
1 
 يرجى اإلنتباه لمكان وموعد االمتحان كلية التمريض  

 كلية التمريض
 االولامتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

31/33/7132 

 االثنين

 

 القاعة التخصص  الرقم الجامعي اسم الطالب #

 التمريض 135351 ابراهيم محمود سليمان طزالت 1

student.com  

9-01:01 

 صباحًا
 الجلسة االولى

 التمريض لإلناث 127970 اخالص سليم عياط الجبور 2
 التمريض 138241 اريج ناصر خالد السلمان 3
 التمريض لإلناث 143736 اسيل هاني ظاهر كليبي 4
 التمريض 139474 افنان صبحي احمد العبادي 5
 التمريض لإلناث 2130095 االء خليل سعيد العايدي 6
 التمريض 134426 وليد حسين العمرياالء  7
 التمريض لإلناث 142469 امل سعود سالم ابورقيق 8
 التمريض 135946 امل طالب طايع الزيود 9

 التمريض لإلناث 135303 ايات شحده عبداهلل حمدان 10
 التمريض 139752 ايمان رامي محمود ابورنه 11
 التمريض 139931 براءه /محمد حبيب/ حفظي الرشق 12
 التمريض لإلناث 138012 براءه عيسى تركي الهواري 13
 التمريض لإلناث 141550 بلقيس محمد حمد الغنانيم                  14
 التمريض 133431 بيان عمر عادل الجيوسي 15
 التمريض لإلناث 131648 بيان محمد عبداهلل الغريسي 16
 التمريض لإلناث 130932 بيسان محمد نمر ياغي 17
 التمريض 133520 حنان اكرم يوسف عوده 18
 التمريض لإلناث 135858 حنين فايز حسن الكوز 19
 التمريض 2121059 حنين فايز عمر ابوجزر 20
 التمريض لإلناث 138786 حنين يوسف صالح مقبل 21
 التمريض 131366 دانه ابراهيم مصطفى ابوديه 22
 التمريض 139732 ابراهيم الحجاويدانيا عامر  23
 التمريض لإلناث 145973 دعاء غالب حسن ابوصبره 24
 التمريض لإلناث 130850 رزان عاطف رجاء سرحان 25
 التمريض لإلناث 2120331 رناد حسان عبداهلل ماضي 26
 التمريض لإلناث 146215 روان محمود محمد المالح 27
 التمريض لإلناث 126890 ريم علي احمد حسين 28
 التمريض 137565 زكريا حمزه علي العمري 29
 التمريض لإلناث 125375 زينب عبدالرضا حاجي الفارسي 30
 التمريض لإلناث 135329 ساندي عبدالرؤوف عبدالكريم الشدايده 31
 التمريض 142564 سجى مازن فراس الطراونه 32
 التمريض 146025 شروق عواد احمد المغاربه 33
34 

 139955 شرين نافز زاهي طمليه
 التمريض لإلناث
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 القاعة التخصص  الرقم الجامعي اسم الطالب #

 التمريض لإلناث 142060 صابرين محمد محمود شهاب 35

 
 
 العلوم مختبرات

 التربوية
  9-01:01 

 صباحًا
 الجلسة االولى

 التمريض لإلناث 131419 صفاء هاني حسن حمد 36
 التمريض 125475 عمر عوض خليل ابوسيف 37
 التمريض 131581 عنود راتب غالب الحسامي 38
 التمريض 135792 غاده عبدربه عبدالرحمن عبدربه 39
 التمريض 134141 فرح هشام عبده جبر 40
 التمريض 2130821 لبنى علي خليل المعاني 41
 التمريض 132868 لؤي عزالدين درويش ابوالديوك 42
 التمريض 2120284 محمد نزيه محمد /علي اكلين/ 43
 التمريض 146360 محمد يحيى احمد القبالي 44
 التمريض 130495 نادين سميح احمد الشايب 45
 التمريض 133109 نديم ابراهيم عبداهلل ضمره 46
 التمريض لإلناث 131341 نعمه عارف محمد مشايخ 47
 التمريض 131890 نور خالد عبدالرحمن محمد 48
 التمريض لإلناث 145984 محمد البخاري نيرمين زهير 49
 التمريض لإلناث 138687 هبه علي سعود القرعان 50
 التمريض 129920 هيا رضوان صالح المشوح 51
 التمريض 136224 وعد عمر سليمان الكعابنه 52
 


