
 المستوى العامقائمة بأسماء طلبة العينة العشوائية المتحان الكفاءة الجامعية/ 

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

ً  ١١-٩الجلسة األولى   صباحا

  )NB66مختبر (

 االسم الرقم الجامعي التخصص الكلية #
 وسيم محمد فتحي عبد الرحمن المصري20092025085 الھندسة الميكانيكية الھندسة1
 احمد حسين علي بني فواز20090025122 الھندسة الميكانيكية الھندسة2
 جواد سليمان عبد هللا ورور20090025058 الھندسة الميكانيكية الھندسة3
 وسيم حيدر محمد شريف حسين20090025061 الھندسة الميكانيكية الھندسة4
 محمد فتحي محمد الزغول20090025116 الھندسة الميكانيكية الھندسة5
 طارق فيصل محمد طبيله20090025060 الھندسة الميكانيكية الھندسة6
 يزن جمال محمد علعالي20090025022 الھندسة الميكانيكية الھندسة7
 الھيجاءسند محمد محمود ابو 20092025082 الھندسة الميكانيكية الھندسة8
 ياسر عبد هللا موسى القيسي20090025062 الھندسة الميكانيكية الھندسة9

 محمد ابراھيم محمد عودة20080025111 الھندسة الميكانيكية الھندسة10
 عبد العزيز محمد عبدالعزيز عفان20090025096 الھندسة الميكانيكية الھندسة11
 محمد سالمه حسين ابو العدس20090025086 الھندسة الميكانيكية الھندسة12
 محمد وجيه محمود ابوصبرة20050025016 الھندسة الميكانيكية الھندسة13
 محمود فريد محمد القواسمه20082025051 الھندسة الميكانيكية الھندسة14
 حارث ابراھيم احمد حمد20090025047 الھندسة الميكانيكية الھندسة15
 عمرو محمد الدروبي 20082025009 الھندسة الميكانيكية الھندسة16
 محمد خير صالح عبدالحميد الرماضين الحباشنة20080025034 الھندسة الميكانيكية الھندسة17
 سجى خالد عبد الكريم طالفحه20112040041 التمريض التمريض18
 امال رزق محمود أبوعمر20110040174 التمريض التمريض19
 براء عمر علي السيوف20110040178 التمريض التمريض20
 سالم عبد الفتاح عبد المجيد حبوش20112040117 التمريض التمريض21
 مالك محمد مطلق علي20110040180 التمريض التمريض22
 اسراء محي الدين احمد دلوع20112040044 التمريض التمريض23
 عائشه عدنان ناجي نماس20090040131 التمريض التمريض24
 صفيه عبدالرحمن محمد محمد20092040201 التمريض التمريض25
 حنان عبد السالم قسيم فرحات20112040018 التمريض التمريض26
 خلود خالد حسني حميد20110040190 التمريض التمريض27
 انس احمد حسين طومان20100040162 التمريض التمريض28
 سوسن حسين احمد ابو العسل20112040066 التمريض التمريض29
 بيان نايف علي منسي20112040084 التمريض التمريض30
 مجد محمود محمد الصالح20112040125 التمريض التمريض31
 جمانا رافع محمد العيسى20090040151 التمريض التمريض32
 الرياحنهاالء ماجد عبد هللا 20112040045 التمريض التمريض33



 احمد علي محمد الدھون20090040067 التمريض التمريض34
 احمد خليفه صالح مقدادي20090040165 التمريض التمريض35
 وجدان حمزة علي مريان20100040174 التمريض التمريض36
 محمد حسن  عثمان20092040175 التمريض التمريض37
 فيصل محمد بني حمداسالم 20090040124 التمريض التمريض38

 الزراعة39
التغذية وتكنولوجيا 

 مجد حسين صبرى عليان20100063014 الغذاء

 الزراعة40
التغذية وتكنولوجيا 

 ايناس عماد عبدالفتاح غريب20100063071 الغذاء

 الزراعة41
التغذية وتكنولوجيا 

 سرى عبدالناصر محمد ابوناصر20100063021 الغذاء

 الزراعة42
التغذية وتكنولوجيا 

 جمان اسماعيل عبد الرحمن خالد20100063048 الغذاء

 الزراعة43
التغذية وتكنولوجيا 

 رجائي خالد مرفق ريا20090063047 الغذاء

 الزراعة44
التغذية وتكنولوجيا 

 ديمه سعيد فريد نزال20100063039 الغذاء

 الزراعة45
التغذية وتكنولوجيا 

 تھاني علي محمود عبابنه20090063007 الغذاء

 الزراعة46
التغذية وتكنولوجيا 

 ميس جمال فالح المخزومي20090063074 الغذاء

 الزراعة47
التغذية وتكنولوجيا 

 اسراء حسين ياسين عيسى20100063064 الغذاء
 ايه بسام ابراھيم الحوراني20090030021 الصيدلة الصيدلة48
 سجى محمد فارس الشلبي20090030098 الصيدلة الصيدلة49
 حنين احمد عبد الرزاق قابوق20102030101 الصيدلة الصيدلة50
 ايه محمد محمود غانم20090030054 الصيدلة الصيدلة51
 فاتن نضال موسى سويدان20092030110 الصيدلة الصيدلة52
 الجوادايناس وصفي عبد المجيد عبد 20092030062 الصيدلة الصيدلة53
 رغد وليد محمد بصول20092030117 الصيدلة الصيدلة54
 سناء محمود عواد العوض20090030123 الصيدلة الصيدلة55
 اوس عدنان رشيد الجراح20092030112 الصيدلة الصيدلة56
 حنين اسحق جميل عايش20092030177 الصيدلة الصيدلة57
 حسين محمود الحوامدهاسراء 20090030170 الصيدلة الصيدلة58
 اسماء محمد عيسى عياصره20102030128 الصيدلة الصيدلة59
 اسحار اسعد يعقوب التميمي20090030079 الصيدلة الصيدلة60
 اوج نافذ راسم حماد20090030059 الصيدلة الصيدلة61
 اسراء يوسف محمد الطھراوي20090030128 الصيدلة الصيدلة62
 رغد كمال عبدالفتاح الحسن20090030073 الصيدلة الصيدلة63
 اسيل بسام "محمد حسن" بشير20090030134 الصيدلة الصيدلة64
 قاسم رضوان احمد السعد20092030118 الصيدلة الصيدلة65
 ھيا رائد  فاھوم20092030022 الصيدلة الصيدلة66



 الجبالي عبد هللا عزام محمود20092030204 الصيدلة الصيدلة67
 والء احمد ذياب ابوليل20090030136 الصيدلة الصيدلة68
 حنين شكري سعيد ابو خريبة20092030139 الصيدلة الصيدلة69
 داليدا جريس ابو رحمة 20092030093 الصيدلة الصيدلة70
 منال علي عبدالرحمن الحسنات20090030093 الصيدلة الصيدلة71
 نغم رائد ابوحنا 20082030202 الصيدلة الصيدلة72
 رنيم حسن مصطفى ابو جباره20082030090 الصيدلة الصيدلة73
 ريم احمد دحروج 20082030113 الصيدلة الصيدلة74
 مروة طارق ابواحمد 20092030095 الصيدلة الصيدلة75
 عبد العزيز سويلم سالمه العطوي20092030188 الصيدلة الصيدلة76
 انا ماريا سھيل نصير 20092030021 الصيدلة الصيدلة77
 ياسمين جمال ابراھيم فوده20090030005 الصيدلة الصيدلة78
 االء مالك صبحي عبد الرازق20072030230 الصيدلة الصيدلة79
 عبدهللا "محمد جابر" احمد شقفه20090024060 الھندسة الكھربائية الھندسة80

81
العلوم الطبية 

 التطبيقية
علوم طب األسنان 

 ايمان مالك محمد القضاه20090052018 المساندة
 عثمان جمال عبد هللا العمري20090024026 الھندسة الكھربائية الھندسة82
 اسامة وليد مصطفى ابو الرب20090024119 الھندسة الكھربائية الھندسة83
 ھايل عبده طاشمان ديمه20090024042 الھندسة الكھربائية الھندسة84
 محمد مفلح محمد العبد العزيز20090024033 الھندسة الكھربائية الھندسة85
 خالد فندى ابراھيم ابو جلبان20090024074 الھندسة الكھربائية الھندسة86
 قصي حسان محمد النسور20090024066 الھندسة الكھربائية الھندسة87
 نادين موفق محمد غرايبه20090024037 الھندسة الكھربائية الھندسة88
 محمد شوقي باير السليمان20090024072 الھندسة الكھربائية الھندسة89
 صھيب غسان محمود ابو صافيه20090024045 الھندسة الكھربائية الھندسة90
 عبد هللا نزار كامل ابو الروس20090024071 الھندسة الكھربائية الھندسة91
 محمود نضال فيصل عبيدات20090024104 الھندسة الكھربائية الھندسة92
 عمر رؤوف محمد شديد20102024003 الھندسة الكھربائية الھندسة93
 معتز عباس خضر لوباني20090024062 الھندسة الكھربائية الھندسة94
 طارق مصلح حسين فرح20080024137 الھندسة الكھربائية الھندسة95
 سمو طالل محمد الخطاطبه20082024104 الھندسة الكھربائية الھندسة96
 محمود مروان سليم ابوصالح20090023105 الھندسه المدنية الھندسة97
 تسنيم حسين حمود خويله20090023031 الھندسه المدنية الھندسة98
 احمد ماجد ھبره 20090023185 الھندسه المدنية الھندسة99

 اياد ماجد فايز نفاع20090023065 الھندسه المدنية الھندسة100
 روان حاتم اعقيل الغنيمات20090023034 الھندسه المدنية الھندسة101
 مصعب عيسى احمد ابو راشد20092023064 الھندسه المدنية الھندسة102
 سھيل شعبان سليم ابو طير20090023141 الھندسه المدنية الھندسة103
 عدي محمد عبد القادر المالح20090023064 الھندسه المدنية الھندسة104

  


