
الشعبة اسم الطالب رقم المقعد

1 ابراهيم رائد ابراهيم العوايشه 1

1 احمد امجد احمال طوباسى 2

1 احمد بالل احمال رواشده 3

1 احمد عز الدين مصطفى قفاف 4

1 احمد عطا احمد ابو هانى 5

1 احمد عمار بكر ابو بكر 6

1 احمد عمر احمد العليمات 7

1 اسامه سامى ابراهيم سرحان 8

1 اسامه ماهر اسماعيل عفانه 9

1 اسماء عاطف اسحق الجوالنى 10

1 االء راتب احمد العجرمى 11

1 الواثق باهلل سامى عبد هللا العتيالت 12

1 امانى محمد وحيش على 13

1 امواج احمد عقيله الفرجات 14

1 ايه عماد محمود على عوده 15

1 ايهم خالد احمد بنات 16

1 ايه امين نعيم حياصات 17

1 باسل احمد خلف االزايده 18

1 بان رامي خليل خريسات 19

1 بهاء نبيل محمد سعبد عبد الرحبم 20

1 توفيق عبد هللا توفبق العكايله 21

1 تيسير المطارنه 22

1 حذيفة محمد حسين عبابنه 23

1 حسين طاهر عبد الفتاح ابو رمان 24

1 حال محمد عبد الحافظ صالح 25

1 حمد فرحان حمد عامر حمد فالح العجمى 26

1 حمزة اسعد غزال 27

1 دانيه طارق بوسف احمد 28

1 دانيه ليث عباس الفخري 29

1 دينا حاتم عز الدين الخطيب التميمى 30

1 رازي رأفت بديع كتانه 31

1 رزان محمد خليفه الزعبى 32

1 رشا وليد خضر عطية 33

1 رغد صالح محمد الحمادين 34

1 رغد محمد خبر سليم بنى حمد 35

1 رفيده حسين خلف العمايره 36

1 رنا جاسم محمد الهاجري 37

1 رنا سلطان فالح الخربشا 38

مقاعد البات األناتومي

11-9المجموعة األولى الساعة 



الشعبة اسم الطالب رقم المقعد

1 رند بالل محمد ابو عنزه 1

1 رهف بسام محمود الهندي 2

1 رهف زياد زاهى ملحم 3

1 روبى جمالى 4

1 روبينا وليد منصور ذياب 5

1 زهير مروان زهير الحياري 6

1 ساهر بديع عبدهللا داود 7

1 سوسن عبد هللا محمد االقطش 8

1 شهاب احمد محمود جبر 9

1 صبا صالح عبد الفيومى 10

1 طروب مطرب عراك مطرب سعيدان 11

1 عائشه خليل عبد الفتاح الحمادين 12

1 عبد العزيز على داود العبوس 13

1 عبدهللا احمد خليفة الهيلع 14

1 عبدهللا رائد عبدهللا القواسمة 15

1 عبدهللا قاسم نعيم الزعبى 16

1 عبدهللا هشام نعيم الشرفا 17

1 عبدالعزيز منير شديد السبيعي 18

1 عبدهللا على عبدالستار العانى 19

1 على احمد على زيد 20

1 على حمد سالم الدقباسى 21

1 على عادل على عبدالحسبن عيسى لوعباس 22

1 علي موسى على العبادي 23

1 عمر عيسى صالح حجازي 24

1 عمر محمد محمود النعيرات 25

1 عمروعاطف موسى عصفور 26

1 غسق صالح 27

1 فاطمه ابراهيم يوسف محمود ابراهيم 28

1 فرح احمد عوض الخالد 29

1 فرح حيدر عبد الغتاح البستنحى 30

1 فرح عدنان حسن عبد الغنى 31

1 النا محمد خلبل دودين 32

1 لجين جعفر سالمه الزعبى 33

1 لجين محمد تيسير حمدان 34

1 لولوه عبد العزبز بدر الجناعى 35

1 مالك عماد رشدي اللحام 36

1 مالك محمد صالح عوامله 37

1 مالك ناجح احمد عبد الحافظ 38

مقاعد البات األناتومي

1-11المجموعة الثانية الساعة 



الشعبة اسم الطالب رقم المقعد

1 مجدولين جمال احمد الجالب 1

1 محمد اكرم محمد الدبايبه 2

1 محمد سعد عبدهللا العجمى 3

1 محمد سناوي الخطيب 4

1 محمد صالح حمد الفرا 5

1 محمد طارق محمد الصانوري 6

1 محمد عدي فالح العلى 7

1 محمد مصطفى رضا يوسف 8

1 محمد يحيى محمد حسن البلوة 9

1 محمود عمر موسى الشنبكات 10

1 مصطفى مهند سلمان الكواك 11

1 مهند سلمان محمد العساف 12

1 مهند ماهر حامد جمعه 13

1 ناصر قاسم ناصر الدغمى 14

1 نسبم محمد موسى الزغول 15

1 مسعود على حسن السربحى المطبري. نوال عبدهللا 16

1 نوف سامى على مسباح جاسم المسباح 17

1 هاجر غانم عيسى بورسلى 18

1 هبه زهدى اسماعيل جانبك 19

1 هند بالل عبد هللا ابو طويله 20

1 وحيد فايز توفيق حماد 21

1 وداد عبدالكريم على الورافى 22

1 والء على عقله العظيمات 23

1 وليد احمد سعبد ابولباد 24

1 يارا زياد توفيق العدوان 25

1 يزن يحيى مرشد عبيد 26

1 يقين محمد ثامر الزقاريط 27

1 يوسف اسامه حسن عمر 28

1 لمى محمد الكبيسي 29

1 ديمة راتب بطارسه 30

1 روز محمد بيرم 31

1 لين باسم الساحلي 32

1 دنيا منصور الصوالحة 33

1 خزامى محمد بني سعيد  34

مقاعد البات األناتومي

3-1المجموعة الثالثة الساعة 


