
NB66:   القاعة
التخصصالرقم الجامعياالسم

االدارة والسياسات الصحية20130151014بتول عبدهللا محمد قوقزه

االدارة والسياسات الصحية20132151005في عبدهللا عبدالرحمن غريب

االدارة والسياسات الصحية20130151045اسراء فاروق عادل الصليبي    

االدارة والسياسات الصحية20132151009وداد خالد  عيسى  العلي 

االدارة والسياسات الصحية20130151013فرح حسن جروان تالوى

االدارة والسياسات الصحية20132151007قيس منذر محمود البطاينه

االدارة والسياسات الصحية20140151004نجاح محمد عبده وردات

الطب والجراحة20122010621نور طارق موسى صبح

الطب والجراحة20082010275بدر سعد فالح الحربي

الطب والجراحة20092010220الحميدي محمد الحميدي الحافي

الطب والجراحة20092010078عبد هللا خلف عتيق الشمري

الطب والجراحة20090010102عمران نواف عبدالرحمن عبابنه

الطب والجراحة20102010026عبد االله صالح نزال العنزي

الطب والجراحة20102010030فهد مطر عبد العزيز الزهراني

الطب والجراحة20102010050تهاني سلمان منصور آل منصور

الطب والجراحة20102010042ثناء ابراهيم محمد اللويمي

الطب والجراحة20052010599موسى احمد موسى الشمراني

الطب والجراحة20102010178طارق محمد خير العودة 

الطب والجراحة20102010187احمد عناد عايد العنزي

الطب والجراحة20102010214فاطن حميزة بنت حسران 

الطب والجراحة20100010053عمرو محمود محمد عبيدات

الطب والجراحة20112010029فرح احمد عبدالكريم ابوعين

الطب والجراحة20112010098مروان عبدالملك قائد احمد

الطب والجراحة20110010042بتول نادر محمد الرفاعي

الطب والجراحة20112010007أنس  مهدي وي داوه 

الطب والجراحة20110010048مؤنس سامح بدر اليوسف

أالولى:   الجلسة   
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الطب والجراحة20110010052واثق فخرى نايل عبيدات

الطب والجراحة20112010147عمرو نضال عبد الرؤوف يونس

الطب والجراحة20112010157عبدهللا لؤي علي زيتون

الطب والجراحة20110010029دعاء محمد مصطفى العلي

الطب والجراحة20112010105احمد ناصر عبدالرحمن الشاويش

الطب والجراحة20112010140مهدي عادل احمد عبد الرسول

الطب والجراحة20110010015لمى ضرار يوسف القيام

الطب والجراحة20110010079صفاء محمد يوسف أبوجارور

الطب والجراحة20112010096كوثر شكرى محمد الحرز

الطب والجراحة20112010060دالمه حسين علي عبيدات

الطب والجراحة20112010080زهراء حسين علي آل داوود

الطب والجراحة20112010065اية ناجي شناوة شناوة

الطب والجراحة20112010082فاطمه فريد جواد المدرهم

الطب والجراحة20112010074عمرو عصام بركات 

الطب والجراحة20112010008عبد هللا نافع سليم الشراري

الطب والجراحة20112010009خالد صالح سليم الشراري

الطب والجراحة20112010113اسيل يحيى محمد مصطفى

الطب والجراحة20112010046طارق محمد فوزي بدو

الطب والجراحة20110010010مصعب حاتم عارف حمارشه

الطب والجراحة20112010047تسنيم أحمد محمد الغرابلي

الطب والجراحة20112010423فرح محمد سعيد معاني تكروري 

الطب والجراحة20110010206منى محمد عطا هللا القرالة

الطب والجراحة20110010210عبد المولى علي محمد زعارير

الطب والجراحة20110010211ناديا جمال علي اليماني

الطب والجراحة20112010172سليمان نضال محي الدين المصري

الطب والجراحة20110010232عبد الرحمن شريف محمد مسامح

الطب والجراحة20110010233سامر ايمن محمد درادكه

الطب والجراحة20112010176مرح عماد عبدالغني ناضرين

الطب والجراحة20112010379فاطمه مهدي صالح الشعله

الطب والجراحة20112010182ليلى خالد رشيد العنزي

الطب والجراحة20110010112بكيل حسن حسين عطيفه



الطب والجراحة20110010115رنا محمد فوزي العرفاوي

الطب والجراحة20112010177فرح عماد عبدالغني ناضرين

الطب والجراحة20110010119رقيه حسين احمد الرواشده

الطب والجراحة20112010179مؤيد محمد مصباح بيازيد 

الطب والجراحة20110010160سفيان ناصر جادهللا الطويل

الطب والجراحة20110010162عقبه رافع شتيوي شتيات

الطب والجراحة20110010170احمد محمد عداد شطناوي

الطب والجراحة20112010382لميس رامي جالل ياغان

الطب والجراحة20110010175احمد عبد هللا محمد الخطيب

الطب والجراحة20110010177رائد محمد حسين ابداح

الطب والجراحة20110010191سوزان عوض جميل ابو هالله

الطب والجراحة20110010199محمد رياض احمد البطاينه

الطب والجراحة20112010245فريد اميرالشهمي  بن محمد رشيد  

الطب والجراحة20112010429اياد يوسف محمد االحمدي

الطب والجراحة20112010473عمر محمد حمد 

الطب والجراحة20112010366مرام فالح مدعج المطيري

الطب والجراحة20112010166ايه عامر فضيل البدارنه

الطب والجراحة20112010422عادل صالح نزال العنزي

الطب والجراحة20112010265محمد فردوس  بن محمد عمر  

الطب والجراحة20112010440بتول خلف عبد العزيز المساعيد

الطب والجراحة20112010275محمد توفيق  بن عريس  

الطب والجراحة20112010230حسان احمد نزال العنزي

الطب والجراحة20112010292محمد اخوان الدين بن محمد رضوان

الطب والجراحة20112010296اسيله عارفين  

الطب والجراحة20112010302حسزينانيل حسني بنت آم حسزيمي 

الطب والجراحة20112010479محمد عبد هللا حماد مرسل

الطب والجراحة20120010272مصعب نايف خلف مقدادي

الطب والجراحة20122010286انس محمد خير مرعي حيفاوى

الطب والجراحة20122010287بشار اكرم اديب حداد

الطب والجراحة20120010280االء زكريا شنوان البشايره    

الطب والجراحة20120010282عمرو هاني احمد مساعده



الطب والجراحة20122010290عمر رضوان محمد عتوم

الطب والجراحة20122010126رائد نور محمد تكروني

الطب والجراحة20122010127عامر مطلق شليل الحربي

الطب والجراحة20120010009غيداء بهاء الدين محمد عبابنه   

الطب والجراحة20120010010سالي نزار سليمان عيسوه

الطب والجراحة20120010012ايمان حسن عوده جوابره     

الطب والجراحة20120010013رعد وليد علي الخداش      

الطب والجراحة20120010015احمد محمد علي بني يونس     

الطب والجراحة20120010283محمد سامى علي القناص     

الطب والجراحة20122010369مرام عبدالمجيد محمد الشرمان

الطب والجراحة20112010484سلمان سعد سلمان األبهق العازمي

الطب والجراحة20112010496دينا محمد محمود أبو النعاج

الطب والجراحة20122010131يزن نبيل حناوي 

الطب والجراحة20120010286بيان جهاد عيسى نوافله

الطب والجراحة20112010487زينب محمد توفيق رضي ال عباس

الطب والجراحة20120010019انس عياد محمد أبوصعيليك    

الطب والجراحة20120010021براءه يوسف سالمه النجار

الطب والجراحة20120010002النا بشار عبدالكريم الرشدان

الطب والجراحة20122010093حازم  شامل حازم القهوجي

الطب والجراحة20122010099دعاء نزار سليمان خريشي

الطب والجراحة20122010100اسراء رياض علي عويضه

الطب والجراحة20122010102محمد عمر محمد الجبوري

الطب والجراحة20120010022ايثار اسامه محمد القواقنه    

الطب والجراحة20120010025مرام ابراهيم محمد العتوم    

الطب والجراحة20120010028انس وليد محمود حميدات

الطب والجراحة20120010033ريم عزام جميل الصمادى

الطب والجراحة20120010036ليث عبد قبالن العليمات

الطب والجراحة20120010039اسالم ايمن ضيف هللا خصاونه

الطب والجراحة20120010040االء يحيى مصباح اشتيوى     

الطب والجراحة20120010041شيماء احمد صبحي الشحاحده    

الطب والجراحة20122010087عمر حسني عمر عمر



الطب والجراحة20122010186عزالدين عمر عزالدين أبوميزر

الطب والجراحة20122010188احمد  كامل محمد ابراهيم عبد الرحيم

الطب والجراحة20120010051ساجده خالد كايد النصير     

الطب والجراحة20120010006ساره عماد احمد القاسم

الطب والجراحة20120010285إيمان سعد نور الدين الرفاعي

الطب والجراحة20122010147هند مازن حسن  الشرايري

الطب والجراحة20120010056هيا عبدهللا سليمان عبابنه    

الطب والجراحة20120010060هديل احمد محمود طشطوش     

الطب والجراحة20120010061حمزه زياد حسين نوافله

الطب والجراحة20120010066محمد نائل ابراهيم جراح     

الطب والجراحة20120010067عساف حسين عقله الجداونه     

الطب والجراحة20112010489يعقوب رشدي خليل اندراوس

الطب والجراحة20122010027فاطمه حسن عبدهللا الجنبي

الطب والجراحة20122010016دانية عمر  مصطفى الوقفي

الطب والجراحة20122010118االء طالل عوده سرحان

الطب والجراحة20112010482فيصل مصلح فريح العنزي

الطب والجراحة20112010483زياد قريطع سويد العنزي

الطب والجراحة20122010064محمد  فؤاد  محارب العليمي 

الطب والجراحة20122010383حمود فهد غانم المدعج

الطب والجراحة20122010078يارا رياض سالم ابو عزب

الطب والجراحة20122010081رهام  مصطفى احمد الفيومي

الطب والجراحة20122010057براء عماد عواد 

الطب والجراحة20122010058محمد عوض محمد عمر

الطب والجراحة20122010059رنا عوض محمد عمر

الطب والجراحة20122010060زينه هيثم عبدالقادر مكاحله

الطب والجراحة20122010072صبحيه خالد رشيد 

الطب والجراحة20122010073فايز سليمان محمد سماره

الطب والجراحة20122010075رضوان محمد محمد ماشينه

الطب والجراحة20122010239ذكاء موفق موسى الزيادات

الطب والجراحة20122010041ليث جمال محمد حسن

الطب والجراحة20122010203حمدان أسامه طعمه 



الطب والجراحة20122010242ريم محمد سليمان المومني

الطب والجراحة20122010243محمد مفيد محمود عمايري

الطب والجراحة20122010245أسامة عبد هللا محمد علي شوتر

الطب والجراحة20122010248هدى رضوان محمد سعود

الطب والجراحة20122010249زكي عبدالغني زكي شنك

الطب والجراحة20122010253غيدان قسيم فرحان الخطيب

الطب والجراحة20122010254مرح فيصل ذيب ذيب

الطب والجراحة20122010207ابراهيم سعيد غائب الغامدي

الطب والجراحة20122010210فارس  ريمون  عواد خوري

الطب والجراحة20122010211ساره يوسف عبد هللا ابو فارس

الطب والجراحة20122010212هيثم احمد يوسف عبد الرازق

الطب والجراحة20122010213عدي عماد سميح الحوراني

الطب والجراحة20122010272احمد جهاد صالح العمرى

الطب والجراحة20112010494ساجده محمود حامد كيالني

الطب والجراحة20122010256حمزه جهاد احمد أبوعوده

الطب والجراحة20122010260عبدهللا عمر جمعه عليان

الطب والجراحة20122010219ناريمان منصور فوزي الزعبي

الطب والجراحة20122010192أحمد عبد القادر اسماعيل األموي

الطب والجراحة20122010132احمد سالم احمد بحر

الطب والجراحة20122010366رغد محمد سعيد معاني تكروري 

الطب والجراحة20122010435نور فائزة بنت محمد شعري  

الطب والجراحة20122010437محمد فائيذ بن روسلن  

الطب والجراحة20122010446تسنيم بنت جيء رزالي  

الطب والجراحة20122010447نور شهيرة بنت عبد الرحيم  

الطب والجراحة20122010450سيتي نور أفيقة بنت محمد رشيد  

الطب والجراحة20122010451نور العقيلة بنت مزلن  

الطب والجراحة20122010453سيتي عريفة بنت زاينل  

الطب والجراحة20122010454محمد شزوان بن عبد اللطيف  

الطب والجراحة20122010456محمد نافيس بن محمد أظهار  

الطب والجراحة20122010457محمد فائز عزالدين بن محمد روسلي  

أالولى:   الجلسة   



N2 Lab:   القاعة
التخصصالرقم الجامعياالسم

الطب والجراحة20122010601طارق زياد صالح مناصره

الطب والجراحة20122010459محمد عدلي عكيل بن لقمان  

الطب والجراحة20122010460أنيس أمالينا بنت محمد نظري  

الطب والجراحة20122010461فتيحا نظيرة بنت روسلن  

الطب والجراحة20122010462نور عاشقين بنت صاليحن  

الطب والجراحة20122010463نور ديانا بنت محمد  

الطب والجراحة20122010464نور حانين بنت زين العابدين  

الطب والجراحة20122010466محمد عدلي بن عبدالمالك  

الطب والجراحة20122010467نور أميرة  بنت أفندي  

الطب والجراحة20122010468زنيرة نورالعين بنت حسنان  

الطب والجراحة20122010469نور ليانا بنت عبدالوهاب  

الطب والجراحة20122010470رندا وليد محمود العمري

الطب والجراحة20122010471حنين ايمن عبد شاور

الطب والجراحة20122010218انس حسني محمد أبوعاصي

الطب والجراحة20122010222محمد عمر محمد االزهرى

الطب والجراحة20122010226معاذ زكريا عبدالقادر طبازه

الطب والجراحة20122010269بطرس عواد صالح الفاخوري

الطب والجراحة20122010474ابراهيم يوسف احمد المرعي

الطب والجراحة20122010476بتول صبحي بركات الشويات     

الطب والجراحة20122010228النا سلطان عبدهللا حسن

الطب والجراحة20122010229فارس احمد عمر الشبول

الطب والجراحة20122010370االء عادل  خالد  الهدلق

الطب والجراحة20122010321بدر محمد خليل محمد توفيق خصاونه

الطب والجراحة20112010492هيا عبد الكريم محمد سرحان

الطب والجراحة20120010003لمى عوده فالح الرواشده     

الطب والجراحة20120010004جوزيف رامي جوزيف عويس

الطب والجراحة20122010392محمد شكري بن محمد شريف  
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الطب والجراحة20122010393احمد فايزي بن زينا عزلن  

الطب والجراحة20122010394محمد شفاعة بن صف  

الطب والجراحة20122010396اومينور شابنيا بنت عبدالرزاق  

الطب والجراحة20122010397نائلة بنت ذو الكفل  

الطب والجراحة20122010398نور النادية بنت اسحاق  

الطب والجراحة20122010399وان مديحان عيدنا بنت وان محمد رشدي  

الطب والجراحة20122010400نور ناجحة بنت روسدي  

الطب والجراحة20122010401أحمد رشدان بن رزلن  

الطب والجراحة20120010054علي احمد علي الرمضان     

الطب والجراحة20122010491اسيل هشام موسى المعايطه

الطب والجراحة20122010492ينال خالد يوسف ملكاوي

الطب والجراحة20120010290ريم عماد الدين محمد أبوزريق

الطب والجراحة20122010309داوود يعقوب حسين الكندري

الطب والجراحة20122010403أمير الرضوان بن عزمان  

الطب والجراحة20122010404عمران دانيال بن اسمي عريف  

الطب والجراحة20122010406نور خليلي بنت جيء علي  

الطب والجراحة20122010409نور شهدا نبيال بنت بحر الدين  

الطب والجراحة20122010412نور حميزة بنت نوردين  

الطب والجراحة20122010414أمي فرتيوي بنت حسين  

الطب والجراحة20122010417فاطين عزياني بنت احمد رازي  

الطب والجراحة20122010420نور حكيمة بنت محمد نور  

الطب والجراحة20122010422وان نور فصيحا بنت وان عبد الرزاق  

الطب والجراحة20122010425عبد المهيمين بن حمزة  

الطب والجراحة20122010426عبد الحريث هزيم بن عبد العزيز  

الطب والجراحة20122010427ظريف ايمان بن محمد داؤد  

الطب والجراحة20122010430هزمي فارس بن اسحاق  

الطب والجراحة20122010431دنيال حازم بن محمد شكري  

الطب والجراحة20122010439أمير فردوس بن ذو الكفلي  

الطب والجراحة20122010441أحمد شفيق بن محمد  

الطب والجراحة20122010442محمد شزوان بن محمد علي  

الطب والجراحة20122010443محمد عز الدين بن محمد سهر  



الطب والجراحة20122010281مؤمن عماد محمود العياط

الطب والجراحة20122010284بهاء فراس فواز الصمادى

NB66:   القاعة
التخصصالرقم الجامعياالسم

الطب والجراحة20122010452توان نعيمي شزمي بن توان محمد نور  

الطب والجراحة20122010481خير المخريز بن ميادي  

الطب والجراحة20122010485نور سكينه بنت محمد أحمد  

الطب والجراحة20122010187ضحى غانم الدروبي 

الطب والجراحة20122010039عبيده سليمان عبد القادر  ابو الفول

الطب والجراحة20122010040يزن  يحيى محمود عالونه

الطب والجراحة20122010042دانيا  فؤاد يعقوب طالب

الطب والجراحة20122010146عمر محمد هاني عزيزه 

الطب والجراحة20122010045حمزه سلطان فالح الحايك

الطب والجراحة20122010054محمد يوسف محمد مكاحله

الطب والجراحة20122010055انس حسين محمد الحسون

الطب والجراحة20122010148أحمد أيمن  أحمد عبد هللا

الطب والجراحة20112010488متعب راضي عايد الشمري

الطب والجراحة20122010275هال عالء الدين محمد طالب  دعاس

الطب والجراحة20122010493هيا شفيق هاني الحايك

الطب والجراحة20122010048باسل عماد سيد يوسف 

الطب والجراحة20122010050ميساء نضال رفيق حسن

الطب والجراحة20122010061رؤى محمد  سلمان القضاه

الطب والجراحة20122010063عاصم  شهاب  محمد امين 

الطب والجراحة20122010066هال زائد عبد القادر شرادقه

الطب والجراحة20122010076مجدولين يزن محمود الغالييني

الطب والجراحة20122010086دانة جان رزوق 

الطب والجراحة20122010090شرف هشام عدي 

الطب والجراحة20120010295اسامه محمد كامل الدويكات    

12:00-10:30: الوقت 

الثانية:   الجلسة   
2017-11-12االحد : اليوم 



الطب والجراحة20120010296حسام محمد وجيه اسحق صالح

الطب والجراحة20112010490نور عبدالرؤوف محمد سميح

الطب والجراحة20122010276عبير أحمد محمد أبوعلوش

الطب والجراحة20122010488شهد محمد قويدر عبيدات     

الطب والجراحة20122010506جيالن هيثم  يعقوب شاور

الطب والجراحة20122010508بسمه أنور عبد الجبار شهاب

الطب والجراحة20120010284والء ابراهيم عبدالقادر القاعود

الطب والجراحة20122010504سارا محمد يوسف درادكه

الطب والجراحة20122010507عمر طالل محمد ربابعه     

الطب والجراحة20122010028سامي  احمد  حوري  العنزي

الطب والجراحة20122010032خالد علي محمد عسيري

الطب والجراحة20122010385فراس نعيم بكر فرح

الطب والجراحة20122010084حسين  عادل المعراوي 

الطب والجراحة20112010493مبارك الربابعه" محمد تيسير"اسيل 

الطب والجراحة20120010278نعمه محمد حسن الزعبي

الطب والجراحة20120010279ميسر صالح عبده رواشده     

الطب والجراحة20122010407شاكيرا بنت سهيمي  

الطب والجراحة20122010408نور خيراني بنت محمد صالح تي ج 

الطب والجراحة20122010410فزيرا ديانا بنت محمد نصير  

الطب والجراحة20122010085زيد فيصل لطفي نصار

الطب والجراحة20122010497سيتي حافظة بنت حمدان  

الطب والجراحة20122010499محمد عزازي بن ذوالكفل  

الطب والجراحة20122010501محمد أفيق بن ملي  

الطب والجراحة20122010502عطيرة خيرينا بنت خير الدين  

الطب والجراحة20122010214بيان انور منصور المصطفى

الطب والجراحة20122010215دانا عيسى يوسف الربضي

الطب والجراحة20122010217كنان محمد رشاد سعيد الرجال

الطب والجراحة20122010227فارس بسام تركي نمرى

الطب والجراحة20122010137طالل محمد مبارك الثبيتي

الطب والجراحة20122010411فاطين  بنت محمد حنافية  

الطب والجراحة20122010413نور ايذا بنت ادروس  



الطب والجراحة20122010415محمد لقمان بن محمد شريف  

الطب والجراحة20122010416محمد أفيق عظرين بن محمد فؤاد  

الطب والجراحة20122010418وان  عرفان شهمي بن وان محمد رازي  

الطب والجراحة20122010419محمد شفيق بن جفري  

الطب والجراحة20122010421محمد فرداوس بن عبد الرءوف  

الطب والجراحة20122010423محمد عظيمي بن بدر الهشام  

الطب والجراحة20122010424محمد صفي الدين بن محمد نظام  

الطب والجراحة20122010428محمد نجي بن عبدالرزاق  

الطب والجراحة20122010429احمد حكيمي بن محمد  

الطب والجراحة20122010432محمد فائز نظيم بن بيد هللا  

الطب والجراحة20122010433امير رفاعي بن افندي  

الطب والجراحة20122010434احمد كاميل بن مصطفى  

الطب والجراحة20122010002احمد خليل محمد العشي

الطب والجراحة20120010046فرح جمال ناجي الحمورى

الطب والجراحة20120010048سناء ايوب احمد بني عبدالنبي    

الطب والجراحة20120010050ساره خلدون محمد العالونه

الطب والجراحة20120010058حسان رياض محمد محافظه

الطب والجراحة20120010059عبدالكريم تحسين علي فني

الطب والجراحة20120010065منيره احمد علي عتوم      

الطب والجراحة20110010267كريم احمد نايف بطاينه

الطب والجراحة20122010003اسامة سمير عبد الكريم عتوم

الطب والجراحة20112010491نرمين خضر عزام 

الطب والجراحة20122010382ساره نعيم محمد خصاونه

الطب والجراحة20120010287محمد حسين محمد الرفاعي     

الطب والجراحة20112010495بسام عاطف عبود 

الطب والجراحة20122010346مرتضى محمد علي حرازي

الطب والجراحة20122010536يزيد عبد العزيز علي خزعلي

الطب والجراحة20120010068احمد عبدهللا سعيد النمرات    

الطب والجراحة20120010072حنان رياض محمد عضيبات     

الطب والجراحة20120010074امل وائل محمد محسن      

الطب والجراحة20122010380زياد محمد هاشم انيس السلعوس



الطب والجراحة20122010140وليد عبدالعزيز محمد العليط

الطب والجراحة20120010298زينه موسى خالد ابوعرابي

الطب والجراحة20122010285عيسى عمر عيسى العباسي

الطب والجراحة20122010180يحيى نصر الدين  الترك

الطب والجراحة20122010204ايسل بدر  زهير مرقه

الطب والجراحة20120010008تاال هيثم محمد الشلختي     

الطب والجراحة20120010011عادل ضيف هللا علي الزبون

الطب والجراحة20120010014تمارا علي محمد طوالبه     

الطب والجراحة20120010063انس عبدهللا ابراهيم حسين

الطب والجراحة20122010095بشــرى  خالد  سعيد  لصــوي 

الطب والجراحة20122010096أمجد حسام محمد عبدالحق

الطب والجراحة20120010018سجى راجي محمد عبيدات     

الطب والجراحة20120010020بيان عادل احمد شطناوى     

الطب والجراحة20120010024انسام رفعات محمد محمود  اسعد

الطب والجراحة20120010027بيان خالد رضوان العكور     

الطب والجراحة20120010030ايه خالد يونس الزعبي

الطب والجراحة20120010031مرام منير صايل الخضور     

الطب والجراحة20120010043محمد بسام فهد قهيوي الحديد    

الطب والجراحة20120010045هاله ناصر يمني السلمان     

الطب والجراحة20120010047غصن عبدالفتاح ابراهيم ملكاوي   

الطب والجراحة20120010292هيا مازن كامل الحدادين     

الطب والجراحة20122010101طارق وليد مترى البقاعين

الطب والجراحة20122010104داليا عماد صبحي  ابو ليلى

الطب والجراحة20122010107محمد نوري محمد فواز الغزي 

الطب والجراحة20122010110عالء محمد خلف الحجاج

الطب والجراحة20122010121معتصم باسل البطال 

الطب والجراحة20122010160سماح محمد عبدالعزيز عيسى شهاب

الطب والجراحة20120010053هيا خالد احمد حداد

الطب والجراحة20120010062كنده اكرم سلطان الرشيدات

الطب والجراحة20120010070مريانا وائل جمال الخورى     

الطب والجراحة20120010071سجى عادل عيسى جرادات     



الطب والجراحة20122010122حسام حسين علي عبيدات

الطب والجراحة20122010177عبدالرحمن  عماد عبدالرحمن حجازي

الطب والجراحة20122010237دينا عاطف علي علي

الطب والجراحة20122010252اسيد عبدالناصر جابر مكاوي

الطب والجراحة20122010494نور صفيا حفيفي بنت ذوالكفل  

الطب والجراحة20122010505ساره حسني صالح القيام

الطب والجراحة20122010062محمد كامل فارس 

الطب والجراحة20122010262باسل يوسف محمد أبوبكر

الطب والجراحة20122010270احمد حاتم احمد عاليه

الطب والجراحة20122010328محمود  عوض  مجبل  العصيمي 

الطب والجراحة20122010330عبد اللطيف  ابراهيم  يوسف  محمد 

الطب والجراحة20122010331اسماء سليمان عبدالحسين البلوشي

الطب والجراحة20122010145ساره عيد ابراهيم هالل

الطب والجراحة20110010244محمد عبد الرحمن حسن 

الطب والجراحة20120010300حمزه احمد شالش عالونه

الطب والجراحة20122010518ليث أكرم زاهي عبوي

الطب والجراحة20122010519محمد عارف سليم المومني     

الطب والجراحة20122010159رنا مطيع خالد اسير

الطب والجراحة20122010007عمر محمد طريف اللحام 

الطب والجراحة20122010029يوسف خالد محمد احمد  النمش

الطب والجراحة20122010171معاويه بسام محمود احمد

الطب والجراحة20122010208مهند محمد احمد أبوسلطانه

الطب والجراحة20112010501عصام عفيف غنطوس 

الطب والجراحة20122010314ناصر محمد أحمد الشطي

الطب والجراحة20122010158روان  محمد شريف علوش 

الطب والجراحة20122010524ميس يوسف فضل أبوسعد

الطب والجراحة20122010525لين زهير احمد حسن

الطب والجراحة20120010306هنادي رياض فالح عبيدات

الطب والجراحة20120010307ساره محمود احمد عالونه     

الطب والجراحة20120010017رناد يوسف محمد مسامح

الطب والجراحة20120010023ساجده جمال فخري العزه     



الطب والجراحة20120010026لما علي مفلح البطاينه     

الطب والجراحة20120010032محمد صالح حسين ملكاوي     

الطب والجراحة20120010035ساره محمود علي عثامنه     

الطب والجراحة20120010037ايناس علي محمد الشطناوى

الطب والجراحة20120010042شذى وليد احمد العبابنه

الطب والجراحة20102010413دانه محمد خير سعيد الحلبي

الطب والجراحة20122010356رؤى  محمد جعفر الحمر

الطب والجراحة20122010358محمد عبدالمنعم الحلقي 

الطب والجراحة20122010376فارس نبيه مارون مطانس

الطب والجراحة20120010302سجى احمد عبدهللا العمري

الطب والجراحة20122010605ايناس عبدهللا الحجي 

الطب والجراحة20122010120مهند  سمير  عقلة بني ياسين

الطب والجراحة20120010320عبير صالح فرحان الزعبي

الطب والجراحة20112010476سمير صالح سمير الشالحي

الطب والجراحة20122010478يزن مازن الحموي 

الطب والجراحة20120010303اماني عبد العزيز حسين الكليبات

الطب والجراحة20122010523سامر منذر راكان الحجازات

الطب والجراحة20122010538احمد حسام احمد الحمد

الطب والجراحة20122010613احمد زياد عطا عبدهللا

الطب والجراحة20122010548اسامه نعيم محمد خصاونه

الطب والجراحة20120010315فادي عبدالمجيد احمد الغزاوى

الطب والجراحة20122010123ايه عبد الكريم كوجان 

الطب والجراحة20122010520امجد عبدالقادر محمد الشرمان

الطب والجراحة20122010516محمد جميل عزت احمد

الطب والجراحة20120010044بالل كمال صايل السفوح     

الطب والجراحة20120010052لينا معتصم يوسف السمان     

الطب والجراحة20120010057ايهاب ياسر خالد حراحشة     

الطب والجراحة20120010069جمانه محمد ابراهيم ديباجه

الطب والجراحة20120010289محمد علي الشيخ حسنين خضر    

الطب والجراحة20120010311عمر حمزه محمد العمرى

الطب والجراحة20120010328عمر احمد سواس 



الطب والجراحة20122010623حنين توفيق محمد الحاج حسن

N2 Lab:   القاعة
التخصصالرقم الجامعياالسم

الطب والجراحة20120010288ربى احمد محمد ربابعه

الطب والجراحة20120010291روان زياد رشاد الراوي

الطب والجراحة20122010230لين حسام اميل اليعقوب

الطب والجراحة20120010305اسماء وصفي عبدهللا عياد

الطب والجراحة20120010332محسن جهاد محسن عبيدات

الطب والجراحة20122010625محمد علي سليمان المحيطيب

الطب والجراحة20120010333سعيد حرسي علمي 

الطب والجراحة20120010335حمدى احمد  عبده حسين

الطب والجراحة20120010336اكرام تهليل جوليد مالم

الطب والجراحة20122010542عبد هللا دخيل عبد هللا الراقي

الطب والجراحة20122010546زهراء حميد علي الحوري

الطب والجراحة20122010555افنان خالص بن عزيزي  

الطب والجراحة20122010556احمد شوقي بن محمد نوريزن 

الطب والجراحة20122010557امير حسيني بن أيساي 

الطب والجراحة20122010558احمد اشراف بن ازيلة  

الطب والجراحة20122010179ليال ياسر محمد ابو السعود

الطب والجراحة20122010547مأمون محمود يوسف الطالب

الطب والجراحة20122010591نور عاريفة بنت عبد الهادي  

الطب والجراحة20122010592محمد يوسف محمد العبدالالت

الطب والجراحة20122010265عبدهللا عصام عبدهلل قلود

الطب والجراحة20122010595جمال خالد جاسم البلوشي

الطب والجراحة20122010599رشا عبدهللا فندى عميش

الطب والجراحة20120010324معتز جمال محمد الكلباني

الطب والجراحة20122010267احمد محمد شناوه مرزوق

الطب والجراحة20128010001جيمس غازي  عصفور 

الثانية:   الجلسة   
2017-11-12االحد : اليوم 

12:00-10:30: الوقت 



الطب والجراحة20122010012المعتصم باهلل علي يحي الحازمي

الطب والجراحة20122010013سليمان علي يحي صميلي

الطب والجراحة20122010174هيثم بسام محمد مرعي

الطب والجراحة20122010336مشعل فالح ظاهر الرويلي

الطب والجراحة20122010549نور السيد صالح درويش الشرخات

الطب والجراحة20122010573فارس  أحمد محمد مشعل

الطب والجراحة20120010312افنان علي محمد الجوارنه

الطب والجراحة20120010317محمد محمود عبدهللا نعمان

الطب والجراحة20112010498حمزه عدنان محمد ناعسه

الطب والجراحة20112010499رنا هشام سليم ابوركبه

الطب والجراحة20122010618عبد الرحمن فهد عبد الرحمن العجمي

الطب والجراحة20120010301مالك محمد حسين غوانمه

الطب والجراحة20122010231يزن خميس تيسير عاشوري

الطب والجراحة20122010136محمد نعمان خلدون عماد الدين األتاسي 

الطب والجراحة20122010130تامر فطين عبدالكريم 

الطب والجراحة20122010161انس علي محمد القصاص

الطب والجراحة20122010162غيداء محمد طه ابو عجميه

الطب والجراحة20122010527هيفاء عقاب عبد القادر الصمادي

الطب والجراحة20122010531اسيل يوسف محمود العجلوني

الطب والجراحة20122010172دانيه طارق سراقبي 

الطب والجراحة20122010168عبدالفتاح بشار ياسر ابوطوق

الطب والجراحة20120010273احمد ابراهيم محمد فرح     

الطب والجراحة20120010274احمد باسم علي محمود      

الطب والجراحة20122010610عبد العزيز احمد عبد هللا العبيد

الطب والجراحة20120010330سالم مصطفى احمد الشياب

الطب والجراحة20120010331دوسر محمد خير ضيف هللا ذينات

الطب والجراحة20122010645مجد حسين علي ابو جبل

الطب والجراحة20122010586صهيب عزام اديب عبد الرحمن

الطب والجراحة20122010647ضياء قاسم ذيب هياجنه

الطب والجراحة20122010619عمار ياسر محمد طوباسي

الطب والجراحة20122010633غيث عبدالرؤوف محمد الديرى



الطب والجراحة20120010321دانيه مصطفى رجا المقداد

الطب والجراحة20122010616نفيسه تكر جيقمشي 

الطب والجراحة20122010638جمانه عقل يوسف مقابله

الطب والجراحة20120010323قتيبه علي احمد جوارنه

N2 Lab:   القاعة
التخصصالرقم الجامعياالسم

الطب والجراحة20122010650بيير هاني بطرس سالمة

الطب والجراحة20122010603سعد نزيه جميل المصاروه

الطب والجراحة20122010579عبدهللا نبيل اسحق المغربي

الطب والجراحة20122010600معاذ قاسم محمد البطاينه

الطب والجراحة20122010624محمد شفيق بن ذوالكفل 

الطب والجراحة20132010143زينه نصر جوبي 

الطب والجراحة20120010325ضياء راشد نهار الزعبي

الطب والجراحة20122010561هادي فهمي بن روسلي 

الطب والجراحة20122010562انتان مريم بنت جيء حزم الدين

الطب والجراحة20122010564نور األميرا بنت محمد نظام  

الطب والجراحة20122010565نور العاشقين بنت زمري  

الطب والجراحة20122010641بتول راضي عبدالرحمن الوقفي

الطب والجراحة20120010314االء صبحي عزت منصور

الطب والجراحة20122010584امير محمد سواعد 

الطب والجراحة20122010587خالد راشد سالم العلوي

الطب والجراحة20122010609نماء عبدهللا عبد بني عامر

الطب والجراحة20120010326يحيى علي حسين مزاري

الطب والجراحة20132010060نور نجدت سماني 

الطب والجراحة20122010612نور حميد علي الهدار

الطب والجراحة20122010574جواد حسن حمزة 

الطب والجراحة20122010576قيس رضوان محمد اللكايده

الطب والجراحة20132010415نور أيمان شهيرة محمد أمين  

الثالثة:   الجلسة   
2017-11-12االحد : اليوم 

2:00-12:30: الوقت 



الطب والجراحة20132010417نور حاذقه فوخاري  

الطب والجراحة20132010419نور نجال بحر الدين  

الطب والجراحة20132010422نزة األفيرا أفندي  

الطب والجراحة20132010423ذات العصمة محمد رازيب  

الطب والجراحة20132010427نور نبيلة نوار  

الطب والجراحة20132010429محمد رسول فوزي  

الطب والجراحة20132010430نور سافيرا عبد الحليم  

الطب والجراحة20130010206دانه احمد علي العمري

الطب والجراحة20120010340صهيب احمد عبدالكريم جرادات

الطب والجراحة20132010447حسين عبدهللا عبد علي القتم

الطب والجراحة20122010670فاطمه علي سالم السميرات

الطب والجراحة20132010345عايشة عزمان  

الطب والجراحة20132010347عاليا زوحيمي  

الطب والجراحة20132010348أميرا ناديا محمد أفندي  

الطب والجراحة20132010349ديانا أيمان عبد الشكور  

الطب والجراحة20132010350فاطين ميسرة جمال الدين  

الطب والجراحة20132010414لقمان أمري  

الطب والجراحة20132010416 مستقيم محمد رملي 

الطب والجراحة20132010418نصرة محمد رضوان  

الطب والجراحة20132010420عيزات روزالي  

الطب والجراحة20132010421محمد فائز عبدالعزيز  

الطب والجراحة20132010424نور شاكرة سافيديه  

الطب والجراحة20132010425نور الكمالية تاج الدين  

الطب والجراحة20132010428نور النضيرة محمد اكنج  

الطب والجراحة20120010337خالد كمال الدين احمد الدرايسه

الطب والجراحة20120010338خالد عبد القادر سليمان بني اسماعيل

الطب والجراحة20130010210احالم غسان  راشد

الطب والجراحة20142010053حسين محمد هادي الخضر

الطب والجراحة20130010213هاشم محمد حسين بني هاني

الطب والجراحة20132010431سيتي هجر سافاري  

الطب والجراحة20132010433نور عتيقة محمد يونس  



الطب والجراحة20132010434نور حكيمة محمد هردي  

الطب والجراحة20132010435محمد حلمي زايفوري  

الطب والجراحة20130010014مجد فياض نمر االحمد

الطب والجراحة20130010138يارا رشدى محمد ابوكريم

الطب والجراحة20140010102حسام احمد شحاده العطيه

الطب والجراحة20142010259أوس طارق هاشم المختار

الطب والجراحة20102010414محمد عمر حفظي ذياب

الطب والجراحة20150010122عبدهللا مصطفى مثقال القاسم

الطب والجراحة20160010089حارث حسن سعيد اصريوع


