
 2021-2020 االول للفصل العلوم كلية المكتمل غير طلبة اسماء كشف -كلية العلوم  –اعالن 

 

 ل المرفق:كما في الجدو  2021-2020 االول للفصل المكتمل غير طلبة اسماء كشف تعلن كليه العلوم

  



 اون الين (قسم الرياضيات واالحصاء )  2020/2021من العام الجامعي االول للطلبة الذين تغيبوا عن االمتحانات النهائية للفصل الدراسي “ ير المكتمل غ“كشف 

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

 1 120190311096 محمد مناع محمد المرازقه ا.د.كمال الزعبي 0301203 (1معادالت تفاضلية) 1

 1 420190403526 محمد يوسف محمد أبو ازغريت ا.د.كمال الزعبي 0301203 (1معادالت تفاضلية) 2

 2 120190311030 زيد سليم سعود العثامنه ا.د.كمال الزعبي 0301203 (1معادالت تفاضلية) 3

 2 120190311069 امجاد سالم النوري المعاقبه ا.د.كمال الزعبي 0301203 (1معادالت تفاضلية) 4

 2 120190415005 جمعه عبد الكريم جمعه زهران ا.د.كمال الزعبي 0301203 (1معادالت تفاضلية) 5

 2 120170421051 محمود تيسير شاكر سنجق ا.د.كمال الزعبي 0301203 (1معادالت تفاضلية) 6

 1 120170311156 صفاء عبدهللا سليم السعيديين أ.د.راتب البطوش 0301311 (2تحليل حقيقي) 7

 1 120160311138 يونس فرحان عوده السراحين أ.د.فيصاللكساسبه 0301312 (1تحليل مركب) 8

 1 120180311087 االء سليمان علي صرار ا.د.فيصاللكساسبه 0301312 (1تحليل مركب) 9

 1 120180311015 احمد جودهمحمد خالد  د.عماد الزعبي 0301323 (1تحليل عددي) 10

 1 120180311127 جميله خضر محمد جادهللا ا.د.محمد القادري 0301342 (2جبر خطي) 11

 1 120190311037 محمد ماجد علي المحادين أ.د.كمااللبنوي 0301381 تاريخ الرياضيات 12

 1 120190311007 اسيل عبدهللا درويش الجهالين أ.د.راتب البطوش 0301151 نظرية المجموعات 13

 1 120190311031 ياسمين سليمان خضير الخضيرات أ.د.راتب البطوش 0301151 نظرية المجموعات 14

 9 120191101034 عبادة احمد صابر الجناديه أ.د.علي الطعاني 0301101 (1تفاضل وتكامل) 15

 9 420201103503 نضال هاجم ياسين الضالعين أ.د.علي الطعاني 0301101 (1تفاضل وتكامل) 16

 11 120200422051 دنيا عوده يوسف الذنيبات أ.د.علي الطعاني 0301101 (1تفاضل وتكامل) 17

 3 120190302027 ليث عبد المنعم محمود جابر أ.د.كمال الزعبي 0301102 (2تفاضل وتكامل) 18

 3 120190403012 زيد سالمه إبراهيم الطراونه أ.د.كمال الزعبي 0301102 (2تفاضل وتكامل) 19

 3 420150412504 يوسف امين مصطفى المطارنه أ.د.كمال الزعبي 0301102 (2تفاضل وتكامل) 20

 1 120180302016 احمد حسن إسماعيل اغريب أ.د.انورالبدارنه 0301101 (1تفاضل وتكامل) 21

 1 120200412059 عمر محمد سليمان النوافله أ.د.انورالبدارنه 0301101 (1تفاضل وتكامل) 22

 6 120200302017 بهاء الدين بسام عوض الهريشات د.محمدالمراشده 0301101 (1تفاضل وتكامل) 23

 6 120200313034 يزيد احمد مسلم الشماعين د.محمدالمراشده 0301101 (1تفاضل وتكامل) 24

 6 120200405063 لين ميسر محمود العزه د.محمدالمراشده 0301101 (1تفاضل وتكامل) 25

 عميـــــد كليـــــة العلـــــوم         رئيس قسم الرياضيات واالحصاء

 أ.د.محمــــد الشــــــــــرع                  د.سمـيـــــر احمـــــد الصبـــــــح



 

 

 اون الين ()  2020/2021من العام الجامعي االول للطلبة الذين تغيبوا عن االمتحانات النهائية للفصل الدراسي “ ير المكتمل غ“كشف 

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

 12 120200412011 مامون عبد االله عبد الكريم السواعير د.محمدالمراشده 0301101 (1تفاضل وتكامل) 27

 12 120200414010 عمار عبد السالم المعايطهعبد السالم  د.محمدالمراشده 0301101 (1تفاضل وتكامل) 28

 12 120200414062 غصون محمد عبد القادر العشيبات د.محمدالمراشده 0301101 (1تفاضل وتكامل) 29

 12 120200415053 هبه عدنان عبد الغني الجعافره د.محمدالمراشده 0301101 (1تفاضل وتكامل) 30

 12 120200422009 عبد الكريم باسم حسين المجالي د.محمدالمراشده 0301101 (1تفاضل وتكامل) 31

 1 420180311504 كفى محمد عليان الهويمل د.محمدالمراشده 0301241 (1الجبر المجرد) 32

 2 120200422061 صهيب هايل احمد الرماضنه أ.د.باسم مساعده 0301101 (1تفاضل وتكامل) 33

 4 120170305101 حذيفه عبد المجيد مسلم الليمون أ.د.باسم مساعده 0301101 (1تفاضل وتكامل) 34

 4 120200412077 محمد عبد الحليم حسن بصبوص أ.د.باسم مساعده 0301101 (1تفاضل وتكامل) 35

 4 420170412506 محمد احمد سرحان اسكندراني أ.د.باسم مساعده 0301101 (1تفاضل وتكامل) 36

 1 120172202029 عبدهللا سالمه طايع العساسفه د.عماد الزعبي IT 0301207تحليل عددي لطلبة  37

 1 120170311066 حمزه خالد جبرين العبسي أ.د.عمر جرادات 0301301 (2معادالت تفاضلية) 38

 

 عميـــــد كليـــــة العلـــــوم         رئيس قسم الرياضيات واالحصاء

 أ.د.محمـــــد الشــــــــــرع                           د.سمـيـر احمـــــد الصبـــــــح

 

 

 

 



 2020/2021للفصل الدراسي االول من العام الجامعي  / قسم الفيزياءكشف غير مكتمل للطلبة الذين تغيبوا عن االمتحانات النهائية

 الشعبة المدرس رقمها المادة الرقم الجامعي اسم الطالب الرقم

 2 أ.د.حسين العمري 0302111 1فيزياء عامه عمليه  120200407022 لبنى علي الكركي 1

 2 أ.د.اسماعيل غرايبه 0302112 2فيزياء عامه عمليه  120190415006 محمد يحيى الزواهره 2

 1 د.عامر العقيلي 0302282 البصريات العمليه 120180302139 مظفر محمود ابو نواس 3

 3 د.امل المعايطه 0302322 فيزياء عمليه متوسطه 120170302083 عمرو عبدالمجيد الذنيبات 4

 1 أ.د.يعقوب المساعفه 0302101 1فيزياء عامه  120200405042 جواد عصمت بصول 5

 1 أ.د.يعقوب المساعفه 0302101 1فيزياء عامه  120200405057 احمد طارق زريق 6

 1 أ.د.يعقوب المساعفه 0302101 1فيزياء عامه  120200412049 سعد محمد السواعير 7

 1 أ.د.يعقوب المساعفه 0302101 1فيزياء عامه  120200421006 سيف الدين عماد العمله 8

 2 أ.د.يعقوب المساعفه 0302101 1فيزياء عامه  120180305102 اسامه سليمان الرواحنه 9

 2 أ.د.يعقوب المساعفه 0302101 1فيزياء عامه  420170412506 محمد احمد اسكندراني 10

 4 أ.د.اسماعيل غرايبه 0302101 1فيزياء عامه  420200421504 عاصم ايمن المالحمه 11

 5 أ.د.اسماعيل غرايبه 0302101 1فيزياء عامه  120200302017 بهاء الذين الهريشات 12

 5 غرايبهأ.د.اسماعيل  0302101 1فيزياء عامه  120190305073 عباده محمد البديرات 13

 8 د.امل المعايطه 0302101 1فيزياء عامه  120200414062 غصون محمد الشعيبات 14

 8 د.امل المعايطه 0302101 1فيزياء عامه  120200422051 دنيا عوده الذنيبات 15

 8 د.امل المعايطه 0302101 1فيزياء عامه  120171103155 بشار محمد العريض 16

 1 أ.د.منصور الحاج 0302252 1فيزياء حديثه  120180302016 احمد حسن اغريب 17

 1 أ.د.رائد حجاوي 0302442 الفيزياء النوويه 120180302085 احمد مازن ابو عمران 18

 1 د.عامر العقيلي 0302292 1فيزياء رياضية  120180302137 محمد ذيب الحوراني 19

 

 

 

 

 

 

 



 

 2020/2021االمتحانات النهائية للفصل الدراسي االول من العام الجامعي كشف غير مكتمل للطلبة الذين تغيبوا عن 

 الشعبة المدرس رقمها المادة الرقم الجامعي اسم الطالب الرقم

 3 د.حمود الضمور 0302101 1فيزياء عامه  120200407022 لبنى علي الكركي 20

 1 د.عامر العقيلي 0302202 فيزياء اهتزاز وامواج 120180302076 حمزه عماد النجيدين 21

 1 د.عامر العقيلي 0302202 فيزياء اهتزاز وامواج 120190302081 احمد عبدهللا المعايطه 22

 2 د.حمود الضمور 0302100 فيزياء طبيه 420201503800 محمد احمد العلي 24

 6 د.امل المعايطه 0302100 فيزياء طبيه 420201503705 ساره احمد معيقل 25

 1 د.امل المعايطه 0302214 1ميكانيكا كالسيكية  120180302105 محمود محمد عريده 26

 1 أ.د.عماد جرادات 0302335 2نظرية كهرومغناطيسية  120160302091 احمد خالد البالونه 27

 

 

 عميد كلية العلوم                                                                                                      رئيس قسم الفيزياء                                                    

 ا.د. محمد الشرع                                                                                                                                                        عماد جرادات  ا.د.   

 

 

 

 

 

 



 2020/2021للفصل الدراسي االول من العام الجامعي  / قسم الكيمياءكشف غير مكتمل للطلبة الذين تغيبوا عن االمتحانات النهائية

 رقمها اسم الدكتور اسم المادة شعبة اسم الطالب الرقم الجامعي ت

 0303105 راكان الطراونه 0د 1كيمياء عامة عملية  5 عبدهللا محمد زحالن 120180412025 1

 0303105 الصالحاتحسن  0د0أ 1كيمياء عامه عمليه  4 محمد علي الفرايه 120190303081 2

 0303102 حسن الصالحات 0د0أ 2كيمياء عامة  1 قتيبه محمد الصقور 120190305074 3

 0303319 كمال المومني 0د0أ الطرق االليه للتحليل العلميه 2 عهود علي فارس الكفاوين 120170303088 4

 0303101 الطراونهراكان  0د 1كيمياء عامه  3 محمد ماجد المحادين 120190311037 5

 0303101 راكان الطراونه 0د 1كيمياء عامة  3 عبدالسالم عمار المعايطه 120200414010 6

 0303101 راكان الطراونه 0د 1كيمياء عامة  3 محمد شوكت الجعفري 420190403520 7

 0303101 راكان الطراونه 0د 1كيمياء عامة  3 نضال هاجم الضالعين 420201103503 8

 0306101 طايل الحسن 0د0أ 1جيولوجيا عامه  3 مريم عواد الزوايده 120190308017 9

 0303105 عاطف حمايده 0د 1كيمياء عامه عمليه  6 مثنى نايف البطوش 120161103234 10

 0303108 صلحي الشحاتيت 0د0أ كيمياء عامه وعضويه 3 معيقل محمد احمد ساره 420201503705 11

 0303333 صلحي الشحاتيت 0د0أ 3كيمياء عضويه  1 اميره يوسف ابو ذياب 120130303124 12

 0303333 صلحي الشحاتيت 0د0أ 3كيمياء عضويه  1 رهف عبدالرحمن البستنجي 120170303001 13

 0303466 حسن الصالحات 0د0أ كيمياء صناعيه 1 امير يوسف  ابو ذياب 120130303124 14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عميد كلية العلوم                                                                                                                                    رئيس قسم الكيمياء          

 ا.د. محمد الشرع                                                                                                                                              ليد مناصره    ود.   

 

 0303101 محمد قطيطات 0د0أ 1كيمياء عامه  2 الفريجات سلمان قيس ياسمين 120201401053 15

 0303101 محمد قطيطات 0د0أ 1كيمياء عامه  5 سجى ظاهر الزطيمه 120200425033 16

 0303101 محمد قطيطات 0د0أ 1كيمياء عامه  5 عمار نايل العميريين 120201102042 17

 0303101 محمد قطيطات 0د0أ 1عامه كيمياء  5 القاسم احمد الجعافره 120201401089 18

 0303101 محمد العنبر 0د0أ 1كيمياء عامه  9 عزام زيد الفقهاء 120180305003 19

 0303101 عاطف حمايده 0د 1كيمياء عامه  6 معتصم معتز محى الدين الهدره 120200414021 20

 0303101 حمايدهعاطف  0د 1كيمياء عامه  6 ضبعان عوده خليل عصام 120181102008 21

 0303101 عاطف حمايده 0د 1كيمياء عامه  6 يزيد راتب الخرشه 120201401105 22

 0303101 حنان قصير 0د0أ 1كيمياء عامه  4 محمد شعبان القصاص 120200405033 23

 0303101 حنان قصير 0د0أ 1كيمياء عامه  4 قصي نبيل عساف 120200425038 24

 0303101 حنان قصير 0د0أ 1كيمياء عامه  4 القيسي محمود عمار حمزه 420201401521 25

 0303101 وليد مناصره 0د 1كيمياء عامه  8 يزيد احمد الشماعين 120200313034 26

 0303711 كمال المومني 0د0أ طرق الفصل التحليلي 1 وسن صباح الحساسين 620200303011 27



 اون الين (قسم العلوم الحياتيه )  2020/2021من العام الجامعي االول للطلبة الذين تغيبوا عن االمتحانات النهائية للفصل الدراسي “ ير المكتمل غ“كشف 

 الرقم رقم الماده الماده الشعبه المدرس رقم الطالب اسم الطالب
 1 0305101 (1علوم حياتيه ) 1 الشمايله وعد 120200305015 الخطيب حسين فتحي حمزه
 2 0305101 (1علوم حياتيه ) 2 الشرفاء خالد.د 120190302021 سبيتان ابو سلمان اعليان سلمان
 3 0305101 (1علوم حياتيه ) 2 الشرفاء خالد.د 120200305034 الخرشه ابراهيم محمود بنان
 4 0305101 (1علوم حياتيه ) 2 الشرفاء خالد.د 120201101078 المعايطه عبدهللا محمود يارا

 5 0305101 (1علوم حياتيه ) 2 الشرفاء خالد.د 120201401051 الشبيالت عبدهللا حاتم ريتا
 6 0305101 (1علوم حياتيه ) 2 الشرفاء خالد.د 120201401053 الفريجات سلمان قيس ياسمين

 7 0305101 (1علوم حياتيه ) 2 الشرفاء خالد.د 120201401093 السبايله عبدالرحيم محمد هيثم
 8 0305101 (1علوم حياتيه ) 2 الشرفاء خالد.د 120201703057 البريزات الحليم عبد نضال زين

 9 0305101 (1علوم حياتيه ) 2 الشرفاء خالد.د 120201703119 نافع سعيد محمد ساره
 10 0305101 (1علوم حياتيه ) 2 الشرفاء خالد.د 120201704007 الصرايره محمد طاهر مجد
 11 0305101 (1علوم حياتيه ) 2 الشرفاء خالد.د 120201704022 الشمايله محمود عزيز نور
 12 0305101 (1علوم حياتيه ) 2 الشرفاء خالد.د 120201704040 المبيضين صالح ابراهيم ريف
 13 0305101 (1علوم حياتيه ) 2 الشرفاء خالد.د 420201401541 المبيضين عبدالقادر واصل عبدهللا

 14 0305101 (1علوم حياتيه ) 2 الشرفاء خالد.د 420201401555 البستنجي محمد رأفت رحمه
 15 0305101 (1علوم حياتيه ) 2 الشرفاء خالد.د 420201703520 العيدي احمد ابراهيم شهد
 16 0305101 (1علوم حياتيه ) 2 الشرفاء خالد.د 420201703523 العيدي احمد ابراهيم مجد

 17 0305101 (1علوم حياتيه ) 3 الشرفاء خالد.د 120200305005 دنون احمد خليل ايه
 18 0305101 (1علوم حياتيه ) 3 الشرفاء خالد.د 120201103065 الضالعين ارشيد اسعود علي

 19 0305101 (1علوم حياتيه ) 3 الشرفاء خالد.د 120201401105 الخرشة عطاهللا راتب يزيد
 20 0305101 (1علوم حياتيه ) 3 الشرفاء خالد.د 120201703165 الكساسبة احمد عبدالرؤوف لجين

 21 0305101 (1علوم حياتيه ) 3 الشرفاء خالد.د 420201103503 الضالعين ياسين هاجم نضال
 22 0305101 (1علوم حياتيه ) 3 الشرفاء خالد.د 420201703592 الخمايسه عبدالحفيظ رعد الفت

 23 0305101 (1علوم حياتيه ) 3 الشرفاء خالد.د 420201703603 االيوبين خالد عناد تسنيم
 24 0305101 (1علوم حياتيه ) 4 الليمون محمد.د 120201401081 المجالي محمد وفيق رؤى
 25 0305101 (1علوم حياتيه ) 4 الليمون محمد.د 120201703062 الغويرى سالم صايل محمد



 26 0305101 (1علوم حياتيه ) 4 الليمون محمد.د 120201703126 عصفور حسين الحكيم عبد رؤى
 27 0305101 (1علوم حياتيه ) 4 الليمون محمد.د 120201703141 العمري محمد خالد ماريا

 28 0305101 (1علوم حياتيه ) 4 الليمون محمد.د 120201703178 الفرايه اللطيف عبد ناصر نور
 29 0305101 (1علوم حياتيه ) 4 الليمون محمد.د 420201401521 القيسي محمود عمار حمزه
 30 0305101 (1علوم حياتيه ) 5 القرعان صالح .د.أ 120200308050 الفقرا هللا دخل ابراهيم نسيبه
 31 0305101 (1علوم حياتيه ) 5 القرعان صالح .د.أ 120170311149 حالوه ابو اسماعيل نمر عمر

 32 0305101 (1علوم حياتيه ) 5 القرعان صالح .د.أ 120201103055 اللحاويه الحميد عبد اخليف تاال
 33 0305101 (1علوم حياتيه ) 5 القرعان صالح .د.أ 120201703138 العتوم سامح نبيل لمى

 34 0305101 (1علوم حياتيه ) 5 القرعان صالح .د.أ 420190303504 كتكت عوده عبدالفتاح مرام
 35 0305101 (1علوم حياتيه ) 6 البستنجي ليلى.د 120191703135 الفقراء هللا مد صالح براءه

 36 0305101 (1علوم حياتيه ) 6 البستنجي ليلى.د 120201703079 العودات موسى سليمان احمد
 37 0305105 1عمليه  عامه حياتيه علوم 1 خريسات فريال د. 120161103150 السالمات مسلم مطلق نجاح
 38 0305105 1عمليه  عامه حياتيه علوم 1 خريسات فريال د. 120191703076 الشواوره سالم فخري بشرى
 39 0305105 1 عمليه عامه حياتيه علوم 4 الليمون محمد.د 120201102019 المعايطه سالمه وائل محمد

 40 0305105 1عمليه  عامه حياتيه علوم 4 الليمون محمد.د 120201103065 الضالعين ارشيد اسعود علي
 41 0305106 2عمليه  عامه حياتيه علوم 1 القرعان صالح .د.أ 120180305098 الشامي اسماعيل ايمن رانيا
 42 0305111 البيئة علم الى مدخل 1 خريسات فريال د. 120190302080 المصرى محمود علي هبه

 43 0305111 البيئة علم الى مدخل 1 خريسات فريال د. 120190303017 القراله سالمه عوده المثنى
 44 0305111 البيئة علم الى مدخل 1 خريسات فريال د. 120200308039 العونه يعقوب محمود احالم

 45 0305111 البيئة علم الى مدخل 3 خريسات فريال د. 120160302078 الليمون حمد احمد صخر
 46 0305111 البيئة علم الى مدخل 3 خريسات فريال د. 120180302016 اغريب اسماعيل حسن احمد

 47 0305111 البيئة علم الى مدخل 3 خريسات فريال د. 120190302026 الحياصات محمود عبدالمجيد منار
 48 0305111 البيئة علم الى مدخل 3 خريسات فريال د. 120170305100 الزيديين مدهللا خالد باسل
 49 0305111 البيئة علم الى مدخل 3 خريسات فريال د. 120190308085 الفقهاء عايد هللا عبد عصام
 50 0305111 البيئة علم الى مدخل 3 خريسات فريال د. 120200313034 الشماعين مسلم احمد يزيد
 51 0305111 البيئة علم الى مدخل 3 خريسات فريال د. 420190305511 ربابعة عبدهللا مصطفى مثنى
 52 0305332 دقيقه أحياء علم 2 الشمايله وعد 120170305096 الصرايره عوض حسن محمد
 53 0305217 مقارن فقاريات تشريح 1 البستنجي ليلى.د 120170305096 الصرايره عوض حسن محمد



 

 

 

 

 

 عميـــــد كليـــــة العلـــــوم                                     رئيس قسم العلوم الحياتيه      

 أ.د.محمـــــد الشــــــــــرع                                                      د.محمد الليمون      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54 0305217 مقارن فقاريات تشريح 1 البستنجي ليلى.د 120180305102 الرواحنه علي سليمان اسامه
 55 0305211 أجنه علم 1 الشمايله وعد 120160305144 اللصاصمه سلمان عبداللطيف فرح

 56 0305313 عملي فسيولوجياحيوان 2 البستنجي ليلى.د 120170305075 الصرايره يوسف محمود تيماء
 57 0305432 مناعه 1 العبابنة .احمد د 420190305511 ربابعة عبدهللا مصطفى مثنى



 (2020/2021) االولاسماء الطلبة الذين لم يتقدموا لالمتحان النهائي/قسم العلوم الطبيه المخبريه /الفصل الدراسي 

 الشعبه مدرس المادة الماده رقم الماده االسم الرقم الجامعي 

 2 د عامر الحروب (1علم الدم العملي ) 0308344 الخرشة االء حمود 120160308110 1

 1 د. ابراهيم المجالي علم المناعة واالمصال 0308353 يحيى محمد ابو نواس 420170308501 2

 1 د. عامر الحروب (1علم الدم ) 0308343 ليث حسين القضاه 120180308071 3

 1 د. هيثم القرالة تشخيصيةطفيليات  0308341 عباده علي القضاه 120180308110 4

 2 د. هيثم القرالة االحياء الدقيقة التشخيصية العملية 0308434 اماني مهند الصعوب 120170308127 5

 2 د. هيثم القرالة االحياء الدقيقة التشخيصية العملية 0308434 انفال كمال المعايطة 120180308104 6
 1 د. ابراهيم المجالي علم المناعة واالمصال العملية 0308354 علي جودت الشمايلة 120180308069 7

 1 د. ابراهيم المجالي علم المناعة واالمصال العملية 0308354 عال سمير المعايطه 120180308120 8

 1 د. ابراهيم المجالي علم المناعة واالمصال العملية 0308354 بلقيس محمد الحجاج 420180308527 9

 2 د. ابراهيم المجالي علم المناعة واالمصال العملية 0308354 رؤى رائد خليل 120180308088 10

 2 د. ابراهيم المجالي علم المناعة واالمصال العملية 0308354 زين اسامه المبيضين 420190308501 11

 1 د. عامر الحروب (2علم  الدم ) 0308443 هبه سميح الطراونة 420160308556 12

 1 د. احمد الجعافرة الكيمياء الحيوية العملي 0308223 شهد موسى الصقور 120170308072 13

 1 د. احمد الجعافرة (1الكيمياء السريرية ) 0308313 رند عامر المسنات 120170308138 14

 1 د. احمد الجعافرة 1الكيمياء السريرية العملية  0308315 رناد وليد الغصاونة 120170308087 15

 2 د. احمد الجعافرة 1الكيمياء السريرية العملية  0308315 مصطفى موسى الصرايرة 420170308527 16

 4 د. احمد الجعافرة 1الكيمياء السريرية العملية  0308315 اسامة خالد المصاروة 420170308516 17

    كليـــــة العلـــــوم عميـــــد                              رئيس قسم العاوم الطبية و المخبريه

 أ.د.محمـــــد الشــــــــــرع                         د.هيثم القرالة


