
 
 

 التمريضكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   12-10:30 الثانيةالجلسة 
 
 صباحا

 

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  التمريض 128445 معاذ محمود جعفر جعفر  .1
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 التمريض لإلناث 135437 ورود محمد عبدهللا الحنيطي  .2

 التمريض 138046 عمر ارشيد محمد الشديفات  .3

 التمريض 138860 عبدهللا حسين خلف الجبور   .4

 التمريض 140470 ايه خالد /محمد رجب/ الناظر  .5

 التمريض 141205 محمد احمد حسن الدروبي  .6

 التمريض 142443 ايه احمد حميدان صالح  .7

 التمريض لإلناث 143650 ايات سالم قبالن الحناحنه  .8

 التمريض 144765 بتول محمد عبدالقادر الحميمات  .9

 التمريض 146007 فاخره مروان محمد عوض  .10

 التمريض 146062 مرح محمود خليل /ابوسميحه املناصير/  .11

 التمريض 146144 مصعب محمد عبدالرحمن الصمادي  .12

 التمريض 146154 سناء حمدان عواد الصانع  .13

 التمريض 146190 فارس علي رمان الحوارثه  .14

 التمريض 146259 عبدالكريم العالوين محمد خير/ عبدالرحيم/  .15

 التمريض 146582 سمية رزق محمد سيد أحمد  .16

 التمريض لإلناث 147190 املعاداتاسيل مجحم علي   .17

 التمريض 150536 انس ياسين علي املناصير  .18

 التمريض 152349 ايه نعمان فارس شلبايه  .19

 التمريض 152384 هبه حامد /محمد غازي/ الكنش  .20

 التمريض 152429 بيان اسماعيل احمد عبداملهدي  .21

 التمريض 152489 يزن زهدي مصباح محفوظ  .22

 التمريض 152521 شهد فيصل محمد ابوصبحه  .23

 التمريض 152660 عروب جمال خليل ابوخشبه  .24

 التمريض 153183 سالم ابراهيم سالم ابوسمره  .25

 التمريض 153246 رهف راجح محمد املرعي  .26

 التمريض لإلناث 153258 فداء سامي ابراهيم ابوجرار  .27

 التمريض لإلناث 153378 نعمه محمد علي الحوامده  .28

 التمريض لإلناث 153461 نور نضال نايف البكري   .29

 التمريض 154544 عمر احمد عبداملهدي املزايده  .30

 التمريض 155164 تمام عبدالباقي عيد الزواهره  .31

 التمريض 155205 هديل محمد يوسف الزبيدي  .32
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  التمريض 155346 اميمه اسماعيل عبيد الفالحات  .33
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 التمريض 155966 سيف يحيى محمد التميمي  .34

 التمريض لإلناث 156508 غزل محمد محمد عرفات  .35

 التمريض لإلناث 156574 روابي عبدالعزيز خلف الغليالت  .36

 التمريض 2120758 اسامه احمد سلمان العواسا  .37

 التمريض 2130015 خالد محمد محمود الزبن  .38

 التمريض لإلناث 2130021 حنين بسام ادبيس البرماوي   .39

 التمريض لإلناث 2130427 براءه اسامه عبدالعزيز جفال  .40

 التمريض 2130696 رهام عماد عبدالحفيظ الشوفين  .41

 التمريض 2130741 جعفر احمد محسن املصري   .42

 التمريض 2130833 عمرو ابراهيم مصطفى علي  .43

 التمريض 2131102 االء فايق فاهد البخيت  .44

 

page2


