امتحان مادة مقدمة الى طب الفم واالسنان السريري والتشخيصي نظري
االربعاء  20/8/2014من الساعة 2 -12
توزيع الطلبة في قاعات االمتحان
مختبر التأهيل 2
التسلسل رقم الطالب اسم الطالب
 71813عبير يوسف محمود محمود
1
 79147عنود محمود عبدالمهدي الشخاترة
2
 84795عماد إسماعيل إبراهيم العجلوني
3
 91417مالك سعيد محمد عالن
4
 91451عمر هزاع حسني اشهب
5
 94829جمانا منصور فوزى الزعبي
6
 95544رند صقر محمد حرز اهلل
7
 97436سامية محمد علي سعيد
8
 97753محمد كعكوش
9
 97775ديما طالل داود عفانه
10
 98515منال احمد محمود دعسان
11
 100074اسالم فواز عبدالرحمن الدقاق
12
 100085بنان غسان جميل الزريقات
13
 100106غيداء عبد اهلل محمد الفراهيد
14
 100113مالك محمد عبد الرحيم الخاليله
15
 100173هبه محمد ذياب عبد الرحمن الخاليله
16
 103622سندس محمد مجيد البقصمي
17
 103746نور امين راتب درس
18
 104087نغم عاهد محمد شوملي
19
 104659ربى هاشم أحمد حبايبة
20
 104670النا خالد ابراهيم العجلوني
21
 104806اميرة محمد عبدالرؤوف النسور
22
 104810يوسف ظاهر محمد الطراونة
23
 104848لمى عصام صالح جلهم
24
 104947أالء خبزان
25
 106322نكلس فرح" معن فرح صويص"
26
 106569االء علي فتحي /الشيخ احمد/
27
 106833نور اسامه عمر هالل
28
 107107فرح محمد عودة سلمان
29
 110087اسيل اكرم عبد الرحمن المجالي
30
 110089افنان عبد الكريم محمد ابو مزروع
31
 110094ايمان بسام سعيد عبد الحليم
32
 110095بشار محمد داود شحرورى
33
 110097بالل عبد الكريم خليل القرارعه
34
 110098بيان حسين خلف القطيشات
35
 110104دعاء شاهر محمود هنانده
36
 110106رزان عيسى علي ناصر
37
 110107رغد علي سليم عالونه
38
 110109رواء عبد اهلل محمد حمادنه
39
 110110روان احمد نجيب الحطاب
40
 110112روان فؤاد محمد الزعاتره
41
 110113روان لؤي طعمه الخليل
42
 110114ريم خليل محمد طاهر /الحموري
43
 110115زينب محمد حمدان حسين
44
 110117شروق نبيل عوض كريشان
45
 110118شهد يوسف سالم الحجازين
46
 110119عامر خالد داود ابو عيد
47
 110120عرين ابراهيم محمود العبيدات
48
 110121علي هيثم علي جواد
49
 110122فاطمه خليل جميل جلنبو
50
 110123فداء خالد سميح المساعيد
51
 110124فرح خلدون طاهر الحارس
52
 110125فرح فيصل محمد النجار
53
 110126كفاح سعيد سليمان السعود
54
 110127لبنى محمد عمر الحنيطي
55
 110130محمد باسل محمد محمد
56
 110131محمود حسين عبد الرحمن عبد
57
 110134مروه منير سليمان النسور
58
 110135مزين عبد المجيد عبد السميع الطويل
59
 110136مسك محمود مصطفى وهدان
60
 110137ميس خالد عليان عبداهلل
61
 110138ميس محمد قدرى ناصر
62
 110141نور احسان عثمان طهبوب
63
 110142نور عبد المحسن حافظ القيسي
64
 110143نور محمد احمد مصطفى
65
 110144نور محمد يوسف الصوباني
66
 110145هبه حسني محمود الخرابشه
67
 110147هبه وحيد مصطفى حماد
68
 110148هديل عبد الكريم طراف الجارحي
69
 110149هديل محمد يوسف الرزاز
70

مختبر االندلس في مجمع القاعات االنسانية
 110150هال نبيه رفعت ديريه
71
 110151هند عدنان عوده العبادي
72
 110152هيا حسن هارون غوجه
73
 110169ايناس عيد خلف الهواري
74
 110206فرح سمير مراد بعباع
75
 110242اسماء هشام عوده العبادي
76
 110247اماني عطا اهلل محمد النظامي
77
 110257تسنيم زياد يوسف الجواميس
78
 110297معتصم خالد يوسف الهباهبه
79
 110385بتول محمد سليمان الحسنات
80
 110672ايه صالح سعيد عبد العزيز
81
 110701لين عبد االله العلي الصمادي
82
 112119تمارا زهير طايع سليم
83
 114344سجى عبدالرحيم حسين العالوين
84
 114418ديمة محمد سعيد ابوبكر
85
 114448شيماء نبهان خضر منصور
86
 114479مرام عصام جواد ابو غزاله
87
 114641نور هاني احمد السالق
88
 114909ريما رائد اكرم المدلل
89
 114963سرى حمدان عبد الرحمن خريسات
90
 115067هيا محمد يحيى تيم
91
 115190يقين حسين اسماعيل البهادلي
92
 115307سكينة عباس سليمان عباس علي دشتي
93
 115328احمد نزيه شريف العطعوط
94
 115340صفاء طالل عبد الحميد العدوان
95
 115351روان عبطان شالش المجالي
96
 115382حال امجد عدنان كنعان
97
 115473يارا نايف حاج محمد
98
 115487سوزان محمود حسين
99
 115537 100حسين عادل جاسم الجميعي
 115783 101دانه عمر اسماعيل يونس
 115902 102لين يحيى عيسى فرحان
 115919 103روال صباح عوده العمارين
 115938 104روان توفيق محمود ابو غزه
 116063 105وئام حمدي محمود منصور
 116078 106هبة فتحي هاشم البنا
 116191 107علي ابراهيم احمد الشرع
مختبر الدراسات العليا  -مجمع القاعات االنسانية
 116364 108اماني موسى محمود االسمر
 116393 109ميس مروان عبدالعزيز الرفاعي
 116444 110عروب عبدالكريم احمد الحياري
 116476 111دانا عمر عبد العزيز المناصير
 116542 112حسين عبدالجليل عبداهلل الحواج
 116544 113ريم داود /السيد أحمد /عبدالجليل
 116545 114سلمان شكري عبدالرحمن سيار
 116547 115فاطمة عيسى علي الحلي
 116548 116فاطمة حسين علي شمس
 116634 117منى عبد اهلل السليمان الوريكات
 116708 118هاشم احمد حسين ابو صافي
 116749 119راية سلطان توفيق /أبو عرابي العدوان/
 116803 120وعد عوض عبداهلل الجبالي
 116866 121انجي عوني اسماعيل كوكش
 116926 122امير انطون ميشيل فرنجيه
 116935 123غاده نافذ عبد الرحمن عبد الهادى
 116940 124لينا جهاد رفيق قبها
 116984 125سيرين غالب محمد الشاويش
 116993 126مجد عبدالرؤوف سليم ربابعة
 117071 127ذوالفقار عبدالكريم مغير الربيعي
 117146 128غادة فوالذ شاهر الشاوي
 117157 129داليا جبريل ابراهيم الهريني
 117185 130داليا انمار عبد النور ويا
 117230 131االكياز اناييس /اوهان اصادوريان/
 117414 132رنين علي محمد القيسي
 117512 133ياسمين أحمد سليمان الخطيب
 117532 134اشرف سعيد عمر فرج
 117548 135يعقوب سعيد حامد اسماعيل
 117753 136خالد وليد خالد عريم
 117824 137شهد ناصر شوكت رزق اهلل
 118094 138رؤى عثمان فايز العوران
 118118 139سارة عصام سعيد التلي
 118630 140عالء محمود محمد مطر
 118642 141محمد شاكر غره
 119032 142محمد نزار مصاروه
 119035 143محمود خالد محمد مصالحه
 119130 144اسيل فتحي بديع صالح
 119132 145اسيل احمد محمود المومني
 119172 146ايثار عبداهلل محمد نصار
 119255 147اريج صالح الدين محمد حماد
 119257 148اسماء سليم محمود سليم
 119263 149مها خالد خلف الحسبان
 119304 150سجى عزم عبيد القراله
 119317 151ميس عبدالرحيم احمد الخريسات  /منقول
 119486 152عبداهلل محمد حسن بني عيسى  /منقول
 119512 153تمارا خالد محمود بكر  /منقول

