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األشعة التشخٌصٌة2ضُحالزرٌمات ٌعموب اكرم زٌد40

األشعة التشخٌصٌة2سنةالمراله سالم جمٌل عمر41

األشعة التشخٌصٌة2سنةالمومنً دمحم لاسم دمحم42

األشعة التشخٌصٌة2سنةالهٌاجنه احمد علً زٌد43

األشعة التشخٌصٌة2سنةالشوابكه علً الحمٌد عبد نشأت44

األشعة التشخٌصٌة2ضُحالحاللمه دمحم راضً جابر45

األشعة التشخٌصٌة2ضُحالحدٌدى فاٌك الحكم طارق46

األشعة التشخٌصٌة2ضُحالبطوش عبدهللا عوده باسل47

األشعة التشخٌصٌة2ضُحالروابده دمحم نور دمحم صفوان48

األشعة التشخٌصٌة2سنةمصطفى بنً احمد هاشم دمحم49

األشعة التشخٌصٌة2سنةالخرابشه عبد منور هللا عبد50

األغعح انتػخٍصٍح1سنةطارق دمحم عواد العظامات51

األغعح انتػخٍصٍح1سنةخلدون احمد عبد الفتاح الحدٌدى52

األغعح انتػخٍصٍح1سنةشذى محمود رستم السوٌلمٌٌن53

األغعح انتػخٍصٍح1سنةلبنى خالد بكر التمٌم54ً

األغعح انتػخٍصٍح1سنةامٌره حسن عٌبد المعٌط55ً

األغعح انتػخٍصٍح1سنةغٌث فٌصل دمحم الحوران56ً

األغعح انتػخٍصٍح1سنةندى بدر شفٌك الشهاب57ً

األغعح انتػخٍصٍح1سنةبٌان جمٌل عبدهللا العرمان58



األغعح انتػخٍصٍح1سنةسباء طه مصطفى زاٌد59

األغعح انتػخٍصٍح1سنةنثُى دطٍ دمحم انذٍُط60ً

العالجٌة األشعة3سنةالزعبً بدر الرزاق عبد الدٌن نور1

العالجٌة األشعة3سنةالزٌود سٌران ٌوسف اشرف2

العالجٌة األشعة3سنةالحٌارى العزٌز عبد علً زٌد3

العالجٌة األشعة3سنةابوعاشور صبح مرزوق دمحم4

العالجٌة األشعة2سنةحداد نجٌب هانً تامر5

العالجٌة األشعة2سنةسوٌلم ابو احمد دمحم احمد6

العالجٌة األشعة1سنةدمحم مبارن سلٌمان الشرادلة7

التأهٌل والمفاصل4سنةالمماز عواد ابراهٌم سنان1

التأهٌل والمفاصل4سنةالفرجات محمود ابراهٌم رابعة2

التأهٌل والمفاصل3سنةالدراوشة  سالم دمحم  رام3ً

التأهٌل والمفاصل3سنةالدواغرة نعٌم فاٌز صهٌب4
التأهٌل والمفاصل3سنةالجراح فارس محمود دمحم5

التأهٌل والمفاصل2ضُحالجالودي  علً   اسامة6

التأهٌل والمفاصل2ضُحالخالدي هاشم دمحم صادق هناء7

التأهٌل والمفاصل2سنةعضٌبات دمحم موفك مرٌم8

التأهٌل والمفاصل2سنةالسورٌكً علً سلٌمان بالل9

التأهٌل والمفاصل2سنةالرحامنه ٌوسف حسٌن عل10ً

التأهٌل والمفاصل2سنةمظهر علً دمحم الدوم11ً

انجهذٌح4سنةالحشاٌكه عمر نضال سمٌره1

انجهذٌح4سنةزاٌد عارف لؤى الهام2

انجهذٌح4سنةالجربانً  علً صالح احمد3

انجهذٌح4سنةالنسور دمحم احمد نسٌم4

انجهذٌح4سنةالمجالً دمحم مرتضى سناء5

انجهذٌح4سنةحتر زواد الٌاس عمر6

انجهذٌح4سنةعوٌس موسى وجٌه سام7ً

انجهذٌح2ضُحعضٌبات دمحم حسٌن فراس8

انجهذٌح2ضُحكرٌشان صبح حسٌن مٌس9

النووي الطب4سنةالعبادى احمد محمود اٌهم1

النووي الطب3سنةخوالده علً دمحم ٌزن2

النووي الطب3سنة خلٌفات خالد براءة3

النووي الطب3سنةمحسن علً عبدالرزاق افراح4

الطب الولائ2ًسنة الفاعوري صبحً  عبدالرحٌم خالد1

الطب الولائ1ًسنةالجبالً دمحم علً سٌف2



انًختثراخ4سنةعلً دمحم باسم دمحم1

انًختثراخ3سنةالمالحمه علً ناصر تسنٌم2

انًختثراخ3سنةالصمادى احمد المجٌد عبد ربى3

انًختثراخ2ضُحالدجانً فائك ٌحٌى ثروت4

المختبرات2سنةعزاٌزه حسن علً الحارث5

المختبرات1انسجة سنةٌاسمٌن محمود سلمان السعٌدات6

المختبرات1انسجة سنةٌاسمٌن خلٌل محمود الصبح7

المختبرات1سنة انسجة عٌشه العبد ٌوسف دمحم8

المختبرات1سنة انسجة حورانً محمود دمحم خالد9

المختبرات1احٌاءدلٌمة سنةامانً دمحم اشتٌوي الربع10ً

المختبرات1امراض دم سنةشذى موسى شاكر المٌس11ً

المختبرات1مراض دم سنةدٌما رائد خالد الدباس12

انُفطٍح4سنةاسعد كامل نضال رٌتا1

انُفطٍح4سنةالكاف دمحم ٌحٌى دمحم2

انُفطٍح4سنةباٌزٌد دمحم عبود دمحم3

انُفطٍح4سنةلادوره دمحم عبده بدر4

انُفطٍح4سنةالنابلسً ٌحٌى وائل ٌحٌى5

انُفطٍح2ضُحهادي جمعان رمضان اسما6

النفسٌة2ضُحالجبالً المنان  عبد اسحك هان7ً

النفسٌة2ضُحالنجادا سلٌمان الحمٌد عبد حال8

النفسٌة2ضُحالهادي عبد ابراهٌم احمد بٌان9

النفسٌة1ممٌم طب نفسً سنةدمحم وائل فائك هندٌه10

النفسٌة1ممٌم طب نفسً سنةإٌهاب خالد شحادة اللصاصمة11

النفسٌة1ممٌم طب نفسً سنةمنى عبد الفتاح ابو الفتوح ابراهٌم12

النفسٌة1ممٌم طب نفسً سنةاالء عٌسى عز الدٌن الشرٌف13

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةالسخنً احمد دمحم عامر1

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةكرٌشان دمحم محمود غٌث2

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةالدراوشه دمحم الحمٌد عبد اٌمن3

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةحاللشه سعٌد زٌاد طارق4

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةالصمادى طعمه جمال الدٌن ضٌاء5

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةالثلجً ابراهٌم ٌوسف اسامه6

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةالحبشً دمحم عمر احمد7

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةالجعبري عوده سلمان محمود8

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةالبطاٌنه دمحم السالم عبد دمحم9

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةالطٌار دمحم احمد دمحم10

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةالمطاونه هللا عطا دمحم الحارث11



تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةالرواحنه سلٌمان سالم زٌاد12

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةالخضور محمود اسماعٌل انس13

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةلرٌعه بشٌر بشٌر عل14ً

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةعبدالجلٌل هزاع احمد عل15ً

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةالضمراوي حسن راشد حسن16

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةخاطر احمد خاطر محمود17

تخذٌر ٔاألَعاظ4سنةحدادٌن  موسى سمٌر عامر18

تخذٌر ٔاألَعاظ3سنةرمان ابو احمد موسى احمد19

تخذٌر ٔاألَعاظ3سنةسوالد سلٌمان سمٌر رامز20

تخذٌر ٔاألَعاظ3سنةالعبداالت محمود ٌونس لطف21ً

تخذٌر ٔاألَعاظ3سنةالحراسٌس فرحان عبدالرحمن دمحم22

تخذٌر ٔاألَعاظ3سنةٌوسف دمحم مصطفى دمحم23

تخذٌر ٔاألَعاظ3سنةالجعافرة زعل سمٌح احمد24

تخذٌر ٔاألَعاظ3سنةهماش احمد سمٌر احمد25

تخذٌر ٔاألَعاظ3سنةشمعون الٌاس اطوان الٌاس26

تخذٌر ٔاألَعاظ3سنةجعارة الدٌن تمً دمحم عماد27

تخذٌر ٔاألَعاظ3سنةالدرعان حسٌن عبدهللا منصور28

تخذٌر ٔاألَعاظ3سنةالشوبكً دمحم سالمة دمحم29

تخذٌر ٔاألَعاظ3سنةالهواري الرحمن عبد عبدهللا دمحم30

تخذٌر ٔاألَعاظ3سنةالحدٌدي ابراهٌم فاٌز عبدهللا31

تخذٌر ٔاألَعاظ3سنةالعبادي جوٌفل دمحم عامر32

تخذٌر ٔاألَعاظ2ضُححلو الرحٌم عبد حلمً الرحمن عبد33

تخذٌر ٔاألَعاظ2ضُحعلٌان ٌوسف دمحم مروان34

تخذٌر ٔاألَعاظ2ضُححسٌن سعٌد سلٌمان مصطفى35

تخذٌر ٔاألَعاظ2ضُحخمٌس ٌوسف موسى عمرو36

تخدٌر واألنعاش2ضُحعٌن ابو الكرٌم عبد زٌاد هاشم37

تخدٌر واألنعاش2ضُحسالمه بنً صالح مصطفى احمد38

تخدٌر واألنعاش2ضُحدراوشه دمحم بركات عمار39

تخدٌر واألنعاش2ضُحدلو ابو علً علً دمحم عل40ً

تخدٌر واألنعاش2سنةالعوٌمرٌن عٌاده رمزي سجى41

تخدٌر واألنعاش2سنةالخالٌله رجاء عواد فراس42

تخدٌر واألنعاش2سنةالحراحشه ممبل علً دمحم43

تخدٌر واألنعاش2سنةالجالودى سالم اسماعٌل اسٌد44

تخدٌر واألنعاش2سنةالنعٌمات دمحم زاٌد ٌحٌى45

تخدٌر واألنعاش2سنةالداود دمحم المنعم عبد دمحم46

تخدٌر واألنعاش2سنةالغراٌبه امٌن احمد دمحم47



تخدٌر واألنعاش2سنةالمجالً دمحم احمد حسام48

تخدٌر واألنعاش1سنةالزٌود سالم ناصر عدي49

تخدٌر واألنعاش1سنةالحٌارى رجب سعد احمد50

تخدٌر واألنعاش1سنةالعٌسائً احمد ناجً دمحم51

تخدٌر واألنعاش1سنةحسن راشد بهزاد زٌد52

تخدٌر واألنعاش1سنةالسعاٌده مطلك عٌد لؤي53

تخدٌر واألنعاش1سنةالكاف عمر مناف حسام54

تخدٌر واألنعاش1سنةمنصور مسعود بن المكً دمحم55

تخدٌر واألنعاش1سنةالسعٌد عبدهللا محمود خالد56

جرادح انعظاو5سنةالسعاٌده حسٌن عادل دمحم1

جرادح انعظاو5سنةٌاسٌن الخالك عبد احمد نضال2

جرادح انعظاو5سنةالسرحان فهد ٌوسف فهد3

جرادح انعظاو5سنةبشر دمحم غالب ولٌد4

جرادح انعظاو5سنةعتوم حسٌن عٌد دمحم ٌوسف5

جرادح انعظاو5سنةالنجار علً حمود أمٌن6

جرادح انعظاو5سنةالعوامله الرحٌم عبد علً احمد7

جرادح انعظاو5سنةالخوالده مصطفى الكرٌم عبد عامر8

جرادح انعظاو5سنةجوٌنات ابراهٌم نادر مراد9

جرادح انعظاو5سنةعلٌمات عواد الكرٌم عبد خٌر دمحم10

جرادح انعظاو4سنةملحم بنً عبدالمادر احمد خالد11

جرادح انعظاو4سنةالدهون دمحم علً دمحم12

جرادح انعظاو4سنةمصطفى بنً حسن سامً دمحم13

جرادح انعظاو4سنةحداد سرور غسان سعد14

جرادح انعظاو4سنةالشرع صالح فؤاد ناصر15

جرادح انعظاو4سنةشرادله سلٌمان صالح سلٌمان16

جرادح انعظاو4سنةالزعبً الفتاح عبد تٌسٌر حسان17

جرادح انعظاو4سنةالطعٌمه طعمه حابس فٌصل18

جرادح انعظاو4سنةابراهٌم احمد دمحم لٌث19

جرادح انعظاو4سنةالعمرى علً شاهر بشار20

جرادح انعظاو4سنةالبالع دمحم عبده اكرم21

العظام جراحة4سنةكراجه محمود راجح ٌزن22

العظام جراحة4سنةالذنٌبات الرزاق عبد وائل زٌد23

العظام جراحة4سنةالدوٌكات كامل العزٌز عبد فٌصل24

العظام جراحة4سنةالمفلحً احمد علً تامر25

العظام جراحة4سنةالمومنً دمحم عثمان زٌد26

العظام جراحة4سنةالخزاعلة فلٌح دمحم لص27ً



العظام جراحة4سنةالطعانً عبدالعزٌز ماجد اٌهاب28

العظام جراحة3سنةالحٌاري دمحم احمد فادي29

العظام جراحة3سنة الشراٌعة عبدالجلٌل عبدهللا لٌس30

العظام جراحة3سنةالهزاٌمة رضوان ربه عبد دمحم31

العظام جراحة2سنةحماد عصام مهند احمد32

العظام جراحة2سنةالورٌكات عٌد خلٌل صهٌب33

العظام جراحة2سنةالربضً توفٌك سمعان جرٌس34

جرادح انعظاو2سنةالخرابشه احمد نوٌران احمد35

جرادح انعظاو2سنةالرواشده احمد بن احمد رفعت36

جرادح انعظاو2سنةصبٌحات محمود دمحم محمود37

جرادح انعظاو2سنةالخرٌسات لاسم غسان زٌدون38

جرادح انعظاو2سنةالطراونه دمحم المادر عبد دمحم39

جرادح انًطانك5سنةعٌسى دمحم موسى دمحم خالد1

جرادح انًطانك5سنةالخطٌب دمحم نمر احمد2

جرادح انًطانك4سنةزاٌد ابو حامد حمد بالل3

جرادح انًطانك4سنةلشوع سلٌم وصفً انس4

جرادح انًطانك4سنةالخٌاط ٌاسٌن دمحم ٌاسٌن5

جرادح انًطانك4سنةعمرو دمحم ابراهٌم دمحم6

جرادح انًطانك3سنةالشمران ابراهٌم خالد امٌن7

جرادح انًطانك3سنةالعٌسى دمحم فتحً زٌاد8

جرادح انًطانك3سنةالرواحنه حمود عوده عل9ً

جرادح انًطانك3سنة حمٌدي فاروق دمحم10

جرادح انًطانك3سنةالدالبٌح منٌزل طاٌل مهند11

جرادح انًطانك2ضُحزحراوي ذٌب احمد مصعب12

جرادح انًطانك2ضُحالعربٌات الحلٌم عبد مؤمن دمحم13

طب وجراحة العٌون 4سنةالدباس دمحم فواز دمحم1
طب وجراحة العٌون 4سنةحجاج علً دمحم عامر2
طب وجراحة العٌون 4سنةالزبون علً الحاج عادل اشرف3

طب وجراحة العٌون 4سنةحسن خلٌل هللا عبد ارٌج4

طب وجراحة العٌون 4سنةالشرٌده عباس دمحم هبه5

طب وجراحة العٌون 4سنةعزاٌزه طٌب عبدهللا حنٌن6

طب وجراحة العٌون 4سنةعضٌبات لاسم رٌاض ماهر7

طب وجراحة العٌون 4سنةجٌهان نماب شاه فاطمة8

طب وجراحة العٌون 4سنةالخصاونه دمحم عونً بٌان9

طب وجراحة العٌون 4سنةحدادٌن متري فرنسٌس خالد10

طب وجراحة العٌون 4سنةالعٌسى احمد ٌاسٌن نسرٌن11



طب وجراحة العٌون 4سنةعبٌدات محسن دمحم رام12ً

طب وجراحة العٌون 3سنةعضٌبات ناصر فواز اسامه13

طب وجراحة العٌون 3سنةهندى الحمٌد عبد ٌوسف عبدالحمٌد14

طب وجراحة العٌون 3سنةالعلوان علٌان اللطٌف عبد سعاد15

طب وجراحة العٌون 3سنةالشوارب جمٌل انور زٌنه16

طب وجراحة العٌون 3سنةالعدوان توفٌك حسٌن ربى17

طب وجراحة العٌون 3سنةزٌد ابو محمود خالد الرحمن عبد18

طب وجراحة العٌون 3سنةالشرفات علوٌط مسهوج الرحمن عبد19

طب وجراحة العٌون 3سنةالحراحشه حمدان خالد الرا20

طب وجراحة العٌون 3سنةالمرعان طاهر دمحم نجد21

طب وجراحة العٌون 3سنةمسالمة محمود دمحم معتصم22

طب وجراحة العٌون 3سنةسالمه الغنً عبد ابراهٌم ربى23

طب وجراحة العٌون 3سنةالبطوش عمله راضً شروق24

طب وجراحة العٌون 3سنةابوسٌف سلمان دمحم انس25

طب وجراحة العٌون 3سنةالنسور علً اٌمن غالٌة26

طب وجراحة العٌون 2سنةالخواطرة دمحم خضر عبٌر27

طة ٔجرادح انعٌٍٕ 2ضُحالشرٌف فاٌز منذر فاٌز28

طة ٔجرادح انعٌٍٕ 2ضُحشاهٌن دمحم عزام فاطمه29

طة ٔجرادح انعٌٍٕ 2ضُحتاٌه احمد ماجد اسامه30

طب وجراحة العٌون 2ضُحالرفاٌعه السالم عبد دمحم ٌزن31

طب وجراحة العٌون 2ضُحالمومنى فالح مفٌد لٌث32

طب وجراحة العٌون 2سنةالرواشده فلٌح ابراهٌم احمد33

طب وجراحة العٌون 2ضُحالمهٌرات الكرٌم  عبد دمحم ٌزن34

طب وجراحة العٌون 2ضُحالحجاج سالم ظاهر ٌحٌى35

طب وجراحة العٌون 2سنةالدعجه هللا عطا دمحم اٌمن36

طب وجراحة العٌون 2سنةالعماربه دمحم الرحمن عبد عماد37

طب وجراحة العٌون 2ضُحالنسور دمحم احمد دمحم38

طب وجراحة العٌون 2ضُحعساف عٌد ابراهٌم دمحم39

طب وجراحة العٌون 2سنةالجعافره دروٌش خلف تسنٌم40

طب وجراحة العٌون 2ضُحالزرٌمات حسن محمود فارس41

طب وجراحة العٌون 1سنةالمضاة دمحم زٌاد بهاء42

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج5سنةالورٌكات الرشٌد عبد الفتاح عبد معاذ1

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج5سنةعبده رشٌد جهاد اشرف2

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج5سنةصبابحه دمحم سعٌد دمحم3

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج5سنةالبنا علٌان مازن دمحم4

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج5سنةالصمادى مصطفى دمحم احمد5



جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج5سنةالعماٌره ناٌف دمحم انس6

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج5سنةعدوان حسن منٌر احمد7

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج4سنةرمان ابو فتحً زٌد دمحم8

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج4سنةالشعر دمحم سمٌر دمحم9

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج4سنةالحنٌطً هالل دمحم راشد10

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج4سنةدهون مصطفى عوض لٌث11

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج4سنةالمصرى هللا مد موسى دمحم12

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج4سنةالحٌارى احمد دمحم فراس13

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج4سنةزٌدان محمود عمر ٌانا14

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج4سنةالرشدان مصلح هللا عبد معتصم15

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج4سنةعربٌات حسٌن سالم حسٌن16

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج3سنةالصراٌرة دمحم نائل مومن17

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج2ضُحفخٌذه ابو الكرٌم عبد الجلٌل عبد دمحم18

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج2ضُحالبنا صبحً الرحمن عبد دمحم19

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج2ضُحالوهاب فرح رٌمون رامز20

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج2ضُحممدادى حسن حسٌن ثابت21

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج2ضُحخماٌسه الرزاق عبد راضً دمحم22

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج2ضُحعبٌدات صالح جمال عمر23

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج2ضُحالصمادى احمد محمود عهد24

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج2ضُحعمر بنً علً احمد باسل25

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج2ضُحالرلاد نهار خلف بشار26

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج2ضُحابوالكشن حٌدر تركً خالد27

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج2ضُحالشخانبه دمحم علً مؤٌد28

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج2ضُحالنعٌمات عمله هانً غٌث29

جرادح اَف ٔأرٌ ٔدُجرج2ضُحشحاده ابراهٌم حسن ابراهٌم30

أعصاب جراحة4سنةجانبن ٌحٌى مروان دمحم1

أعصاب جراحة3سنةالعبادي العلً صالح علً   اسامة2

أعصاب جراحة3سنةابورمان عبد دمحم خالد3

أعصاب جراحة3سنةخٌط ابو سامً رائد4

أعصاب جراحة3سنة الحدٌد دمحم راشد5

أعصاب جراحة3سنة صبحً دمحم عبدالجلٌل6

أعصاب جراحة3سنةالخوري عٌسى ناٌف عٌسى7

أعصاب جراحة3سنةلالٌش شاكر مالن مارتن8

أعصاب جراحة3سنةالوادي احمد  ربحً اٌمن9

طة األضرج3سنةمطر عمٌل احمد رامز1

طة األضرج3سنةالعامودي نصٌب سالم  سلمى2



طة األضرج3سنةالسوالمة دمحم تحسٌن وفاء3

طة األضرج2ضُححماد هللا عطا مخلص زٌنه4

طة األضرج2ضُحاسماعٌل ال  حسٌن شهد5

طب األسرة1يمٍى اضرج ضُحدعاء سلٌمان حسٌن الخوالده6

طب األسرة1يمٍى اضرج ضُحرامً فرح مفضً الربض7ً

طب األسرة1يمٍى اضرج ضُحمهند غازي دمحم الحرافشة8

طب األسرة1يمٍى اضرج ضُحدمحم ولٌد ٌعموب الخالدي9

طب األسرة1يمٍى اضرج ضُحدمحم عدنان عاٌد البطاٌنة10

طب األسرة1يمٍى اضرج ضُحمً مامون باسم عنبتاوي11

طب األسرة1يمٍى اضرج ضُحفرح مجدى دمحم ابو دلو12

طب األسرة1يمٍى اضرج ضُحبندر دمحم احمد عبد الجواد13

طة انطٕارئ4سنةباحكٌم عبدهللا دمحم خوله1

طة انطٕارئ4سنةدعنا سعٌد حسن عل2ً

طة انطٕارئ4سنةماجد سليم دمحم الزواهرة3

طة انطٕارئ3سنةالنسور دمحم محمود احمد4

طة انطٕارئ3سنةتراب عبدالسالم مولوي عبدهللا5

طة انطٕارئ3سنةصوص عبدالفتاح ادٌب دمحم6

طة انطٕارئ2سنةباعطٌه علً دمحم عل7ً

طة انطٕارئ3سنة سالم عبدهللا عاطف8

طة انطٕارئ1ممٌم طوارئ سنة معتز حسٌن ابراهٌم سالم9

طة انطٕارئ1ممٌم طوارئ سنة دمحم رٌاض فالح الشرٌدة10
طة انطٕارئ1ممٌم طوارئ سنة سائد احمد حسن جدوع11
طة انطٕارئ1ممٌم طوارئ سنة دمحم هاشم دمحم صالح المومن12ً

صٌدلٌة تزوٌدٌة4سنةحجٌله ابو مسلم احمد لٌث1

صٌدلٌة تزوٌدٌة4سنةالحصان الجرٌري بكر الدٌن سعد دمحم2

صٌدلٌة تزوٌدٌة4سنةالعموش هللا عبد عٌسى وفاء3

صٌدلٌة تزوٌدٌة4سنةسلٌمان عاٌد دمحم لٌس4

صٌدلٌة تزوٌدٌة4سنةالصمادى مصطفى علً االء5

صٌدلٌة تزوٌدٌة4سنةالحٌاري العزٌز عبد عاهد مالن6

صٌدلٌة تزوٌدٌة3سنةالعودات مجلً عبد مالن7

صٌدلٌة تزوٌدٌة3سنةجالٌلة خلٌل بسام دمحم8

صٌدلٌة تزوٌدٌة2سنةالمناصٌر منسً سامً اشرف9

صٌدلٌة تزوٌدٌة2سنةالنجار ٌونس ولٌد رٌان10

صٌدلٌة تزوٌدٌة2سنةالغوٌرى صاٌل دمحم ٌاسمٌن11

صٌدلٌة تزوٌدٌة2سنةالزعبً هللا عبد هانً فادي12

صٌدلٌة تزوٌدٌة2سنةالرشدان احمد دمحم هاشم13



صٌدلٌة تزوٌدٌة2سنةالشاوٌش امسلم اسعود رابعه14

صٌدلٌة تزوٌدٌة1سنةرزان دمحم موسى رواله15

صٌدلٌة تزوٌدٌة1سنةافنان عدنان راضً المومن16ً

صٌدلٌة تزوٌدٌة1سنةساره تٌسٌر حسٌن محاسنه17

صٌدلٌة تزوٌدٌة1سنةربى ظاهر محمود لرعان18

صٌدلٌة تزوٌدٌة1سنةهبه ٌحٌى دمحم سلمونه19

صٌدلٌة تزوٌدٌة1سنةهدٌل عارف سلٌم المومن20ً

صٌدلٌة تزوٌدٌة1سنةماجده مصطفى محمود جرادات21

صٌدلٌة تزوٌدٌة1سنةرزان ولٌد فهد المرامسه22

صٌدلٌة تزوٌدٌة1سنةاحمد دمحم حسٌن العمارٌن23

صٌدلٌة تزوٌدٌة1سنةمٌس خالد عبد الحمٌد الضمور24

سرٌرٌة صٌدلٌة4سنةاللواما علً محمود رام25ً

سرٌرٌة صٌدلٌة4سنةلاسم علً ٌوسف مصطفى26

سرٌرٌة صٌدلٌة4سنةعكاشة دمحم حسنً منى27

صٌدلٌة سرٌرٌة2سنةالسمرات فرحان صالح شذى28

صٌدلٌة سرٌرٌة2سنةالمٌام كامل الرحمن عبد الرا29

سرٌرٌة صٌدلٌة1سنةعرٌن حمود احمد بنً خالد30

سرٌرٌة صٌدلٌة1سنةامانى داود عمله الشوابكه31

سرٌرٌة صٌدلٌة1سنةغٌداء تٌسٌر دمحم النسور32

سرٌرٌة صٌدلٌة1سنةٌاسمٌن ابراهٌم جوٌعد المعاٌطه33

سرٌرٌة صٌدلٌة1سنةروان مازن علً المومن34ً

سرٌرٌة صٌدلٌة1سنةاسراء عبد الكرٌم شحاده المضاه35

سرٌرٌة صٌدلٌة1سنةروان امجد فرحان خرٌسات36

سرٌرٌة صٌدلٌة1سنةتمى مفلح علً مفلح37

سرٌرٌة صٌدلٌة1سنةسماح عبدالكرٌم حسن الغزاوٌة38

سرٌرٌة صٌدلٌة1سنةاسٌل عبد هللا احمد البراهمٌه39


