
2018-2017كلية الطب للعام الجامعي  وحة شرفل  

يالمعدل السنو اسم الطالب الرقم الجامعي الرقم  

2015/2016  

مالحظاتال المستوى  

فصل ثاني  تخرج سادسه 87.8 رامي محمود دلبح 120121501014 1

2017/2018  

فصل ثاني  تخرج سادسه 89.3 انس سعيد السعدي 120121501068 2

2017/2018  

فصل ثاني  رجتخ سادسه 88.5 محمد علي الضمور 120121501061 3

2017/2018  

تخرجت فصل ثاني  سادسه 87.3 اسراء محمد جوارنه 120121501051 4

2017/2018  

فصل ثاني  تخرج سادسه 87.5 احمد فايز الرقب 120121501007 5

2017/2018  

تخرجت فصل ثاني  سادسه 84.3 اسراء احمد الشديفات 120121501010 6

2017/2018  

المنصور صهيب زهير 420121501580 7 فصل ثاني  تخرج سادسه 88.3 

2017/2018  

تخرج فصل ثاني  سادسه 88 عمر عبدهللا العدينات 120121501058 8

2017/2018  

  خامسه 84.9 مجد جهاد أبو زايد 120131501011 9

  خامسه 85.5 محمود محمد الضميري 120131501050 10

  خامسه 85.1 سالمه زياد سرحان 420131501622 11

21   خامسه 85.2 دانا جهاد فخري 120131501027 

  خامسه 84.7 االء محمد الكردي 120131501115 13

  رابعه 84.8 عمر جميل درويش 120141501034 14

  رابعه 85.1 عبدهللا محمد الكيالي 120141501051 15

  رابعه 93.8 ايمان عبدالوهاب الزغلي 120141501061 16

عبداالله الطراونهمحمد  120141501108 17   رابعه 84.8 



2018-2017كلية الطب للعام الجامعي  وحة شرفل  

  رابعه 85.1 عمار علي العضايله 420141501597 18

  رابعه 88.3 سيف محمد  المدادحة 120141501030 19

  ثالثه 85.7 هبه عمر عطا 120151501030 20

  ثالثه 87.9 هبه صالح جرادات 120151501053 21

هثالث 93.1 خالد وليد القواقزه 120151501066 22   

  ثالثه 86.3 بكر محمود أبو صعيليك 120151501002 23

زن الضمورماسليمان  420151501695 24   ثالثه 88.5 

  ثالثه 86.9 حاتم عصام الشريده 420151501718 25

  ثالثه 84.3 ساجده وليد الذنيبات 120151501023 26

  ثانيه 88.5 عبير عبدالكريم الصرايرة 420151501780 27

28 016150100212   ثانيه 87.3 ابرار عبدالقادر الصرايره 

  ثانيه 93.1 اسراء كمال البنوي 120161501004 29

  ثانيه 92 صقر إيهاب الصناع 120161501007 30

  ثانيه 92.3 سجى عيسى الصرايره 120161501012 31

غازي عمر الجديد  120161501016 32

 المجالي

  ثانيه 87.6

غرام ياسين المعاسفة  120161501032 33

 المجالي

  ثانيه 86.3

  ثانيه 89.5 لؤي ايمن عابد 120161501034 34

  ثانيه 89.4 جريس ايمن الهلسا 120161501061 35

  ثانيه 89.1 ساره بسام خرفان 120161501071 36

  ثانيه 84 فاطمه عمر الداوديه 120161501073 37

0.29 روان خليل الفيومي 120161501092 38   ثانيه 

  ثانيه 84.3 مينا محمد السامرائي 120161501102 39

  ثانيه 91.7 محمود عطاهلل حسن 120161501152 40



2018-2017كلية الطب للعام الجامعي  وحة شرفل  

  ثانيه 87.8 نور هشام الدراويش 420161501525 41

  ثانيه 85 حكم هيثم الصوالحه 420161501543 42

  ثانيه 86.4 اكرم غاندي العوران 420161501548 43

44 501573420161   ثانيه 84.1 محمد كامل ربعي 

  ثانيه 86.7 محمود رياض أبو خضره 420161501676 45

  ثانيه 89.2 رغد عبدالقادر القزقي 120161501136 46

  ثانيه 86.5 حسام محمد حسام 420161501617 47

  ثانيه 85.5 مرح عادل الربطه 120161501027 48

غانمأسماء عدنان خالد  120171501014 49   أولى 93.5 

  أولى 93.4 محمد خليل حسين جابر 120171501002 50

  أولى 91 عمر فخري عمر يوسف 120171501096 51

الضمور  لؤي نضال 120171501029 52   أولى 91 

مالك إبراهيم بركات  120171501066 53

 الجعفري

  أولى 90.4

عاصم جابر شتيوي  120171501118 54

 الضرابعة

ىأول 89.4   

  أولى 89.4 جعفر سليمان محمد مشعل 420171501638 55

منتهى جميل محمد  120171501012 56

 الحواجره

  أولى 89

  أولى 88.8 وسن نايل احمد السيايده 120171501022 57

  أولى 88.8 رانيا خليل عيسى النشاش 120171501043 58

أبو قديري متيم إبراهيم  120171501010 59   أولى 88.6 

هبه إبراهيم حامد  120171501078 60

 المبضين

  أولى 88.2

رهف سليمان اعويد  120171501076 61

 القبيالت

  أولى 88.2



2018-2017كلية الطب للعام الجامعي  وحة شرفل  

عباده نعمان خليل أبو  420171501527 62

 علي

  أولى 87.9

انس أسامة محمد  420171501622 63

 السطري

  أولى 87.8

  أولى 87.7 بالل عارف مفلح المناسبه 120171501091 64

زيد مخلد سليمان  120171501007 65

 الطراونه

  أولى 87.7

شهد ماهر توفيق  120171501069 66

 الكواليت

  أولى 87.6

  أولى 87.5 محمد جمال اسحق العزه 120171501114 67

مهند ظافر عبد الرحيم  420171501582 68

 يامين

  أولى 87.3

حمزه عياش يوسف  120171501047 69

 الفالح

  أولى 87.1

براءه ياسين تركي  120171501117 70

 القراونه

  أولى 87

المظفر عبد الرحمن  120171501068 71

 الحرازنه

  أولى 86.5

 ماجده عبد الناصر 120171501110 72

 العكايله

  أولى 86.3

 الكركينور الهدى عصام  120171501005 73

 

  أولى 86.3

  أولى 86.1 لطيطيعمار رائد محمد ا 120171501009 74

ازهار عادل سالمه  120171501063 75

 الحنادقه

  أولى 86

رحيق فيصل امين  120171501041 76

 الضمور

  أولى 85.7

 عمر عبد الناصر 120171501112 77

 المبيضين

  أولى 85.6

نبال عطاهلل سالم  120171501126 78

 العميريين

  أولى 85.1



2018-2017كلية الطب للعام الجامعي  وحة شرفل  

  أولى 85.1 الحايكمجد علي احمد  120171501040 79

محمد فيصل حسين  420171501646 80

 الجعفري

  أولى 84.9

 حسينعبد الرحمن  420171501523 81

 القضاه

  أولى 84.9

مرح عاطف خميس  420171501659 82

 العوران

  أولى 84.8

  أولى 84.6 هبه احمد سليمان الكعابنه 120171501039 83

  أولى 84.4 د هللاحنين محمد نمر عب 420171501533 84

  أولى 84.3 تهاني يوسف عبد الزيود 420171501580 85

حنين سليم جمعه  120171501032 86

 العمارات

  أولى 84.2

محمد فتحي محمد  120171501006 87

 المسعدين

  أولى 84

 


