
  
  
  

بالدینار االردني في تخصص  -ظام الموازي من الطلبة المقبولین على الن الثانیةالدفعة 
  2019 - 2018للفصل الدراسي األول من العام الجامعي ) دكتور في الطب(

 
  اسم الطالب التسلسل

 غیداء نوفان مصلح السواریھ  .1
 ناصر نزیھ ناصر عمایره  .2
 رھف محمد ادیب ابو عطیھ  .3
 محمد محمود محمد الفواعیر  .4
 لبنى حسن حسام العجل  .5
 عبد الرحمن ولید احمد النعیمي  .6
 عبد الرحمن عدنان محمود العیاط  .7
 تسنیم سامر ابراھیم الغرابلھ  .8
 معاذ فھمي رمضان حزین  .9

 محمد امجد محمد عبداهللا سعاده  .10
 یوسف عوني راضي ابو لیل  .11
 محمد مھیب عبد الكریم ابو شنب  .12
 جاسم محمد مفید الشلبي  .13
 رغد نبیل محمود صبري  .14
 محمد سمیر جمال الریاالت  .15
 محمد حسین خلیل ابو النادى  .16
 حافظ الدین جمال حافظ حمام  .17
 محمد ایمن عبد السالم عواد  .18
 راما محمد فؤاد علیان  .19
 حسام سامي فایز سماره  .20
 محمود عبد الحلیم محمد الجزازى  .21
 اسامھ عبد اهللا علي العبادى  .22
 راكان عمر زعل السواعیر  .23
 اسراء غانم محمد عبیدات  .24
 محمد جالل محمد علي الخطیب  .25
 عمر ماھر یسر صافي  .26
 طھ محمود فؤاد عبید  .27
 عاصم عبد اهللا بركات الرواشده  .28
 رنیم علي محمد زیتون  .29
 شھد جمال عبد اللطیف البنا  .30
 زینھ احمد سالم المواس  .31
 ابراھیم محمد احمد جرادات  .32
 مراد حازم عبد الرحیم الخرابشھ  .33
 احمد ضمام محمد خریسات  .34
 محمد سائد محمد علیان  .35
 یارا عبد الحكیم حسین سعاده  .36
 محمد عصام طاھر العدوان  .37
 تولین ناصر عمر قطیش  .38
 ایھ علي رسمي فریحات  .39
 بیان مھند صالح بني عطا  .40
 فادي عاطف اسحق الحلو  .41



  
  
  

بالدینار االردني في تخصص  -ظام الموازي من الطلبة المقبولین على الن الثانیةالدفعة 
  2019 - 2018للفصل الدراسي األول من العام الجامعي ) دكتور في الطب(

 
  اسم الطالب التسلسل
 رناد سائد محمد ظاھر  .42
 سیرین عازم فرج عوض  .43
 معاویھ سمیح محمد بریش  .44
 مریانا موفق باجس حدادین  .45
 دانیھ محمد عبد الكریم الشراب  .46
 احمد بسام محمد سعید غنمھ  .47
 محمد خالد صالح عربیات  .48
 محمد مرزوق علي بني ھاني  .49
 احمد عمر احمد الشریده  .50
 بیان باسل عبد الرحیم العالوین  .51
 لین سامي محمود الحیارى  .52
 نشات صالح محمد درادكھ  .53
 سھام رائد عبداهللا ابوزعیتر  .54
 ابراھیم رامي محمد صالح مرقھ  .55
 حمزه فایز احمد بني یونس  .56
 خالد احمد خلیل االخرس  .57
 حسن ایمن حسن بركات  .58
 یاسمین محمد عبد القادر حماد  .59
  سلیم خالد سلیم نخو  .60
  عمر احمد محمد احمد  .61
  لیث حمزه حسین بدیر  .62
  تاال ھیثم خلیف الجعافره  .63
  دیمھ محمد سالم عودات  .64
  برھان سلیمان مزاھرهسلیمان   .65
  محمود بشار محمود ابوالھوى  .66
  محمد موسى احمد بیضون  .67
  المحتسب )رمضان محمد(عمر باسل   .68
  مر صالح ابو حمدهالین ع  .69
  مقناعبداهللا رائد كامل از  .70
  بشار فضل سلیم الحردان  .71
  زینھ حیدر محمد فریحات  .72
  )ناجي عمرو(رزان شاكر احمد   .73
  ساره اشرف عبدالرحیم ابوعنزه  .74
  راشد حسام الدین عطیھ حماده  .75
  د صالح عبدصالح سائ  .76
  امین عماد امین الصرص  .77
  لجین وائل عبداهللا العبابسھ  .78

 


