
التخصصالكليةاسم الطالب
التمريضالتمريضسحر محمد جبرائيل البداينه

التمريضالتمريضيزيد عدنان سليم الفقير
التمريضالتمريضنسيم عبدهللا خلف العمرو
التمريضالتمريضمها خلف زايد اللصاصمه

التمريضالتمريضاحمد شامان خازر المجالي

التمريضالتمريضتقى انور سالمه القراله
التمريضالتمريضساجده عبداالله حسن الحجاج
التمريضالتمريضحنين محمد عوده العبيسات
التمريضالتمريضمحمد احمد فايق الطراونه

التمريضالتمريضيسرى عايش محمد الجبايره
التمريضالتمريضرنيم سالم علي البدور

التمريضالتمريضبتول سالم عليان القمول
التمريضالتمريضسدين عامر محمد القطامين
التمريضالتمريضرنيم صالح محمود البداينه

التمريضالتمريضهديل احمد عبدالنبي الجعافره
التمريضالتمريضلجين حسين عبدالقادر الشوابكه

التمريضالتمريضيقين هايل ثلجي الليمون

التمريضالتمريضضحى محمد عيد الخرشه
التمريضالتمريضمحمد يوسف عبدالمهدى الكساسبه

التمريضالتمريضرمزي طالب محمد المواجده
التمريضالتمريضاثير محمود محمد البستنجي
التمريضالتمريضتسنيم رياض عطاهللا االغوات
التمريضالتمريضالحارث نائل ابراهيم الصرايره
التمريضالتمريضمارينا خليفه عبدربه القرارعه

التمريضالتمريضسكينه عطاهللا ناجي المجالي
التمريضالتمريضجنات ناصر عبدالجليل الدرابيع

التمريضالتمريضاسالم زياد ارشيد دواهده
التمريضالتمريضفاطمه نايل مدهللا الخرشه
التمريضالتمريضتيماء يوسف سالم الصرايره
التمريضالتمريضحازم مشهور سالم المزايده

التمريضالتمريضاحمد رعد خالد الشواوره
التمريضالتمريضهبه بسام سالم المواجده

التمريضالتمريضفرات سالمه هاشم الطراونه
التمريضالتمريضالمؤمن باهلل  محمود ارشيد الجعافره

التمريضالتمريضنتلي فيصل زعل الجعافره
التمريضالتمريضاسامه عماد صبحي االطرش

التمريضالتمريضساره فايز علي الطراونه
التمريضالتمريضغفران احمد سليم القضاه

التمريضالتمريضمحمد نور عادل سليم الجعافره
التمريضالتمريضعبدالرحمن نايل عبدالرحمن الطروانه

التمريضالتمريضسوار راتب مجلي المعايطه
التمريضالتمريضامال حسن صالح الطراونه

التمريضالتمريضطارق فايز سالم البكور
التمريضالتمريضامل عبدالمجيد عبد الشماالت

التمريضالتمريضبيان زيد عوده البلوي
التمريضالتمريضرهان رياض عطاهللا االغوات
التمريضالتمريضمعتصم احمد سالم القراله
التمريضالتمريضشيماء انور سالمه القراله

التمريضالتمريضشذى احمد عبد العبيديين
التمريضالتمريضرهف رعد زيد المجالي

التمريضالتمريضنور مخلد خليل المجالي
التمريضالتمريضقنوت احمد حسن مومني

التمريضالتمريضنسرين زيدان عبدهللا المرابحه

1 ولغاية 11:30الجلسة الثالثة من الساعة 



التمريضالتمريضتقوى رائد هزاع المواجده

التمريضالتمريضفاتن نضال ماجد الضمور
التمريضالتمريضكرم مصطفى محمد البستنجي

التمريضالتمريضرؤى محمد شاهر المدني
التمريضالتمريضعمار زيد احمد الصعوب

التمريضالتمريضحنين أيمن ظاهر الحناقطة
التمريضالتمريضريف سلمان عبيد هللا القرالة

التمريضالتمريضراشد عبدالمجيد جميل الكفاوين

التمريضالتمريضصفاء ناصر محيسن بن طريف
التمريضالتمريضاسالم نزار احمد السبوع

التمريضالتمريضحمزه ناجح سليم المعايطه
التمريضالتمريضرهام خلف محمد العوران

التمريضالتمريضيقين نعيم عبد هللا الرواشده
التمريضالتمريضرناد محمد احمد الطراونه

التمريضالتمريضسليمان نضال سليمان القطامين
التمريضالتمريضرند عيسى حمد المرافيه

التمريضالتمريضشهد أكرم عبدالرحمن المجالي
التمريضالتمريضاالء اعوض محمد الخرشه

التمريضالتمريضمحمد احمد ناصر دار حسين
التمريضالتمريضشادي عدنان فايز العودات

التمريضالتمريضايناس رياض محيميد الطراونه
التمريضالتمريضرهف ابراهيم عبدهللا الجالمده

التمريضالتمريضرؤى محمد طه الكساسبه
التمريضالتمريضبتول ضرار جميل الصرايره

التمريضالتمريضهلدا عمر عبد العزيز العساسفه
التمريضالتمريضعبادة شاهر عبدالرحيم الحباشنة

التمريضالتمريضليث نبيل محمد السماك
التمريضالتمريضاحمد فتحي احمد الجراجره

التمريضالتمريضيقين عبدهللا عبدالكريم الجعافره
التمريضالتمريضمرح احمد محمد الشمايله
التمريضالتمريضغيث علي محمد المحادين
التمريضالتمريضعباده وليد عوني الطراونه

التمريضالتمريضمحمد غازي عيسى المبيضين
التمريضالتمريضسجود محمد ذياب العوادين

التمريضالتمريضسجى هاشم عبدهللا النوايسه
التمريضالتمريضابرار ماجد محمد  السحيمات
الصيدلةالصيدلةاحمد سليمان تركي الصرايره
الصيدلةالصيدلةاليان محمد غالب الصمادى

الصيدلةالصيدلةلبنى عدنان ممدوح السوالقه
الصيدلةالصيدلةمحمد عامر احمد المحادين

الصيدلةالصيدلةمروه محمد عوده السحيمات
الصيدلةالصيدلةرند ماهر خليل النوايسه

الصيدلةالصيدلةساجده محمد ابراهيم الطراونه
الصيدلةالصيدلةبشرى خالد مدهللا الزيديين

الصيدلةالصيدلةافنان عبدالوهاب سالم العرود

الصيدلةالصيدلةوجدان عدنان هارون حسنات
الصيدلةالصيدلةاسالم طه محمد الهالالت

الصيدلةالصيدلةتسنيم حازم محمد ابو عواد
الصيدلةالصيدلةرؤى طه محمد العطيوي

الصيدلةالصيدلةبشرى عبدالحميد ضيفاهلل المساعفه
الصيدلةالصيدلةمعتز حربي محمد القيسي

الصيدلةالصيدلةفوز سليمان عطيه النجادات
الصيدلةالصيدلةبشرى معتصم مسلم المحيسن

الصيدلةالصيدلةاسالم فرج عبيدهللا المصيفير
الصيدلةالصيدلةحسين حازم نايف ابو غزاله



الصيدلةالصيدلةنسرين سميح احمد الصعوب

الصيدلةالصيدلةفرح فالح زعل الطراونة
الصيدلةالصيدلةعرين عاطف عوض الهريشات

الصيدلةالصيدلةهناء خالد حمد ابو شندي
الصيدلةالصيدلةعبدالرحمن مشهور علي قطيشات

الصيدلةالصيدلةتقى اسامه سالم الصرايره
الصيدلةالصيدلةرغد احمد محمد الجفوت

الصيدلةالصيدلةريانه صفوان هاني المحاميد

الصيدلةالصيدلةديما فتحي حسين حماده
الصيدلةالصيدلةالريم عبدهللا سالم الرماضين
الصيدلةالصيدلةاكرام فتحي سالمه الرواحنه

الصيدلةالصيدلةروعه زهير احمد البطوش
الصيدلةالصيدلةشذى عطاهللا محمد الكساسبه
الصيدلةالصيدلةراما عبدالمنعم محمود ابو حماد

الصيدلةالصيدلةرنا سلطان فرحان الخمايسه
الصيدلةالصيدلةسميه عوض مدهللا الطراونه
الصيدلةالصيدلةفرح سليمان امحمد العبادله
الصيدلةالصيدلةميرا علي عبدالعزيز العضايله

الصيدلةالصيدلةملك اسماعيل سالمه البديرات
الصيدلةالصيدلةانوار عبدالسالم سلمان الزيديين

الصيدلةالصيدلةهبةهللا موسى بهجت الفريجات
الصيدلةالصيدلةاريج حسن اسفوق الرفوع
الصيدلةالصيدلةفرات بسام محمود الكركي
الصيدلةالصيدلةغدير يحيى محمد الصبيحات
الصيدلةالصيدلةياسمين احمد بدوي ربعي

الصيدلةالصيدلةايمان وليد فايز ابو عنزه

الصيدلةالصيدلةصابرين محمود موسى الخوالده
الصيدلةالصيدلةفايز عادل خليفه الدهيسات
الصيدلةالصيدلةمروه امجد علي الرواشده
الصيدلةالصيدلةعلياء ايمن خلف الضمور

الصيدلةالصيدلةدانا رياض صالح الطباشات
الصيدلةالصيدلةنور محمد عبدالعزيز الجرابعه

الصيدلةالصيدلةاسيل جعفر سالم الحمادين
الصيدلةالصيدلةمحمد ابراهيم عزات الشمايلة
الصيدلةالصيدلةاستبرق احمد مدهللا الرواشدة

الصيدلةالصيدلةعلي محمد جابر الصرايره
الصيدلةالصيدلةسبأ صالح حسن الضمور

الصيدلةالصيدلةاحمد نظام عدنان المبيضين

الصيدلةالصيدلةتمارا أيمن علي العثامين
الصيدلةالصيدلةاسالم توفيق احمد القطاونه

الصيدلةالصيدلةرجوه محمد سليمان المعايطه
الصيدلةالصيدلةصهيب عماد زياد ابو حامده
الصيدلةالصيدلةبنان بالل محمد المجالي

الصيدلةالصيدلةوسن عصام عبدالجليل المواجده
الصيدلةالصيدلةحسين خالد زعل الرواجفه

الصيدلةالصيدلةسلسبيل يوسف عبدهللا القطيمات
الصيدلةالصيدلةصفاء سميح بادى الهلول
الصيدلةالصيدلةحنين انور احمد الرواشده
الصيدلةالصيدلةجوان صالح خليل البداينه
الصيدلةالصيدلةيقين صالح عبد الطراونه

الصيدلةالصيدلةفاطمه نزار عوض النوايسه

الصيدلةالصيدلةاروى محمد عبد العزيز جويحان
الصيدلةالصيدلةروعه ممدوح فرحان القراله

الصيدلةالصيدلةاسالم علي عبد المنعم المصري
الصيدلةالصيدلةطيف راضي جزاع الصرايره



الصيدلةالصيدلةريف خليل محمود الفرايه

الصيدلةالصيدلةشروق عبد هللا محمد الصعوب
الصيدلةالصيدلةايناس عبد السالم سلمان الزيديين
الصيدلةالصيدلةرندا عيسى عبد الرحمن الجفوت
الصيدلةالصيدلةبيان احمد نصر هللا ابو سمهدانه
الصيدلةالصيدلةحمزه سامي حسين الذنيبات

الصيدلةالصيدلةسيف الدين محمود موسى العوران
الصيدلةالصيدلةحمزه سالمه علي الحماد

الصيدلةالصيدلةهديل ابراهيم محمد ابو حيانه
الصيدلةالصيدلةينال عاطف محمد النوافله

الصيدلةالصيدلةضحى مامون سالمه الشواوره
الصيدلةالصيدلةريماس عدنان احمد الصعوب

الصيدلةالصيدلةمصطفى صالح مصطفى سامي المحتسب

الصيدلةالصيدلةتقوى علي سليمان البطوش
الصيدلةالصيدلةاكرام خليفه علي الهالالت
الصيدلةالصيدلةاحمد عصام احمد عوض

الصيدلةالصيدلةسكينه حاتم محمد الطراونه
الصيدلةالصيدلةرؤى فخري عمر يوسف

الصيدلةالصيدلةدعاء حربي محمد الطراونه

الصيدلةالصيدلةنور حكمت عبدالحميد العضايله
الصيدلةالصيدلةمرح نايف محمود عبدهللا الروسان
الصيدلةالصيدلةلوسيانا مراد محمد نصوح النمرى

الصيدلةالصيدلةرؤيا رياض منيزل الفقهاء
الصيدلةالصيدلةروان علي صالح الضمور

الصيدلةالصيدلةرامي سطام عبدالسالم البطوش

الصيدلةالصيدلةلينا عطاهللا سليمان القطاونه
الصيدلةالصيدلةرحمه احمد عبدالرحمن البطوش
الصيدلةالصيدلةسالم محمد ابراهيم الطراونه
الصيدلةالصيدلةروعه محمد يونس المبيضين

الصيدلةالصيدلةاالء هاني خالد الصعوب
الصيدلةالصيدلةساره فايق جادهللا المساعده

الصيدلةالصيدلةاسيل عواد معتق ابو مصيفير
الصيدلةالصيدلةصبا سميح فالح المطارنه
الصيدلةالصيدلةيارا نصري مسلم الحروب

الصيدلةالصيدلةاالء عبدالمجيد محمد الطراونه
الصيدلةالصيدلةديما اشرف خالد ابو شنب
الصيدلةالصيدلةرهف عماد شاهر الطراونه

الصيدلةالصيدلةشذا بكر كامل الذنيبات
الصيدلةالصيدلةغيداء حمود دعسان القطيطات
الصيدلةالصيدلةالنا ابراهيم عبدالغني الصرايره
الصيدلةالصيدلةبهاء الدين غالب احمد الرهايفه
الصيدلةالصيدلةروان عبدالحميد صالح العضايله
الصيدلةالصيدلةميس ممدوح مرجي الغليالت
الصيدلةالصيدلةبتول وليد عبدالقادر الحجوج

الصيدلةالصيدلةريما احمد اشتيان السبوع
الصيدلةالصيدلةعريب نايف عطيه الليمون
الصيدلةالصيدلةتقى خلف عطيه العبيات

الصيدلةالصيدلةهال حسين فالح الحنيطي
الصيدلةالصيدلةايمان طايع جبريل اللواما

الصيدلةالصيدلةماريا وصفي عبدالحافظ المالحمه

الصيدلةالصيدلةنور زهير جابر الصرايره
الصيدلةالصيدلةلينا نبيل محمد ابو عويضه

الصيدلةالصيدلةمريم سالمه الويفي القدمان
الصيدلةالصيدلةغصون عاهد سالمه المطارنه



الصيدلةالصيدلةسندس عمر عبدالحليم الخليفات

الصيدلةالصيدلةليليان رامي حتمل حدادين
الصيدلةالصيدلةانوار جمعه مسلم المعايطه
الصيدلةالصيدلةلين شاهر عبدهللا الطراونه
الصيدلةالصيدلةلينا فيصل عبد الكساسبه

الصيدلةالصيدلةحال صباح سليمان النعيمات
الصيدلةالصيدلةلين فرحات عطاهللا البقاعين
الصيدلةالصيدلةرناد محمود مرشد القراله

الصيدلةالصيدلةلينا ضرار فواز النعيمات
الصيدلةالصيدلةالمؤمن خالد عبدالوهاب الطراونه

الصيدلةالصيدلةمحمد خير حسين عبدالحميد القطاونه
الصيدلةالصيدلةانسام ايمن حمد الكساسبه

الصيدلةالصيدلةقتيبه عودةهللا هندي اللصاصمه
الصيدلةالصيدلةتسنيم راكان محمد الفرايه

الصيدلةالصيدلةوالء ياسر محمد الحبابسة
الصيدلةالصيدلةايالف مجدي محمد الجرابعه

الصيدلةالصيدلةروند ايمن حماد المطارنه
الصيدلةالصيدلةسبأ امجد سالم القرالة

الصيدلةالصيدلةشهد يوسف جديع الرحوم
الصيدلةالصيدلةعدي زياد جميل زريقات

الصيدلةالصيدلةديما عماد علي عبدالجواد
الصيدلةالصيدلةلين معين علي الحراسيس
الصيدلةالصيدلةمروى ايمن ابراهيم الطراونة
الصيدلةالصيدلةيقين متعب بركات المعايطه

الصيدلةالصيدلةبكر خالد عليان الطراونه
الصيدلةالصيدلةطيبة الفردوس عصام عبدهللا الشمايله

الصيدلةالصيدلةديما عبدالرحمن احمد الحنيفات
الصيدلةالصيدلةرنيم خليل احمد المرافي

الصيدلةالصيدلةجيهان اسامه احمد الطراونه
الصيدلةالصيدلةموسى جهاد محمود المزيد
الصيدلةالصيدلةسبأ ناصر محمد السحيمات
الصيدلةالصيدلةنجد مناور حامد الدهامشه

الصيدلةالصيدلةطيف عواد محمود الصرايره
الصيدلةالصيدلةريم فايز علي الشمايله
الصيدلةالصيدلةرنيم خالد ذياب الخوالده

الصيدلةالصيدلةاحمد علي محمود الجعافرة
الصيدلةالصيدلةتسنيم علي محمود الجعافرة
الصيدلةالصيدلةرؤى محمد علي الشمايله

الصيدلةالصيدلةاالء اسماعيل عبدالرحمن الرهايفه الحباشنه

الصيدلةالصيدلةبيان احمد عبدهللا ابو الغنم
الصيدلةالصيدلةلين محمود نمر السعودي
الصيدلةالصيدلةنور علي سالم الشمايله
الصيدلةالصيدلةرناد عزام يوسف الطراونه

الصيدلةالصيدلةرؤى مأمون شفيق النجاجرة

الصيدلةالصيدلةرنيم ناصر كريم البديرات
الصيدلةالصيدلةوالء محمد جميل المحاميد

الصيدلةالصيدلةرنا صبري عيد الفقير
الصيدلةالصيدلةرنيم بسام كامل الخطيب

الصيدلةالصيدلةوسل محمد سليم الضالعين
الصيدلةالصيدلةتقى متعب شاكر المحادين

الصيدلةالصيدلةمالك صالح محمد الحمادين


