إعــــــــالن
على الطلبة التالية أسماؤهم مراجعة الدكتور نافذ أبو طربوش مساعد العميد لشؤون الطلبة واالمتحانات أيام
األحد  ،2017/9/10الثالثاء  ،2017/9/12األربعاء  2017/9/13ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة
الواحدة ظهراً في مكتب االمتحانات مبنى الطب.2/
المسجلين لمستوى السنة الثانية طب
 .1وليد خالد عايد العتيبى
 .2غيداء سعيد موسى بدر
 .3يحيى عاطف غازي البشتاوي
 .4أحمد نهار مخلد الميمونى
 .5حسين علي مندني علي
 .6ربى عبد اهلل احمد عجلوني
 .7عبد الرحمن حسان الزعيم
 .8محمد يوسف حسن عبدالرحمن عبداهلل الكندري
 .9مهند محسن محمد العجمى
 .11تركى عبدالمحسن فرج المطيري
 .11رند كميل موسى فرام
 .12محمد حمد فهد العجمى
 .13رمزي عبد السالم محمد االقطش
 .14يزيد محمد سلمان القضاه
 .15حسن نعمان اسماعيل القصاب
 .16رنا جمال سليمان رحال
 .17ايهم خالد احمد بنات
 .18لبنى كايد عبد الستار جاموس
 .19عبدالرحمن جمال جودة
 .21عالء محمد رياض البندي
 .21ليث فخري حسين أبوشيخة
 .22لجين غازى عبد الوهاب الشوابكه
 .23زيد محمد عامر محمد نذير الخطيب
 .24رناد عطااهلل عبد الحميد الهباهبه
 .25ايناس فيصل حسن ابو هذال
 .26ثامر علي جابر
.27يوسف مصطفى يوسف مهيار
.28دينا حسن محمد حمدان
.29زهراء حيدر محمد حسن
.31رهف محمد دعباس
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احمد بالل محمود مسوده
االء علي عياش العموش
تاال باسم عارف الطراونه
فرح عبد اهلل سالم الكساسبه
االء علي عياش العموش
فيحاء محمد ياسر حسني االخرس
هديل أحمد صبحي عالية
ربى خالد محمد حسين
أمل ماهر امين ابو حشيش
عيسى عماد عيسى الدير
تاال باسم عارف الطراونه
نور الفاطني دليلة بنت خير الصالح
عبداهلل وائل ابراهيم حجازين
بلقيس محمود امين المناصير
هناء نعمان محمد حيمور
إيناس أمين محمد اللوزي
ساره عبداهلل محمد يونس
فارس عبد االله عوض الفراج
حنين عيد محمود شاهين
خالد احمد عبد العزيز حسن
تارا عبدالكريم غازي غازي
فرح صالح الدين عبد اهلل السيد
عبد القادر جمال محمود عبد اهلل
تمارا ابراهيم عوض النوايسه
علي محمد علي حمد
اسيل وليد محمد صبح
جميل كاظم جميل نزال
ضحى عدنان علي عطيه
ايمان محمد جميل عرباس
رشا احمد فارس الموسى
فارس عبد االله عوض الفراج
روند وائل باير خالد سعيد االسعد
رغد عبد الجواد قرني اسماعيل
سوزان جمال يوسف اليوسف
حنين عيد محمود شاهين
سرى هاني احمد الخليلي
بانا أنور الشوارب
رشا الموسى
محمد أبو هاني
جميل نزال
أسيل وليد صبح

