
Anatomy Labs Groups  

 ]3:00-1:30الأحد؛ [اجملموعة الثانية:                                      ]1:30-12الأحد؛ [اجملموعة الأوىل:  

 : Aمرشحة  

 ليان عبدالاهل محمد الورياكت .1

 ران عبدهللا معيش  .2

 الاء محمد عيىس زغول  .3

 بنان رايض سامل البالونه  .4

 البدو رمي ماهر توفيق  .5

 امن نرصهللا بيل نعايرا ن  .6

 مرمي عامر محمد نصار   .7

 لني ماجد محمد عبد القادر   .8

 ليان هجاد حسن أأبوعادي   .9

 غيث عصام محمد اجلوابره  .10

11. Ayman battal 

 أأنس مفيد انيج مصطفى  .12

 سامح فرحيات .13

 ران امحد فايز الس يوف  .14

 رغدا هاين محمد همداوي  .15

 محمد سلامين حسن ابو شاكر  .16

 الرواشده يزيد سايم عودة هللا   .17

 رغد همند فريد هيوت  .18

 أأمحد رايض عبدهللا الش باطات  .19

 سوار ماهر قطيش القبيالت  .20

 دانة اخلطيب   .21

 اتمر أأمين شاهر جالل  .22

 رىب صاحل محمد عرايب   .23

 امحد خادل ابراهي  .24

براهي بدوي الظروف  .25  اناي ا 

 بيان عصام عوض اذلينات .26

 زينب محمود خادل احلاج ابسني  .27

 : Aحة  مرش 

 مصطفى محمد اسعد الرحمي   .1

 فرح عصام سامل حدادين  .2

 امحد عبدالسالم سايم اخلاروف  .3

 يزن محمد امحد كيوان  .4

 تاميء خادل يوسف جحري  .5

 ميس محمد ابراهي ذيب   .6

 محمد حسن برهان ادلين عبد الامري ادلهلك  .7

 سارة عبد احلكي محمد النحاس   .8

 عبدالسالم محمد محمد محمد  .9

 ن امل الشعبا لني ايرس ك  .10

 ايرا عبدالسالم محمد مصاحلة  .11

 مصعب فهمي يوسف أأمحد  .12

 فرح حيدر ماف  .13

 مريامار فتحي فرهود حداد  .14

 حور العاموي  .15

 رااي ظنون يونس اخلشاب  .16

 امحد العجارمة .17

 ليث صومان   .18

 اسالم بالل القناص  .19

 سعاد هباء سلامين امحد   .20

 زيد محمدجامس الباوي  .21

 زينب صادق جعفر   .22

 حضى أأمحد محمود خليفة  .23

 ندى بكر عيل ابو شلحه  .24

 نور الشليب .25

 وسن رايض فريد ابو قرندل  .26

 
 



 رائد حسني مقدادي زينه  .28

 
 

 : Bمرشحة  

 عبدهللا "محمد مروان" جودت ملص  .1

 نور عيل عيىس القرنه   .2

 نور محمود عيل جرب .3

 رؤى انرص أأمني الشجراوي   .4

 نورا محمد سعيد ابوامونة  .5

 احلوراين ش اميء عيىس شعبان   .6

 رؤى خادل موىس هديب .7

 حملسن ابو مخسة  غازي بسام عبد ا  .8

 عبدهللا بالل محمد غطاشة  .9

10.  

 محمد عادل محمد امين تكية  .11

 جود هبجت خلف الرحياين  .12

 غزل عبدالرؤوف محمد العطيات  .13

 داان امحد عبد احلافظ الرحامنة    .14

 وعد عبدهللا محمد الربغوث  .15

براهي بيظو  .16  أ ايت نبيل ا 

 امحد عواد الورياكت ميىن  .17

 رهف عصام محمد ابو زايد  .18

 س يا صوان  .19

 جسى اايد امحد اجلبوري  .20

 داان يوسف سلامين الطراونة  .21

 عبدهللا فارس حيدر  .22

 عبدهللا محمد ايوب محمد سعيد الس يوري .23

 معر محمد امحد اخلطاطبه  .24

 برشى محمود حسني زيدان  .25

 

 
 

 :Bمرشحة 

 محمود وليد ابراهي املعايطة  .1

 أأسامة جامل قطان  راما  .2

 مرسة زايد حيىي العمري   .3

 وحسني  هشام يوسف صاحل اب .4

 غازي ابو عفيفة  .5

 حضى معر زكراي  .6

 عال منقذ الأحدب  .7

 ابراهي خادل عبدهللا العاميره .8

 معتصم امحد عيل عليوه  .9

براهي محمود سعد   .10  أأمحد ا 

 خادل محمد رفيع  .11

 رني معر محمد الكفاوين  .12

 س يف رائد سلي علوش  .13

 ليان هجاد محمد العجلوين   .14

 مش يل عيىس خرض حبش  .15

 عالء محمد اجلراق  .16

 رند أأرشف سلامين أأبو احلسن  .17

 حال حسن محمود فرحيات  .18

 أ رام جامل محمد احملادين  .19

 ليان امحد محمد صبحي جرب  .20

 عبدهللا جمدي امحد ابو عيشه  .21

 مروان محمد حسني عديل  .22

 اهيم مسري محمد محمد  .23

 محمد انيف اسامعيل حامد  .24
 

 : Cمرشحة  

 أأرجي زايد سامل املناصري  .1

 دارين جحازي  .2

 :Cمرشحة 

 اماندا سلامين محمد خري الرمامنة  .1

 بيان سلامين عيل زبن  .2



 د لني فاروق مسعد أأمح .3

 طارق فواز اسكندر جحازين  .4

 نزار محمد عبدالكرمي حبش  .5

 نور يوسف محمود شهوان  .6

براهي الطرابشة  .7  رشوق معر ا 

 لؤي رائد سنيال جريسات .8

 عيىس مسري عيىس مقوه  .9

 جواد امين محمد الروابدة  .10

 اجلدايل  امحد فؤاد انيف ابو   .11

 هاين محمد عبدالكرمي حشادة  .12

 أأكمث هيمث احلديد  .13

 س الورياكت برشى فيصل مخي .14

 صهيب سهيل صاحل الش باطات  .15

 عيل الفوارس -جودي وليد محمد  .16

 بلقيس غازي عوض املراايت  .17

 سالف حمكت فرهود مصطفى  .18

 هامش محمد نواف امحلوري  .19

 محمد قهويج  .20

 امحد معر ابو محيدة  .21

 الفقيه ميىن طارق محمد  .22

 جاد رسحان عبدالرؤوف رسحان  .23

 رند ابو الرب  .24

 زيد امحد مجيل الكوحفي   .25

 موىس العابد  عادل فاطمة .26

 يوسف س يف ادلين أأمحد زايد  .27

 
 

 معر امحد حسني مصطفى  .3

 عائشة سامر هباءادلين سالمة  .4

 عبدالرحي مصلح لني أأمحد  .5

 ايالف خادل الصقور  .6

 ليىل عارف فالح اخلرابشة   .7

 اننيس حسن أأمحد اخلرابشه  .8

 ف جامل انيف محمد غاليه هر  .9

 جمد انرص محمد جنار   .10

 لبىن زهري حسني الناطور .11

 الاء ابراهي سلي قشوع  .12

 نورماال امحد عيىس شاهني  .13

 هبة خادل سلامين الطاهات .14

 مصطفى  أألني ماجد خليل  .15

 نور رسالن نرص شعبان  .16

 جمدولني سلامين عبدالقادر حامد  .17

 ايمسني محمد عيل النعواش  .18

 د ابو ش يخة عبادة نعي امح  .19

 امحد فواز عبدهللا اخلزاعل  .20

 زين سايم يوسف املراهفة .21

 رؤى نضال أأمحد الغفري   .22

 ابسل ابراهي عطا السنيد  .23

 منترص سلامين نرصهللا الزيود  .24

 روان خليل ابراهي فريتخ  .25

 
 

 

 ]3-1:30؛ االثنني[اجملموعة الرابعة:                                ]1:30-12الثنني؛ ا[اجملموعة الثالثة:  

 :Aمرشحة 

 محمد فوزي أأمحد الكسجي  .1

 ليان ندمي موىس أأبورمان  .2

 :Aمرشحة 

 محمد ابو القرن زين حسن  .1

 بندر عصام ابراهي العساف   .2



 رسل فارس عبداللطيف املنذري   .3

 دينا محمد حسني النعميي  .4

 لني رايم اكمث امللاكوي  .5

 امحد الكوز  نور نعي   .6

 صفا أأنس بدري بدري  .7

 صفية قيص كرمي خفرادلين  .8

براهي نعي بدوان   .9  أأس يل ا 

 لرب  دمية قامس حسني أأبو ا .10

 دراء منصور محمود املقدادي   .11

 محمد يوسف محمد سعادة   .12

 نور مروان محدان الشاعر  .13

 أأمحد محمود صاحل شاهني  .14

 مصطفى جامل عبد اللطيف العطاري .15

 الغفار محمود الش يخ سلمى عبد  .16

 غادة الزايدات  .17

 عبدهللا زيد موىس موىس  .18

 افنان زيدان محمد عيل بزادوغ  .19

 مكل امحد معايعة  .20

  اخلنان مروة سعود موىس .21

 ايمسني اسامعيل امحد احلوراين  .22

 غيداء لطفي محمود العساف  .23

 س امي وليد عبدالرمحن أأبو حشيش  .24

 نور ادلين توفيق حسن عبد اجلليل  .25
 

 محمد جامل محمد السودي  .3

 حال قامس محمد احلياصات .4

 لني محمود سلمي الشوبك  .5

 ا خريي اسامعيل الرشيف مل .6

 امحد حامد  .7

 رزان عبدالسالم عبد املطلب احلس نات  .8

 يوسف غيث    .9

 روند عبد اجلليل سعدات عوض  .10

 مصعب عادل عيىس املناصري  .11

 سارة حمكت انيف  .12

 دينا نضال حسن اخلرض   .13

 مرمي هيمث عصام الراوي  .14

 ايمسني رأأفت صاحل .15

 رغد مرض انيف ابو هنود  .16

 زيد العبد  .17

 ر بدالرزاق جوهاجمد اسامة ع  .18

 ش اميء طالل محمود املنارصة  .19

 برشى محمود موىس غناميت  .20

 
 

 :Bمرشحة 

 يرس حسن   .1

 معر خادل عيل الرشدان  .2

 رسحان  الاء سايم ابراهي  .3

 ماراي أأمحد عطا  .4

 ليندا محمود شاهر فوارسة   .5

 حسني ابسل حسني بوسف .6

 اندر أأمحد حسن القرندس  .7

 :Bمرشحة 

 ايناس حمك معر العالن  .1

 دميا هامش داود الاخرض  .2

 رغد جامل عطا أأبو حلمية .3

 يزن جواد طالب البكري  .4

 ليحات حضا عبدهللا امحد س  .5

 أأفنان عبدالسالم أأمحد عطالل  .6

 اترا مازن عبود  .7



 أأمحد عبدالرمحن فرج املطريي   .8

 النصريات  ليل سعددارين خ  .9

 جلني عامر عبداحللي ادلابس   .10

 معرو بسام اسعد عبدهللا  .11

 رند جمدي عبد الرمحن فرحات  .12

 احليصة نفوذ عبدهللا براكت  .13

 عبادة امحد فنون عطية   .14

 أأمرية رايض الصاحل   .15

 برشى الاسالم محمد اجلعافرة  .16

 زين خمدل الرشوق  .17

 نور خادل فهي مناع  .18

 لينا غسان محمود عبدهللا  .19

 لني محمد احلديدي  .20

 لني انور احلديدي  .21

 تسني زيك عقييل  .22

 هبة حياصات   .23

 نور ماهر خرض مصطفى  .24

 عبدهللا محمد صدق ابوحسني  .25

 عبدهللا حازم محمد الزغول  .26
 

 رميس أأمين فؤاد  .8

 لينا عامد محمود عيارصه  .9

 دابحيزن أأمحد قامس  .10

 لني وحيد امحد الطريفي   .11

 عالء ادلين نذير مفلح عبيدات  .12

 حسني عادل عوده الهامش  .13

 اتال وليد خادل محمد   .14

 س ند وائل سعيد داببنة  .15

 ايناس يوسف محمود خصاونة  .16

 هشام الصوي  اةحي .17

 رغد عوين شويك  .18

 فايز هجاد فايز العساف   .19

 داان محمود مدهللا الفقهاء  .20

 الكفاوين نرباس حيدر ابراهي   .21

 انوار عبدهللا محمد عبداجلواد  .22

 الان جماهد  .23

 جود صربي أأمحد احلنيفات .24

 ايسني امحد عبدهللا املالحويش  .25

 حال محمد تيسري مواف  .26

 محمد وليد محمود العمري  .27

 د الظاهر دانه عامد امح .28

 
 

 : Cمرشحة 

 رني ابمس محمود الزعيب   .1

 فرح منذر فتاح فتاح .2

 طه نضال امحد نربييص   .3

 حسن عطا صدقه محمد  .4

 زينه مازن عبداجلليل عبداجلليل  .5

 فرات منذر عيل السالمني  .6

براهي  .7 براهي خادل ا   ا 

 أأرشف أأمحد عزات امجلرة .8

 حنني أأجمد خلف بين هاين  .9

 :Cمرشحة 

 عدانن هلسةزينة انرص  .1

 اتال عادل جورج  .2

 عبدهللا ايرس محمد س يف  .3

 زينة سعدون عبدي لكري .4

 رؤى عيل أأمحد السليحات   .5

 جلني محمد عبد الفتاح اجلالودي  .6

هياب أأسامة عبدالغين الرعود  .7  ا 

 وري لني مسري محمد امحلم  .8

 أأمحد وفا أأمحد البدوي   .9



 كيالين  برشى عبداحلكي محمد ال  .10

 بشار عوين محمد الصامدي   .11

 عبدهللا "محمد سعيد" أأسعد محدان  .12

 هنادي العاين  .13

 موىس العبدالالت  بدور عصام  .14

 رهف مراد غازي الزبور  .15

 برشى حسني محمد السعود  .16

 عبدهللا مصطفى منيب الطاهر   .17

 هباء ادلين بشار هبايئ فيض  .18

 همدي زايد موىس  .19

 زينب اثمر عباس  .20

 غيثالليث اسامة حسن ابو  .21

 اهيم مسري محمد   .22

 جمد انيج حسن فرحيات   .23

 بتول انرص مصاحلة   .24

 
 

 معر امين معر الشكعة  .10

 غازي مسري غازي .11

 هللا ادلوياكت اية عاكف ضيف  .12

 أ اثر خادل أأمحد اخلوادلة  .13

 س ند طارق حداد  .14

 غادة تيسري الزعيب .15

 عبدالرمحن محمد ابو زور  .16

 محمد نضال عبدهللا الفرجيات  .17

 مالك محمود حسني ادللميي   .18

 مرمي عامد حامت الطايئ   .19

 لكرمي السالماتد عبدابسام امح .20

 امحد حسام  .21

 دينا زمياي   .22

 ابراهي س يف ادلين منصور أأسعد  .23

 معر البشييت .24

 ذكرى الس يوف  .25
 

 

 ]3- 1:30ء؛ الثالاث[اجملموعة السادسة:                           ]1:30- 12الثالاثء [اجملموعة اخلامسة:  

 :  Aمرشحة  

 سارة حسام مشهور عساف  .1

 حنني نعي النواس  .2

 حنني احسق محمود صيام  .3

 فاطمة أأمحد عبدالس تار ادلابغ  .4

 الاء خادل جامل محمد  .5

 محمود عامد ابوشنب .6

 ليان جرب   .7

 سايل بسام حنا عبدالنور  .8

 امحد بشار امحد عودة  .9

 زيد اثمر عبداملهدى احلباش نه   .10

 قيص جامل سلامين اللواما   .11

 : Aمرشحة  

1. Andrada abaid 

 اتلني نبيل يوسف جحازين   .2

 محزة خليل حسونه أأبورداحة  .3

 نور محمد عبداجلليل معران  .4

 امل خادل سلامين الصالل  .5

 ليىل سائد محمد عليان   .6

 رند القصري  .7

 شام نعامن عبدلل الزغول  .8

 لقرعان رسى أأكرم عيل ا .9

 أأمحد هايل عبدالقادر الأطرش .10

 النجداوي  تسني أأمين عبد الرزاق  .11



 مؤيد لؤي عزيز الصواحله .12

 برشى سامل عبد الواحد ابو ركب   .13

 رشا حسان محمد العسوف  .14

 معر صالح ادلين محمد ابو الرز  .15

 عامثن أأمحد سايم حسن  .16

 حضى ابراهي حمسن احلوامدة  .17

 دميا الهواجرة   .18

 نور فهد محمد العساف  .19

 أأنيسة ضياء محمد الهندي  .20

 عون محمد عيل املهاوش  .21

موب  .22  هديل هاين صاحل أأي

 روان فؤاد موىس ابوجوده  .23

 وحيد رشيف  .24

 سف مريا امحد عطا ابو يو  .25

 أأنس انرص عبد احلفيظ سلامين  .26

 وعد انرص أأمحد املناصري  .27
 

 فرات صاحل محمد الرواضية   .12

 معر فاروق محمود محدان   .13

 دانيه ليث محمد ادلابس .14

 س ناء حلبية  .15

 تيسري محمود سالمة يوسف  .16

 الرا معن عبدامحليد أأبورمان   .17

 قيص محمد الفاضل  .18

 فارس طالب محمود حبوب  .19

 مجعه حامد ابراهي  براء محمد .20

 فارس هجاد خلف السواعري  .21

 امحد السويطي الرا صالح  .22

 ش اميء عبدالرمحن امحد املس يعدين  .23

 ابراهي هشام امحد العثامنة  .24

 زيد ملحم  .25

 عبدهللا محمد مجعة ابراهي  .26
 

 : Bمرشحة  

 طارق عواد امحد البويطل  .1

 دانيال نبيل رشدي حداد  .2

 يوسف رمزي يوسف نوفل  .3

 " محمد شفيق" انطوريةسريين صالح ادلين  .4

 جىن خدلون محمد السخن  .5

 أأفنان أأمين نعي حياصات  .6

 مؤيد محمد ابراهي حسني  .7

 رغد هيمث عبد الفتاح نهبان  .8

 لينا صاحل عبدالرمحن خضريات  .9

 محمد بدور   .10

 نور محمد مجيل الشجاعية  .11

 أأمحد مصطفى أأمحد املرعي  .12

 الرباء كامل هجاد عبدالنيب .13

 بيان محمد مروان السالخ  .14

 :Bمرشحة 

 ران عبدهللا قطيش الش بيل   .1

 عبدهللا عايد امحد البو  .2

 مصطفى محد ايرس املوسوي   .3

 فرح اكرم محمود جربيل  .4

 عبدالعزيز نضال عبدالرمحن الرحمي   .5

 هديل نضال محمد عامثن  .6

 رغد امين عبدالرزاق ابوصاحله  .7
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