
2021/2022توزيع طلبة طب األسنان مستوى السنة الثالثة على قاعات االمتحانات النهائية 
القاعةرقم الجهازرمز الجهازاسم الطالبرقم الطالب
A1student.comشكيب األتاسي/ محمد حمزة  /  200228
A3student.com آيه شحاده صالح العودات198432
A5student.com أسامة مال180462
A7student.com إيمان جرمون2191289
A9student.com ابراهيم ماهر محمود الدباس185484
A11student.com ابوالفضل خالد غريب الهاشمي180148
A13student.com اثار عبدالهادي2190648
A15student.com احمد حسن موسى ابو غنمي208217
A17student.com احمد حسنين حكمت الربيعي190049
A19student.com احمد طالل احمد ابو ارجيع190765
A21student.com احمد طالل ذيبان غنام المطيري190026
A23student.com احمد عبد هللا علي الضامن195042
A25student.com احمد علي احمد محمد علي باقر180400
A27student.com احمد عماد عادل الصفار190083
A29student.com احمد عمر محمود ابو بدر196624
A31student.com احمد محمد احمد احمرو196550
A33student.com احمد منير علي عبيدات199617
A35student.com اروى صادق حبيب علي حسين الزيدي190207
A37student.com ازهار اسماعيل عبدالكريم الصوص199960
A39student.com اسالم محمد مهدي العمامره194087
A41student.com اسماء ابراهيم عبد المجيد القيسي196621
B1student.com اسماء خالد ابراهيم الطرابشه198401
B3student.com افنان مصطفى مفيد سميح الوادى198787
B5student.com االء عيد خلف السعادنه182696
B7student.com االء محمد جمال العمايره194744
B9student.com االء محمود عطا همام180759
B11student.com الحسن علي حسين شريف190374
B13student.com الزهراء حسين خليل هالل الدوخي190108
B15student.com العنود فادي سليمان القضاه2190497
B17student.com اماني تيسير احمد حموده193161
B19student.com امجد سامر الخلف190240
B21student.com امل احسان محمد ابو رياله182899
B23student.com امل سعيد حماده عوده197548
B25student.com امل عبد الوهاب ابراهيم الزغلي194098
B27student.com امنه عبد الوهاب يوسف نصايره201078



B29student.com انس جهاد سمرين المهيرات197063
B31student.com ايمان احمد سالمه السعود172092
B33student.com ايمان احمد يوسف شاهين197095
B35student.com ايمان عدنان احمد شعبان187203
B37student.com ايمان عمر عبدالكريم ابوسكوت190182
B39student.com ايمان محمود عبد الرحمن حسونه194070
B41student.com ايمان نضال طارق العمورى198728
B43student.com ايناس محمد حلمي خمش197021
B45student.com ايه بسام شريف عبدالرزاق191707
B47student.com ايه حسام ابراهيم الشله198142
B49student.com ايه سامي عبد الهادي الحسامي198623
B51student.com ايه ماجد حمدان العساف192789
B53student.com ايه محمد حسن الزعبي199700
B55student.com ايه مصطفى اسماعيل مصطفى195800
C7student.com ايهم رائد محمد درويش186664
C9student.com باسل بشار ليلى170137
C11student.com بتول جورج اسعد جبرائيل198552
C13student.com بتول عبد هللا عواد المجالي198866
C15student.com بتول فؤاد محمد السيد194538
C16student.com بتول محمد امين عبدالمطلب المعايطه2190917
C18student.com بدر سالم حمد سالمة190029
C20student.com براء احمد رجب رجب190275
C22student.com براء يوسف علي طنبوز195088
C24student.com براءه جعفر حسين ابو سليم197689
C27student.com براءه يوسف حسن اللوباني183109
C29student.com بسمة عماد ياسين المال190324
C31student.com بشرى ابراهيم علي مصيعي198174
C33student.com بطرس فادى يوسف سويدان191842
C35student.com بلقيس عزت احمد مسعود190862
C36student.com بنان خالد رضوان الوريكات194025
C38student.com بنسيانا اسامه عبد المجيد الفرج194271
C40student.com بيان زيد مصطفى الزينات182447
C42student.com بيان عماد مازن الرواشده194061
C44student.com بيان يوسف ابراهيم الحوراني196002
C47student.com بيلسان محمد موسى نشوان196713
C49student.com تاال سائد يوسف الحلو190242
C51student.com تاال سفيان شفيق الريماوي199532
C53student.com تاال عبدالمحسن خالد العتوم194071



C55student.com تاال منتصر محمد اسعد196402
D2student.com تاال ناصر عبد الجليل الرشيد197054
D4student.com تامر طارق عبدالمحسن الحباشنه2191305
D5student.com تسنيم غازي محمد الشرعه2190628
D7student.com تسنيم محمود عبدالوهاب الموصلي197403
D9student.com تقى هاني جميل الطراونه191465
D11student.com جالل فواز جالل الدين مهركاني198813
D14student.com جلنار امجد ممدوح الفاعوري184723
D16student.com جمان جمال مناع عبيدو193884
D18student.com جنى كمال محمد اغريب2190444
D20student.com جهاد هاني علي العوضي193020
D22student.com جود حاكم فالح الفالحات194520
D24student.com جودي محمد بشار الدندشي190107
D26student.com حازم ايمن عادل البشير183632
D28student.com حسين عالء الدين مصطفى البياتي190251
D30student.com حال سمير حامد الفتياني191444
D32student.com حال عبد الجبار نمر مهنا197155
D34student.com حال ماجد غالب النابلسي185395
D36student.com حال مجدى محمد ابو دلو209401
D38student.com حال محمد حسن الحاج علي195221
D40student.com حال محمد محسن الدويكات193734
D42student.com حلى زيد محمد مكاحله199247
D44student.com حمزه امجد محمد نجادات195037
E2student.com حمزه جزاع جزاع السنيد171914
E4student.com حمزه جميل محمد ابو شاويش191012
E5student.com حمزه عبد الرحمن حافظ باكير196546
E7student.com حمزه عماد صالح عبد الحليم195691
E9student.com حنين ايمن علي احمد193748
E11student.com حنين رائد عبد الفتاح الدرادكه192760
E14student.com حنين محمد صالح ابو طربوش182685
E16student.com حيدرة حسين االشقر180069
E18student.com خالد جمال خليفة البدر العنزي190210
E20student.com ختام هيثم فايز رواجبه199134
E22student.com دانا روحي محمود التوتنجي2190464
E24student.com دانا عدنان عبد القادر ابو قمر198550
E26student.com دانة عجيل بدر سعود الظفيري190046
E28student.com دانه عمر موسى احمد198351
E30student.com دانه مأمون صالح بلوط198862



E32student.com دانيه وليد علي احمد193515
E34student.com دعاء علي حسين العربيات195362
E36student.com دعاء محمد مبارك الطراونه198445
E38student.com دعاء ناصر عبد الوهاب قاووق196800
E40student.com دنيا عبدالوهاب عبدالعزيز عبدالوهاب بن سيف180474
E42student.com ديما جهاد احمد القيسي208523
E44student.com ديما عوف عبدالرحمن عبدالرحمن190036
F1student.com دينا عماد رجا عبدالرحيم196200
F3student.com ذكريات احمد موسى الخاليفه182610
F5student.com رؤى احمد خليل عيسى2190049
F7student.com رائد نضال محمد سعيد مضيه198584
F9student.com راكان ابراهيم علي العبادي188469
F11student.com راما رائد محمد عبدهللا200132
F13student.com راما عبد القادر عوض داود197631
F15student.com راما ماجد فؤاد الحوراني191820
F16student.com راما ماهر محمد الحسني198475
F18student.com راما محمود عبد الحفيظ عيروط198462
F20student.com راما محمود يوسف الدابوقي196099
F22student.com رامه مامون محمد االحمد194235
F24student.com رامي ابراهيم ناجي غبار197191
F27student.com رايه احمد موسى الحسنات194045
F29student.com رزان سمير محمود القواسمي191485
F31student.com رزان شوكت فالح التميمي2191284
F33student.com رزان عاصف يوسف النجار197555
F35student.com رزان ناصر حسني جبران2190490
F36student.com رشا مناور عبداللطيف عبداللطيف190116
F38student.com رعد بسام عماري190292
F40student.com رغد رمضان عبدهللا حسن اكريم180403
F42student.com رغد محمد معروف جرار2190794
F44student.com رقية ناصر عبدهللا راشد الحمدان170035
F47student.com رقيه احمد يحيى جراده195669
F49student.com رمز اياد سعيد الفي193957
F51student.com رنا ياسر جمعه البيارى199041
F53student.com رنيم صالح مريحيل البداينه194260
F55student.com رهام نصر صالح بني ياسين194215
G1student.com رهف بسام رضوان الكساسبه191829
G3student.com رهف زيد عبدالحافظ ابورمان188085
G5student.com رهف معتز محمد نصار191568



G6student.com روان خلف بركات الطويل198533
G8student.com روان كمال واصف عبدالهادي2190468
G10student.com روزاندا احمد علي السبايله193005
G12student.com روزين عماد خلف حداد197706
G14student.com ريم عبدالرحمن محمود نافوخ197905
G17student.com ريم محمد سليمان الحياري193771
G19student.com زمزم اياد معروف ارشيد196189
G21student.com زيد عبد النور طايل هزايمه182321
G23student.com زيد عبدهللا سالم العمرات2190790
G25student.com زين طالل خليفه خريسات190260
G26student.com زين محمد احمد قضاه199485
G28student.com زين مفيد عيسى بطارسه2190620
G30student.com زينب سلمان190090
G32student.com زينب علي حاتم حاتم2191273
G34student.com زينه بسام محمد الصغير2190585
G37student.com سارة سعود محمد خليفة عقلة190067
G39student.com سارة ناصر راجح ناصر العجمي190194
G41student.com ساره ابراهيم نومان الحيصه2190515
G43student.com ساره احمد خليل قربن198423
G45student.com ساره احمد محمد عريقات196432
G46student.com ساره اكثم عبد المجيد الصرايره197639
G48student.com ساره عبد هللا عيسى الكايد198220
G50student.com ساره عمران سعيد هدايه197904
G52student.com ساره غسان يحيى الخوالده197733
G54student.com ساره ماهر سامح المحتسب196565
H1student.com ساره محمد احمد المغربي193962
H3student.com سالي خالد محمود ابوشعيره2190999
H6student.com سامر رائد محمد ابو حرب191196
H8student.com سجى اسامه محمود طبازه196657
H10student.com سجى رضا محمد ابومالل البلوي192144
H12student.com سجى عبد هللا ارشيد الديري194848
H13student.com سجى محمد احمد ابو سميره191290
H15student.com سدين خالد عبد العزيز الشرايعه197760
H17student.com سرين رائد سليمان الحيارات182186
H19student.com سلسبيل يوسف محمد علي المحتسب2190261
H22student.com سلطان احمد حمزه مصطفى2190612
H24student.com سلمى طارق محمود بيكاوى197642
H26student.com سماء امجد لطفي ابو سمره قطيشات191960



H29student.com سميه حسن حسني قاسم193878
H31student.com سنار قاسم محمد األغواني191693
H33student.com سندس احمد علي القضاه195011
H35student.com سندس فؤاد حسن زعرور191161
H38student.com سوسن محمد زيدان صالح195745
H40student.com سيرين انور نايف السواعير190920
H42student.com شدا حسام محمد الخطيب192384
H44student.com شفاء عبد ربه سلمان ابو صعيليك190929
1تاهيل 1 شكري رائد شكرى لطفي194372
1تاهيل 4 شهد طارق جبريل الهباهبه195713
1تاهيل 5 شهد عبدهللا عودةهللا الصلمان188785
1تاهيل 8 شهد محمد خلف الوقفي193477
1تاهيل 9 شهد منير خليل زقوت190066
1تاهيل 12 شهد نضال محمد الهروط2190889
1تاهيل 13 شيماء جمال اسحق العزه182214
1تاهيل 16 صالح محمود صالح ملكاوي195331
1تاهيل 17 صبا باسم جليل الدراس197563
1تاهيل 20 صهيب عبد هللا سالم عودات196003
1تاهيل 21 ضحى احمد صالح الربابعه2190572
1تاهيل 24 ضياء الدين خالد عبد العزيز الصغير192734
1تاهيل 25 عادل بالل محمد سويلم193444
1تاهيل 28 عاصم عمر علي العمري2190937
1تاهيل 29 عاصم محمد عبد القادر الخطيب197466
1تاهيل 32 عبد هللا زياد جميل العسعس198233
1تاهيل 33 عبد هللا سفيان احمد عبد الباقي190175
1تاهيل 36 عبد هللا عبد المحسن محمد ابو شرخ197187
1تاهيل 37 عبدالحليم معاذ عبدالحليم الرمحي184663
1تاهيل 40 عبدالحميد جعفر عبدالحميد الحياصات2190861
1تاهيل 41 عبدالرحمن ماهر عطا الرمحي195657
2تاهيل 2 عبدالرحمن محمد عمر باسل الجميلي190501
2تاهيل 4 عبدالرحمن محمد فتحي العربي عساف2190495
2تاهيل 6 عبدالعزيز خالد حمد أحمد حمد منصور الحداد190419
2تاهيل 8 عبدالعزيز عدنان عبدهللا علي الوقيان200157
2تاهيل 10 عبدالفتاح قيس عبدالفتاح يوسف199565
2تاهيل 12 عبدهللا انور عبدهللا الشمالي180171
2تاهيل 14 عبدهللا حسين غازي جوهر شهباز190087
2تاهيل 16 عبدهللا حيدر الجمالي190651
2تاهيل 18 عبدهللا داهود عبد الرحيم رداد186966



2تاهيل 20 عبدهللا سعد رغيان سعود الشريع170058
2تاهيل 21 عبدهللا صادق شعبان شعبان190165
2تاهيل 23 عبدهللا محمد شاكر الصياد199886
2تاهيل 25 عبير عوض رزق مكاحله191876
2تاهيل 27 عرين علي محمد الخصبه193904
2تاهيل 28 عفاف مازن خالد طبيله197987
2تاهيل 30 عالء الدين عماد الدين محمد ابو سنيمه191455
2تاهيل 32 علي ماهر حسن الطوري199464
2تاهيل 34 عمر احمد خليل سالم190891
2تاهيل 36 عمر احمد محمد سعيد العمور197372
2تاهيل 38 عمر اشرف عبد الفتاح ابو صبيح190314
2تاهيل 40 عمر بالل ابراهيم الخطيب191393
2تاهيل 42 عمر عادل علي الذويب2190440
2تاهيل 44 عمر ناصر سليمان الرواشده191287
2تاهيل 46 عمرو باسل خليل العطار190454
2تاهيل 48 عيسى محمد حمدان محمد العازمي190061
2تاهيل 50 غادة نجاح هادي مرشدي190124
2تاهيل 51 غاليه عيسى عبد المهدى العساسفه الحباشنه194412
2تاهيل 53 غسق حامد عبد الحسن190154
2تاهيل 55 غفران محمد سعيد العسعيس197732
2تاهيل 57 غيث اديب قاسم طالفحه196614
2تاهيل 59 فاتن سمير جمال عبدالرحمن المفلح2190580
2تاهيل 61 فاروق يسار فاروق منصور2190607
2تاهيل 63 فاطمة عبدالكريم190052
2تاهيل 65 فاطمة علي كمال ايوب190421
2تاهيل 67 فاطمة عماد حسين عبدالرحيم الصفار190001
2تاهيل 69 فاطمة غزوان هاشم الضاحي190041
2تاهيل 71 فاطمه عدنان رمضان نصار197901
3تربية 1 فرح احمد حسني الشقاح2190606
3تربية 3 فرح احمد خالد قطوش2190445
3تربية 5 فرح سمير حامد الفتياني191375
3تربية 7 فرح صالح الدين محمد ابو الرب191746
3تربية 9 فرح عبد هللا سعيد الخواجه197536
3تربية 11 فرح فيصل عذافة سعيد العنزي180095
3تربية 13 فرح محمد احمد هتريه194838
3تربية 15 فرح نظام محمد عبدربه201064
3تربية 17 فيصل يسار فاروق منصور2190604
3تربية 19 قمر حازم زياد دياب العمصي190093



3تربية 21 الرا محمود عبد الرحمن ابو عبيله191220
3تربية 23 الرا نايل سليم الرفايعه182365
3تربية 25 الزورد علي حسن المغربي197716
3تربية 27 النا لؤي داود خلف193411
3تربية 29 لجين حابس عيسى القيسيه193827
3تربية 31 لجين حسين عبداللطيف حجاج192083
3تربية 33 لجين هاني عوده الحجاج2191380
3تربية 35 لمى نعمان اسمير ابو شنب193836
3تربية 37 ليان ايهاب يوسف بوجة190035
3تربية 39 ليلى حسام حمدى الجردانه2190611
4تربية 1 ليلى عدنان رجا عبد الرحيم197771
4تربية 3 لين بهاء مقبل رشيد192751
4تربية 5 لين خالد عبد الرحمن حمود197855
4تربية 7 لين زيد جميل سرحان198324
4تربية 9 لين عالء محمد ابو طربوش190900
4تربية 10 لين ماجد سامي تفاحه198902
4تربية 12 لين محمود شتيوى الحسبان192131
4تربية 14 لين نضال عبد الفتاح بعاره195623
4تربية 16 لين يحيى عارف عارف195682
4تربية 17 لينا خالد ابراهيم الدعجه193557
4تربية 19 لينا عمار فتحي نواصره190710
4تربية 21 لينه عبد هللا محمد ثابت196341
4تربية 22 ماري منهل موسى الصايغ197579
4تربية 24 مجد احمد عوده الجابر185842
4تربية 26 مجد فايز محمود ابو جوده185222
4تربية 27 محمد احمد محمد عبد الرحيم كاتبه بدر191880
4تربية 29 محمد تركي ابراهيم ابو طبنجه198522
4تربية 31 محمد حامد محسن محسن188861
4تربية 33 محمد خالد حسين أطرش192413
4تربية 35 محمد سعيد حسني180503
4تربية 37 محمد سفيان سامي ابو شهاب199277
4تربية 39 محمد عبدهللا عمر الصوالحي188506
العلمية2 محمد عمر نعمان محمود2191290
العلمية4 محمد عوني عمار200291
العلمية6 محمد فرحان راشد العليمات192643
العلمية8 محمد كريم سليم اللصاصمه196916
العلمية11 محمد مصطفى محمد عبد الرازق197074
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