
 2019/2020من العام الجامعي الصيفي للفصل الدراسي  قسم الرياضيات و االحصاء -ير المكتمل للطلبة الذين تغيبوا عن االمتحانات النهائيةكشف غ

 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب اسم المدرس رقمها اسم المادة ر.م

 6 120191104007 ايمان احمد يوسف الشرفاء أ.د.علي الطعاني 0301101 (1تفاضل وتكامل) 1

 1 120190403094 روعه خالد حمد الشمايله أ.د.باسم مساعده 0301101 (1تفاضل وتكامل) 2

 1 120180311033 دانا يونس عمر المناصره أ.د.باسم مساعده 0301131 اإلحصاء واالحتماالت 3

 4 120180302108 مثنى قاسم جالل قراقع أ.د.كمال الزعبي 0301102 (2تفاضل وتكامل) 4

 1 120190421060 احمد زيدان حسين أبو بدر أ.د.كمال الزعبي 0301203 (1معادالت تفاضلية) 5

 1 120170311026 بشاير عبدهللا محمد النجادات أ.د.عمر جرادات 0301304 معادالت تفاضلية جزئيه 6

 2 120170412042 احمد ناجح عبدهللا القراله أ.د.راتب البطوش 0301203 (1معادالت تفاضلية) 7

 2 420170311503 منى عبد الحي مصطفى المطارنه أ.د.راتب البطوش 0301203 (1معادالت تفاضلية) 8

 1 120190421060 احمد زيدان حسين أبو بدر أ.د.كمال الزعبي 0301203 (1تفاضلية)معادالت  9

 1 120190311086 ماسا عمر احمد العشيبات أ.د.انور البدارنه 0301201 (3تفاضل وتكامل) 10

 1 120180311067 اكرام عبد المجيد خضر البريزات أ.د.علي الطعاني 0301150 أسس الرياضيات 11

 1 120190311069 امجاد سالم النوري المعاقبه أ.د.علي الطعاني 0301150 أسس الرياضيات 12

 2 120190403078 بتول احمد سليمان الطراونه أ.د.راتب البطوش 0301203 (1معادالت تفاضلية) 13

 2 120170412042 احمد ناجح عبدهللا القراله البطوشأ.د.راتب  0301203 (1معادالت تفاضليه) 14

 2 420170311503 منى عبد الحي مصطفى المطارنه أ.د.راتب البطوش 0301203 (1معادالت تفاضليه ) 15

 5 120190311086 ماسا عمر احمد العشيبات أ.د.راتب البطوش 0301203 (1معادالت تفاضليه) 16

 5 120190425072 مجدي زياد عبد الفتاح داود أ.د.راتب البطوش 0301203 (1معادالت تفاضليه) 17

 1 120160311024 اسامه بالل صالح قواقنه أ.د.كمال البنوي 0301362 هندسة تفاضليه 18

 1 120170311065 محمد عطاهلل عبد هللا القراله أ.د.كمال البنوي 0301241 (1الجبر المجرد) 19

 4 120181102008 عصام خليل عوده ضبعان أ.د.فيصل الكساسبه 0301101 (1تفاضل وتكامل) 20

 1 120160311024 اسامه بالل صالح قواقنه أ.د.راتب البطوش 0301311 (2تحليل حقيقي) 21

 1 120160311081 ياسر عبد الكريم الواديعبدهللا  أ.د.راتب البطوش 0301311 (2تحليل حقيقي) 22

 1 120170311121 عالء الدين ناصر مسلم الحروب أ.د.راتب البطوش 0301311 (02تحليل حقيقي 23

 2 120192201061 حمزه مفيد عبدهللا المجالي د.سمير صبح 0301131 اإلحصاء واالحتماالت 24

 2 120170308140 عيسى عبدهللا إبراهيم الطراونه د.سمير صبح 0301131 اإلحصاء واالحتماالت 25

 رئيس قسم الرياضيات واالحصاء

صبـــــــــــــحالد. سميــــــر   

 

 

 

 

 

 

 



2019/2020الصيفي للعام الجامعي غير المكتمل لقسم الكيمياء للفصل   

 

 رقمها الدكتوراسم  اسم المادة شعبة اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 0303213 كمال المومني 0د0أ 1الكيمياء التحليليه 1 شروق بسام الرواشده 420181103501 1

 0303215 راكان الطراونه 0د 1الكيمياء التحليليه عمليه 1 محمد سامي البريزات 120161103231 2

 0303215 راكان الطراونه 0د 1الكيمياء التحليليه عمليه 1 اميره يوسف ابو ذياب 120130303124 3

 0303101 محمد قطيطات 0د0أ 1كيمياء عامة  1 محمد محمود الشمايله 120180305089 4

 0303237 صالح الطراونه 0د كيمياء عضويه 1 رشا سالم السعيدين 120180308086 5

 0303101 وليد مناصره 0د 1كيمياء عامة  4 حنين فواز ابو سرحان 420190311504 6

 0303101 وليد مناصره 0د 1كيمياء عامة  5 محمد اديب الضالعين 120181104009 7

 0303214 راكان الطراونه 0د 2كيمياء تحليليه  1 ربحي خالد الخوار 120180303084 8

 0303214 راكان الطراونه 0د 2كيمياء تحليليه  1 يحيي يوسف المنصور 420180303514 9

 

                                                                                                                                                رئيس قسم الكيمياء                                                                                                            

                                                                                                                                                            د. وليد مناصره                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019/2020من العام الجامعي الصيفي للفصل الدراسي  قسم العلوم الحياتيه -ير المكتمل للطلبة الذين تغيبوا عن االمتحانات النهائيةكشف غ

 الرقم رقم الماده الماده الشعبه المدرس رقم الطالب اسم الطالب

 1 0305111 البيئة علم الى مدخل 1 خريسات فريال د 120190305049 الضرابعه الكريم عبد محمد هديل
 2 0305111 البيئة علم الى مدخل 1 خريسات فريال د 120190305070 الذيابات محمد عقيل منال
 3 0305111 البيئة علم الى مدخل 1 خريسات فريال د 120180308102 المعايطه احمد عماد دانيا
 4 0305111 البيئة علم الى مدخل 1 خريسات فريال د 120190308108 العياده عياده عبدالقادر فيصل
 5 0305111 البيئة علم الى مدخل 1 خريسات فريال د 120170311092 الحسني محمد مصلح هديل
 6 0305111 البيئة علم الى مدخل 1 خريسات فريال د 120180311078 العميريين سالم حسن غانم

 7 0305251 خليه بيولوجيا 1 خالدالطراونه.د.ا 120190305067 المجالي محمد اسامه هارون
 8 0305434 والجزيئية الخلوية الفسيولوجيا 1 الشخانبة جمعة .د. ا 120170305052 العيفه شراري محمد ايه

 9 0305102 2 حياتيه علوم 1 القرعان صالح .د.أ 120180305037 الختاتنه يحيى حسن دانيه
 10 0305102 2 حياتيه علوم 1 القرعان صالح .د.أ 120180305132 المراحله عبدالعزيز احمد رزان

 11 0305102 2 حياتيه علوم 1 القرعان صالح .د.أ 120171102019 الذنيبات مبارك ماجد علي
 12 0305102 2 حياتيه علوم 1 القرعان صالح .د.أ 120181102001 الضالعين الجوازنه عبدالنبي مرجي براء

 13 0305102 2 حياتيه علوم 1 القرعان صالح .د.أ 120191102010 السوادحه كايد موسى محمد
 14 0305102 2 حياتيه علوم 1 القرعان صالح .د.أ 120161103234 البطوش احمد نايف مثنى

 15 0305106 2عمليه  حياتيه علوم 1 القرعان صالح .د.أ 120190305062 المعايطه هللا رجا سامر رايه
 16 0305106 2عمليه  حياتيه علوم 1 القرعان صالح .د.أ 420190305501 المطارنه شاكر عاكف عبدالرحمن

 17 0305223 العملي النبات علم 1 القرعان صالح .د.أ 120150305128 البطوش مسلم محمد ايه
 18 0305223 العملي النبات علم 1 القرعان صالح .د.أ 420190305501 المطارنه شاكر عاكف عبدالرحمن

 19 0305424 حيويه تقنيات 1 الليمون محمد.د 120170305049 المناصره راشد عدنان ندى
 20 0305424 حيويه تقنيات 1 الليمون محمد.د 120180305002 القضاه رزق محمد وعد

 21 0305424 حيويه تقنيات 1 الليمون محمد.د 120180305090 المصري مدهللا موسى عبدالرحمن
 22 0305211 أجنه علم 1 الشمايله وعد 120180305107 الختاتنه حمد ماهر شروق
 23 0305220 النبات علم 1 القرعان صالح .د.أ 120190305067 المجالي محمد اسامه هارون
 24 0305220 النبات علم 1 القرعان صالح .د.أ 120190305076 البشابشه خليف خليل سالم

 25 0305220 النبات علم 1 القرعان صالح .د.أ 420190305501 المطارنه شاكر عاكف عبدالرحمن
 26 0305301 حيويه كيمياء 1 العبابنة . احمد د 120181102020 السعادنه حسن يوسف محمد
 27 0305301 حيويه كيمياء 1 العبابنة . احمد د 120161103211 الصعوب حمدان محمود بشرى

 28 0305301 حيويه كيمياء 1 العبابنة . احمد د 120171401041 البدور عياد سند علي رؤى
 29 0305332 دقيقه أحياء علم 2 الشمايله وعد 120151102003 الدرابيع عبدالخالق رامي فراس

 30 0305425 عملي نبات فسيولوجيا 1 الشرفاء خالد.د 420170305504 الطراونه يونس نضال ايهم

 31 0305790 ندوة 1 التدريس هيئة 620190305005 الجرادين نجيب سائد رنيم

 32 0305750 الخلية بيولوجيا 1 خالدالطراونه.د.ا 620190305005 الجرادين نجيب سائد رنيم

                                                                                                                             رئيس قسم العلوم الحياتيه

 د. محمد الليمون  



 

 

 2019/2020أسماء الطلبة في قسم العلوم الطبية المخبرية في امتحان غير مكتمل للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس قسم العلوم الطبية المخبرية

 د. هيثم القرالة                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 المدرس الشعبه رقمها الماده االسم الرقم الجامعي الرقم

 د. احمد الجعافرة 1 0308313 1كيمياء سريرية  ثريا عبدهللا العديني 120180308050 1

 د. ابراهيم المجالي 1 0308314 علم االمراض رشا سالم السعديين 120180308086 2

 د. احمد الجعافرة 1 0308323 الوراثة الجزيئية العملية يارا عادل الجعافرة 120160308142 3

 د. نافع الطوره 1 0308332 2فسيولوجيا االنسان  عبدهللا احمد الصرايرة 120190308087 4

 د. نافع الطوره 2 0308447 الغدد الصماء السريرية االء حمود الخرشة 120160308110 5

 د. عامر الحروب 1 0308454 إدارة المختبرات وضبط الجودة نغم جمال المجالي 120190308117 6

 د. هيثم القرالة 1 0308242 االحياء الدقيقة العامة عبد المهدي خليل الشرفا 120180308094 7

 د. ابراهيم المجالي 1 0308434 االحياء الدقيقة التشخيصية العملية سيرين سطام العويسات 120170308076 8

 د. ابراهيم المجالي 1 0308434 االحياء الدقيقة التشخيصية العملية اسامه خالد المصاروة 420170308516 9

 د. ابراهيم المجالي 1 0308440 خاصةموضوعات  دانيا عماد المعايطة 120180308102 10

 د. ابراهيم المجالي 1 0308440 موضوعات خاصة عبدهللا احمد الصرايرة 120190308087 11



2019/2020من العام الجامعي  الصيفي الدراسي النهائية للفصلات ل للطلبة الذين تغيبوا عن االمتحانمكشف غير مكت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفيزياءرئيس قسم 

 أ.د عماد جرادات

 

 

 الشعبة المدرس رقمها المادة الرقم الجامعي اسم الطالب الرقم

ود الضمورمد.ح 0302232 الكترونيات 120180302073 رشاد فوزي الكساسبه 1  1 

2فيزياء عامه  120190414051 بنان  ابراهيم الرفايعه 2  2 أ.د.خالد نوافله 0302102 

2فيزياء عامه  120190414060 سالم الحميدي الرواجفه 3  2 أ.د.خالد نوافله 0302102 

2فيزياء عامه  420180303514 يحيى يوسف المنصور 4  2 أ.د.خالد نوافله 0302102 

3فيزياء عامه  120180302139 مظفر محمود ابو نواس 5  1 د.عماد جرادات 0302201 

3فيزياء عامه  120190302014 اسراء سمان البلوي 6  1 د.عماد جرادات 0302201 

2رياضية فيزياء  120170302084 عامر محمد البستنجي 7  1 د.عماد جرادات 0302393 

1موضوع خاص  620190302018 عادل محمد ابو عمرو 8  1 أ.د.محمد الشرع 0302793 

1النظرية الكهرومغناطيسية  120160302004 يوسف موسى البريزات 9  1 د.عامر العقيلي 0302334 

 1 د.عامر العقيلي 0302262 ديناميكا حرارية 120180302073 رشاد فوزي الكساسبه 10

1فيزياء عامه  120190308108 فيصل عبدالقادر العياده 11  1 د.امل المعايطه 0302101 

1فيزياء عامه  120190421060 احمد زيدان ابو بدر 12  5 د.امل المعايطه 0302101 


