةالهندسة20110024063قصي سمير محمود سويلم63

الهندسة الكهربائيةالهندسة20110024095ابراهيم جودت نايف الدراوشه64

الهندسة الكهربائيةالهندسة20112024001محمد سامي محمد الهمشري65

الهندسة الكهربائيةالهندسة20112024086فراس احمد الناطور 66

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20062025070سيف الدين جميل سيف الدين العقاد67

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20062025074معتز مصطفى محمد فريج68

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20072025100فالح محمد فالح المشاقبة69

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20080025028شهد ماجد احمد الصالح70

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20080025066عصام احمد نومان بني خالد71

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20090025002عبد هللا قفطان برجس طعاني72

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20090025007مجاهد محمد عبد هللا القضاه73

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20090025025شريف مفيد طالب داود74

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20090025045معتصم باهلل ماجد محمود الخليل75

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20092025001خالد اياد خالد مصطفى ايوب76

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20092025045هيثم عبد السالم محمد سعيد العجلوني77

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20092025056محمد طارق داود محمد عودة78

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20092025092محمد عدنان فريد الفندي79

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025008ازهار ريحان حسين نوافله80

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025010ليث اياد محمود عبيدات81

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025013سيف محمد شهاب الحمد82

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025015اشرف محمد سليم دواغره83

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025019ايهاب عصام صالح جرادات84



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025022احمد علي محمد ابورمان85

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025023مي سمير حسن القضاه86

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025025احمد رائد محمد الغرايبه87

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025027محمد عمار عبدالكريم ابوبكر88

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025028اخالص اكرم احمد العرايضه89

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025030اشرف زهير محمود كيوان90

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025031محمد نصر شفيق بطاينه91

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025032وجدي ابراهيم تحسين جري92

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025033حنين احمد خضر قرباع93

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025038احمد فايز سمرين الخليل94

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025040حنين سميح محمد شاويش95

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025041حمد محمد حمد الطالفيح96

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025058حنين معزوز جمال يوسف97

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025061محمد ماجد حسن يونس98

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025067محمد يوسف صالح جابر99

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025071جميل راضي جميل جاسر100

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025081محمود ياسين محمود اعريبه101

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025089قصي محمد محمود الصياح102

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025100عمار يوسف ماجد العيطان103

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025102اياب احمد خليفه الدلوع104

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025103عبدهللا احمد ابراهيم الهالالت105

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025110يزن جاهد كامل خلف106

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025112اسيل منيزل مفلح الطحاينه107

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025009احمد عنان احمد عبدالرحيم قاسم108

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025011محمد حسن محمد سعيد ابوسيف109

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025025صالح الدين هيثم حجازي كيالني 110

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025047انس عمر عبدهللا منايصه111

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025049عمر محمود خالد احمد قصص112

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025067جبر جمال جبر الحاج محمود113

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025086عبد الهادي عدنان عبد الحميد شكوكاني114



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025088حسام سهيل ابراهيم عصفور115

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025090محمد احمد حسني نوار116

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025091وحيد هاني وحيد الطرزي117

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025109قيس صالح قاسم ابوالرب118

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025110سليمان محمد سليمان ابو رمان119

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20110025032محمد اسالم صالح محمد دحدوالن120

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20110025045اسامه محمد احمد الحياصات121

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20112025100علي راضي محمد هياجنه122

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20072025097محمد وحيد شالش شبير123

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20080025123احمد محمد خليل مصطفى حسن124

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20090025084مؤمن محمد تميم محمد125

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20090025120عيسى علي عيسى العناقرة126

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20090025131أرقم يحيى أحمد الرشدان127

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20090025134سامي سمير حسني محمد128

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20092025035جميل سمير جميل ابو الهيجاء129

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20092025062سالم فياض سالم المشاقبه130

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025011مؤنس هاني يعقوب السيد احمد131

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025018ساره احمد سعيد اليافاوى132

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025074محمد فؤاد عارف الطراونه133

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025085شهاب محمد عبد الغني الجيوسي134

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025097خيري احمد محمود الجبالي135

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025099محمد بدر مرعي التميمي136

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025101عمر ابراهيم فاضل الزعبي137

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025106حسين محمد سالم عبيدات138

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025107عالء علي محمود الدواغره139

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025108يزن قاسم سالم الروسان140

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20100025111عبدهللا محمد مصطفى ابوغوش141

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025010عبد الرزاق ماجد عبد الرزاق العوامله142

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025018احمد عبد الرزاق امين الخطيب143

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025052اميمه صالح عبدالقادر القصعنيه144



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025053محمد فيصل خالد حايك145

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025057حمزه اسامه احمد عقيالن146

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025059احمد نزار موسى درنه147

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025061عبدالجابر صالح عبدالجابر لهلوب148

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025070محمد نايف محمد الفقهاء149

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025084انس عزام قاسم الكايد150

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025103عماد نبيل الدبس 151

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20102025111اكرم حسام عصام اللبابيدي152

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20110025013عبيده حسين محمد غرايبه153

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20110025020سلمان محمد خليل هيالت154

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20110025109انس محمد حسين الشويات155

الهندسة الميكانيكيةالهندسة20132025018محمد انس عبد الحميد  حجازي 156

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20090028064بشار محمد عبدهللا الدالبيح157

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20090028066تقى عبد الرحمن علي المستريحيه158

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20092028099عرين رزق علي بني هاني159

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028001رؤى محمود مصطفى العلي160

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028002روان يحيى محمد الحمايده161

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028003هيا عدنان محمد العمرى162

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028004فداء رياض ضيف هللا بدارنه163

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028005هبه خالد ابراهيم الجيوسي164

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028013مريم مصطفى احمد الطنطاوى165

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028014هديل نايف سميح دراوشه166

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028015باسمه محمد محمود بني فواز167

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028016خوله جميل علي عساسله168

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028022اسراء سليم زهير الشوا169

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028025منى مصطفى احمد نفاع170

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028028هديل قاسم محمد عبيدات171

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028031حنان ياسين احمد شاهين172

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028034هبه نواف محمد خويله173

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028045مرام سعدالدين طلب البكري174



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028046ياسمين فؤاد يوسف شعفوط175

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028047محمد عباس عارف أبوشهاب176

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028049فرح طالل حازم كمال177

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028052بيان محمد خالد عقالت178

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028056اشرف مختار مصلح الجرعي179

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028057سالي عبد الرزاق حمود الحطامي180

التخصصالكليةالرقماالسمت

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028064محمد احمد عبدالكريم عبد هللا صالح الدين1

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028065مالك وليد قاسم ابراهيم2

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028069هيا حسين سليم عبابنه3

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028070رقيه محمد حسن بني يونس4

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20102028002نور عماد احمد اسماعيل5

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20102028008علي مأمون داود فراح6

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20102028014رامي سالمه نعيم حنا7

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20102028034ساره فوزي محمود الروسان8

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20102028035سفيان معروف ابوعقاب 9

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20102028037نور فتحي تيسير 10

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20102028048حسين سمير سلمان 11

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20090028046يحيى محمد جمال سالم بني يونس12

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20090028054اسالم احمد امين اللوزي13

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20090028060ايهاب نظام راجي الحدادين14

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20090028062ان محمود سليم العبيدهللا15

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20090028063عمار شاهر علي عبد الرزاق16

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20092028041معاذ محمد حسن عوده17

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028018سحر ياسر احمد االحمد18

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028042محمد عبدالرحيم احمد الحاليبه19

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028044خالد سويلم مصطفى الخوالدة20

المستوى الدقيق- توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

2015-4-20 يوم االثنين 

N2 في المباني الطبية 5.30-4.00 الجلسة الخامسة 



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028050هيا غازي عربي عبيدات21

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028062ضحى جمال محمد ابو مسامح22

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028063صهيب احمد محمد عبدالوالي23

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20100028066منار مصطفى عليان العرايضه24

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20102028032مجد محمد سعيد الشياب25

الهندسة الطبية الحيويةالهندسة20102028038هال مازن سعيد مرجي26

الهندسة الصناعيةالهندسة20052029040سلمى عبد السالم عبدهللا العنانبه27

الهندسة الصناعيةالهندسة20080029013احمد عزت محمد محمد28

الهندسة الصناعيةالهندسة20080029074رومينا نبيه ذيب حداد29

الهندسة الصناعيةالهندسة20080029099عبدهللا حسن محمد المرازيق30

الهندسة الصناعيةالهندسة20090029067بهاء الدين احمد اسماعيل الكيالني31

الهندسة الصناعيةالهندسة20090029082عدي زياد ناصر عتوم32

الهندسة الصناعيةالهندسة20090029083عبدهللا محمد خالد عضيبات33

الهندسة الصناعيةالهندسة20090029084رؤى فؤاد محمد مستريحي34

الهندسة الصناعيةالهندسة20090029091بدر رامي عناد خريس35

الهندسة الصناعيةالهندسة20092029002لؤي محمود سليمان غبيش36

الهندسة الصناعيةالهندسة20092029020احمد عبد هللا صدقي خليل37

الهندسة الصناعيةالهندسة20092029061ماهر نبيل عفيف فهمي عبد الرحمن38

الهندسة الصناعيةالهندسة20092029095خالد حسن محمد سعيد ابو سيف39

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029007هنا هشام سليمان الزعبي40

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029008انس عبدالحميد محمد بني ياسين41

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029010نسيم نصر نسيم الصناع42

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029021روان وليد عبدالقادر القضاه43

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029028هناء نايف عقيل الدرابسه44

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029029اسماء يونس ابراهيم يامين45

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029034والء يحيى مثقال خريس46

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029035مرام عطاهللا عبدالجابر الشلبي47

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029036زينه عدنان محمد ابوشعر48

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029041ساره فايز سعيد ابو عريضه49

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029043عرين رائف توفيق السعيد50



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029044زيد مروان فهد عويس51

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029050رشا وليد فارس عبيدات52

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029053عرين أيمن محمود الغاليني53

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029063عاصم فريد توفيق نصيرات54

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029075معاذ فرحان محمد الحماد55

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029077معتصم عطيه نجيب ابراهيم56

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029079ارام محمود عبدهللا طعاني57

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029089االء محمد عقيل شطناوى58

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029030النا هاني يوسف مقطش59

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029033االء عبدالحميد احمد الزيناتي60

التخصصالكليةالرقماالسمت

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029040فارس محمد حسان قربه 1

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029042سالم فؤاد موسى سهاونة2

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029049حمزه شجاع سلطه جي 3

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029051همام محمد بهجت الدروبي 4

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029053شهد فيصل عبد العزيز دودين5

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029054غدير عبد الفتاح وصفي عبد الهادي6

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029055رفيف سائد جميل حسن7

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029059فرح عوني محمود عبيدات8

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029060محمد نبيل احمد ردايده9

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029069هلن عاطف سلمان ايوب10

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029071نائل سليمان طلب ابو عليم11

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029076مالك شاهر حسن قرباع12

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029078ربى محمد توفيق محاسنه13

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029085والء عزمي راغب قنديل14

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029086ليث عماد سليمان عماري15

الهندسة الصناعيةالهندسة20110029064مؤمن امجد ناصر العبيد هللا16

المستوى الدقيق- توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

2015-4-21 اليوم الثاني 

NB66 في مبنى القاعات الصفية 10.00-8.30 الجلسة االولى



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة الصناعيةالهندسة20120029041عبد االله محمد عبد هلل عواقله17

الهندسة الصناعيةالهندسة20062029050محمود نعمان عبد هللا العزة18

الهندسة الصناعيةالهندسة20072029052زاهر طه شمس باشا19

الهندسة الصناعيةالهندسة20080029095ياسمين محمد زامل اشنيور20

الهندسة الصناعيةالهندسة20082029080محمد جهاد محمد زقيبه21

الهندسة الصناعيةالهندسة20082029092لين يحيى عارف عبد الوهاب22

الهندسة الصناعيةالهندسة20082029093عمار محمد سالم العمري23

الهندسة الصناعيةالهندسة20090029039عدي محمود عارف جماحنه24

الهندسة الصناعيةالهندسة20090029076عبدهللا بسام عبدالرحيم الشلبي25

الهندسة الصناعيةالهندسة20090029080هيثم احمد كساب الخريشا26

الهندسة الصناعيةالهندسة20092029062احمد مصطفى نور حسين27

الهندسة الصناعيةالهندسة20092029087عالء واثق ياسين حجازي28

الهندسة الصناعيةالهندسة20092029099محمد احمد مرشد عودة29

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029011احمد حسين عوده الفاعوري30

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029027محمد توفيق محمد رشيد31

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029033عمران عمر احمد سليتي32

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029037علي تيسير عبدالقادر الخروف33

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029056محمد جعفر فوزي العمري34

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029059احمد ماهر محمد الخصاونه35

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029066اويس محمد محمود حوراني36

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029080رزان يوسف عبدالرحيم الشعيبي37

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029082جعفر عبدهللا محمد النعيمي38

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029085محمد جمعه احمد لوباني39

الهندسة الصناعيةالهندسة20100029088فرح سعيد محمد ابوالخير40

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029003زين يوسف محمد عبيدات41

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029005احمد سفيان مصطفى صبري42

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029012وليد قاسم مانع العيسائي43

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029029محمود محمد نضال سعيد بسيسو44

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029041شذى حمزه يحيى النجار45

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029056سندس احمد يوسف علي46



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029057مالك عيد عائد البلوي47

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029061عبد الرحمن محمد كسيبي 48

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029072حسن يوسف  الكراد49

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029079تسنيم زهير سعيد الدجني50

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029081عمر عائد سليمان الحنن51

الهندسة الصناعيةالهندسة20102029090عايد اكثم محمد مياس52

الهندسة الصناعيةالهندسة20110029034احمد هايل فالح الحوامده53

الهندسة الصناعيةالهندسة20110029036عبدهللا عبدالفتاح محمود الخضر54

الهندسة الصناعيةالهندسة20110029047هيثم جمال محمد المصطفى55

الهندسة الصناعيةالهندسة20112029017عماد عبدالعزيز محمد عزايزه56

الهندسة الصناعيةالهندسة20112029043سليم لطفي سليم خريم57

هندسة الطيرانالهندسة20090071035غدير امجد ضيف هللا خصاونه58

هندسة الطيرانالهندسة20092071009خالد فؤاد موسى االزرعي59

هندسة الطيرانالهندسة20100071002عبيده جعفر احمد مومني60

هندسة الطيرانالهندسة20100071009مجد عبدالسالم مصطفى بنات61

هندسة الطيرانالهندسة20100071012حنين سليمان معجل الحسامي62

هندسة الطيرانالهندسة20100071014احمد زياد عبدالرازق مسلم63

هندسة الطيرانالهندسة20100071019اسامه عاطف محمد بني حمد64

هندسة الطيرانالهندسة20100071020داني الياس سليم امسيس65

هندسة الطيرانالهندسة20100071028امين محمد اسماعيل سلهوب66

هندسة الطيرانالهندسة20100071029محسن خلدون محسن عبيدات67

هندسة الطيرانالهندسة20100071030براء محمد عبدالفتاح الحوامده68

هندسة الطيرانالهندسة20100071037قصي عمر محمد الرفاعي69

هندسة الطيرانالهندسة20100071038هبه طالل حسين عبد القادر70

هندسة الطيرانالهندسة20100071039اسامه زيد محمد ابو زيد71

هندسة الطيرانالهندسة20102071006بهاء علي قاسم المصطفى72

هندسة الطيرانالهندسة20102071008ايمن محمد اسماعيل سلهوب73

هندسة الطيرانالهندسة20102071018بالل كامل سالمه السرساوى74

هندسة الطيرانالهندسة20102071021مصعب نبيل ملكي بني ملحم75

هندسة الطيرانالهندسة20102071023عمر وليم غسان السميرات76



جامعة العلوم والتكنولوجيا

هندسة الطيرانالهندسة20102071024حسان مصطفى محمد بني ملحم77

هندسة الطيرانالهندسة20102071028قصي حسن نايف محاسنه78

هندسة الطيرانالهندسة20110071016لورنس زيد خالد بن طريف79

هندسة الطيرانالهندسة20090071034محمد سليمان مفلح عبيدات80

هندسة الطيرانالهندسة20092071001ابراهيم جواد ابراهيم عطير81

هندسة الطيرانالهندسة20092071018محمود محمد محمود حجازي82

هندسة الطيرانالهندسة20092071036ندى جمال شالش محمد83

هندسة الطيرانالهندسة20092071042محمد عيسى عقله 84

هندسة الطيرانالهندسة20092071044ثائر خالد علي غباشنة85

هندسة الطيرانالهندسة20100071003حمزة عبد هللا محمد ابو عين86

هندسة الطيرانالهندسة20100071005عبدهللا عيسى محمد الزعبي87

هندسة الطيرانالهندسة20100071017منذر عقيل نورى الدالبيح88

هندسة الطيرانالهندسة20100071018عبيده عبدهللا محمد النصير89

هندسة الطيرانالهندسة20100071025صهيب محمد فالح عبيدات90

هندسة الطيرانالهندسة20100071032صهيب فايز محمود شطناوى91

هندسة الطيرانالهندسة20102071012اسامة محمد عيسى العليان92

هندسة الطيرانالهندسة20110071010اسماء محمد محمود غانم93

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20062014025احمد هندي عويد بني خالد94

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20092014062نواش محمد نواش المومني95

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20100014005سهاد زيدون سليم الحمدان96

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20100014027حنان محمد مفلح عثامنه97

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20100014060عبد الرحمن شالش خضر الخالدي98

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20100014063عبير ابراهيم منديل عتوم99

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20102014023مها عادل عبدالكريم عدس100

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20102014026احمد عبدالمجيد محمد الجراح101

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20102014050ضياء ياسين محمد ابو حرب102

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20102014051دانيا عبد هللا محمود بني هاني103

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014001رنا غسان سميح شوملي104

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014004انوار عماد عبدالرحمن عنانزه105

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014006بتول محمد ريحان الشرمان106



جامعة العلوم والتكنولوجيا

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014008شيماء عبدهللا حامد الشرمان107

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014010عيسى محمد احمد فريوان108

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014011فاطمه محمد احمد عقيالن109

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014015اسيل محمد مصطفى الشويات110

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014017آيه محمود يوسف مقبل111

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014018اسراء بكر محمد البطيحه112

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014021وجدان فواز فايز الذيب113

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014023اسماء رائد مثقال الذيب114

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014025ايات محمد عبدالكريم أبوكف115

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014026منار مكازي احمد القرعان116

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014027هديل ساطي محمد الغوادره117

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014028اسراء هشام صالح ابوالرب118

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014031روان موفق ضيف هللا البطاينه119

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014033غيداء ابراهيم محمد شويات120

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014035نور احمد محمود مريان121

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014036انصاف عمر عبدالحافظ المبارك122

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014038بلقيس علي ابراهيم الياسين123

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014040ايات علي محمود عنانزه124

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014044دنيا غسان راشد 125

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014045محمد سليم ابو يونس 126

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014050دعاء احمد محمود فريوان127

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014051محمد جاسر ابن براري128

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014059اسامه زيد فيصل بطاينه129

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014001ديما احمد عبدالكريم ابوعين130

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014016سعاد حردان عبود علي131

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014017خالد معيوف داود المحمد132

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014018مريم محمد عبدالرحمن زينل133

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014019ابرار مكي سلمان مكي134

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014020زينب فيصل احمد المسترشد135

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014021فاطمه عبد هللا مهنا الشايجي136



جامعة العلوم والتكنولوجيا

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014022سارة رياض علي العرايضة137

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014032منال علي عبدهللا بركات138

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014033نيفين محمد نجيب محمد عزمي المحتسب139

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014037أنس محمد أحمد شهاب140

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014041محمد صالح عبد الكريم بني عيسى141

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014064مروه موسى عبد هللا حجي142

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014071الياس سميح سالمه 143

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014073عايشة محمد موسى العموش144

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014075عمران محمد القاسم 145

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014079اشواق احمد ابراهيم خليفه146

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20120014046احسان علي  احمد الرفاعي147

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20120014050طارق عبدالسالم ذياب 148

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20122014005ريان عبداللطيف براك الحرازي149

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20122014057ابتهال خالد موسى العثامنه150

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20122014065رمزي  محمد  خليل  جمعه151

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20122014066عمار مشهور محمد العمري152

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20102014019مهند حسين عبد هللا رشيدات153

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20102014049دانا طارق محمد الحايك154

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014012هديل صالح يوسف زريقات155

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014014سنال احمد محمد طوالبه156

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014039رزان راشد حسن الراشد157

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014049عبد هللا عيد ابو عشيبة 158

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20110014052شوكت كمال علي ابو خيط159

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014008اثير محمد خطيب 160

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014023هادي زهير اسحق حداد161

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014034محمد احمد سعيد المصري162

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014039محمد مصطفى محمد منصور163

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014043هديل مروان نايف عبابنه164

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014052غيداء محمد عبد العزيز محمود165

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014054نور احمد محمد الغرير166



جامعة العلوم والتكنولوجيا

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014063احمد محمد سالم الصغير167

تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية20112014066ندى عبدالعزيز علي الوادي168

سمع/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20100015010ميساء هاني ذيب الحوراني169

سمع/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20110015002آالء حسام محمد أبوراس170

سمع/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20110015004رغد عدنان محمد ابوملحم171

سمع/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20110015005رنيم حسين محمد البندقجي172

سمع/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20110015006محمد صالح سالم جرادات173

سمع/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20110015007خوزاما صالح عبده رواشده174

سمع/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20100015012نور حسين محمد هالل175

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20100016001دعاء محمود احمد بني عيسى176

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20100016003االء وجيه احمد يونس177

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20100016008ديما علي محمد الرواشده178

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20100016009ايه خالد يوسف الهرفي179

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20100016011ربى محمد علي  احمد البطوش180

التخصصالكليةالرقماالسمت

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20110016003شفاء احمد عيسى الترك1

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20110016004مادلين راشد حسين بني عطا2

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20110016005مريم يوسف محمد عياصره3

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20110016006فرح امجد علي المغايره4

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20110016007اسراء خلف احمد ابوالعسل5

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20110016011تماضر صالح محمد الدويكات6

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20110016013صابرين عمر ضيف هللا المومني7

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20102016007شهناز عزمي ابو احمد 8

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20110016002لوريانا محمد علي ايوب9

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20110016008بتول رايق محمد الجبور10

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20110016016روال جهاد عبدالحميد المومني11

نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية20110016014ايالف منصور محمد أبوخضير12

المستوى الدقيق- توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

2015-4-21 اليوم الثاني 

N2 في المباني الطبية 10.00-8.30 الجلسة االولى



جامعة العلوم والتكنولوجيا

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20060051052احمد رفاعي احمد الرفاعي13

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20082051038مروه مهنا سعيد الماحوزي14

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20082051042علياء كمال سلمان الزواد15

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20092051045والء حسني محمد علي حمد16

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20100051029احمد كامل احمد العمري17

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051003خلود محمد عليان عكاشه18

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051014عبير محمد علي ربابعه19

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051015حنين عامر محمد امين القيسي20

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20112051018دينا طلعات ابراهيم شناعه21

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20112051029سامر جودت حاج 22

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20072051046عيد صالح كامل الخزاعله23

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20092051025محمد خضر محمد ابو ثريا24

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20092051031تقوى حسن محمد القاسم25

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20100051010راوند امجد احمد القيام26

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20100051037عبدهللا محمد زكريا  عبدهللا  شريم27

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20102051001زين محمد علي باهارون28

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20102051027حسن عبد الهادي حسن ابو معيلق29

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20102051029هيا راضي محمد بني سعيد30

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051001اسيل نبيل شحاده باولو31

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051002اياد زيد بركات شطناوى32

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051007هبه واصف محمود عمايره33

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051008هديل امين حسن عالونه34

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051011ذكرى تيسير حامد العبادله35

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051012اماني محمد احمد الصمادي36

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051013تماره حلمى عادل سباعنه37

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051016ريناد هشام مصطفى ملحم38

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051017ساره رجا حسين عساف39

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051018شهد احسان احمد دغلس40

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051024ساره عدنان روبين عساف41

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051036حازم خالد محمود خالف42



جامعة العلوم والتكنولوجيا

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051037مجد فايز حسن ابو العدس43

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051040احمد كمال عبدهللا العمري44

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051041اسالم محمد امين احمد المومني45

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051043صبا عوني عبدالرحمن حمدان46

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051044مالك علي احمد ابوخميس47

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051045زيد محمد حسين المحاسنه48

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051046سالم وليد محمد الشقران49

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051047عامر صالح بديوي شلول50

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20110051048رؤى طالل رشيد الشلول51

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20112051004عبد الرحمن طلب رجا زنيط52

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20112051005عبد الرحمن جبريل عبدالرحمن العمور53

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20112051013عبد الرحيم سامر عبدالرحيم عبدهللا54

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20112051017ساره عمار كايد العمري55

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20112051025ايهاب حسين عبداللطيف الديك56

تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية20120051043وجيه فواز وجيه 57

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20080052048ماجده محمد حسن الريمي58

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20092052037سعاد اسماعيل عبدي 59

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20092052040معاذ حسين علي البدوي60

التخصصالكليةالرقماالسمت

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20100052005عرين احمد محمد بشابشه1

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20102052007حوراء عبد االمير مرزوق احمد2

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20102052021رؤى هيثم فرحان الشطناوى3

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20102052023مجدولين محمد موسى قوقزه4

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20102052025عبير عواد شيحان العيسى5

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20110052001غدير حسين صالح الدويرى6

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20110052002هنادي سليمان ابراهيم دبابكه7

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20110052004وفاء محمود اسماعيل صالح8

المستوى الدقيق- توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

2015-4-21 اليوم الثاني 

  NB66 في  مبنى القاعات الصفية 12.00-10.30 الجلسة الثانية



جامعة العلوم والتكنولوجيا

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20110052006لينه محمد حسين خفاجه9

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20110052008رجاء محمود احمد العمرى10

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20110052010اريج زياد جبر السيوف11

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20110052015الفت ياسر محمد بني سالمه12

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20112052001خالد عبد الرحمن سعيد ال لجهر13

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20112052003صالح عيد غانم القرني14

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20112052006فاطمه علي رضا حسين15

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20112052007بتول محمود محمد الطرده16

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20122052007صباح عبيد سعيد الحبسية17

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20082052024علي حسين سعيد البيك18

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20092052017صهيب ذيب عبد اللطيف الشريف19

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20100052003رزان نايف بدر ابراهيم20

علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية20112052011ريما جري معتق المطيري21
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الطب والجراحةالطب20072010148احمد حمدي بن حارس10

الطب والجراحةالطب20072010167نور عتيقه بنت محاسن11

الطب والجراحةالطب20072010270فاطمه جاسم محمد باقر12

الطب والجراحةالطب20072010319روان بسام راشد الشديفات13

الطب والجراحةالطب20072010320عبد هللا سعود مصلح المطيري14

الطب والجراحةالطب20072010327مروة احمد سلمان العطوي15

الطب والجراحةالطب20072010347محمد عقال مسلم العازمي16

الطب والجراحةالطب20080010002خالد عصام محمود عوض17

الطب والجراحةالطب20080010007والء محمد صالح اسماعيل18

الطب والجراحةالطب20080010058ادم صقر مصطفى الصقور19

الطب والجراحةالطب20080010074احمد عبده شري 20

الطب والجراحةالطب20080010075حسن ادم احمد ديرية21

الطب والجراحةالطب20082010052إبتهال علوي السيد أحمد هاشم فضل22

الطب والجراحةالطب20082010090جهاد ناشي مفلح العوفي23

الطب والجراحةالطب20082010099مجدولين فالح ذيب غنايم24

الطب والجراحةالطب20082010100لينا نزار عبد هللا دراوشه25

الطب والجراحةالطب20082010115رامي خليل ابراهيم قاره26

الطب والجراحةالطب20082010116منصور ربيع عبد هللا القحطاني27

الطب والجراحةالطب20082010120عبد الوهاب سلطان عبد الوهاب السلطان28

الطب والجراحةالطب20082010126هنادي عواد سلمان العنزي29

الطب والجراحةالطب20082010135إبراهيم عبد الحكيم عبد الرحمن الدريويش30

الطب والجراحةالطب20082010143ماهر سالمه رجاء العنزي31

الطب والجراحةالطب20082010148نور شكري محمد الحرز32

الطب والجراحةالطب20082010151دعاء احمد علي العباس33

الطب والجراحةالطب20082010161عبد العزيز سعود سعد الهويمل34



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الطب والجراحةالطب20082010169محمد حلمي محمد عريف35

الطب والجراحةالطب20082010180نور عزتي شريف الدين 36

الطب والجراحةالطب20082010194نور اينتن سورياني جوسوه37

الطب والجراحةالطب20082010197كوثر بنت روسلن 38

الطب والجراحةالطب20082010225زهراء عبد هللا ابراهيم ال ربح39

الطب والجراحةالطب20082010230ايمان حسن احمد الحمود40

الطب والجراحةالطب20082010240وجدان احمد خميس الحاج41

الطب والجراحةالطب20082010250زينب رمضان حسين قوقزه42

الطب والجراحةالطب20082010256رامه محمد الشافعي محمد الزعبي43

الطب والجراحةالطب20082010257خالد يوسف توفيق الصوالحه44

الطب والجراحةالطب20082010285محمد احمد علي شطناوي45

الطب والجراحةالطب20082010300محمد نبيل ضيف هللا هيالت46

الطب والجراحةالطب20082010302عمر سعيد محمد الخطيب47

الطب والجراحةالطب20082010304عال نصري طعمه الريحاني48

الطب والجراحةالطب20082010329محمد محمود خليل حموري49

الطب والجراحةالطب20082010332وليد عوض علي النزواني50

الطب والجراحةالطب20082010335ميس مروان اديب الخالد51

الطب والجراحةالطب20082010377اروى سليمان محمد زيود52

الطب والجراحةالطب20082010386ايمان طارق محمد عريان53

الطب والجراحةالطب20082010390ثريا بسام سالم حواري54

الطب والجراحةالطب20082010392صفيه عباس علي ال رمضان55

الطب والجراحةالطب20082010394احمد محمد جميل الخطيب56

الطب والجراحةالطب20082010395اسماعيل صقر ابوالقيعان 57

الطب والجراحةالطب20082010396هدى حسن امير المحل58

الطب والجراحةالطب20082010397مجدي سمير محمد رمضان59

الطب والجراحةالطب20090010001محمد حكمت عقاب الساعد60
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جامعة العلوم والتكنولوجيا

الطب والجراحةالطب20090010003عالء وليد محمود حميدات1

الطب والجراحةالطب20090010004صهيب ابراهيم محمد ابو شهاب2

الطب والجراحةالطب20090010005نور أكرم عبد المجيد الروسان3

الطب والجراحةالطب20090010006مالك فريد محمد كنعان4

الطب والجراحةالطب20090010007محمد ابراهيم عبد اللطيف جبريل5

الطب والجراحةالطب20090010008والء عزات سليمان المومني6

الطب والجراحةالطب20090010011يوسف منير يوسف عضيبات7

الطب والجراحةالطب20090010012بتول عدنان محمد الصيفي8

الطب والجراحةالطب20090010013داليا عوده فالح الرواشده9

الطب والجراحةالطب20090010014سماح عبد هللا عبد الرؤوف رجوب10

الطب والجراحةالطب20090010015عبد هللا علي شتيوي الزغل11

الطب والجراحةالطب20090010016الهام عماد احمد ابو شنب12

الطب والجراحةالطب20090010017بسمه نهاد ابراهيم ذيب13

الطب والجراحةالطب20090010018يزن تيسير سليم الخديوي الزعبي14

الطب والجراحةالطب20090010019صفوان فهمي أحمد أبو الرب15

الطب والجراحةالطب20090010020محمد منير جميل الروسان16

الطب والجراحةالطب20090010022رنا مروان رزق هللا حداد17

الطب والجراحةالطب20090010023مي مازن محمود عبد الكريم18

الطب والجراحةالطب20090010024دعاء مصطفى ناجي عبد هللا19

الطب والجراحةالطب20090010025دينا اسماعيل محمود استيتي20

الطب والجراحةالطب20090010028سماح فتحي عبد العفو نمر21

الطب والجراحةالطب20090010029فاطمه عماد محمد كوفحي22

الطب والجراحةالطب20090010030هديل سمير محمد الكوفحي23

الطب والجراحةالطب20090010031عائشه خليف مصطفى غرايبه24

الطب والجراحةالطب20090010032اسماء احمد ابراهيم الحساميه25

الطب والجراحةالطب20090010033حال انور جميل الشوارب26

الطب والجراحةالطب20090010034بيان ماجد مصطفى ابو خليل27

الطب والجراحةالطب20090010035رنيم يوسف حسين وردات28

الطب والجراحةالطب20090010036لبنى محمد فندى بطاينه29

الطب والجراحةالطب20090010037رؤى مصطفى عمر الشيخ حسن30



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الطب والجراحةالطب20090010038محمد فيصل محمد الصمادى31

الطب والجراحةالطب20090010039ساره احمد هالل ابو دلو32

الطب والجراحةالطب20090010040ايهاب فتحي محمد ذيب33

الطب والجراحةالطب20090010041رنا رشاد ايوب العوده هللا34

الطب والجراحةالطب20090010042محمد هاشم محمد الوديان35

الطب والجراحةالطب20090010043حنان صالح عبدهللا الفيومي36

الطب والجراحةالطب20090010046ابراهيم مجدى محمود ابو خيران37

الطب والجراحةالطب20090010047سهى عواد حسن عقايله38

الطب والجراحةالطب20090010048امجد سامي مطيع حمد39

الطب والجراحةالطب20090010049مالك احمد علي الحوراني40

الطب والجراحةالطب20090010050رأفت علي محمد طوالبه41

الطب والجراحةالطب20090010051عبد هللا المجذوب" زين العابدين"زينه 42

الطب والجراحةالطب20090010052حمزه محمد علي بني يونس43

الطب والجراحةالطب20090010053احمد ياسين عايد الزعبي44

الطب والجراحةالطب20090010054طارق زهير محمود كيوان45

الطب والجراحةالطب20090010055ايه نجم الدين محمد النوباني46

الطب والجراحةالطب20090010056هلدا وصفي عبد هللا اعمر47

الطب والجراحةالطب20090010058عامر خليل احمد القيسي48

الطب والجراحةالطب20090010060محمد سالمه تركي ابو عاصي49

الطب والجراحةالطب20090010061عدي بسام سليم الربضي50

الطب والجراحةالطب20090010062براءه خالد سالم النعسان51

الطب والجراحةالطب20090010063سعد الدين كنعان جميل محمد52

الطب والجراحةالطب20090010064قتيبه حسن فياض صبحا53

الطب والجراحةالطب20090010065صهيب محمد شفيق غباشنه54

الطب والجراحةالطب20090010066وعد احمد خلف الدويري55

الطب والجراحةالطب20090010067رونق احمد مرجي الالحم56

الطب والجراحةالطب20090010068رشا احمد محمد العبيني57

الطب والجراحةالطب20090010069عبير احمد عبد القادر الرزيه58

الطب والجراحةالطب20090010070ديما حمزه قويدر عبيدات59

الطب والجراحةالطب20090010071ايناس محمد عبد الحميد الحديدى60



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الطب والجراحةالطب20090010072والء حسن امين عثمان61

الطب والجراحةالطب20090010073اسماء فايز عبد الرحمن جالمنه62

الطب والجراحةالطب20090010074ديما محمد محمود بني عيسى63

الطب والجراحةالطب20090010075دعاء محمد فالح الرواد64

الطب والجراحةالطب20090010076محمد هشام ممدوح العوران65

الطب والجراحةالطب20090010077لين نصر محمد الشواهين66

الطب والجراحةالطب20090010078عدي عطا عبد هللا المناصير67

الطب والجراحةالطب20090010079ايهاب حميد صبحي مصري68

الطب والجراحةالطب20090010081محمد فاروق أحمد المقدادي69

الطب والجراحةالطب20090010082نور حسام عبد الفتاح ابو فرسخ70

الطب والجراحةالطب20090010083عنان احمد علي القضاه71

الطب والجراحةالطب20090010084عبدهللا عبد العزيز بركات المعايطه72

الطب والجراحةالطب20090010085ابراهيم زياد جمال حداد73

الطب والجراحةالطب20090010086هيا محمد عزام طاهر مسمار74

الطب والجراحةالطب20090010087عمر احمد محمد بطاينه75

الطب والجراحةالطب20090010088صفاء خالد مفلح القضاه76

الطب والجراحةالطب20090010093شيماء بسام حسين نغنغيه77

الطب والجراحةالطب20090010094وصال عبدالسالم غره 78

الطب والجراحةالطب20090010095ابراهيم يوسف محمد مقدادي79

الطب والجراحةالطب20090010096لينا بسام حسين حمادنه80

الطب والجراحةالطب20090010097معاذ محمد عثمان عبدهللا81

الطب والجراحةالطب20090010098انعام مسعود سعيد كرامة عمشوش82

الطب والجراحةالطب20090010099حنان توفيق غالب حيدر83

الطب والجراحةالطب20090010101مها باسم محمد الحسن84

الطب والجراحةالطب20090010103محمد خالد رضوان العكور85

الطب والجراحةالطب20090010104نوران عبد العزيز عبد السالم طبيشات86

الطب والجراحةالطب20090010110عبادة محمد نهار العلي87

الطب والجراحةالطب20092010005راكان محمود حسين حموري88

الطب والجراحةالطب20092010006حسن علي حسن القزع89

الطب والجراحةالطب20092010010محمد احمد خلف الشلول90



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الطب والجراحةالطب20092010011مي محمد حسن عبيد91

الطب والجراحةالطب20092010015رنا عزام عز الدين البكري92

الطب والجراحةالطب20092010016الحارث موفق حسين شرادقة93

الطب والجراحةالطب20092010017دانه سمير مرتضى حالوه94

الطب والجراحةالطب20092010018سعد صالح عقيل الغنيمي95

الطب والجراحةالطب20092010019اسالم سامي عبد هللا حداد96

الطب والجراحةالطب20092010020قصي عبد الفتاح محمد عبد الحي97

الطب والجراحةالطب20092010021هاله عبد الرحمن عبد هللا ابو حرب98

الطب والجراحةالطب20092010022مروه محمد احمد النعيرات99

الطب والجراحةالطب20092010025غيث فيصل محمد الحوراني100

الطب والجراحةالطب20092010027عال خالد احمد رماحه101

الطب والجراحةالطب20092010033وسيم عبد القادر جلب 102

الطب والجراحةالطب20092010034محمد خالد ابراهيم ابو عرفه103

الطب والجراحةالطب20092010037هاله احمد صالح الفرج104

الطب والجراحةالطب20092010038بسام خالد حسن الحسون105

الطب والجراحةالطب20092010040صفا محمد ماهر حمامي106

الطب والجراحةالطب20092010046عبد الرحمن عماد عطوان النويدر107

الطب والجراحةالطب20092010048يسار بشار عبد الغني تكروري108

الطب والجراحةالطب20092010051عالء اسامه العبد الرزاق 109

الطب والجراحةالطب20092010054هشام حازم احمد امين110

الطب والجراحةالطب20092010058محمد وليد عبد الحفيظ االخوان 111

الطب والجراحةالطب20092010059عمر احمد سليمان شنار112

الطب والجراحةالطب20092010060رامي همام عبد الباقي 113

الطب والجراحةالطب20092010062جودي احمد رائد جاسر 114

الطب والجراحةالطب20092010063رزان ناجي خليل علي115

الطب والجراحةالطب20092010066خالد حسن محمد القدسي116

الطب والجراحةالطب20092010067هناء كامل علي غريز117

الطب والجراحةالطب20092010068محمد عاصم رسمي احمد اعيده118

الطب والجراحةالطب20092010073فيصل محمد حلمي برغال119

الطب والجراحةالطب20092010077شذى عبدالرؤوف عبدالحليم قاروني120



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الطب والجراحةالطب20092010085زينب أنور ميرزا عبد الرضا121

الطب والجراحةالطب20092010087وليد غانم رسالن 122

الطب والجراحةالطب20092010092عماد وائل طاهر حسين123

الطب والجراحةالطب20092010095نورعزتي لقمان الحكيم 124

الطب والجراحةالطب20092010097نور فرحين محمد حليم 125

الطب والجراحةالطب20092010099نجوى محمد نظام يعقوب126

الطب والجراحةالطب20092010100نبيلة فرحانا حميدي 127

الطب والجراحةالطب20092010101نبيل عزتي محمد شافعي 128

الطب والجراحةالطب20092010102محمد بشير ذو الكفلي 129

الطب والجراحةالطب20092010103محمد حنيف ذكري محمد نحراوي  130

الطب والجراحةالطب20092010105مهدي ابراهيم  131

الطب والجراحةالطب20092010106لقمان جمال الدين  132

الطب والجراحةالطب20092010108إليانا سانوسي  133

الطب والجراحةالطب20092010109فرح مد نيرز  134

الطب والجراحةالطب20092010110عين راضية زمري  135

الطب والجراحةالطب20092010113عبد المؤمن جفاري  136

الطب والجراحةالطب20092010114وان أسماء إسماعيل  137

الطب والجراحةالطب20092010115شعيب أيمن أمير قمر الدين  138

الطب والجراحةالطب20092010116رفعة عبد الرحيم  139

الطب والجراحةالطب20092010117ريحانا احمد نظري 140

الطب والجراحةالطب20092010118قسطينا حيزان حزمن 141

الطب والجراحةالطب20092010119نور العينا خالد  142

الطب والجراحةالطب20092010120نور ظافيره ذاء الدين 143

الطب والجراحةالطب20092010121وان نبيله وان جميل  144

الطب والجراحةالطب20092010123شاطره عبد الحليم  145

الطب والجراحةالطب20092010124نور العزة محمد سيدي  146

الطب والجراحةالطب20092010126نور سيدة صالحة جمال  147

الطب والجراحةالطب20092010127نور فطيمه نتاشا عثمان  148

الطب والجراحةالطب20092010129نور امالينا فيروز انوار  149

الطب والجراحةالطب20092010130نضيره عبد القادير  150



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الطب والجراحةالطب20092010131محمد نور سالم عبد هللا  151

الطب والجراحةالطب20092010132محمد نعيم درامن  152

الطب والجراحةالطب20092010133محمد اسمي حميد  153

الطب والجراحةالطب20092010134معاذ اوزاعي عبد اللطيف 154

الطب والجراحةالطب20092010135محمد نور حافظي صالح  155

الطب والجراحةالطب20092010136احمد فائق سعدان محمد زيني156

الطب والجراحةالطب20092010137لقمان أشعاري  157

الطب والجراحةالطب20092010138خير األنوار سعاد  158

الطب والجراحةالطب20092010139أمير الصفوان أحمد شكري  159

الطب والجراحةالطب20092010140أمير صفي الدين جوسنن  160

الطب والجراحةالطب20092010141أحمد ذاكي تومادي  161

الطب والجراحةالطب20092010146سنا نزار عبد المجيد 162

الطب والجراحةالطب20092010156محمد ابراهيم حاج يحيى 163

الطب والجراحةالطب20092010160اسكندر منذر اسكندر مزاوي164

الطب والجراحةالطب20092010161ايمن ميشيل سليم معلم165

الطب والجراحةالطب20092010163امين ابراهيم داوود غنايم166

الطب والجراحةالطب20092010165سيرين حسام الدين محمد لوباني167

الطب والجراحةالطب20092010166روان محمد احمد محاميد168

الطب والجراحةالطب20092010167ماهر حاتم نصرات عراف169

الطب والجراحةالطب20092010169محمد خلف احمد غنايم170

الطب والجراحةالطب20092010170ناديه فخري وحش هواش171

الطب والجراحةالطب20092010171اياد صبري مصطفى زبيدات172

الطب والجراحةالطب20092010176فراس علي يوسف جمعة173

الطب والجراحةالطب20092010183فاتن يوسف خليل اندراوس174

الطب والجراحةالطب20092010184روان وفيق رشدي وتد175

الطب والجراحةالطب20092010186هيثم عصام حسن اسدي176

الطب والجراحةالطب20092010188ماريو موريس زكي شحاده177

الطب والجراحةالطب20092010190منار مصطفى حسن ياسين178

الطب والجراحةالطب20092010201خالد حميدي خشمان الحربي179

الطب والجراحةالطب20092010204فجر سفيان بدر عبد الكريم180



جامعة العلوم والتكنولوجيا

التخصصالكليةالرقماالسمت

الطب والجراحةالطب20092010211رعد شوكت قسيم هيالت1

الطب والجراحةالطب20092010212محمد عبد هللا محمد البدارنه2

الطب والجراحةالطب20092010214معاذ سمير محمد منسي3

الطب والجراحةالطب20092010217أنسام ازهر سليمان داود4

الطب والجراحةالطب20092010223نور عمر سليم المومني5

الطب والجراحةالطب20092010230عرب صبر غالب الرواشده6

الطب والجراحةالطب20092010232تمارا عبد هللا محمد علي شوتر7

الطب والجراحةالطب20092010233عبد هللا احمد محمود المساعده8

الطب والجراحةالطب20092010236غسان عبد الكريم محمود الشبول9

الطب والجراحةالطب20092010239هبه احمد سلمان الصوالحه10

الطب والجراحةالطب20092010240بهاء عبد الفتاح محمود العزام11

الطب والجراحةالطب20092010245ذيب جميل ذيب زهران12

الطب والجراحةالطب20092010252ساره محمد الشافعي محمد الزعبي13

الطب والجراحةالطب20092010254علي باسم علي طلفاح14

الطب والجراحةالطب20092010256أنس كمال محمد سعيد عبابنة15

الطب والجراحةالطب20092010257فيصل احمد ياسين السمكري16

الطب والجراحةالطب20092010260رفيف سامر شفيق ابوشمله17

الطب والجراحةالطب20092010263عالء احمد سليمان الكوفحي18

الطب والجراحةالطب20092010265محمد ابراهيم محمد ابو شهاب19

الطب والجراحةالطب20092010266محمود قاسم محمد الحاللشه20

الطب والجراحةالطب20092010270ضحى زكريا شنوان البشايره21

الطب والجراحةالطب20092010284صالح زهير سعيد محمود22

الطب والجراحةالطب20092010285يزيد صالح محمد محمد23

الطب والجراحةالطب20092010288فايز منذر فايز الشريف24

الطب والجراحةالطب20092010289ابراهيم فايز احمد عبدهللا25

الطب والجراحةالطب20092010290حماس نبيل احمد الكوفحي26

المستوى الدقيق- توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 
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جامعة العلوم والتكنولوجيا

الطب والجراحةالطب20092010291معاذ صالح محمد بني هاني27

الطب والجراحةالطب20092010292معتز محمود يوسف عباد28

الطب والجراحةالطب20092010293رندا فطين فرج زايد29

الطب والجراحةالطب20092010294صالح رامي صالح الغرايبه30

الطب والجراحةالطب20092010296علي محمد علي علي ابو دلو31

الطب والجراحةالطب20092010297سماح عماد صالح ابو عمر32

الطب والجراحةالطب20092010298يوسف احمد مصطفى عوده33

الطب والجراحةالطب20092010299احمد كمال مولى عبد الرحيم34

الطب والجراحةالطب20092010300ليث مخلص امين غرايبة35

الطب والجراحةالطب20092010303محمد جعفر عبدالكريم ابوطالب36

الطب والجراحةالطب20092010304عدي نضال سعيد اليونس37

الطب والجراحةالطب20092010308عدي يوسف محمد الخطيب38

الطب والجراحةالطب20092010309صفا شكر محمود 39

الطب والجراحةالطب20092010312ثائر صقر مصطفى عبد الفتاح40

الطب والجراحةالطب20092010313احمد مروان منير نصار41

الطب والجراحةالطب20092010317زيد انطوان توفيق الخوري42

الطب والجراحةالطب20092010319عائشه عبد القادر معاذ 43

الطب والجراحةالطب20092010322محمد فؤاد الزعبي 44

الطب والجراحةالطب20092010323حمزه ظاهر بركات الرشدان45

الطب والجراحةالطب20092010332نداء وليد ضيف هللا مبارك46

الطب والجراحةالطب20092010334مصطفى احمد صديق 47

الطب والجراحةالطب20092010336جالل نور  غنطوس48

الطب والجراحةالطب20092010338احمد رافع  فاهوم49

الطب والجراحةالطب20092010339نتالي موسى سامي برصوم50

الطب والجراحةالطب20092010340جريس مخلص شحادة 51

الطب والجراحةالطب20092010341ريم زهير  قاسم علي52

الطب والجراحةالطب20092010343روان منير  ظاهر53

الطب والجراحةالطب20092010345محمود جعفر محمود نعمان54

الطب والجراحةالطب20092010349ريما ابراهيم  نصرة55

الطب والجراحةالطب20092010350نعمه نصراوي" فؤاد انطون"طارق 56



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الطب والجراحةالطب20092010351دينا هشام محمد قراعيين سلواني57

الطب والجراحةالطب20092010352سماح محمود شحاده ابو غنام58

الطب والجراحةالطب20092010353غدير نور  جمعة59

الطب والجراحةالطب20092010354اسماء خالد مصطفى ابو صالح60

التخصصالكليةالرقماالسمت

الطب والجراحةالطب20092010355عماد الدين تيسير عبد الرحمن تلحمي1

الطب والجراحةالطب20092010356مريم كمال  علي2

الطب والجراحةالطب20092010357والء نزيه  دراوشة3

الطب والجراحةالطب20092010366عدي ابراهيم عيد معايعه4

الطب والجراحةالطب20092010367جالء ماهر  حسين5

الطب والجراحةالطب20100010005خالد رياض حسن الدلكي6

الطب والجراحةالطب20100010049احمد حسن احمد كوفحي7

الطب والجراحةالطب20100010050عدي مشهور مصطفى بني خلف8

الطب والجراحةالطب20100010094حمزه حاتم يوسف زغل9

الطب والجراحةالطب20102010207احمد ملزام أبو خاري  10

الطب والجراحةالطب20102010215نور شذواني محمد خالد عبد الصمد 11

الطب والجراحةالطب20102010216نادية عقيلة محمد صبري علي12

الطب والجراحةالطب20102010218نور فطية محمد شهروم عبد الرحيم13

الطب والجراحةالطب20102010411عبد هللا مجيد عبد الكريم رمضان14

الطب والجراحةالطب20110010236حسام ساري محمود مهيدات15

الطب والجراحةالطب20110010255عالء عبدهللا ابراهيم ثلجي16

الطب والجراحةالطب20110010256زيد يونس عداد الخضور17

الطب والجراحةالطب20110010259اثار مناور احمد الرواشده18

الطب والجراحةالطب20110010260صفوان احمد عبد هللا عودات19

الطب والجراحةالطب20110010261احمد غالب سعيد عبيدي20

الطب والجراحةالطب20110010262مهند محمود صالح العمري21

الطب والجراحةالطب20062010397فهد عيسى خليف العنزي22

NB66 في مبنى القاعات الصفية  4.00-2.30الجلسة الرابعة 
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جامعة العلوم والتكنولوجيا

الطب والجراحةالطب20062010521عادل نزار توفيق العكام23

الطب والجراحةالطب20082010261يمامه مدحت احميدي الحميد24

الطب والجراحةالطب20082010284فوتري سعيرة عزم شاه25

الطب والجراحةالطب20090010010محمد مشهور عبد هللا الرفاعي26

الطب والجراحةالطب20092010215صهيب محمود توفيق غباشنه27

الطب والجراحةالطب20092010241ادهم اياد دوخي عبيدات28

الطب والجراحةالطب20092010261صالح فوزي احمد بنات29

الطب والجراحةالطب20102010219نور العين أبو حسان  30

الصيدلةالصيدلة20062030054رشا عبد الرؤوف محمد محمد31

الصيدلةالصيدلة20062030251عبد الرحمن عبد المحسن احمد العكروش32

الصيدلةالصيدلة20072030086النا فائق بهيج عبدالهادي33

الصيدلةالصيدلة20080030083هبه عبدهللا فليح ابوعكليك34

الصيدلةالصيدلة20082030170مروه زياد علي هيالت35

الصيدلةالصيدلة20090030001مديحه معاويه عبد الحميد القضاة36

الصيدلةالصيدلة20090030036اريس علي محمد بني ملحم37

الصيدلةالصيدلة20090030106رزان خضر احمد الجنايده38

الصيدلةالصيدلة20090030107ايمان فيصل مفلح الرفاعي39

الصيدلةالصيدلة20090030130رزان مفيد عبدالكريم االخرس40

الصيدلةالصيدلة20090030146مصطفى محمد عبد دياب41

الصيدلةالصيدلة20090030154ميس احمد فليح الجبور42

الصيدلةالصيدلة20090030189االء سمير سالم الدخل هللا43

الصيدلةالصيدلة20092030011الحسين عبدهللا الجنيات 44

الصيدلةالصيدلة20092030191معتز مدين محمد عبده45

الصيدلةالصيدلة20092030199ايه زياد صبحي القيسي46

الصيدلةالصيدلة20092030201نضال سليم عطاهللا مرجي47

الصيدلةالصيدلة20092030243وداد عدنان احمد السليم48

الصيدلةالصيدلة20092030251ايمان زكي حسن مقدادي49

الصيدلةالصيدلة20100030002رشا عبدالقادر سليمان بني اسماعيل50

الصيدلةالصيدلة20100030009ساره محمدنادر عبدالستار ابوالذهب51

الصيدلةالصيدلة20100030012احالم مروان صالح الصمادي52



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الصيدلةالصيدلة20100030015سالم صالح رشاد ابوليلى53

الصيدلةالصيدلة20100030018دعاء عبدالمجيد محمود الوريكات54

الصيدلةالصيدلة20100030019ساره اكرم يعقوب الزريقات55

الصيدلةالصيدلة20100030020هناء حسام احمد الفاخوري56

الصيدلةالصيدلة20100030022سارة رضا توفيق عبود57

الصيدلةالصيدلة20100030023ضحى اسماعيل جميل الصيفي58

الصيدلةالصيدلة20100030024اريج محمد عوده عبيدهللا59

الصيدلةالصيدلة20100030027مريم علي حسين حسين60

الصيدلةالصيدلة20100030029دينا زياد احمد بطاينة61

الصيدلةالصيدلة20100030035امال وجيه محمود ملكاوي62

الصيدلةالصيدلة20100030036االء خالد عبدالرحمن ملكاوي63

الصيدلةالصيدلة20100030040ايناس عدنان سالم الحوراني64

الصيدلةالصيدلة20100030041رزان ضرار احمد صوالحه65

الصيدلةالصيدلة20100030042سنابل يوسف احمد الحسبان66

الصيدلةالصيدلة20100030045عنود جمال محمد سعيد الغزاوى67

الصيدلةالصيدلة20100030046ايناس خالد صالح الروسان68

الصيدلةالصيدلة20100030050رناد محمد خضر الترتير69

الصيدلةالصيدلة20100030059رهام حسين سليم حسن70

الصيدلةالصيدلة20100030062دينا عدنان عارف سهاونه71

الصيدلةالصيدلة20100030069ايمان عبدهللا محمد البدارنه72

الصيدلةالصيدلة20100030070حنين غازي سعد سويدان73

الصيدلةالصيدلة20100030073رزان عبدهللا مرحول السوالمة74

الصيدلةالصيدلة20100030082ميسم جمال جميل دعنا75

الصيدلةالصيدلة20100030084غاده عدنان محمد الطعامنه76

الصيدلةالصيدلة20100030087ميساء زهير محمود الشواقفه77

الصيدلةالصيدلة20100030088ماريا اصالن صبح المساعيد78

الصيدلةالصيدلة20100030090لينا نصر ذيب عميش79

الصيدلةالصيدلة20100030092دعاء مروان ابراهيم حسن80

الصيدلةالصيدلة20100030093بشرى بسيم منصور ريحاني81

الصيدلةالصيدلة20100030094اياد علي حسن المغربي82



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الصيدلةالصيدلة20100030096عبير محمد سليمان الشرمان83

الصيدلةالصيدلة20100030097قيس زاهر حافظ أبوشهاب84

الصيدلةالصيدلة20100030102سماح عبدهللا يوسف شاهين85

الصيدلةالصيدلة20100030109يسرى محمود موسى الرحال86

الصيدلةالصيدلة20100030114ايمان ابراهيم محمد ابو كوش87

الصيدلةالصيدلة20100030115هبة محمد مسلم الخوالدة88

الصيدلةالصيدلة20100030116تاال خليل محمد القصير89

الصيدلةالصيدلة20100030118االء فتحي ضيف هللا مومني90

الصيدلةالصيدلة20100030121االء صائب احمد عبيدات91

الصيدلةالصيدلة20100030122احمد محمد مامون سليمان  الجمل92

الصيدلةالصيدلة20100030124وجدان محمد عبدالرحيم االبراهيم93

الصيدلةالصيدلة20100030125نور عصام محمود بدارنه94

الصيدلةالصيدلة20100030126رزان فيصل علي المعابره95

الصيدلةالصيدلة20100030129منار حمزه محمد غرايبه96

الصيدلةالصيدلة20100030131شذى نزار محمد عطار97

الصيدلةالصيدلة20100030132ميسون عرفات امين العمرى98

الصيدلةالصيدلة20100030133فرح فايز طايل ابوالشعر99

الصيدلةالصيدلة20100030135حال فيصل ابراهيم الحموري100

الصيدلةالصيدلة20100030136هبه صالح عيسى النمراوي101

الصيدلةالصيدلة20100030145حال مازن ضيف هللا بطاينه102

الصيدلةالصيدلة20102030023مريم يوسف عبد هللا قرقز103

الصيدلةالصيدلة20102030024دانه غسان عبد الرحمن ابو باشا104

الصيدلةالصيدلة20102030025يوسف مكرم يوسف سعد105

الصيدلةالصيدلة20102030029كارين ابراهيم فضل الطعاني106

الصيدلةالصيدلة20102030030محمد مازن عزمي مرار107

الصيدلةالصيدلة20102030033علياء عماد الدين  البابا108

الصيدلةالصيدلة20102030037لينا نزار عبد العال عبدالعال109

الصيدلةالصيدلة20102030056هال تركي قاسم ابو كساب110

الصيدلةالصيدلة20102030057هيا غازي خليل القسوس111

الصيدلةالصيدلة20102030058علي محمد حسن البزور112



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الصيدلةالصيدلة20102030059نزار عالء الدين محمود الجباوى113

الصيدلةالصيدلة20102030062اسراء مروان عيسى السعدي114

الصيدلةالصيدلة20102030072لبنى محمد فوزي مفلح115

الصيدلةالصيدلة20102030075زهور عارف فارس البدارين116

الصيدلةالصيدلة20102030077فرح منصور عبدالرحمن الكراسنه117

الصيدلةالصيدلة20102030083حنان مرعي فياض المشاقبه118

الصيدلةالصيدلة20102030084امل عبدهللا محمد عكور119

الصيدلةالصيدلة20102030085ايمان احمد فليح العموش120

الصيدلةالصيدلة20102030087عرين باسم ابراهيم حمد121

الصيدلةالصيدلة20102030090لونا ناجي موسى حدادين122

الصيدلةالصيدلة20102030093عمر يوسف عبدالرحمن رزق123

الصيدلةالصيدلة20102030094دانيه ناجي علي حمارشه124

الصيدلةالصيدلة20102030099حال فهد حسن خنجر125

الصيدلةالصيدلة20102030105عال علي حمزة الشهاب126

الصيدلةالصيدلة20102030118غيث يوسف حسين وردات127

الصيدلةالصيدلة20102030132شذى معن سعيد مرجي128

الصيدلةالصيدلة20102030143طارق يعقوب حسن حميدة129

الصيدلةالصيدلة20102030147رناد جمال محمود نزال130

الصيدلةالصيدلة20102030159فاطمة صالح محمد محمد131

الصيدلةالصيدلة20102030173رند احمد علي الرشدان132

الصيدلةالصيدلة20102030178رنين زياد نصار 133

الصيدلةالصيدلة20102030181دينا مازن محمد عوني الشافعي134

الصيدلةالصيدلة20102030214سناء احمد محمد جبر135

الصيدلةالصيدلة20102030218ريم ابراهيم عبدالرؤؤوف خنفر136

الصيدلةالصيدلة20102030227سهام احمد مسلم ابوالرب137

الصيدلةالصيدلة20110030100لين سهيل صالح مغاربه138

الصيدلةالصيدلة20110030126عبدهللا احمد عبود الشبيل139

الصيدلةالصيدلة20110030154ساره عبدالكريم قاسم غرايبه140

الصيدلةالصيدلة20112030086عبد الرحمن ابراهيم احمد فلقي141

الصيدلةالصيدلة20112030095سوسن زياد قاسم ابو الرب142



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الصيدلةالصيدلة20112030143بدر هادي علي اليامي143

الصيدلةالصيدلة20112030173عال علي احمد محافظه144

الصيدلةالصيدلة20112030216خانم تميم باسط 145

الصيدلةالصيدلة20112030246سنا محمد امين الترك 146

الصيدلةالصيدلة20120030135لميعه برجس حمد حراحشه147

الصيدلةالصيدلة20122030240اياد صديق  موسى عالجي148

الصيدلةالصيدلة20072030242امنه ادريس بكري حمدان149

الصيدلةالصيدلة20080030122هاله فايز مصطفى الحواتمه150

الصيدلةالصيدلة20080030124يزن خلف جازي البري151

الصيدلةالصيدلة20082030222رغد أسامه عرسان أبو الهيجاء152

الصيدلةالصيدلة20082030224ساره عبدالجليل احمد عبد الحسين153

الصيدلةالصيدلة20082030226دانيا صالح الدين قاسم خزاعلة154

الصيدلةالصيدلة20090030085روان خالد خليل جابر155

الصيدلةالصيدلة20090030100منى سامي عطا عبدالرحمن156

الصيدلةالصيدلة20090030163االء احمد عبد القادر كريشان157

الصيدلةالصيدلة20092030076هاله حسين علي الحمود158

الصيدلةالصيدلة20092030122روان خالد حسن ملحم159

الصيدلةالصيدلة20092030126معين منصور حسين الشطناوي160

الصيدلةالصيدلة20092030163ايمن عادل محمد الحسنات161

الصيدلةالصيدلة20092030228منى عمر شرقية 162

الصيدلةالصيدلة20092030229ندين احمد ابو نمر 163

الصيدلةالصيدلة20092030256صدام نزار محمد أبوهرفيل164

الصيدلةالصيدلة20092030259االء وائل عدنان احمد العلمي165

الصيدلةالصيدلة20100030003شذى ياسر طالب الدقس166

الصيدلةالصيدلة20100030032ناريمان ياسين هندي الحمادين167

الصيدلةالصيدلة20100030033اميرة امين احمد القرعان168

الصيدلةالصيدلة20100030057نارمين سالم فهد درارجه169

الصيدلةالصيدلة20100030080سماح قاسم محمد الدويكات170

الصيدلةالصيدلة20100030089حنان احمد يوسف قاسم171

الصيدلةالصيدلة20100030105زينه سمير الياس عويس172



جامعة العلوم والتكنولوجيا

الصيدلةالصيدلة20100030108رفيده حسني عطاهللا بني سلمان173

الصيدلةالصيدلة20100030120هدى عبد الحي اليوسف 174

الصيدلةالصيدلة20100030130دانه عبد هللا علي كراسنه175

الصيدلةالصيدلة20100030144خالد سهيل محمود كيوان176

الصيدلةالصيدلة20100030146ساره عبد الكريم حمزه الكعبي177

الصيدلةالصيدلة20102030031امجد محمد حسين خساتي178

الصيدلةالصيدلة20102030032ملدا احمد مشهدي 179

الصيدلةالصيدلة20102030040ماريه غسان  حمد180

التخصصالكليةالرقماالسمت

الصيدلةالصيدلة20102030054رند أحمد جمعة محمد الصيفي1

الصيدلةالصيدلة20102030063يزن رمزي محمد جفال2

الصيدلةالصيدلة20102030068نور قاسم جمعه شحرور3

الصيدلةالصيدلة20102030091وفاء محمد سليمان العموش4

الصيدلةالصيدلة20102030139نور محمد عبد الرؤوف غوشه5

الصيدلةالصيدلة20102030175ريتا سليمان اعويد القبيالت6

الصيدلةالصيدلة20102030177اسراء مروان عبد الكريم الحوراني7

الصيدلةالصيدلة20102030207شمس عبد الجليل الرحبي 8

الصيدلةالصيدلة20102030210وسام محمد علي  حسون9

الصيدلةالصيدلة20102030215صبا امين نصير العازر10

الصيدلةالصيدلة20110030035رزان ثائر عزت عواد11

الصيدلةالصيدلة20110030051هديل هارون محمد الزريقي12

الصيدلةالصيدلة20110030114اماني غازي عبده المحمد13

الصيدلةالصيدلة20110030123ايمان ماضي صالح الحمورى14

الصيدلةالصيدلة20112030075بهاء جريس ابو رحمه 15

الصيدلةالصيدلة20112030149فداء حسن احمد مقدادي16

الصيدلةالصيدلة20112030153سحر كمال عبد الوالي عتوم17

الصيدلةالصيدلة20112030163عبدالفتاح محمد احمد حجازي18

المستوى الدقيق- توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 
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جامعة العلوم والتكنولوجيا

الصيدلةالصيدلة20112030245زهراء محمد زهري سباعي 19

الصيدلةالصيدلة20112030277كرستينا خضر عوده الخوري20

الصيدلةالصيدلة20120030138محمود سامي محمود أبوشمعه21

الصيدلةالصيدلة20122030271محمد ابراهيم  المقداد22

دكتور صيدلةالصيدلة20072031153اسيل ناصر منصور الطبيشات23

دكتور صيدلةالصيدلة20080031051عبد الواحد محمد اسماعيل ادم24

دكتور صيدلةالصيدلة20082031065ابراهيم عبد االله ياقتي 25

دكتور صيدلةالصيدلة20082031097جواد اسماعيل مسلم ابو حميد26

دكتور صيدلةالصيدلة20082031102اسامه طه مهيوب مغلس27

دكتور صيدلةالصيدلة20082031109بلقيس فيصل علي جاسم28

دكتور صيدلةالصيدلة20090031002لجين علي موسى الشوملي29

دكتور صيدلةالصيدلة20090031003روان عبدالكريم حسن جراح30

دكتور صيدلةالصيدلة20090031006صدام محمد عبد القادر العمري31

دكتور صيدلةالصيدلة20090031008رؤى وليد محمد جرادات32

دكتور صيدلةالصيدلة20090031009ثائر احمد حمدان البو33

دكتور صيدلةالصيدلة20090031010ميس محمود غصاب الرواشده34

دكتور صيدلةالصيدلة20090031011ندى عوض عبد الحميد قنديل35

دكتور صيدلةالصيدلة20090031013عهد سليمان محمد البزايعه36

دكتور صيدلةالصيدلة20090031014افنان عبدالمهدى كايد ابو اشقير37

دكتور صيدلةالصيدلة20090031015مالك عبدالحميد عبدهللا المومني38

دكتور صيدلةالصيدلة20090031017بسمه سعيد حسن غزاوي39

دكتور صيدلةالصيدلة20090031018لينة محمد نايف المنايصه40

دكتور صيدلةالصيدلة20090031019عبدالكريم عبابنه" محمدعصام"شروق 41

دكتور صيدلةالصيدلة20090031020سمر احمد عبد الحميد اصبيح42

دكتور صيدلةالصيدلة20090031021سالم محمد ناصر شناق43

دكتور صيدلةالصيدلة20090031023اسراء فوزي سعود العبيدي44

دكتور صيدلةالصيدلة20090031024مها حسين سعيد الفيومي45

دكتور صيدلةالصيدلة20090031025ريما جاسر علي كساسبه46

دكتور صيدلةالصيدلة20090031027امتنان ابراهيم سليمان الحراحشه47

دكتور صيدلةالصيدلة20090031029نور علي محمد منون48



جامعة العلوم والتكنولوجيا

دكتور صيدلةالصيدلة20090031031اسراء مفلح عبد القادر الزيدانين49

دكتور صيدلةالصيدلة20090031035تقى محمد حسين زغول50

دكتور صيدلةالصيدلة20090031038ايات احمد عليان عودات51

دكتور صيدلةالصيدلة20090031039مريم عمران عبدهللا غنام52

دكتور صيدلةالصيدلة20090031052هبه زهير محمد المومني53

دكتور صيدلةالصيدلة20090031053حماس علي محمد الزيوت54

دكتور صيدلةالصيدلة20090031056داود نائل داود عليان55

دكتور صيدلةالصيدلة20090031059محمد صالح محمود بني صالح56

دكتور صيدلةالصيدلة20090031060عدي احمد محمد ربابعه57

دكتور صيدلةالصيدلة20090031062غفران عبدالمهدي محمد الروابده58

دكتور صيدلةالصيدلة20090031069اسراء احمد محمد الربابعه59

دكتور صيدلةالصيدلة20090031070رواء شاهر احمد المومني60

التخصصالكليةالرقماالسمت

دكتور صيدلةالصيدلة20090031071افنان عدنان راضي المومني1

دكتور صيدلةالصيدلة20090031076سناء حسين عواد العليمات2

دكتور صيدلةالصيدلة20090031078امل احمد يوسف بنات3

دكتور صيدلةالصيدلة20090031079غدير عبد الكريم ناصر الشبول4

دكتور صيدلةالصيدلة20090031080ربى ظاهر محمود قرعان5

دكتور صيدلةالصيدلة20090031081روان محمد ضيف هللا المومني6

دكتور صيدلةالصيدلة20090031082عرين حمود احمد بني خالد7

دكتور صيدلةالصيدلة20090031084هبه علي طايل االبراهيم8

دكتور صيدلةالصيدلة20090031086اسراء وليد عاطف االنصارى9

دكتور صيدلةالصيدلة20090031089اسراء عماد اسماعيل عبابنه10

دكتور صيدلةالصيدلة20090031090والء عدنان محمد الشلول11

دكتور صيدلةالصيدلة20090031092محمد احمد مفلح بني سعيد12

دكتور صيدلةالصيدلة20090031094آية احمد عبدالرحمن السميرات13

دكتور صيدلةالصيدلة20090031096دعاء عبده علي الحزمي14

NB66 في مبنى القاعات الصفية 5.30-4.00الجلسة الخامسة 
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جامعة العلوم والتكنولوجيا

دكتور صيدلةالصيدلة20092031011ريم صالح االبراهيم 15

دكتور صيدلةالصيدلة20092031021غدير ناصر يوسف ابو سنينة16

دكتور صيدلةالصيدلة20092031023جوني جاك جريس بلوط17

دكتور صيدلةالصيدلة20092031025دعاء خالد سميح الدريني18

دكتور صيدلةالصيدلة20092031034ايمان تركي التمر 19

دكتور صيدلةالصيدلة20092031036مي حمد مصطفى ابو لبده20

دكتور صيدلةالصيدلة20092031043انعام جميل احمد الرشدان21

دكتور صيدلةالصيدلة20092031050هال صالح سالم عبيدات22

دكتور صيدلةالصيدلة20092031051روان رياض عز الدين كشت23

دكتور صيدلةالصيدلة20092031053احمد عوض محمد الشطناوي24

دكتور صيدلةالصيدلة20092031055داليه غازي محمد ابوشريف25

دكتور صيدلةالصيدلة20092031064زينب مؤيد علي حسن26

دكتور صيدلةالصيدلة20092031066علي عماد موسى بيضون27

دكتور صيدلةالصيدلة20092031068كوثر خالد محمد كرد28

دكتور صيدلةالصيدلة20092031075وعد ناصر محمد عبدهللا29

دكتور صيدلةالصيدلة20100031050ساجده محمد علي جوارنه30

دكتور صيدلةالصيدلة20102031036روان هاني فيصل شطناوي31

دكتور صيدلةالصيدلة20112031010محمود محمد هاني دانيال 32

دكتور صيدلةالصيدلة20072031141عمران محسن سلمان الوباري33

دكتور صيدلةالصيدلة20080031010عبير وفيق عبدالرحيم الرفاتي34

دكتور صيدلةالصيدلة20082031016كريم منتصر جمعه صوالي35

دكتور صيدلةالصيدلة20082031024اسراء جميل عبداللطيف الشقيري36

دكتور صيدلةالصيدلة20082031027ريما عبد الجليل محمد مصطفى37

دكتور صيدلةالصيدلة20090031032اسيل هاني مجلي شخاتره38

دكتور صيدلةالصيدلة20090031054خالد زياد احمد حتامله39

دكتور صيدلةالصيدلة20090031057هدايه محمود مجلي الزيود40

دكتور صيدلةالصيدلة20090031072ديانا يوسف محمد العبدالالت41

دكتور صيدلةالصيدلة20090031077ياسمين محمد جاسر الحراسيس42

دكتور صيدلةالصيدلة20090031088وسام جابر محمود ابو ناصر43

دكتور صيدلةالصيدلة20092031009محمد مصطفى شحادة العالول44



جامعة العلوم والتكنولوجيا

دكتور صيدلةالصيدلة20092031017لجين ايمن محمد حداد45

دكتور صيدلةالصيدلة20092031026رفيف زكي عبد المجيد عكاوي46

دكتور صيدلةالصيدلة20092031044قتيبه علي ابراهيم الرحاحله47

اإلنتاج الحيوانيالزراعة20090061013ربى سليم صالح الجوارنه48

اإلنتاج الحيوانيالزراعة20100061062مصعب علي محمد جبالي49

اإلنتاج الحيوانيالزراعة20100061073شرف ناصر علي الشديفات50

اإلنتاج الحيوانيالزراعة20102061001مراد محمد جميل ابو فارس51

اإلنتاج الحيوانيالزراعة20110061003راشد عبد ربه رضوان هزايمه52

اإلنتاج الحيوانيالزراعة20110061008لينا محمود حسين الموسى53

اإلنتاج الحيوانيالزراعة20110061010تغريد محمد ذيبان الخطيب54

اإلنتاج الحيوانيالزراعة20110061045احمد مامون احمد حماده55

اإلنتاج الحيوانيالزراعة20110061047فايق عاهد يوسف محمد56

اإلنتاج الحيوانيالزراعة20090061069احمد فيصل مصطفى عفيفي57

اإلنتاج الحيوانيالزراعة20092061002عدي فزاع قبالن الرديعات58

اإلنتاج الحيوانيالزراعة20100061019بهاء الدين حسين عبد هللا الفواز59

اإلنتاج الحيوانيالزراعة20110061005عنود جمال منصور الخزاعلة60

اإلنتاج الحيوانيالزراعة20110061052وندي نبيه جورج جباره61

اإلنتاج النباتيالزراعة20062062018اسراء عدنان سليم بني هاني62

اإلنتاج النباتيالزراعة20090062073ميسون ابراهيم حسين الجراح63

اإلنتاج النباتيالزراعة20090062077رغده صقر عبدهللا يحيى64

اإلنتاج النباتيالزراعة20090062082تماضر محمود حسين الشرمان65

اإلنتاج النباتيالزراعة20100062012سوسن احمد عقلة الزبون66

اإلنتاج النباتيالزراعة20100062029ايه يوسف محمود فرغل67

اإلنتاج النباتيالزراعة20102062003سناء عصام عبد الهادي بني عامر68

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062002هيا محمود علي المنسي69

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062010والء احمد نائل السوقي70

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062014عريب خالد علي المومني71

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062023اسماء باسم مصطفى ابوعمره72

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062044اسالم فتحي احمد البلوي73

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062050اسراء بسام قاسم دردور74



جامعة العلوم والتكنولوجيا

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062061"بني محمد"االء فواز محمود 75

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062063روان محمد ذيب قواسمه76

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062064دعاء كمال فضل ابوصهيون77

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062067منى محمد شاهر بطاينه78

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062073مها محمد الفي بني صخر79

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062081داليا بشار احمد العطار80

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062087عهد سامي فضل ابوعباس81

اإلنتاج النباتيالزراعة20112062003عمر محمود سعيد عالونه82

اإلنتاج النباتيالزراعة20112062004مروه عصام حسين نصرهللا83

اإلنتاج النباتيالزراعة20112062008ايمان موسى مصطفى جرادات84

اإلنتاج النباتيالزراعة20100062058ايات محمد حمدان الكوري85

اإلنتاج النباتيالزراعة20100062085عبد هللا عبد الرحيم محمد هزايمه86

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062006احمد محمد حسين الفار87

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062037ملك اسامه سامي الرجال88

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062060نانسي نور الدين محمد توفيق اللمع89

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062077معتز حسن محمد العمري90

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062080صخر خالد محمد زيتون91

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062084عبد هللا نور حسين حرسي92

اإلنتاج النباتيالزراعة20110062092هيا طالل موسى بني مرعي93

اإلنتاج النباتيالزراعة20112062002معاذ خلدون محمود الكوري94

اإلنتاج النباتيالزراعة20112062006رويده صيتان حسن خشان95

اإلنتاج النباتيالزراعة20112062009محمد خالد محمد الصياحين96

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20052063030شاهة حسين يوسف العمري97

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20070063086محمد علي محمد الزيادنه98

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20070063090معاذ عبد الرحمن علي عنانبه99

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20090063082محمد جمال خالد خليل100

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20092063048االء فوزي ابراهيم الشردوب101

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20100063013مالك ابراهيم محمد الروسان102

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20100063025شروق زكريا عقله مقدادي103

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20102063014دانه جميل محاجنة 104



جامعة العلوم والتكنولوجيا

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20102063018رؤى حسين علي ملكاوي105

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063003صفاء رائد علي الذنيبات106

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063004اسيل ابراهيم تركي ابو كايد107

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063005سنابل زهير محمد شحاده108

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063006هيا طالل عبدهللا بنات109

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063007مالك احمد صالح عتمه110

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063009دعاء وحيد احمد العبابنه111

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063010اشراق ابراهيم سعيد درويش112

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063011اريج راشد احمد عليمات113

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063014نسرين حسين محمد الدويرى114

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063016مالك احمد محمد عليان115

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063017احالم محمد اسماعيل علي116

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063022رغد احمد سعاده بني شمسي117

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063023نسيبه احسان سليمان عياصره118

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063025سوار محمد عبد الرحمن النجار119

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063028االء محمد غازى التل120

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063033رناء قاسم حامد الزبون121

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063037علياء جمال اسماعيل عرابي122

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063038لبنى بسام سركيس شنيص123

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063044االء خالد محمد الربابعه124

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063045سوار واكد خالد الواكد125

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063047صفيه احمد فهمي العالم126

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063048هبه راشد رشيد حكواتي127

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063049صفاء هشام سعيد دنون128

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063052شيماء محمد عايد القيسي129

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063055ايه فهد شبيب الخصاونه130

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063056تقوى فالح سليمان الجعافره131

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063057لميس منذر نصرت البيطار132

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063068بيان يونس محمود النواطير133

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063069دانه عصام محمد كنعان134



جامعة العلوم والتكنولوجيا

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063074لول عبد هللا عثمان علي135

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063075االء عليان محمد ابوعين136

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063077حنان عماد محمد اليونس137

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063078تقوى احمد راضي المومني138

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063079عالء محمد سليم طواها139

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063080رغده خالد نجيب االعمى140

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063081فاطمة عزيز حداد الكاف141

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063083بيان ابراهيم محمد عبدالخالق142

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063088دانا محمد يوسف الطعاني     143

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063100مريم مازن رزق حتاملة144

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20112063005اروى محمد عبدالعزيز جودة145

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20112063007هيا ابراهيم  الركابي السكري146

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20112063009نور مريم اميل نيقوال ربيع147

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20112063011غاده جمال عبد ربه ابو هاشم148

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20112063012نور ثابت جوده خميس149

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20112063016ميس محمد نايف محاسنه150

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20112063018نورهان نبيل عبد الخطيب151

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20112063026معصومه خليل ابراهيم المطر152

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20112063032منى جمال علي عبد هللا153

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20120063025ماجده طالل عقاب الشعبي     154

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20120063037خالد قصي محمود ابو حسين155

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20120063068منتصر مصطفى محمود شطناوي156

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20122063020آالء  محمد   العشا 157

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20100063055مجد عبد هللا حمدان العاصم158

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20100063070ذكريات منصور احمد الرصاصي159

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20102063037ساره عاهد محمد زينه160

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063015سالم عامر محمد ابو الرب161

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063018سالم ابراهيم واصف ابو الهيجاء162

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063021غدير مصطفى طه عبابنه163

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063030جميل محمد جميل الطحل164



جامعة العلوم والتكنولوجيا

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063032هديل هيثم محمد جادورى165

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063035مجد حسان خالد خطاطبه166

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063036اسيل محمد رشيد صوان167

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063051هبه خالد عبد هللا اسماعيل168

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063067دعاء احمد مرشد الجديتاوى169

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063084عهد عماد عبد الكريم الشهاب170

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063085اميره بسيم سالم الروسان171

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20110063086ايمان زكي خالد مصطفى     172

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20112063001اماني محمد الشرابي 173

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20112063017نادين علي عبد هللا العودات174

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20112063031ايناس قاسم  قاروط175

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20112063047عهد عبد هللا محمد الزعبي176

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20120063070عمر محمد حسين ردايده177

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة20122063001سارة معتز  رسالن178

التربة والريالزراعة20100068014ميرفت تركي علي ربابعه179

التربة والريالزراعة20100068032محمود احمد عبد هللا ابو اسعد180

التخصصالكليةالرقماالسمت

التربة والريالزراعة20100068044االء عرفات حسين الحوراني1

التربة والريالزراعة20100068047عمار مفلح محمد العرايضه2

التربة والريالزراعة20110068016سالم هاني محمد الطراونه3

التربة والريالزراعة20110068032هداء سالمه احمد الزعارير4

التربة والريالزراعة20110068050سوار احمد محمد البعيرات5

التربة والريالزراعة20110068065براء احمد حموده سلهب6

التربة والريالزراعة20110068067آيات جمال محمد المصري7

التربة والريالزراعة20110068070عبد القادر محمد جمعالي 8

التربة والريالزراعة20100068048راشد مرشد راشد عنبوسي9

التربة والريالزراعة20102068003حنين خالد حمدان المومني10

المستوى الدقيق- توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

2015-4-21 اليوم الثاني 

N2 في المباني الطبية  5.30-4.00الجلسة الخامسة 



جامعة العلوم والتكنولوجيا

التربة والريالزراعة20110068048غدير حسين احمد ابراهيم11

التربة والريالزراعة20110068051نداء ثائر حامد ارشيدات12

التمريضالتمريض20062040169اسعد فؤاد اسعد حجازي13

التمريضالتمريض20072040233نذير محمد توفيق الزعبي14

التمريضالتمريض20090040266ختام محمد طالب الفياض15

التمريضالتمريض20090040272تقوى مصطفى محاميد 16

التمريضالتمريض20092040204معاذ مصطفى جويعد الشرمان17

التمريضالتمريض20100040096يسمين عدنان هاني الشرمان18

التمريضالتمريض20100040137رحمه سليمان محمود الصفدي19

التمريضالتمريض20100040144تمارا علي محمود الكي20

التمريضالتمريض20100040175شروق مصطفى عبدالمجيد النجار21

التمريضالتمريض20100040198صابرين محمود فواز خنفر22

التمريضالتمريض20100040199عبد هللا خالد سعيد العقده23

التمريضالتمريض20100040201اسالم عاطف صبح العنبر24

التمريضالتمريض20102040011اسالم حسن صالح  حجيرات25

التمريضالتمريض20102040029حسام محمد عبد المجيد بني يونس26

التمريضالتمريض20102040032علي نايف سلمان الرياحنه27

التمريضالتمريض20102040046سالم ايمن احمد الرفاعي28

التمريضالتمريض20102040066االء عبدهللا امجلي بني عيسى29

التمريضالتمريض20102040091االء عبدالجليل شهاب الشرايعه30

التمريضالتمريض20102040131سمية سالم راشد الشامسي31

التمريضالتمريض20102040146امنه محمد نور عبد القادر32

التمريضالتمريض20102040153ليث عبد الحفيظ محمود عياط33

التمريضالتمريض20102040165رنا احمد حسن سرحان34

التمريضالتمريض20102040168محمد أسعد حبشي 35

التمريضالتمريض20102040174علي زياد علي العبوشي36

التمريضالتمريض20102040179تامر ياسر مصطفى الوحشي37

التمريضالتمريض20102040184موسى مشرف موسى قواقنه38

التمريضالتمريض20102040185انوار وليد سليمان الطافور39

التمريضالتمريض20102040189روان عبدالكريم احمد دلوع40



جامعة العلوم والتكنولوجيا

التمريضالتمريض20102040192هناء محمود طعمه القضاه41

التمريضالتمريض20102040193هبه بسام محمد المومني42

التمريضالتمريض20110040002مالك جميل محمد بدران43

التمريضالتمريض20110040005االء خالد محمد شحادات44

التمريضالتمريض20110040009افنان عماد يوسف أبولبده45

التمريضالتمريض20110040015شروق عادل سليمان الشرع46

التمريضالتمريض20110040016رغد ثائر عيسى طوالبه47

التمريضالتمريض20110040019يعلى محمود موسى معابره48

التمريضالتمريض20110040022عمار محي الدين احمد حمورى49

التمريضالتمريض20110040026سلوى محمد مصطفى عصفور50

التمريضالتمريض20110040027احمد جمال محمد الديك51

التمريضالتمريض20110040028براءة راتب اسعيد الديكة52

التمريضالتمريض20110040029ريم خالد عبدالغني طلفاح53

التمريضالتمريض20110040033اسيل خالد محمد غنيمات54

التمريضالتمريض20110040036صفاء منصور عمر عثمان55

التمريضالتمريض20110040039رضوان محمود مسعف حراحشة56

التمريضالتمريض20110040040اروى حسن ابراهيم الحصرى57

التمريضالتمريض20110040041مريم احمد حسين عنانزه58

التمريضالتمريض20110040042نداء عبدالحميد سليمان وهيبي59

التمريضالتمريض20110040045اخالص خالد محمد المنصور60

التخصصالكليةالرقماالسمت

التمريضالتمريض20110040046نورا موسى مفلح فاعوس1

التمريضالتمريض20110040048حنين محمد ابراهيم الخزعلي2

التمريضالتمريض20110040051رانيا صالح محمد بني يونس3

التمريضالتمريض20110040052ساجده عيسى ابراهيم الربابعه4

التمريضالتمريض20110040054ازهار عمر احمد الشامي5

التمريضالتمريض20110040057هبه سامي حسن الصمادى6
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جامعة العلوم والتكنولوجيا

التمريضالتمريض20110040058انيتا جمال عيسى الربضي7

التمريضالتمريض20110040059سالم عبدهللا سليمان عودات8

التمريضالتمريض20110040060شروق بكر حسني حسين9

التمريضالتمريض20110040063فاتن حسين موسى عجاينه10

التمريضالتمريض20110040066هيا محمد عبدالنعيم العبداللطيف11

التمريضالتمريض20110040073سيرين زياد حسن عناب12

التمريضالتمريض20110040074اريج قصي محمد عبابنه13

التمريضالتمريض20110040077بيان محمد احمد عبدالرازق14

التمريضالتمريض20110040079شذى محمد ابراهيم عسفه15

التمريضالتمريض20110040081هيام شحادة نزال النعيمات16

التمريضالتمريض20110040082لبنى عبداالله احمد المنسي17

التمريضالتمريض20110040085مريم زكريا عبدهللا عبنده18

التمريضالتمريض20110040086هديل سالمه احمد سالمه19

التمريضالتمريض20110040089عبير سميح عبدهللا البواعنه20

التمريضالتمريض20110040091اسراء هزاع خليفه أبودامس21

التمريضالتمريض20110040093ايمان محمد سعاده بني شمسي22
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