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 العالج الطبيعي ابراهيم عز الدين ابراهيم البرغوثي 133418 1

ة 
وي

رب
 ت
وم

عل
1

+
2

+
3

+4
 

1
1

-
1
1
:3
1

  
 

حًا
با
ص

 

1
1

/
4/

2
1
1
2

 

ن
ني
الث

ا
 

 العالج الطبيعي اسالم مازن كمال النقيب 136603 2

 العالج الطبيعي اسماء عبد الحميد عز الدين الفتياني 136586 3

 العالج الطبيعي اسماء عدنان حسن عرقوب 130673 4

 العالج الطبيعي اسيل ياسر زكي الذره 136589 5

 العالج الطبيعي االء محمود عودةاهلل السبوع               136374 6

 العالج الطبيعي ألينا محمد محمود أبوشلباية 2121200 7

 العالج الطبيعي أماني إياد رسمي حموضة 130084 8

 العالج الطبيعي اميرة واصف عاهد عيسى 130506 9

 العالج الطبيعي انوار خليل يوسف العمورى                  136202 10

 العالج الطبيعي اية نادر ابراهيم صالح 131284 11

 العالج الطبيعي ايهم اكرم محمود حماد 133177 12

 العالج الطبيعي بتول ثائر محمود صوافطه 136414 13

 العالج الطبيعي بدور عماد بكر صالح 120883 14

 العالج الطبيعي بنان صالح محمد ابو السندس 139288 15

 العالج الطبيعي تسنيم اسماعيل خليل محمد حميدة 126464 16

 العالج الطبيعي جود مازن هاشم الجغبير 131403 17

 العالج الطبيعي دانة بدر ابراهيم النيف 2121464 18

 العالج الطبيعي دانة يحيى نافذ قرش 2120138 19

 العالج الطبيعي دعاء محمد جميل الصوا 136168 20

 العالج الطبيعي ربى داود قدوره ابو سعده 131768 21

 العالج الطبيعي رشا عماد محمد ابو رمان 132665 22

 العالج الطبيعي رنا محمد ابراهيم محرم 136581 23

 العالج الطبيعي ريم راتب عيسى ابو جلود 136506 24

 العالج الطبيعي ريم ناجح احمد الرمانه 136607 25

 العالج الطبيعي ساره عمرو محمد ابزاخ 125964 26

 العالج الطبيعي سجى حسن سالم الفي 136456 27

 العالج الطبيعي سجى عبدالسالم عيسى الخطيب 130501 28

 العالج الطبيعي سجى فايز فالح الجهني 139308 29

 العالج الطبيعي سلسبيال بسام محمود ابو سليم 130759 30

 العالج الطبيعي شروق علي ميرزا ميرزا 119719 31

 العالج الطبيعي شهد مشهور احمد ابو حمور 136210 32

 العالج الطبيعي شيماء باسم محمد الصمادي 136469 33

 العالج الطبيعي                    صهيب زياد محمود محفوظ 132818 34

 العالج الطبيعي طارق سمير شحاده الفقهاء 132762 35

 العالج الطبيعي عامر محمد ابن عايش 118993 36
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 العالج الطبيعي عبدالحميد عمر عبدالحميد ال ابوعمر 134980 37

 العالج الطبيعي عبدالرحمن ناصر نبهان أبوغوش 126268 38

 العالج الطبيعي علي سويطي 138210 39

 العالج الطبيعي عليان توفيق محمود عليان 131235 40

 العالج الطبيعي عمر جبالي 139402 41

 العالج الطبيعي فاتن عمر جميل السده 139422 42

 العالج الطبيعي فادي مهدى محمد النعاجي 130685 43

 العالج الطبيعي فارس محمد عبدالمجيد عودة 130130 44

 العالج الطبيعي فرح علي محمود ابو عرب 136317 45

 العالج الطبيعي لبنى ذيب محمود النجار                    136276 46

 العالج الطبيعي لينا سعيد جمال صوه 136320 47

 العالج الطبيعي لينا عبد المحسن محمد مهنا 131290 48
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 العالج الطبيعي لينا محمد مفلح المر 137451 49

 العالج الطبيعي لينا يوسف مفلح العجولين 136380 50

 العالج الطبيعي محمد فرج محمد الكعكوري 2120054 51

 العالج الطبيعي محمد معتز احسان الريشه 133514 52

 العالج الطبيعي مروه سعد الدين عبد شحاده 131428 53

 العالج الطبيعي مريم عبود خماس الحميدي 131759 54

 العالج الطبيعي مريم كمال محمد سعيد الديرى 132100 55

 العالج الطبيعي مها محمود محمد العديلي 136487 56

 العالج الطبيعي ميس جودت موسى الضروس 138910 57

 العالج الطبيعي ميساء عبدالرازق قدورة أبوسعدة 2120282 58

 العالج الطبيعي نادين عماد الدين مفيد القاضي 2120133 59

 العالج الطبيعي نور احمد محمود الحمامي 130721 60

 العالج الطبيعي نور عادل مفلح الشرمان 138016 61

 العالج الطبيعي هبة اهلل شفيق محمود المشارفه 136239 62

 العالج الطبيعي هال سعود هايل الفواز 137860 63

 العالج الطبيعي هنا محمد نبيل محمد اللحام 136632 64

 العالج الطبيعي هنادي عادل كامل مسالمه                   136874 65

 العالج الطبيعي يحيى بسيم عبد اهلل صبره 131736 66

 العالج الطبيعي ينال صالح حسن ابو سالم                   136272 67

 العالج الوظيفي اسيل اسامه صالح دوله 130750 68

 العالج الوظيفي البتول مجدي عبد الحميد محمد 2120330 69

 العالج الوظيفي بثينه عزيز محمود عطيه 136685 70

 العالج الوظيفي تاال عطيه سالمه الحيارى 136616 71

 العالج الوظيفي جواهر فوزي حامد الرويلي 124932 72

 العالج الوظيفي حنين حسام يوسف شلبيه 131141 73

 العالج الوظيفي حنين نبيل عيسى ابو زلطه 136335 74

 العالج الوظيفي حنين هاني عبداللطيف العتيبي 130851 75

 العالج الوظيفي دانا علي حسن الدحمس 130594 76

 العالج الوظيفي دانيه علي عبد الحافظ ابو عميره 131384 77
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 العالج الوظيفي رزان مروان داود صبحي 2120249 78

 العالج الوظيفي رند علي محمد الضمور 120936 79

 العالج الوظيفي روض احسين احمد الطراونه 136251 80

 العالج الوظيفي ريم ابراهيم حمدان سليمان 136483 81

 العالج الوظيفي ريم عماد محمد عوايص 131488 82

 العالج الوظيفي ساره خالد صالح الزعبي 131393 83

 العالج الوظيفي سندس محمد سعيد عرفات 2120326 84

 العالج الوظيفي شادن وليد خالد الطنطاوى                  136371 85

 العالج الوظيفي شذى زهير احمد احمد 136220 86

 العالج الوظيفي صابرين جمعه محمد ياغي 125463 87

 العالج الوظيفي علي اسماعيل محمود صالح 133518 88

 العالج الوظيفي عمر لقمان اسكندر سعاده 130452 89

 العالج الوظيفي غدير مروان رمضان عاشور 2120596 90

 العالج الوظيفي كوثر محمد سليم عابد 136920 91

 العالج الوظيفي لقاء ناصر 138200 92

 العالج الوظيفي لينا صالح عبد الرحمن سرحان 136382 93

 العالج الوظيفي محمد يوسف سعيد السيد 138466 94

 العالج الوظيفي مرح جمال محمد ابو ربيحه 128313 95

 العالج الوظيفي سماعيلمنير بن عبدالكريم بن محمد آل  124818 96
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 العالج الوظيفي منيره متعب دويش الحيا 136207 97

 العالج الوظيفي مها خليل مفلح السعودي 136813 98

 العالج الوظيفي نور محمد حسن ابوعلي 131241 99

 العالج الوظيفي نوران نادر احمد احمد 134509 100

 العالج الوظيفي هبه راسم خير الدين حسونه 131391 101

 العالج الوظيفي هبه وصفي جبر الزغول 138427 102

 العالج الوظيفي هديل باسل مصطفى سعادات 137408 103

 العالج الوظيفي وعد علي سعود العبيدات 136447 104

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة احمد حسن عايد القراله 2120305 105

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة اسالم عبيداهلل مرعي العوايده 120953 106

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة اسيل معروف عبد ابو ضريس 135184 107

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة أفنان رائد إبراهيم يونس 137880 108

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة ايه طاهر ابراهيم يوسف 129039 109

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة تسنيم اسامه احمد السقا 131204 110

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة حمد احسان موسى الحميدي 136123 111

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة دياله زهدى محمد البواب 124903 112

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة رايه خليل بديع شرقاوي 136030 113

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة رزان باسم عبد اهلل شهاب 114403 114

 واالجهزة المساعدةاالطراف االصطناعية  رزان ميسر حسين اخليل 138631 115

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة زهراء محمود عبد القادر الطوره 136262 116

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة ساره سالم عيد الفايز 121482 117

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة سراج علي امحمد الشاوش 130911 118
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 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة سند وليد محمد ابو رياش 131690 119

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة سندس محمد موسى االقطش 120958 120

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة               سهيله احمد شعيب ضبان       136198 121

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة عبداهلل موفق خليل ابو خليفه 110923 122

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة عمر محمد غافل الهراطه 136124 123

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة عيسى امير حنا رشماوي 131185 124

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة عيسى بن عيد بن غافل العنزي 104903 125

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة ميره نضال محمد محاسنه 132800 126

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة نانسي ابراهيم محمد ابو غاليه 136536 127

 واالجهزة المساعدةاالطراف االصطناعية  نرمين خليل أحمد أبوشاشية 129964 128

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة هال شريف اشريقي ابو رضوان 121813 129

 االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة ياسين راتب عبد الرحمن بنات 133664 130

 علوم السمع والنطق اباء محمد عبدالمجيد ابوسرور              136547 131

 علوم السمع والنطق اسراء محمد عادل احمد الحجوج 136424 132

 علوم السمع والنطق اسراء يونس محمد عبد الرحيم 133524 133

 علوم السمع والنطق افنان نعيم محمد الجعيدي                  136328 134

 علوم السمع والنطق االء محمد احمد المصرى 136689 135

 علوم السمع والنطق االء مصطفى عبد اهلل احمد 127158 136

 علوم السمع والنطق أمنية محمد سليمان سالمة 138628 137

 علوم السمع والنطق انوار حسام محمود عطيه 120774 138

 علوم السمع والنطق ايماء جالل ابراهيم الذوادي 136126 139

 علوم السمع والنطق ايه عماد محمد شريف قطم 136209 140

 علوم السمع والنطق بان حماده عبد بشير 136415 141

 علوم السمع والنطق بدور غسان فتحي ابوجاموس 130630 142

 علوم السمع والنطق براء محمد حسن الخضور 2110156 143

 علوم السمع والنطق تسنيم مصطفى عوده الخاليله 124379 144
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 علوم السمع والنطق تقى جهاد محمد الرواشده 136244 145

 علوم السمع والنطق تقى محمد عطيه اخو عميره 136775 146

 علوم السمع والنطق جمانه بيان ذيب ابو حليمه 2120521 147

 علوم السمع والنطق جنات علي محمد الجندي 136859 148

 علوم السمع والنطق جوانا غسان سابا اللدواي 126165 149

 علوم السمع والنطق حسين عبدالعزيز احمد محمد 136127 150

 علوم السمع والنطق دعاء ابراهيم خليل علي 2110450 151

 علوم السمع والنطق رنا حسن حسين سعاده 136454 152

 علوم السمع والنطق رنا منير عبد اللطيف نمر 130593 153

 علوم السمع والنطق رهف معاويه سميح عقل 131663 154

 علوم السمع والنطق ريم محمد عبدالرحمن قائد 136125 155

 علوم السمع والنطق زينب عباس احمد الزيود 122761 156

 علوم السمع والنطق زينه ماهر سعيد شاهين 137529 157

 علوم السمع والنطق سارة نصرالدين احمد القرنة 130924 158

 علوم السمع والنطق سلسبيل يحيى احمد القبالي 138794 159
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 علوم السمع والنطق سماح رافت امين جابر 135934 160

 علوم السمع والنطق سمر محمد عطية الدسيت 2120573 161

 علوم السمع والنطق سهان عوض حسين رواجبه 131855 162

 علوم السمع والنطق شهد سمير شريف الناطور 134892 163

 علوم السمع والنطق شيرين غالب عباس احريز 136624 164

 علوم السمع والنطق صالح الدين باسل امين جابر 136517 165

 علوم السمع والنطق عباده جمال مثقال القاسم 132177 166

 علوم السمع والنطق عنود عماد محمد فينو 136733 167

 علوم السمع والنطق غيده محمد شوكت الشيخ حسين 130650 168

 علوم السمع والنطق فاطمه محمود محمد فاخورى                  136339 169

 علوم السمع والنطق فرح نضال محمد ابراهيم 136570 170

 علوم السمع والنطق فرح نعيم عبداهلل  مسعود 130445 171

 علوم السمع والنطق فرح هاني عبد اهلل وشاح 123561 172

 علوم السمع والنطق النا احمد شوكات محمد 130603 173

 علوم السمع والنطق مأرب فتحي حسين الطافور 2120422 174

 علوم السمع والنطق مؤيد أيمن عبدالحفيظ سلهب 110945 175

 علوم السمع والنطق مجد يوسف محمود القناص 136718 176

 علوم السمع والنطق محمود خالد اسماعيل الفرجات 136879 177

 علوم السمع والنطق مي بشارة 138202 178

 علوم السمع والنطق ندى كامل راشد ابوالرب 133176 179

 علوم السمع والنطق نهى سليمان عبدربه غطاشه                  136527 180

 علوم السمع والنطق هاله ايوب خليل عبد اهلل 136538 181

 علوم السمع والنطق هديل محسن فواز الياسين                   136227 182

 علوم السمع والنطق هديل هاني علي الطهراوي 133632 183

 علوم السمع والنطق هيا زياد احمد العتيبي 131289 184

 علوم السمع والنطق هيا عماد عادل جراد الحويطات 131877 185

 علوم السمع والنطق هيا عماد /محمد غالب/ محمود 2121146 186

 علوم السمع والنطق وئام ناصر حسين ابو السلقان 138330 187

 


