
 المستوى العامقائمة بأسماء طلبة العينة العشوائية المتحان الكفاءة الجامعية/ 

 ١٩/١١/٢٠١٣في جامعة العلوم والتكنولوجيا الذي سيعقد يوم الثالثاء 

 مساءاً  ٥-٣الجلسة الثالثة 

  )NB66مختبر (

 االسم الرقم الجامعي التخصص الكلية #
 محمد جمال طالب المومني20100012048 المخبريةالعلوم الطبية  العلوم الطبية التطبيقية1
 نور محمد عبدالغفور الصمادي20100012020 العلوم الطبية المخبرية العلوم الطبية التطبيقية2
 بنان ابراھيم يوسف الحيلة20102012004 العلوم الطبية المخبرية العلوم الطبية التطبيقية3
 مجد سمير ابراھيم القطيشات20100012013 الطبية المخبريةالعلوم  العلوم الطبية التطبيقية4
 فاطمة خليل ابراھيم القرعان20092012051 العلوم الطبية المخبرية العلوم الطبية التطبيقية5
 عال علي ابراھيم البرقاوي20062012048 العلوم الطبية المخبرية العلوم الطبية التطبيقية6
 سھيله عوده محمد الھالالت20092051022 تكنولوجيا صناعة األسنان العلوم الطبية التطبيقية7
 سراب بالل شاكر المومني20090051032 تكنولوجيا صناعة األسنان العلوم الطبية التطبيقية8
 محمد شعيب وريور الرشيدي20102051022 تكنولوجيا صناعة األسنان العلوم الطبية التطبيقية9

 مؤيد عبدالحليم عبدالفتاح المھيرات20092051021 تكنولوجيا صناعة األسنان التطبيقيةالعلوم الطبية 10
 حنين سامي مصطفى العمري20062021101 الھندسة المعمارية العمارة والتصميم11
 صھيب عبدهللا صالح يونس20070021098 الھندسة المعمارية العمارة والتصميم12
 حمزه محمد وليد حسين فراح20072031053 دكتور صيدلة الصيدلة13
 عارف رمضان ابوكوش 20062031129 دكتور صيدلة الصيدلة14
 حنين نضال نايف احمد20092011011 ادارة الخدمات الصحية الطب15
 ساليما انجسوم سيناي ميسفن20082011007 ادارة الخدمات الصحية الطب16
 عبدالكريم مصطفى ھاني ياغي20100091013 الكيمياء العلوم واألداب17
 اماني موسى سالم القواقزه20090091080 الكيمياء العلوم واألداب18
 عدي منذر حمزه اللبدي20092091008 الكيمياء العلوم واألداب19
 ساھر جمال محمود ابو عكر20092221065 العمارة العمارة والتصميم20
 نداء محمدجواد اسماعيل المحتسب20080221090 العمارة العمارة والتصميم21
 عال زياد محمد الزغول20080221095 العمارة العمارة والتصميم22
 حسن جاسم حسن علي مكي زين الدين20082221048 العمارة العمارة والتصميم23
 رھام ابراھيم عبدالرؤوف خنفر20082221065 العمارة العمارة والتصميم24
 محمد حسني محمد شويات20080221093 العمارة العمارة والتصميم25
 حسام الدين محمد زياد صادق المزيني20082221003 العمارة العمارة والتصميم26
 زاھي تحسين مرعي حاج يحيى20080221002 العمارة العمارة والتصميم27
 ابوطوقوائل حسان ياسر 20082221037 العمارة العمارة والتصميم28
 حنين ايمن بھجت مطر20080221034 العمارة العمارة والتصميم29
 محمد عزيز شاكر برھوم20080221096 العمارة العمارة والتصميم30
 عبد هللا يوسف سالم عودات20080221075 العمارة العمارة والتصميم31
 تھتموني بشار غصوب عبد المجيد20082221047 العمارة العمارة والتصميم32
 فادي زياد نواف دوايمه20092022001 الھندسة الكيميائية الھندسة33
 ابراھيم موسى محمود شناعه20090022062 الھندسة الكيميائية الھندسة34
 عبير محمد عبدهللا جاموس20090022019 الھندسة الكيميائية الھندسة35



 فھمي عبد هللا حسن احمد20090022017 الھندسة الكيميائية الھندسة36
 سيزار احمد محمد الزعبي20090022041 الھندسة الكيميائية الھندسة37
 ھناء مصطفى محمد نوفل20090022031 الھندسة الكيميائية الھندسة38
 االء عزام بخيتان عمر20080022073 الھندسة الكيميائية الھندسة39
 شاھر خلف مرجي الالحم20042022025 الھندسة الكيميائية الھندسة40
 ريم علي ابو يونس 20102111071 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية41
 غرام عقيل رشدي بني احمد20100111032 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية42
 بوران محمد حدرج 20102111009 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية43
 حسن محمود ابو عصبة 20102111041 العالج الطبيعي الطبية التطبيقيةالعلوم 44
 محمد حسن ابو عصبة 20102111039 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية45
 ايمن عاطف صباح 20102111038 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية46
 منى جورج جبران 20102111019 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية47
 احمد شوعي علي غروي20102111020 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية48
 رنا فريد خطبا 20102111024 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية49
 علي سليمان عثمان 20100111037 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية50
 علي محمد سعيد حجازي 20102111040 العالج الطبيعي الطبية التطبيقيةالعلوم 51
 ثراء جمال فدعوس 20102111047 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية52
 اسراء عصام جميل نايفه20092111063 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية53

 العلوم واألداب54
والھندسة التقانات الحيوية 

 ادريس عمر محمد 20102096012 الوراثية

 العلوم واألداب55
التقانات الحيوية والھندسة 

 لما عماد جاد هللا حسين20090096067 الوراثية

 العلوم واألداب56
التقانات الحيوية والھندسة 

 والء ھاني صالح دويري20080096086 الوراثية

 العلوم واألداب57
الحيوية والھندسة التقانات 
 عبدهللا محمد عطا الشمري20082096020 الوراثية

 عبدهللا صالح علي التميمي20090025132 الھندسة الميكانيكية الھندسة58
 خميس مروان خميس محيسن20090025070 الھندسة الميكانيكية الھندسة59
 سليمان خصاونهمحمد احمد 20090025023 الھندسة الميكانيكية الھندسة60
 محمد يحيى رفيق جاد هللا20090025012 الھندسة الميكانيكية الھندسة61
 علي سعيد ادريس صديف20072031113 دكتور صيدلة الصيدلة62
 نورا جميل عبد الرحمن ريان20062031038 دكتور صيدلة الصيدلة63
 حال فيصل احمد الشرع20090016012 السمع والنطق/نطق العلوم الطبية التطبيقية64
 مثنى محمود صدقي الخصاونه20090016032 السمع والنطق/نطق العلوم الطبية التطبيقية65
 نوال احمد علي النعيمات20090090015 الرياضيات العلوم واألداب66
 محمد صبري علي الزغول20090090094 الرياضيات العلوم واألداب67
 عبير حسين علي الحجيله20100090063 الرياضيات العلوم واألداب68
 ريم باسم محمد نايف   سليمان20100090025 الرياضيات العلوم واألداب69
 حنين عمر احمد الدرابسه20090090055 الرياضيات العلوم واألداب70
 دالل بھاء الدين عبد الرحمن الحسيني20090029068 الھندسة الصناعية الھندسة71
 روان عماد سميح نجار20090029063 الھندسة الصناعية الھندسة72
 سلطان يوسف عبد الرحمن مشاعله20090029046 الھندسة الصناعية الھندسة73
 وعد حسين مفلح بطاينه20090029054 الھندسة الصناعية الھندسة74
 سالم سمير موسى كمال20090029065 الھندسة الصناعية الھندسة75



 غيث محمد محمود الحسينات20090029060 الھندسة الصناعية الھندسة76
 مرام عبد الرحمن ناصر الجبالي20090029021 الھندسة الصناعية الھندسة77
 حنان عويد دبيان الشرفات20090029020 الھندسة الصناعية الھندسة78
 فادي صالح علي عقل20072029050 الھندسة الصناعية الھندسة79
 احمد موسى حسن علي20082029008 الھندسة الصناعية الھندسة80
 عبد هللا صالح يسلم بلفقيه20082029001 الھندسة الصناعية الھندسة81
 تھاني رضا راغب محمود20060029099 الھندسة الصناعية الھندسة82

83
تكنولوجيا الحاسوب 

 محمد خالد محمد البطاينه20090174039 نظم المعلومات الحاسوبية والمعلومات

84
تكنولوجيا الحاسوب 

 نور عبد الجبار علي ال محمد حسين20092174035 نظم المعلومات الحاسوبية والمعلومات

85
تكنولوجيا الحاسوب 

 علي خالد مفلح القضاه20080174077 نظم المعلومات الحاسوبية والمعلومات

86
تكنولوجيا الحاسوب 

 بيان محمد ھزاع حمادات20090174044 المعلومات الحاسوبيةنظم  والمعلومات

87
تكنولوجيا الحاسوب 

 ايمان فضل هللا غازي ابو دلو20090174031 نظم المعلومات الحاسوبية والمعلومات

88
تكنولوجيا الحاسوب 

 ابراھيم قاسم محمود الشياب20080174048 نظم المعلومات الحاسوبية والمعلومات

89
تكنولوجيا الحاسوب 

 مي سليمان محمود طاھات20090174083 نظم المعلومات الحاسوبية والمعلومات

90
تكنولوجيا الحاسوب 

 رامي ھاني محمود محمود20072174071 نظم المعلومات الحاسوبية والمعلومات

91
تكنولوجيا الحاسوب 

 احمد الطويقسرى عوض 20082174054 نظم المعلومات الحاسوبية والمعلومات
 اسالم تيسير محمد الشرمان20090015031 السمع والنطق/سمع العلوم الطبية التطبيقية92
 والء عارف محمود ابو سيف20080015001 السمع والنطق/سمع العلوم الطبية التطبيقية93
 الحارث محمد ذيب حسين20090015022 السمع والنطق/سمع العلوم الطبية التطبيقية94
 الحسن علي محمد عدوان20112014002 تكنولوجيا األشعة العلوم الطبية التطبيقية95
 نعيم سھيل قرواني 20090014069 تكنولوجيا األشعة العلوم الطبية التطبيقية96
 اسالم عبدهللا محمد الفريحات20090014044 تكنولوجيا األشعة العلوم الطبية التطبيقية97
 والء ذيب محمد القواسمه20090014026 تكنولوجيا األشعة التطبيقيةالعلوم الطبية 98
 طارق عبد الكريم محمد العنانبه20090098010 العلوم الجنائية العلوم واألداب99

 نورشان فاعور فارس الزعبي20090098006 العلوم الجنائية العلوم واألداب100

101
تكنولوجيا الحاسوب 

 ھنوف ھليل محمد الخالدي20092176045 البرمجياتھندسة  والمعلومات

102
تكنولوجيا الحاسوب 

 عدي كمال صبحي نزال20092176023 ھندسة البرمجيات والمعلومات

103
تكنولوجيا الحاسوب 

 ھاني وجيه موسى عويس20090176001 ھندسة البرمجيات والمعلومات

  


