
كلية
التمريض
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خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

ا��������س�������ام ج������ه������اد خ����م����ي���������س ق���������دوره
ا�����س����ي����ل ن�����اي�����ل اب������راه������ي������م امل����ج����ايل
خ��������ال��������د ع�������ل�������ي ن��������اي��������ف ال��������غ��������رام
را�������س������د ي����و�����س����ف حم����م����د امل����ل����ك����اوي

ال������ع������رب������ي ع�������ل�������ي  اح��������م��������د  روان 
����س���وزان ي��و���س��ف ع��ب��د احل��م��ي��د ح��ام��د
�����س����ه����ي����ب ع�����م�����ر ام���������ن �����س����ط����ن����اوى
عائ�سه مراد عبد الرحيم احلاج ح�سن
ع��ب��د ال���رح���م���ن ع��ي��د خ�����س��ر احل����داد

العليمات �سليمان  اهلل  عبد  ف��ردو���س 
ن�����اي�����ف م����و�����س����ى ب���������دوي اب�������و ���س��خ��ن
ول���ي���د حم��م��د رائ�����د حم���م���ود ح��م��دان
ي���زن ع��ب��د اهلل ج��م��ي��ل ال�����س��ي��خ  اح��م��د
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تخ�ص�ض علم التمري�ض
كلية التمريض

ه���������اين ع�����ل�����ي حم������م������ود اب���������و رب����ي����عحم�����م�����ود اح�����م�����د ج����ا�����س����ر اب�������و زي����د����س���روق ع��ب��د ال����ق����ادر اح���م���د امل��غ��رب��ي

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

حنن حممد م�سطفى هديب
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

احمد فريد حممد عليان

ا�سراء حممد فرحان امل�ساقبه

ا�سيل احمد حممد ربعي

الهام طه خليل �سندوقه

اريج مروان حممد اكلن

ا�سام احمد ا�سماعيل عو�س

افراح حممد عي�سى م�سطفى

اميان حممود �سامه من�سور

احمد قا�سم حممد ال�سمادى

ا�سراء هاين حممد فريحات

ا�ستياق مفلح علي العقيل

انوار مو�سى حممود عا�سي

ا�سراء جمال حممود ال�سيخ قا�سم

ا�سيل احمد �سليم ال�سلمي

االء توفيق ابراهيم نزال

اينا�س احمد �سالح رحال
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

ايه جمال حممود ال�سيخ قا�سم

تيماء حت�سن حممد الرقب

خلود مروان ح�سن حممد

ر�سا ح�سن حممود البزايعه

اآيه ماهر كمال ال�سا�ساين

جنان ماهر حرب ال�سوابكه

رزان �سمري حممود امل�سرتيحي

رند نزار عبد املجيد ياغي

ايه حممد عبد الفتاح امل�سع�سع

ثائر م�سطفى جابر االخر�س

دانيا طال حممد العليمات

رغد ا�سامه عبد اجلواد عوي�س

بلقي�س عبداحلكيم �سيف اهلل امل�ساعفه

حنن علي حماد الرتابن

رزان حممد يو�سف خليل

رهف حممد احمد املحي�سن
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

روان خليل احمد ناجي

روؤى �سعبان حممد بنات

�ساره يون�س حممد التميمي

�سحى حممد عبداهلل العبداهلل

روان علي �سالح حممد

زين �سليمان عطا املحي�سن

�سند�س هاين احمد عزوز

طيف ر�سيد حممد ال�سمحان

روان عادل رزق اهلل امل�ساقبه

ريناد �سائد كمال �سعاده

�سند�س ناهد �ساكر ح�سونه

�سحى مطيع توفيق ال�سحروري

روال حممود ابراهيم الر�سوان

�ساره �سالح ابراهيم ابو �سرخ

�سبا مراد احمد ابو رحمه

عا خالد احمد غزال
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

عهود عيد �سامل اجلهيني

ملى وجيه داود علو�س

حممد جا�سر حممود �سمري

معن احمد علي النعيمات

فرح ر�سوان حممود الربدويل

لينا �سالح �سبحي مرعي

حممود حامت حممود خ�سريات

منى حممد �سعيد ابو �ساح

غرام حممود �سلمان ابو نامو�س

لينا جعفر حممد جعفر

حممد عو�س علي ن�سار

ماك حممد امن عامر

لبنى م�سطفى حممد ابو �سرعه

مايا �سعيد رافع اخلطيب

مروه �سمري عبدالكرمي الدايل

مي�سون خالد �سليمان ح�سن
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

ندى علي �سعود ثلجي

هبه يو�سف حممد ال�سنربى

هاله احمد غنام ابو زهري

وهيبه �سعود حممد ال�سعيدي

منري عاطف خلف اخلوالده

هيا ابراهيم روبن الكردا�سي

هبه عماد الدين علي داود

يا�سمن حممد امن علي الزواهره

اح����م����د ع���ي�������س���ى حم����م����ود ال�����ق�����اروط
اح������م������د وا��������س�������ل حم�����م�����د امل����وم����ن����ي
اري���������������ج حم������م������د خ��������ال��������د ع���ي�������س���ى
ا����س���ام���ه حم���م���د ت���وف���ي���ق ال�����زواه�����ره
ا�������س������راء ف����اي����ز ع�����ب�����داهلل اب������و دع���ي���ج
ح�����س��ن ع���ب���د اهلل حم����م����ود  ا������س�����ام 
البلوي ال��ه��ريف  ح�سن  حم��م��د  ا���س��م��اء 
ا���س��م��اع��ي��ل ح���م���د ����س���ال���ح اخل����وال����ده
ا����س���ي���ل ع����اط����ف ����س���ح���ده اب������و ����س���اور
ا������س�����ي�����ل ع����ي���������س����ى حم�����م�����د ال����ن����ج����ار
ا�������س������ي������ل حم������م������د ر���������س��������ان ع����اب����د
ا����س���ي���ل حم���م���د ����س���ل���م���ان ال�������س���م���ادى
ا����س���ي���ل حم���م���د ����س���اك���ر اب������و ���س��اه��ن
ا��������س�������رف ح���������س����ن ه������������زاع ع���ل���ي���م���ات
ال���������س����ف����ي����ان ق�����ا������س�����م  ع������������واد  االء 
امل�����وؤي�����د ح����م����ود ح�����م�����دان ال��ع��ل��ي��م��ات

ام����������ل اح������م������د ح���������س����ن ال�������زي�������ودى
ام���������ريه اح�����م�����د ف�������رج ع����ب����د ال�����ق�����ادر
ان�������������س �������س������امل اح������م������د امل����ن����ا�����س����ري
ان�����������������وار خ��������ال��������د خ�����ل�����ي�����ل ب������ره������وم
اي�����ن�����ا������س غ�����������س�����ان �����س����ع����ب����ان ب����ره����م
اي�������������ه ���������س��������امل م������ف������ل������ح ال��������زوغ��������ه
ال����ع����م����و�����س اح������م������د  ������س�����ام�����ه  اآالء 
ب�������راءه رب������اح حم���م���د حم���م���د ���س��ال��ح
ب��ك��ر ع��ب��د ال��ك��رمي حم��م��ود اجل����رادات
ت��������ه��������اين ع������ط������ا �������س������ال������ح ك����ن����ع����ان
ت�����ه�����اين م����و�����س����ى حم����م����د ال�����ه�����راب
ح���������س����ن اك������������رم ح���������س����ن����ي ال����ن����ج����ار
ح����م����ا�����س را�������س������ي ح���������س����ن ال���ع���ب���ي���د
ح�����ن�����ن �����س����ع����ي����د حم�����م�����د اجل����������زره
عليوي خليل  حممد  عبدالنبي  خليل 
دال��������ي��������ا وائ�������������ل خ����م����ي���������س ال����ع����ج����ل

ه�����ن�����دي ر����������س���������دي  جم�����������دي  دالل 
دي������اال ي���ع���ق���وب اب����راه����ي����م ال����دوي����رى
دمي�����������������ه حم���������م���������د ع���������ل���������ي غ���������امن
را������س�����د حم�����م�����ود ع���ق���ل���ه ال���ع���ل���ي���م���ات
ال����ب����واري����د ح����م����د  اهلل  ع���ب���ي���د  راي��������ه 
رب��������������ى حم�������م�������د �������س������ل������ي������م ح����م����ت����و
ب���������س����ري حم�������م�������د  ع���������م���������ار  رزان 
رق������ي������ه ن�����ا������س�����ر �����س����ل����ي����م ال���ق���ي�������س���ي
رن������������������ا زي����������������������اد اح�����������م�����������د ب�������ط�������اح
رن����ا ن��ا���س��ر ع��ب��د احل���اف���ظ ال��ث��واب��ي��ه
رن��������������ان ي������و�������س������ف اح�������م�������د ح�������س���ن
ال���������س����وره اهلل  ع����ب����د  ن����������واف  ره����������ام 
اب�����وخ�����������س�����وم ع�����ط�����ا  ب�����������س�����ام  روان 
ال�سلتوين الرحمن  عبد  خ��ال��د  ���س��اره 
������س�����اره خ�������س���ر ط����ال����ب اب�������و ���س��ب��ي��ب
�������س������امل ي�����ا������س�����ر �������س������امل ال�����غ�����وي�����ري
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

���س��ام��ي��ه ع���ب���د اهلل ب��خ��ي��ت��ان اجل���ب���ور
������س�����ج�����ود ع�����ل�����ي ح���������س����ن احل������م������دان
�������س������ع������اد ع�����ي�����������س�����ى ح�����������رب �����س����وك����ه
���س��ذى ال��ق��ل��ب حم��م��ود اح��م��د م�سامله
����س���وك���ت حم���م���د ����س���وك���ت ن�������س���ريات
����س���ه���ي���ب حم����م����د ح�������س���ن اخل���ط���ي���ب
ع��اء ال��دي��ن حم��م��ود اب��راه��ي��م هيكل
ع������م������ار ي�����و������س�����ف ف���������رج اخل�������وال�������ده
ف���اط���م���ه اح����م����د اب����راه����ي����م ال��ف��ق��ي��ه
ف������اط������م������ه خ��������ال��������د حم��������م��������ود زي������د
������س�����راره حم����م����د  روؤوف  ف����اط����م����ه 
ف���اط���م���ه حم���م���د ي���ع���ق���وب اب�����و ه���ال
فاطمه حممود حممد ر�سدى الزغول
ف���اط���م���ه حم���م���ود ي���و����س���ف ن��واه�����س��ه
ف�����ه�����د غ������������ازى ف�����ه�����د اجل����ح����او�����س����ه
ال����ع����ب����ي����دات حم�����م�����ود  داود  ق�������س���ي 
ق����م����ر ج�����ه�����اد ع����ب����د احل����ل����ي����م ح���ري���ز
ل���ب���ن���ى ي���و����س���ف م���و����س���ى احل�����واج�����ره

ل����ي����ان ا����س���م���اع���ي���ل حم����م����د اجل�������راح
اب����راه����ي����م حم����م����د  اهلل  ع����ب����د  ل���ي���ن���ا 
م�������اأم�������ون ري������ا�������س ع����ل����ي ال���ط���وي���ط
جم������د حم�����م�����ود حم����م����د امل����ح����ارم����ه
حم���م���د ا����س���ح���ق اب����راه����ي����م اب���راه���ي���م
حم������م������د ج�����م�����ي�����ل ع������ب������د ع����ث����م����ان
حم���م���د ����س���ام���ي م�����س��ط��ف��ى اب���راه���ي���م
حم������م������د �����س����ع����ي����د ك�������ام�������ل ع���ي�������س���ى
ال���زي���ود اب����راه����ي����م  حم���م���د ع���ب���د اهلل 
حم��م��د ع���دن���ان حم��م��د ط���ه ال���ل���داوى
حم��م��د م��و���س��ى ���س��ع��د اهلل ال���زواه���ره
م����������رح ج������ه������اد ع����ي���������س����ى م�������س���اق���ب���ه
م�������������رمي ح�������������س������ن حم�������م�������د ذي����������اب
م�����س��ط��ف��ى حم���م���د اح����م����د امل��ع��ال��ي��ه
م����ع����ت����ز �����س����م����ري ع�����ل�����ي اب���������و ج���م���ع���ه
م������������اك م������ن������ري ح�����������س�����ن ال����ع����ب����د
م����ه����ن����ا جم����������دى ان�����ي�����������س اب����������و ري�����ا

م��ه��ن��د ج���م���ال ع���ب���د اجل����ب����ار ال���ف���روخ
اب���و جنيله اح��م��د  مهند حم��م��د ع��ل��ي 
م������ي حم����م����د �����س����اك����ر اب��������و ����س���اه���ن
اله�سلمون ن��ع��م��ان  امل��ن��ع��م  ع��ب��د  مي�س 
م����ي���������س ك������ام������ل اح������م������د م����ه����ي����دات
ن����ب����ي����ل ع������ام������ر �����س����ي����ت����ان م���ع���اي���ع���ه
ن���������������دى ع��������ل��������ي ���������س��������ع��������ود ث����ل����ج����ي
ه�����ب�����ه ع�����ل�����ي حم�����م�����د ال������رواج������ب������ه
ه�����ب�����ه حم�����م�����د م�����������س�����ب�����اح �����س����ع����اده
ه���ب���ه حم���م���ود اح���م���د اب�����و ���س��ع��ي��ل��ي��ك
ه����دي����ل ج����م����ال ن����اي����ف ال�������س���ي���خ ع��ل��ي
ه��������دي��������ل زاي����������������د ح�������������س������ن ال�������ك�������وز
ه������دي������ل ف����ت����ح����ي ي�����و������س�����ف ع�����رق�����ان
امل�������س���رى حم���م���د  اهلل  ����س���ي���ف  والء 
يا�سمن حممد عبد الرزاق اخلراب�سه
ي��ا���س��م��ن ن������واف حم���م���ود اخل����وال����ده
ي������������زن را����������س���������د ف������������اح ال�����ق�����ب�����ان
ي����و�����س����ف اح�����م�����د ج������رب ال�����ع�����راع�����ره
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خريجو الماجستيركلية التمريض

تخ�ص�ض التمري�ض
خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018

ع����ل����ي ع������دن������ان حم����م����د ف�������س���ل ال���ع���ق���اد
ال�����ط�����ل اب��������راه��������ي��������م  ع��������ق��������اب  اروى 
ع�������ام�������ر ن�������اي�������ف ه������������اين ال�������ط�������راون�������ه
م�����������������روان ن�����ع�����ي�����م حم������م������د ������س�����اوي�����������س
ال�سمريي م�سطفى  عبداحلكيم  خ��ل��ود 
ن�������������ور ع�������ث�������م�������ان ع��������و���������س �����س����ع����ي����ف����ان

ت��������ق��������وى ع�������ل�������ي م������ف������ل������ح ال�����ق�����ب�����ي�����ات
اب���وج���راد رب�����اح  ح�سن"  "حممد  ����س���ذى 
ن�����������������س��������ال ف���������������اح ح��������م��������د ال����������زي����������ود
ام�������ل حم����م����د ت���ي�������س���ري ق����ا�����س����م ع��ب��اب��ن��ه
ك������راج������ه اهلل  ع������ب������د  رب���������������اح  اح��������م��������د 
م�����������ع�����������اذ حم�����������م�����������ود زك�����������������ي ب���������ع���������ارة

ال����ع����ط����ي����ات اح������م������د  ج����م����ي����ل  رزان 

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

ث�����������روه ������س�����اه�����ر حم�����م�����د ال�������س���ب���ل���ي


