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التمريضكلية    نتباه لمكان وموعد االمتحاناإليرجى    

 كلية التمريض
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 االثنين

الرقم  #
 الجامعي

 القاعة التخصص  اسم الطالب 

 التمريض إبراهيم جمال /أحمد جمعة/ الشوبكي 125594 1
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 التمريض احمد تيسير محمد مصطفى 2120593 2

 التمريض اسراء احمد علي عليوه 137410 3

 التمريض اسراء انور ربحي محمد 138088 4

 التمريض اسراء عمر جبر المصرى 135391 5

 التمريض اسيل احمد محمد الوحيدى 135441 6

 التمريض اشجان ابراهيم مصطفى مصلح 135999 7

 التمريض افنان عبد النعيم جميل حجازى 125519 8

 التمريض االء عصام يونس صبيح 135658 9

 التمريض العنود محمد مسلم السواعير 138843 10

 التمريض أنس  محمد  ذياب ريان 62270 11

 التمريض آيات ذوقان ابراهيم ارشيد 126801 12

 التمريض ايمان جمال علي النشاش 2130810 13

 التمريض باسل ابراهيم محمد مفيد الدقاق 136009 14

 التمريض باسل بسام عبدالحق مصبح 2120982 15

 التمريض بتول احمد محمد ابو دلو 142400 16

 التمريض براء ابراهيم عبد الديات 135863 17

 التمريض براء زكريا مصطفى شالميش 2120703 18

 التمريض براءة سامي عبدالرحيم الزيود 2120821 19

 التمريض براق حازم حسن عليوه 135375 20

 التمريض بشار عليان عبدالرحمن العلي 104317 21

 التمريض بشرى خليف صبحي الحساميه 135289 22

 التمريض ثائر عبدالمطلب مصطفى أبو نصار 2110236 23

 التمريض جيهان فتحي شحده السعودى 127936 24

 التمريض حسنة اشقر 131928 25

 التمريض حنان اسامه فتحي شتيوي 131349 26

 التمريض حنان اكرم يوسف عوده 133520 27

 التمريض حنين سامي حسين عبيدات 137887 28

 التمريض حنين عبد  الفتاح داود علوش 131355 29

 التمريض حنين فايز عمر ابو جزر 2121059 30

 التمريض حنين محمد موسى جعوان 135503 31

 التمريض ختام عطا سالمه ابو عيد                   135827 32

 التمريض خلود رزق عبد العطيش 137404 33

 التمريض دوالمة وليد مصطفى الشرفا 2120274 34

 التمريض راكان نواف حسن الغانم 108038 35

 التمريض رانيه محمود احمد الياصجين                135278 36
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 التمريض رؤوفه خليل سعيد الصالحي 120784 37

 التمريض رؤى عبد الهادى محمد الشافعي 135867 38

 التمريض رؤى مروان علي حماد 135359 39

 التمريض رزان صالح عبد اهلل الغنيمات 132186 40

 التمريض رزان محمد صبرى عبد الرحمن 134531 41

 التمريض ساجده مفيد محمد العيشه 131829 42

 التمريض ساميه منذر اسماعيل ابو محفوظ 135607 43

 التمريض سلوى حسن محمود الحج 135285 44

 التمريض سهى عطية عبدالعزيز أحمد 143134 45

 التمريض سيرينا حسين احمد الحاج 131827 46

 التمريض شاهر حسن مفلح الحميديين 133539 47

 التمريض شفاء سليم محمد حرب 135420 48

 التمريض شيماء عرفات محمد ادريس 135523 49

 التمريض عائشه صالح صالح الخاروف 135587 50

 التمريض عايشة عطا علي أبوربيع 131872 51
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 التمريض عبير فايز سليم قطو 127919 52

 التمريض عفاف محمد جمعه عيد 135741 53

 التمريض علي فرحان محمد اسعد                      134443 54

 التمريض عماد نايف حسن الخراز 134587 55

 التمريض عمر عبدالرحمن محمد ابوصيام 2120916 56

 التمريض غاده عبد ربه عبد الرحمن عبد ربه 135792 57

 التمريض فاديه محمود محمد فهمي قاسم 134693 58

 التمريض فاطمه عصام خلف احميدان 135235 59

 التمريض فاطمه منذر حسن عدوى 135586 60

 التمريض فداء محمد حلمي ابوجابر 135480 61

 التمريض فرح ابراهيم محمد البدور 135398 62

 التمريض فرح ناصر حسن صدقه 131315 63

 التمريض الرا عبدالحميد إبراهيم حنون 103717 64

 التمريض لميس نشأت محمد شلبي 2121119 65

 التمريض ماجد مازن احمد العدم 2121154 66

 التمريض محمد زياد محمد خشان 2121193 67

 التمريض محمود سلطان ابراهيم القضاه 93560 68

 التمريض مروه محمد رفيق الحميدى 120808 69

 التمريض مصعب عيادة خليف السليحات 131347 70

 التمريض ميس يوسف أحمد الدراويش 143974 71

 التمريض ميساء منير مصطفى ابوحشيش 135238 72

 التمريض نادين سميح احمد الشايب 130495 73

 التمريض نانسي طارق عبدالمهدي عليان 2121012 74

 التمريض هبة محمود صبحي زاهر 2110378 75

 التمريض هبه عيسى محمد ابو هريره 135706 76

 التمريض هبه محمد نمر ابو عطيه 135374 77
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 التمريض هيا رضوان صالح المشوح 129920 78

 التمريض وجدان محمد علي الصالح 135717 79

 التمريض والء سالمة خليل أبوغازي 2120992 80

 التمريض والء محمد سعيد العمايره 135928 81

 التمريض يوسف رضا يوسف عبد الفتاح 2120002 82

 التمريض لإلناث اثار عبدالسالم طاهر الجيالني 2120323 83

 التمريض لإلناث اخالص سليم عياط الجبور 127970 84

 التمريض لإلناث اسراء ناصر يوسف عفانه 135785 85

 التمريض لإلناث اسالم باسم عيسى قطوف 134952 86

 التمريض لإلناث اسماء محمود سعود العبيدات 139330 87

 التمريض لإلناث افنان اديب سعد النصيرات 125482 88

 التمريض لإلناث افنان محمد طلب الجبور 138343 89

 التمريض لإلناث االء خليل سعيد العايدي 2130095 90

 التمريض لإلناث آالء رمضان علي حسين 137203 91

 التمريض لإلناث االء عارف صالح صدقي محمد 135559 92

 التمريض لإلناث االء عواد مفلح الخرابشه 139277 93

 التمريض لإلناث االء مصطفى صادق المرابع 131068 94

 التمريض لإلناث امل احمد حمود الزيود 135942 95

 التمريض لإلناث انسام مصطفى طالل الصباح 130798 96

 التمريض لإلناث انهار فالح محمد ابو معروف 135234 97

 التمريض لإلناث ايات يوسف يعقوب هارون                    136078 98

 التمريض لإلناث آيه محمد عبد الرحمن الخطيب 135590 99

 التمريض لإلناث براءه عبد الحكيم محمود نوفل 135426 100

 التمريض لإلناث برديس محمد حمد الغنانيم 134447 101

 التمريض لإلناث بيان عمر صالح السطرى 135454 102

 التمريض لإلناث بيان نهاد احمد فراج 135265 103

 التمريض لإلناث ثناء خلف محمود الكيالني 2120585 104

 التمريض لإلناث جيهان مصطفى عوض الخوالده 135266 105

 التمريض لإلناث حنان خليل جميل جلنبو                     135595 106

 التمريض لإلناث حنان صالح حسن الشربجي 135326 107

 التمريض لإلناث حنين احمد محمد عبدالسالم فريحات 131962 108

 التمريض لإلناث حنين توفيق علي ابو رجب 131117 109

 التمريض لإلناث حنين فايز حسن الكوز 135858 110

 التمريض لإلناث دانيه احمد محمود بني هاني 135272 111

 التمريض لإلناث دعاء عاطف شحده ابو شاور 135911 112

 التمريض لإلناث دعاء غالب حسن ابو صبره 145973 113

 التمريض لإلناث راية إبراهيم عيسى المصلح 129830 114

 التمريض لإلناث رغد محمد صبحي المناصير 135455 115

 التمريض لإلناث رناد حسان عبد اهلل ماضي 2120331 116

 التمريض لإلناث روان رائد يوسف نوفل 131080 117

 التمريض لإلناث روان محمود محمد المالح 146215 118
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 التمريض لإلناث ريم علي احمد حسين 126890 119

 التمريض لإلناث ريم وجيه احمد حبوش 130544 120

 التمريض لإلناث ريم يوسف محمد العليمي 127444 121

 التمريض لإلناث سارة عاطف توفيق طه 145842 122

 التمريض لإلناث سجى نضال كامل بكر 127464 123

 التمريض لإلناث سيرين عمر علي ابو زايد 131326 124

 التمريض لإلناث شرين نافز زاهي طمليه 139955 125

 التمريض لإلناث شهد عبد الرحمن عبد اهلل احمد 135599 126

 التمريض لإلناث صابرين محمد محمود شهاب 142060 127

 التمريض لإلناث عبير محمد حسين درويش                     135806 128

 التمريض لإلناث عفراء غازي سالم اللوانسة 131589 129

 التمريض لإلناث غدير محمد موسى العثمان 139468 130

 التمريض لإلناث الرا رائد احمد السويطي 138727 131

 التمريض لإلناث لمى امجد عبد اهلل واثق البرازي 139448 132

 التمريض لإلناث مروه موسى عيد ابوصعيليك 136014 133

 التمريض لإلناث مريم جواد محمد علي الخضر                 135672 134

 التمريض لإلناث منار خالد فايز غباين 130830 135

 التمريض لإلناث مي محمود عبد العزيز احمد                 135772 136

 التمريض لإلناث ميس محمود سعيد احمد عقل 130625 137

 التمريض لإلناث ميسم خالد عبيد اهلل الخلف 135485 138

 التمريض لإلناث نزيهه نضال محمد صباح 135584 139

 التمريض لإلناث نسيبه سالم عبد الرحمن محسن 135247 140

 التمريض لإلناث نهاد جهاد عبد المجيد العقده 131635 141

 التمريض لإلناث         نهيل غسان محمد سعيد عليان        135447 142

 التمريض لإلناث نورا عصام محمد الرواشده 135270 143

 التمريض لإلناث نيرمين زهير محمد البخارى 145984 144

 التمريض لإلناث هاله فيصل محمد ابو زينه 135661 145

 التمريض لإلناث هبة اهلل محمود داود داود 135530 146

 التمريض لإلناث هبة داود محمد هادية 85860 147

 التمريض لإلناث هبه عصام محمد شبراوي 137395 148

 التمريض لإلناث هديل جهاد محمد رجا ساره 135640 149

 التمريض لإلناث هيا محمد يوسف بني مصطفى 135298 150

 التمريض لإلناث هيا محمود محمد عز الدين الطردى 145985 151

 التمريض لإلناث وزيره دخيل عبد القادر الهواوشه 134908 152

 التمريض لإلناث وصفيه حسين محمود ابو هريره 135354 153

 التمريض لإلناث ياسمين جمال سليم العطاونه 135263 154

 التمريض لإلناث ياسمين طالب جابر مرعي 135363 155

 


