
اسم الطالب القسم التاريخ الطبيب
عواد السيد  طب االسرة  07‐01‐19 النا  ھلسه د.

جود ماجد غالييني  طب االسرة  17/1/2018 النا  ھلسه د.
يوسف اسامة عمر  طب االسرة  16/1/2018 روبى  جبر د.

الواثق با سامي عبدهللا العتيالت طب االسرة  08‐01‐19 النا  ھلسه د.
رغد ابو جيبه  طب االسرة  08‐01‐19 د.ندى
اسيل عابدين  طب االسرة  07‐01‐19 روبى  جبر د.

يزن عبيد  طب االسرة  06‐01‐19 فريھان البرغوثي د.
زھرة شمري  طب االسرة  15‐01‐19 النا  ھلسه د.

قتيبة صالح وريكات  طب االسرة  1/10/2019ا ندى  ياسين د.
راما مروان ندى  طب االسرة  1/9/019 روبى  جبر د.
اسماء الجوالني  طب االسرة  06‐01‐19 فريھان البرغوثي د.

محمد طارق الصانوري طب االسرة  02‐01‐19 روبى  جبر د.
وھبة وليد ال التكريتي  طب االسرة  02‐01‐19 روبى  جبر د.

عال نعمان  طب االسرة  02‐01‐19 روبى  جبر د.
تيماء الحوامدة  طب االسرة  03‐01‐19 فريھان البرغوثي د.
نور عماد الجايح طب االسرة  02‐01‐19 روبى  جبر د.

تاال حياصات  طب االسرة  02‐01‐19 روبى  جبر د.
ھديل المطري  طب االسرة  03‐01‐19 فريھان البرغوثي د.
عرين العوران طب االسرة  13‐01‐19 فريھان البرغوثي د.

رزان ابو راشد  طب االسرة  14‐01‐19 النا  ھلسه د.
نور محمد شويكاني طب االسرة  14‐01‐19 روبى  جبر د.
مھند ماھر جمعه طب االسرة  01‐03‐18 فريھان البرغوثي د.
طب االسرة   ربى العجلوني 01‐03‐18 فريھان البرغوثي د.



اسم الطالب القسم التاريخ الطبيب
زھرة احمد  االشعة  03‐01‐19 نسيبة رياالت  د.

اسامة ماھر عفانة   االشعة  03‐01‐19 عمر البطوش د.
لين الريان االشعة  03‐01‐19 اسامة سمارة  د.

بيان ابو شيخة  االشعة  03‐01‐19 عمر البطوش د.
جمانة محمد االشعة  03‐01‐19 نسيبة رياالت  د.

حمزة عنيزات  االشعة  03‐01‐19 وليد محافظة  د.
ايات عبده خالد المخالفي االشعة  02‐01‐19 وليد محافظة  د.

مصطفى خضر  االشعة  02‐01‐19 نسيبة رياالت  د.
حنين الصالح  االشعة  02‐01‐19 وليد محافظة  د.

محمد خضيرات  االشعة  02‐01‐19 اسامة سمارة  د.
ليث خريسات  االشعة  02‐01‐19 عمر البطوش د.
مھا أبو عجمية االشعة  02‐01‐19 اسامة سمارة  د.



اسم الطالب القسم التاريخ الطبيب
لين يوسف االطفال  02‐01‐19 اياد عموري‐ قسطرة  د.

سارة ابو متاوي  االطفال  03‐01‐19 فريد خضير‐ تنظير   د.
ناصر قاسم الدغمي  االطفال  03‐01‐19 فريد خضير‐ تنظير   د.



اسم الطالب القسم التاريخ الطبيب
سليمان قطيش  قسم الباطني  02‐01‐19 ياسر الريان 

عمر اياد  قسم الباطني  02‐01‐19 ايمن عارف محمد زايد
فراس سليمان الخطيب قسم الباطني  02‐01‐19 حسام الحوري 

عبدهللا زرقات  قسم الباطني  02‐01‐19 منذ المومني 
رندة ابراھيم خريسات  قسم الباطني  02‐01‐19 عال حجاوي 

تسنيم منتاج قسم الباطني  02‐01‐19 سميحة الشلة 
لمى الطويل  قسم الباطني  02‐01‐19 فاطمة نعيمات 
النا طنوس قسم الباطني  02‐01‐19 خالد عويدات 

روفيده عمايره قسم الباطني  02‐01‐19 سعيد دحبور 
مرح أحمد ابراھيم الدراوشة قسم الباطني  02‐01‐19 نادية خميس 

بسمة ابو محفوظ  قسم الباطني  02/01/2019 ظھرا 11 حسين الحوري 
ديما راتب بطارسه  قسم الباطني  02‐01‐19 محمد المر 
ياسين معاوية فطاير قسم الباطني  02‐01‐19 ياسر الريان 

دينا مفيد  قسم الباطني  02‐01‐19 ايمن عارف محمد زايد
شھد القضاة قسم الباطني  02‐01‐19 حسام الحوري 

ھديل الراوي  قسم الباطني  02‐01‐19 منذ المومني 
دينا الكوز  قسم الباطني  02‐01‐19 عال حجاوي 
رنا بنورة قسم الباطني  02‐01‐19 سميحة الشلة 

فرح البستنجي  قسم الباطني  02‐01‐19 فاطمة نعيمات 
جود الكرمي  قسم الباطني  02‐01‐19 خالد عويدات 

شام روميو الربضي قسم الباطني  02‐01‐19 سعيد دحبور 
يقين بھاء الدين البستنجي  قسم الباطني  02‐01‐19 نادية خميس 

ھاله السوقي  قسم الباطني  03‐01‐19 اكرم الصالح 
رغد أحمد  قسم الباطني  02/01/2019 ظھرا 11 حسين الحوري 

قصي احمد الشوابكه قسم الباطني  03‐01‐19 ياسر الريان 
مؤيد ساري محمد الشافعي  قسم الباطني  03‐01‐19 سعيد دحبور 

سعد الحايك قسم الباطني  03‐01‐19 نور داود
حمزة اسعد غزال قسم الباطني  03‐01‐19 عبد الرحمن مصطفى

براءة عايد العودات  قسم الباطني  03‐01‐19 ايمن وھبه
أسامه عبدالرحمن الفريحات قسم الباطني  03‐01‐19 فارس البكري 

ھبة خالد ربابعة قسم الباطني  03‐01‐19 نادية خميس 
سادل العمرات  قسم الباطني  03‐01‐19 يعقوب البھو

آية جميل العموش قسم الباطني  03‐01‐19 نادية خميس 
نسيم ھشام الضمري  قسم الباطني  03‐01‐19 اكرم الصالح 
محمد كمال الدرادكة  قسم الباطني  03‐01‐19 حسين الحوري 
أحمد أمجد طوباسي  قسم الباطني  03‐01‐19 ياسر الريان 

صبا محمد  قسم الباطني  06‐01‐19 سعيد دحبور 
حسين ابو رمان  قسم الباطني  06‐01‐19 سعيد دحبور 

سارة ياغي  قسم الباطني  06‐01‐19 نور داود
اسامة خضر  قسم الباطني  07‐01‐19 فراس فراجه 
فرح المدلل  قسم الباطني  07‐01‐19 عال حجاوي 

احمد اعلي مساد  قسم الباطني  07‐01‐19 خالد عويدات 
روعه نافذ  قسم الباطني  07‐01‐19 ايمن وھبه
مؤيد عزام  قسم الباطني  08‐01‐19 عزت العوا

اية صباح نوري رشيد   قسم الباطني  08‐01‐19 رندة فرح 
نسيم الزغول  قسم الباطني  08‐01‐19 فارس البكري 

اميرة خالد مصطفى المومني  قسم الباطني  08‐01‐19 نادية خميس 
نبيل يوسف  قسم الباطني  09‐01‐19 خالد عويدات 

منوليا الكبيسي قسم الباطني  09‐01‐19 مروان العدون 
جود الدرادكة  قسم الباطني  09‐01‐19 خالد عويدات 

فرح امجد الخريسات  قسم الباطني  09‐01‐19 حسين الحوري 
زينة عقبة  قسم الباطني  10‐01‐19 منذر المومني 

مايا الطارقي  قسم الباطني  10‐01‐19 يعقوب البھو
تسنيم صالح الرواضية قسم الباطني  10‐01‐19 فارس البكري 
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رايس ايمن  التخدير  02‐01‐19 ابراھيم يوسف فرحان قديسات
رافي عودة  التخدير  02‐01‐19 احمد محمد حسن شاھين
زينة الحلو  التخدير  02‐10‐19 ابراھيم يوسف فرحان قديسات

لجين غازي الشوابكة  التخدير  02‐10‐19 بشير عبدالرحيم عقله عطيات
ھدى ابراھيم عبد حمود  التخدير  03‐01‐19 سامي عبدالحميد اسماعيل ابوحالوة

رشا وليد عطية التخدير  03‐01‐19 سامي عبدالحميد اسماعيل ابوحالوة
امواج فراجات  التخدير  03‐01‐19 صبحي محمود محمد الغانم
احمد الصباح  التخدير  03‐01‐19 عبدالكريم صالح سليمان العويدي

ابراھيم الزريقات  التخدير  06‐01‐19 سامي عبدالحميد اسماعيل ابوحالوة
رزان العبابيد  التخدير  07‐01‐19 سامي عبدالحميد اسماعيل ابوحالوة
رازان ايمن  التخدير  08‐01‐19 محمود منصور ذياب المصطفى

سوھيله ياسين دبابسة  التخدير  09‐01‐19 مصطفى عبدالكريم مصطفى الربايعة
اية العواد  التخدير  02‐01‐19 وليدخلقي خالد علي سماره

يارا العدوان  التخدير  03‐01‐19 مصطفى عبدالكريم مصطفى الربايعة
سوسن االقطش التخدير  03‐01‐19 مصطفى عبدالكريم مصطفى الربايعة

دانيا ناتيك  التخدير  03‐01‐19 وليدخلقي خالد علي سماره
رؤوى ابو ھجله  التخدير  02‐01‐19 ابراھيم يوسف فرحان قديسات
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لينا الخضور  الجراحة العامة  02‐01‐19 محمد القضاة  د.

شروق محمد القضاة الجراحة العامة  02‐01‐19 محمد القضاة  د.
احمد شالمية  الجراحة العامة  02‐01‐19 محمد رشدان  د.

مي فيصل  الجراحة العامة  02‐01‐19 محمد رشدان  د.
عامر الزعبي  الجراحة العامة  02‐01‐19 جمال مسعد  د.

احمد اسد  الجراحة العامة  02‐01‐19 جمال مسعد  د.
محمد نواف الشطناوي الجراحة العامة  02‐01‐19 جمال مسعد  د.

عبدهللا الزعبي  الجراحة العامة  02‐01‐19 محمد رشدان  د.
نوره المصباحي  الجراحة العامة  02‐01‐19 ايمن مسمار  د.

النا دودين  الجراحة العامة  02‐01‐19 ايمن مسمار  د.
سندس حسين احمد مشاقبه الجراحة العامة  02‐01‐19 محمد سامي المحتسب  د.

لينا الكريم  الجراحة العامة  02‐01‐19 محمد سامي المحتسب  د.
عرين مناصرة  الجراحة العامة  02‐01‐19 محمد القضاة  د.

شيھاب جابر  الجراحة العامة  02‐01‐19 محمد سامي المحتسب  د.
رنا سلطان  الجراحة العامة  02‐01‐19 جمال مسعد  د.

سلسبيل عوني فليفل. الجراحة العامة  02‐01‐19 محمد رشدان  د.
اسيل النجار الجراحة العامة  02‐01‐19 ايمن مسمار  د.
مالك ناجح  الجراحة العامة  03‐01‐19 مرزوق عمارين  د.
مرح بيطار  الجراحة العامة  03‐01‐19 ايمن مسمار  د.

رنين حمدان  الجراحة العامة  03‐01‐19 رامي عداسي  د.
عبد هللا االعرج  الجراحة العامة  03‐01‐19 د.سالم درادكة 

حذيفة عبابنة  الجراحة العامة  03‐01‐19 رائد الطاھر  د.
دنيا زيد جابر  الجراحة العامة  03‐01‐19 محمد رشدان  د.
رھف عضيبات الجراحة العامة  03‐01‐19 محمد رشدان  د.

ايه دعاس الجراحة العامة  03‐01‐19 بارقة صالح  د.
سدين احمد الجراحة العامة  03‐01‐19 محمود ابو عبيلة  د.

رند ابو عنزة  الجراحة العامة  03‐01‐19 مرزوق عمارين  د.
ايناس ابو حثال  الجراحة العامة  03‐01‐19 مرزوق عمارين  د.

تامر بركات  الجراحة العامة  03‐01‐19 مرزوق عمارين  د.
ميرا جابر  الجراحة العامة  03‐01‐19 رامي عداسي  د.
دانيا احمد  الجراحة العامة  03‐01‐19 د.سالم درادكة 

عرين ماجد الصمادي الجراحة العامة  03‐01‐19 د.سالم درادكة 
عبد هللا دباغ الجراحة العامة  03‐01‐19 د.سالم درادكة 

عبدالرحمن بكر الفواضله الجراحة العامة  03‐01‐19 رامي عداسي  د.
يارا صدام  الجراحة العامة  06‐01‐19 فراس عبيدات  د.

معاذ المومني  الجراحة العامة  06‐01‐19 معاذ الصمادي  د.
ماجد احمد عبيدات  الجراحة العامة  06‐01‐19 ايمن مسمار  د.
اسيل ماجد الكرمي  الجراحة العامة  06‐01‐19 محمد سامي المحتسب  د.

لين عمرو  الجراحة العامة  07‐01‐19 محمد القضاة  د.
شروق الذھبي  الجراحة العامة  07‐01‐19 ھاشم المومني  د.
بھاء جرادات الجراحة العامة  07‐01‐19 نادر البصول  د.
عمر عودة  الجراحة العامة  07‐01‐19 ايمن مسمار  د.

لجين محمد حمدان الجراحة العامة  08‐01‐19 نادر البصول  د.
بلقيس عارف بني حمد الجراحة العامة  08‐01‐19 نادر البصول  د.
سديل رياض ابو ديب  الجراحة العامة  08‐01‐19 محمد القضاة  د.

الرا العنانزة  الجراحة العامة  08‐01‐19 ھاشم المومني  د.
رھف محمد دعباس  الجراحة العامة  08‐01‐19 رامي عداسي  د.

ھاشم الدجالي  الجراحة العامة  08‐01‐19 محمد رشدان  د.
الحمزة لؤي جواد الجراحة العامة  08‐01‐19 مرزوق عمارين  د.

غيدا بدر الجراحة العامة  09‐01‐19 محمد رشدان  د.
الجراحة العامة  بھاء عبد الرحيم 09‐01‐19 رائد الطاھر  د.
اسامة ابو ناصر  الجراحة العامة  10‐01‐19 د.سالم درادكة 

عبد الرحمن الرجبي  الجراحة العامة  10‐01‐19 رائد الطاھر  د.
سارة شوابكة  الجراحة العامة  10‐01‐19 رائد الطاھر  د.
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رنا شقبوعة جلدية  06‐01‐19 نور المعاني 

وداد احمد سواس جلدية  02‐01‐19 نور المعاني 
الرا عبداالت  جلدية  02‐01‐19 نور المعاني 

مھدي شعراوي  جلدية  02‐01‐19 نور المعاني 
نور ابو مورا  جلدية  07‐01‐19 نور المعاني 

تاال الحديد  جلدية  08‐01‐19 نور المعاني 
راية ابو طويلة  جلدية  09‐01‐19 نور المعاني 



اسم الطالب القسم التاريخ الطبيب
قصي خليفة تشم Emergency Medicine 02‐01‐19 ربا الحمد 

منية الكرمي Emergency Medicine 02‐01‐19 ربا الحمد 
شھد شواورة  Emergency Medicine 02‐01‐19 باسل جبر 
محمد شديفات Emergency Medicine 02‐01‐19 باسل جبر 

لما القبيسي  Emergency Medicine 02‐01‐19 عزام خلف
مرح محمود الخضيرات Emergency Medicine 02‐01‐19 باسل جبر 

احمد محمد خريس  Emergency Medicine 02‐01‐19 عزام خلف
فاطمة عبد الستار القبيصي  Emergency Medicine 03‐01‐19 ربا الحمد 

نورا الشيماري Emergency Medicine 03‐01‐19 ربا الحمد 
عمر خليل الجدع  Emergency Medicine 03‐01‐19 ربا الحمد 

دانا فواري Emergency Medicine 03‐01‐19 باسل جبر 
ياسمين أبوسليم Emergency Medicine 03‐01‐19 باسل جبر 

رغد حمدان  Emergency Medicine 03‐01‐19 عزام خلف
سامير عميش Emergency Medicine 03‐01‐19 عزام خلف

خزامه سوالمه  Emergency Medicine 03‐01‐19 باسل جبر 
براءة "محمد عماد" العلي Emergency Medicine 06‐01‐19 احمد الحوارات

دانا الصليبي  Emergency Medicine 06‐01‐19 تيسير  الطورة
نازك حياصات  Emergency Medicine 07‐01‐19 ربا الحمد

احمد ماھر الحياصات  Emergency Medicine 07‐01‐19 عزام خلف
فرح أنور المعايعة Emergency Medicine 08‐01‐19 باسل محمد جبر

رغد جويد  Emergency Medicine 08‐01‐19 محمد عبد هللا
رغد أيمن سعد  Emergency Medicine 09‐01‐19 ايھاب العساسفة

تمارا العزة  Emergency Medicine 09‐01‐19 احمد الحوارات
زينة مرعي Emergency Medicine 10‐01‐19 تيسير  الطورة
نيبال القالب Emergency Medicine 10‐01‐19 ايھاب العساسفة
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رزان نبيل ابو رمان  العيون  02‐01‐19 المعتز  محمد د.

لين الساحلي العيون  02‐01‐19 معتصم الربيع  د.
عمر جبعيتي  العيون  02‐01‐19 عمليات
ديما اللوزي  العيون  02‐01‐19 عمليات

عبد الرحمن احمد الدباس العيون  03‐01‐19 معاوية البدور  د.
احمد ابو ھاني  العيون  03‐01‐19 معاوية البدور  د.

محمد نور فايز المشاقبة العيون  03‐01‐19 عمليات
غيداء منذر اللبدي العيون  03‐01‐19 عمليات

سبأ الفيومي  العيون  06‐01‐19 محمد ابو عميرة  د.
رند محمود  العيون  07‐01‐19 نخلة ابو ياغي  د.

اصالة معايطة  العيون  08‐01‐19 اسامة عبابنة  د.
خلود نصر العيون  09‐01‐19 المعتز  محمد د.

فاطمة حيدر  العيون  10‐01‐19 معاوية البدور  د.
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ليان العرموتي  انف و اذن و حنجرة  02‐01‐19 خضر جودة  د.

علي موسى العبادي  انف و اذن و حنجرة  02‐01‐19 خضر جودة  د.
تيمة عواملة  انف و اذن و حنجرة  02‐01‐19 عمليات

لين احمد بنات  انف و اذن و حنجرة  02‐01‐19 عمليات
مرح الكرابليه انف و اذن و حنجرة  03‐01‐19 طارق محافظة  د.
عبد هللا ريان  انف و اذن و حنجرة  03‐01‐19 طارق محافظة  د.
رازي كتانة  انف و اذن و حنجرة  03‐01‐19 عمليات

سارة كرادشة  انف و اذن و حنجرة  03‐01‐19 عمليات
مجد حسين الخوالدة انف و اذن و حنجرة  06‐01‐19 محمد الطوالبة  د.

احمد الحجاوي  انف و اذن و حنجرة  07‐01‐19 طارق محافظة  د.
شھد المحيسن  انف و اذن و حنجرة  08‐01‐19 باعث الرواشدة  د.

رھف زياد زاھي ملحم انف و اذن و حنجرة  09‐01‐19 خضر جودة  د.
توفيق عكايلة  انف و اذن و حنجرة  10‐01‐19 طارق محافظة  د.



اسم الطالب القسم التاريخ الطبيب
عامر رجوب  جراحة االعصاب  02‐01‐19 عمليات 

زياد نادر سرحان  جراحة االعصاب  02‐01‐19 عمليات 
دانا ماري  جراحة االعصاب  02‐01‐19 طارق للتوزيع د.

روبينا وليد منصور ذياب جراحة االعصاب  03‐01‐19 قصي صالح‐ عمليات   د.
بتول عماد المصري  جراحة االعصاب  03‐01‐19 قصي صالح‐ عمليات   د.

دنيا ابو حجي  جراحة االعصاب  03‐01‐19 احمد التميمي  د.
ھاله الجران  جراحة االعصاب  03‐01‐19 احمد التميمي  د.

أحمد رفيق حمودة أحمد جراحة االعصاب  06‐01‐19 طارق كنعان  د.
زين محمد  جراحة االعصاب  06‐01‐19 طارق كنعان  د.

عبدهللا محمد عبدالكريم الخرابشة جراحة االعصاب  07‐01‐19 طارق للتوزيع د.
سارة ابو حليمة  جراحة االعصاب  07‐01‐19 طارق للتوزيع د.
رنا جمال رحال  جراحة االعصاب  08‐01‐19 قصي صالح  د.

اسامة زياد الغفري جراحة االعصاب  08‐01‐19 قصي صالح  د.
دينا تميمي  جراحة االعصاب  09‐01‐19 طارق للتوزيع د.

نانسي عبدالرحمن عّياد  جراحة االعصاب  09‐01‐19 طارق للتوزيع د.
باسل البكور جراحة االعصاب  10‐01‐19 طارق للتوزيع د.
رنين محمد  جراحة االعصاب  10‐01‐19 طارق للتوزيع د.



اسم الطالب القسم التاريخ الطبيب
أحمد عماد الدين المحتسب عظام  02‐01‐19 عمليات 

تاال القطيشات  عظام  02‐01‐19 عمليات 
دانا الرفايعة عظام  02‐01‐19 محمد سميح  د.

حنين خريسات  عظام  02‐01‐19 محمد سميح  د.
عمر بسام  عظام  02‐01‐19 عمر سمارة  د.
تاال صالح  عظام  02‐01‐19 اوس خنفر  د.

ميرفت جالل العبسي عظام  02‐01‐19 اوس خنفر  د.
علي زيد كيالني  عظام  02‐01‐19 محمد سميح  د.

سارة الحبوش  عظام  02‐01‐19 اوس خنفر  د.
حسام المساعدة عظام  02‐01‐19 عمر سمارة  د.
آالء العجرمي عظام  02‐01‐19 عمر سمارة  د.
نوال عبدهللا  عظام  03‐01‐19 عمليات 

اشراق جميل  عظام  03‐01‐19 عمليات 
زيد الغزاوي  عظام  03‐01‐19 محمد حمدان  د.
كمال شعبان  عظام  03‐01‐19 محمد حمدان  د.
رؤيا حزين عظام  03‐01‐19 جھاد العجلوني  د.

مصطفى مھند  عظام  03‐01‐19 جھاد العجلوني  د.
اماني نوفل عظام  03‐01‐19 جھاد العجلوني  د.

محمد الشنيكات  عظام  03‐01‐19 محمد حمدان  د.
احمد عصام  عظام  06‐01‐19 باسم حداد د.
علي النعسان  عظام  06‐01‐19 عمر سمارة  د.

معاوية ابو رجب عظام  06‐01‐19 فادي الحديدي  د.
لين أمجد الدويكات  عظام  07‐01‐19 اوس خنفر  د.
ضرغام الطراونة  عظام  08‐01‐19 فريح ابو حسان  د.

سارة العجمي  عظام  09‐01‐19 اوس خنفر  د.
محمد مھند الحاج عظام  10‐01‐19 جھاد العجلوني  د.



اسم الطالب القسم التاريخ الطبيب
امير برھان  مسالك  02‐01‐19 غازي العدوان  د.
ھند ابو طويلة مسالك  02‐01‐19 صدام الضمور  د.
عمرو حمدان  مسالك  03‐01‐19 عمليات
شذا الجابري  مسالك  03‐01‐19 غازي العدوان  د.
فاطمه ذياب  مسالك  02‐01‐19 عمليات 

حسين الحسني  مسالك  06‐01‐19 مجلي محيالن  د.
احمد الصالحات مسالك  07‐01‐19 صدام الضمور  د.

ليث فخري  مسالك  08‐01‐19 مجلي محيالن  د.
فيصل نمري  مسالك  09‐01‐19 صدام الضمور  د.
ثامر الغزال  مسالك  10‐01‐19 غازي العدوان  د.

ھديل الخطيب  مسالك  03‐01‐19 غازي العدوان  د.


