
عامالمستوى ال/ قائمة بأسماء طلبة العٌنة العشوائٌة المتحان الكفاءة الجامعٌة  

19/11/2013فً الجامعة األردنٌة الذي سٌعقد ٌوم الثالثاء   

ًا 11-9الجلسة األولى     باحا

 ST.COMمختبر 

 االسم الرقم الجامعً التخصص الكلٌة #

 عبٌر حسٌن بطرس جمٌعان 94499 الصٌدلة الصٌدلة 1

 خلود شحادة برد القمصة 94894 الصٌدلة الصٌدلة 2

 اسٌل عدنان حسٌن جبر 90287 الصٌدلة الصٌدلة 3

 دٌاال دمحم محمود حسٌن 94902 الصٌدلة الصٌدلة 4

 فرح سهل محمود صٌام 94920 الصٌدلة الصٌدلة 5

 هدٌل حسام سالمه الحدادٌن 90393 الصٌدلة الصٌدلة 6

 شٌماء علً سعٌد الزغول 96738 الصٌدلة الصٌدلة 7

 مٌس دمحم شفٌق فرٌد الجراح 94937 الصٌدلة الصٌدلة 8

 شٌرٌن عزمً فرٌد بشارات 94914 الصٌدلة الصٌدلة 9

 حنان تٌسٌر دمحم مسعود 93972 الصٌدلة الصٌدلة 10

عبدالرزاق الفالوجة/ دمحم امٌن/جنان  103895 الصٌدلة الصٌدلة 11  

 رانٌا عثمان فاٌز العوران 97464 الصٌدلة الصٌدلة 12

 مجد احمد مشهور دمحم شاهر الحملً 94925 الصٌدلة الصٌدلة 13

 سمر دمحم حافظ عبٌد 90417 الصٌدلة الصٌدلة 14

 لمٌس دمحم محمود الشٌخ قاسم 94922 الصٌدلة الصٌدلة 15

 اسراء هشام احمد صندوقه 96827 الصٌدلة الصٌدلة 16

 حنٌن ربحً حسن القصاص 91362 الصٌدلة الصٌدلة 17

 عباده زٌاد محمود القواسمه 89565 الصٌدلة الصٌدلة 18

 روان عوده سلٌمان المزاٌده 94905 الصٌدلة الصٌدلة 19

 دمحم عبد الكرٌم دمحم الكلبانً 91510 الصٌدلة الصٌدلة 20

 اسراء خلدون سالم العقاٌله 90856 الصٌدلة الصٌدلة 21

 عبد هللا احمد عبد الرحمن حرب 91676 الصٌدلة الصٌدلة 22

 زٌنب علً مهدي مهدي 97070 الصٌدلة الصٌدلة 23

 هناء نبٌل خلٌل ابوحلتم 95907 الصٌدلة الصٌدلة 24

 جوان سداد اوكست 90860 الصٌدلة الصٌدلة 25

 دٌما تركً عزت كامل 90381 الصٌدلة الصٌدلة 26

اندون أندونٌان/ أراكسً  أورلً/ 97729 الصٌدلة الصٌدلة 27  

 رزان كامل إبراهٌم أبوسل 85090 الصٌدلة الصٌدلة 28

 ٌاسمٌن اٌوب مرزوق الخوالده 94950 الصٌدلة الصٌدلة 29

 دانه حازم فرج سلٌمان 94896 الصٌدلة الصٌدلة 30

 نهى ٌحٌى ابراهٌم الرماضٌن 95407 الصٌدلة الصٌدلة 31

 غفران نضال عطٌه العالوٌن 94919 الصٌدلة الصٌدلة 32

 بتول نزٌه عبد الرؤوف البٌشاوى 93531 الصٌدلة الصٌدلة 33

 حسٌن زاهً حسٌن دروٌش 96439 الصٌدلة الصٌدلة 34

 هبه عماد دمحم الجوابره 95343 الصٌدلة الصٌدلة 35

 عرٌن عماد حسنً ابو الفٌالت 91230 الصٌدلة الصٌدلة 36

"ابوبكرالجٌوسً"ساره هاشم سعٌد  95712 الصٌدلة الصٌدلة 37  

 دانٌه حسٌن علً الربابعه 93712 الصٌدلة الصٌدلة 38



 عمر ٌاسر محمود ابو غزه 91260 الصٌدلة الصٌدلة 39

 سحر جمال عطا ابو حشٌش 90093 الصٌدلة الصٌدلة 40

 فتون ٌوسف مصطفى شهوان 97715 الصٌدلة الصٌدلة 41

 نائل هٌثم مراد مراد 91201 الصٌدلة الصٌدلة 42

 مٌس عمر عبد الرحمن المساعفه 91476 الصٌدلة الصٌدلة 43

 دٌنا احمد دمحم ابو دبور 93977 الصٌدلة الصٌدلة 44

 الهنوف جالل احمد الغامدي 95080 الصٌدلة الصٌدلة 45

 سناء دمحم ناجً ابومطاوع 107435 الصٌدلة الصٌدلة 46

 هدٌل عصام الزاٌد 87590 الصٌدلة الصٌدلة 47

 مٌس جمٌل سعٌد عبٌد 97632 الصٌدلة الصٌدلة 48

 صفاء دمحم احمد عبدهللا 94916 الصٌدلة الصٌدلة 49

 سٌرٌن اكرم دمحم عرفان المهتدي 95679 الصٌدلة الصٌدلة 50

 منٌبة إدرٌس إسماعٌل معروف 96378 الصٌدلة الصٌدلة 51

 بلسم صخر شحاده العنانً 90522 الصٌدلة الصٌدلة 52

 سوسن طالب عودة هللا سلٌم 96668 الصٌدلة الصٌدلة 53

"القره غولً"لٌنه ثائر سلمان  98603 الصٌدلة الصٌدلة 54  

 مٌرا ولٌم كامل الحدادٌن 72360 الصٌدلة الصٌدلة 55

 اسراء خلٌل مصطفى الفاعورى 97443 الصٌدلة الصٌدلة 56

 هٌفاء ناصر عبدالكرٌم الخوالدة 75190 دكتور فً الصٌدلة الصٌدلة 57

 منى هاشم احمد القٌسً 96773 الصٌدلة الصٌدلة 58

 شرمٌن سربست غازي الصوفً 2080022 الصٌدلة الصٌدلة 59

 

 

 


