
اسم الطالب

1A Student ابراهٌم اسعد ٌوسف جاموس

3A Student احالم عاطف احمد تاٌه

5A Student احمد عبدهللا احمد الزعبً

7A Student اروى زٌاد موسى ابوسٌسً

9A Student اسامة بن عبدالرحمن بن عبدهللا بن جنٌدل

11A Student اسراء عصام مفٌد ابراهٌم

13A Student اسراء محً الدٌن عمر باكٌر

15A Student اسٌل عدنان ٌوسف حبه

17A Student افاق خالد علً الترك

19A Student امانً ناجح فالح عالوٌن

21A Student امنه رائد احمد محمود

23A Student امٌرة محمد سامً موسى باشا

25A Student امٌره محمود احمد القرع

27A Student امٌمة بنت طاهر بن حسٌن العوامً

29A Student انس ادٌب صالح خضر

31A Student انس عمر محمد عوده

33A Student اوٌس جهاد ابراهٌم علٌان

35A Student اٌمان عصام محمد حسٌن

37A Student اٌناس امجد راشد محمد

39A Student اٌناس بنت رضا سفٌان

41A Student اٌه سفٌان عطا هللا المحٌسن

1B Student اٌهم محمود عبد هللا العواد

3B Student بتول حسن محمد ابوجراد

5B Student بتول رٌاض محمد ذٌاب

7B Student بتول زٌاد عبد العزٌز المالد

9B Student بشار محمد سمٌح عاشور

11B Student تاال سعٌد محمد  خٌر الكٌالنً

13B Student تاال محمد نمر الزبٌدى

15B Student تاال نضال موسى جقامه

17B Student تقوى معن احمد صمادى

19B Student تقى اسماعٌل سلٌمان الشافعً

21B Student تقى بشٌر رزق الذبٌان

23B Student جمال خالد جمال عمر

25B Student جمانة محمد عمر ابونعمة

27B Student جمانه فارس علٌان شرٌم

29B Student جواهر عدنان عبد هللا الثوابٌه

31B Student حارث قٌس محمد خرٌسات

33B Student حسام وجدى محمود عٌاصره

35B Student حال اكرم رداد الشدٌفات

37B Student حال مصطفى عبد الغنً عساف

39B Student حمسه احمد عمر حمد

41B Student حمسه ماهر احمد وجيب

43B Student حنان عٌاده علٌان الطعامسه

45B Student حنٌن هشام ابراهٌم سعٌد

47B Student خدٌجه خلٌل سلٌمان المواجده

49B Student دانة عبدالكرٌم محمد طحاٌنة

تأهيل- تشريح األطراف 



51B Student دانه مجدي زهدي دقه

53B Student دانٌه احمد صادق حسن

55B Student دانٌه محمد حمد ابو حٌدر

2C Student دانٌه محمد خالد ادرٌس

4C Student دنٌا فٌصل محمد ابو عوده

6C Student دٌمه ابراهٌم سعٌد ابراهٌم

8C Student دٌمه علً تٌسٌر المصرى

10C Student راما رٌاض احمد الدسوقً

12C Student راما ٌحٌى فارس خلٌل

14C Student ربا احمد عزت نمر

16C Student ربا مروان هاشم الغماري

18C Student ربى عبدالغنً مصطفى سرحان

20C Student رحمه ناصر فهد السرحان

22C Student ردٌنا عٌد محمد الورٌكات

24C Student رزان اسماعٌل عبد الفتاح الخواجا

26C Student رزان نهاد محمد البنا

28C Student رزٌن رٌاض محمد الغنٌمات

30C Student رغد جمال احمد العداربه

32C Student رغد عبد الرحٌم فارس الفراج

34C Student رنٌم نبٌل تركً المناصٌر

36C Student رهف جمال سالم الجازي

38C Student رهف رٌاض ابراهٌم الدراوشه

40C Student رهف عامر ناٌف الزرٌقات

42C Student روان حسام سعودي حسونه

44C Student روان هاشم محمد الخطٌب

46C Student رٌم بنت سراج بن عبدالرحٌم الجهنً

48C Student رٌم هانً عبد الواحد قطنانً

2D Student زٌد جمال الخطاري

4D Student زٌنه حسٌن حسن علٌان

6D Student زٌنه زاهر امٌن السعدي

8D Student ساجده جمال محمد عمرو

10D Student ساجده رٌاض محمود ٌاغً

12D Student ساره  خالد عبد الرزاق ابو العثم النسور

14D Student ساره احمد خضر الخماٌسه

16D Student ساره رائد محمود حسن

18D Student ساره سلٌم الجمل

20D Student ساره وجدي احمد الشحاده

22D Student سانا جمال سالمه الحورانً

24D Student سعٌد نادر سعٌد علٌان

26D Student سلسبٌل جهاد عبد الرحمن االبراهٌم

28D Student سلسبٌل ناصر محمد صبحً العوٌوى

30D Student سلطان منصور محمد الحورانً

32D Student سمٌه طارق هانً االسعد

34D Student سندس عبد العزٌز صبري حسٌن

36D Student سهام فهمً ارسالن ابو الفٌالت

38D Student سٌف ادٌب محمد صبحا

40D Student سٌف الدٌن ابراهٌم فاٌز االمٌر

42D Student شذى طه محمود ابو حرب



44D Student شهد جهاد عمر جعىان

2E Student شهد هاوي عبد هللا المعايطه

4E Student ضحً ميرزا جعفر زهير

6E Student ضحى نواف علً زرٌقات

8E Student ضٌاء رائد عبد الملك ابو لٌل

10E Student طارق زٌاد ٌوسف النتشه

12E Student طارق سعد محمد الجبالً

14E Student عاصم محمد ابراهٌم المومنً

16E Student عبد الرحمن هشام احمد صالح

18E Student عبد العزٌز عمر علً حسن

20E Student عبد الكرٌم عونً فضل عطا

22E Student عبد هللا اكرم عبدهللا عبد هللا

24E Student عبد هللا جابر عدنان لطفً

26E Student عبد هللا حسام محمد الجازي

28E Student عبد هللا محمد عبد هللا عبده

30E Student عبد هللا ٌنال حمدي البٌك

32E Student عبدهللا ابً امٌه الخفش

34E Student عبدهللا عامر سعد عبد النبً

36E Student عبدهللا مفٌد سعٌد دغلس

38E Student عبدالملك عبدالحمٌد فهد ورٌكات

40E Student عرٌن وحٌد رمضان شحاده

42E Student عال مختار عٌسى مصطفى

44E Student عال مروان محمد الطاللقه

2F Student عمر حسٌن احمد عربٌات

4F Student عمر شاهر حسٌن رحال

6F Student عمر طارق عبد الرزاق البشتاوي

8F Student عمر ماجد محمد ابو شعٌره

10F Student عمر محمد علً صالح

12F Student عون عبد هللا موسى الزٌادات

14F Student غسان محمود احمد سالمه

16F Student فاطمه احمد ابراهٌم ابو جابر

18F Student فاطمه رضوان غالب الفقٌه

20F Student فاطمه هانً عاصً عبد هللا

22F Student فرح ابراهٌم حمد الهبارنه

24F Student فرح سلٌمان احمد الزعبً

26F Student فكً محمد عبد الفتاح النجار

28F Student النا خالد ادٌب غنام

30F Student النا رٌاض عبد دحبور

32F Student لجٌن سلٌمان علً الرٌان

34F Student لمى أمٌن عادل البابا

36F Student لمى سعٌد احمد دمهورٌه

38F Student لمٌس فواز محمد الزعاتره

40F Student لٌان رائد احمد سالمه

42F Student لٌث احمد محمد خالد

44F Student لٌن محمد عبد الفتاح حسن

46F Student لٌنا بسام محمد محمد

48F Student مارسال بطرس سجعان

50F Student مازن محمد سعيد عبد الجبار



52F Student مايا زاهي وىري الضامه

54F Student مجد امجد محمىد الشاللفه

1G Student مجد مىسً عبد الفتاح الجالىدي

3G Student محمد احمد حسن اسعٌد

5G Student محمد امٌن احمد عبد المجٌد ابو رمان

7G Student محمد بٌان ذٌب ابو حلٌمه

9G Student محمد حسن ابراهٌم عجٌن

11G Student محمد حسن عبد ابو السعود

13G Student محمد خضر عبد هللا عكاشه

15G Student محمد خلٌل حمدى دبوبش

17G Student محمد صالح احمد الفنً

19G Student محمد عبد الحمٌد حسن ابو هاشم

21G Student محمد غسان محمد رضوان

23G Student محمد فٌصل احمد ابو جسار

25G Student محمود مهدي محمود شاور

27G Student مروه حسن عبد الكرٌم النعٌمات

29G Student مرٌم رائد محمد ابو نحله

31G Student مرٌم عادل سعٌد عواد

33G Student مرٌم عزالدٌن محمد رسمً عالمة

35G Student معاذ نبٌل حمد هللا ابو رمان

37G Student معاذ ٌوسف احمد الحمٌدات

39G Student منار سامً محمد االحمد

41G Student منار نجٌب عبدالكرٌم قبج

43G Student منتصر محمد حمد الشوابكه

45G Student مؤمنه عبد الكرٌم اسماعٌل صباح

47G Student مٌره اٌمن احمد جالد

49G Student نادٌن اٌمن حسٌن الزغول

51G Student نادٌن عبد الحفٌظ رضوان غزال

53G Student نبأ اٌمن مفلح الرشٌدي

55G Student ندى مصطفى خلٌل غنٌم

2H Student نصار عمر كامل نصار

4H Student نغم بسام مسلم النجار

6H Student نقاء علً عبد هللا سلٌم

8H Student نوال اٌمن سالم ابو هالله

10H Student نور معتصم عبد الكرٌم عمر

12H Student نور ٌوسف محمود جرادات

14H Student نورا ابراهٌم محمد خلٌل كالب

16H Student نوران بالل محمود سنونو

18H Student هبه بشٌر حسٌن محامٌد

20H Student هبه هاشم علً الحٌحً

22H Student هدٌل عماد زكً ابو ٌاسٌن

24H Student هدٌل ماجد احمد حرز هللا

26H Student هال فتح هللا عمر تكروري

28H Student وعد جمال محمد الرحاحله

30H Student وفاء خالد ابراهٌم محسن

32H Student والء محمد سليم العىده

34H Student يارا عمر قاسم المكحل

36H Student ٌاسمٌن طارق عز الدٌن القٌسً



38H Student ٌاسمٌن ولٌد ٌعقوب عبدهللا

40H Student ٌاسمٌن ٌوسف عبد  الحافظ النادي



اسم الطالب

2A Student احالم زٌاد محمود السراحنه

4A Student احمد عبد هللا حسن عرار

6A Student اسماء سلٌمان عٌد حجاب

8A Student اسٌل امٌن عدلً الغرباوي

10A Student البراء ٌوسف عبد هللا الغرٌب

12A Student المالك صالح عبد الرحٌم ابو غنٌم

14A Student امل حماد علً المحارب

16A Student امل عبد الكرٌم عبد هللا الزعبً

18A Student امنه نوح احمد بخٌت

20A Student انعام عبد اللطٌف ٌوسف المناصٌر

22A Student انوار مكازي احمد القرعان

24A Student اٌمان جمٌل سالم اللوانسه

26A Student اٌه باجس حمدان الشاعر

28A Student أفنان عمر محمد كعبر

30A Student آٌه احمد علً الزبون

32A Student براءه احمد كامل الدوٌكات

34A Student براءه خالد سالمه العلٌوى

36A Student بسمه زاهً شطب الزٌادي

38A Student بٌان مرزوق عبد هللا محرم

40A Student /ابو ارمٌله التمٌمً/ثرٌا عبد الحمٌد عبد الحلٌم 

42A Student جمانه نائل صالح خلٌل

2B Student حسٌن جمال حسٌن شلبً

4B Student حسٌن محمد شاهر حسٌن سالم

6B Student حال امحٌل محمد النعٌمات

8B Student خالد ولٌد محمد دعمه

10B Student دانا هانً موسى الدواٌده

12B Student دعاء رفٌق سعٌد الخواجه

14B Student دٌما فرحان محمد الجوامٌس

16B Student رانٌا عبد هللا حسن ابو حشٌش

18B Student ربى ٌاسر زاٌد الرقب

20B Student رزان طالب محمد عبدالرزاق

22B Student رزان محمود خلٌفه الشوافعه

24B Student رغد احمد ٌوسف ابو الشٌخ

26B Student رغد عبد الناصر محسن الحوامده

28B Student رال جاسر علً الزغول

30B Student رهف وائل سارى نصٌر

32B Student روان ٌاسر عرفات عطٌله

34B Student زٌد امٌن نعٌم حٌاصات

36B Student سمر صبحي محمود االسمر

38B Student سندس حسام محمد ابو فضه

40B Student سهام ولٌد ناٌف الزرٌقات

42B Student سوسن احمد عبد الحافظ ابو عابد

44B Student شذى فواز محمود مرٌان

46B Student شهد احمد توفٌق الزٌود

48B Student عبد العزٌز مازن محمد سلٌمان

50B Student عبد هللا عارف عواد الخالٌله

الكيمياء الحيويه للتمريض



52B Student عمر عبد هللا محمد الجهران

54B Student عمر وائل عبد الرحمن التل

1C Student عٌسى ماجد صالح تادرس

3C Student غاده هٌثم احمد ابو فرٌجه

5C Student غدٌر ٌحٌى عبد اللطٌف نصر

7C Student قمر حسٌن حامد حرزهللا

9C Student لٌنا عبدالباسط حسنً الصالح

11C Student لٌنا عبدالحمٌد ٌاسٌن الخطٌب

13C Student محمد خلٌل محمود حسن

15C Student محمد مرعً

17C Student محمد ناٌف عاٌد السمٌران

19C Student محمد ولٌد عبدالمجٌد خلٌفات

21C Student مرام عبد ربه عبدالهادي الشخانبه

23C Student مها ٌوسف أحمد أبوغرٌبة

25C Student مٌسم عبد الجلٌل عبد النبً القرعان

27C Student نور خالد علً االسعد

29C Student هبه ابراهٌم ٌوسف غٌظان

31C Student هدٌل قاسم نصرى بنً مصطفى

33C Student هٌا عٌسى علً المالح

35C Student ورده نبٌل احمد العامر

37C Student ٌاره بسام عبد علوان الخرٌشه

39C Student ٌوسف عشوي بابور العبدلً
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