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  دكتهر في طب األسشان 0131984 رىف عبدو نخمة  .168

 

 

مختبر القاعات العممية 
 الجمدة االولى

 صباحا   03:1-71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكتهر في طب األسشان 0138485 جسانو عاىد نايف القطارنو  .169
 دكتهر في طب األسشان 0141611 جهد سالم راجي الرضاونو  .170
 دكتهر في طب األسشان 0143644 مروه ابراىيم سالم السحاسشو  .171
 دكتهر في طب األسشان 0139535 مبارك زياد مبارك زياد الساجدي  .172
 دكتهر في طب األسشان 0146296 االء جسال عبد نذهان  .173
 دكتهر في طب األسشان 0144089 محار فتحي دمحم صهالحو  .174
 دكتهر في طب األسشان 0141081 ساره بكر /دمحمعزمي/ الشاظر  .175
 دكتهر في طب األسشان 0138597 ضحى نزال صبحي زىران  .176
 دكتهر في طب األسشان 0120094 اماني دمحم مهسى السهمشي  .177
 دكتهر في طب األسشان 0144738 مرح ناصر ابراىيم الكديح  .178
 دكتهر في طب األسشان 0140197 دانية دمحم زين العابدين الجباري   .179
 دكتهر في طب األسشان 0146494 السثشى نعيم مفمح الجعافره  .180
 دكتهر في طب األسشان 0133927 سشدس دمحم طو ابهاسعيد  .181
 دكتهر في طب األسشان 0143392 رحسو سامح حدن ابهضريس  .182
 دكتهر في طب األسشان 0143451 ديسا سميم دمحم القطشاني  .183
 دكتهر في طب األسشان 0144152 سميسان عيدى العزابيىديل   .184
 دكتهر في طب األسشان 0145858 وئام صبري شحاده الرشدان  .185
 دكتهر في طب األسشان 0133391 دمحم محدن حرابو حرابو  .186
 دكتهر في طب األسشان 0140397 دمحم خالد صبحي الكببجي  .187
 األسشاندكتهر في طب  0143380 مروى حدن عمي بزاري   .188
 دكتهر في طب األسشان 0133483 ريم عامر اجبير فيد الفزمي  .189
 دكتهر في طب األسشان 0140405 ليشو زياد خالد البهاليز  .190
 دكتهر في طب األسشان 0145259 بيان عدنان دمحم ابهعجسيو  .191
 دكتهر في طب األسشان 0140495 دانيال وليد احسد عطيو  .192
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مختبر القاعات العممية 
 الجمدة االولى

 صباحا   03:1-71

 

 دكتهر في طب األسشان 0146229 رزان نرري دمحم نهاصره  .194
 دكتهر في طب األسشان 0140205 دمحم رياض مزعل مزعل  .195
 دكتهر في طب األسشان 0144762 طارق زياد سعيد السشاصير  .196
 دكتهر في طب األسشان 0146169 مجده سري /دمحم سعيد/ ابهزعرور  .197
 دكتهر في طب األسشان 0143715 حسزه غالب احسد الخزهر                     .198
 دكتهر في طب األسشان 0135939 االء جاسم دمحم طاىر البشاي  .199
 دكتهر في طب األسشان 0134835 داليا محسهد نجيب الخهلي                   .200

 


