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عمادة الكلية

د.  عليا محادين
عميدة كلية التمريض

هيفاء بنات
�سكرترية العميد
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اأ. د. اإنعام عبد اهلل خلف
اأ�ستاذ 

د. حنان جمعه الزين
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اميان خمي�س النزيل
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية

د. خلدون حممد حمدان
اأ�ستاذ م�ساعد

م. �ساجدة �سميح احلوامدة
مدّر�سة

م. عبري عبد اهلل الزيات
مدّر�سة

م. زكي �سليمان البلبي�سي
مدّر�س

د. عليا ابراهيم املحادين / اأ�ستاذ م�سارك

د. فيوليت عبد اهلل �سليبا نور / اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سمرية حممد احلبا�سنة / اأ�ستاذ م�ساعد / نائب العميد
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مشرفو المختبرات

بيل�سان حماد
م�سرف �سريري 

�سفاء حماد
م�سرف �سريري 

مهند الدق�س
م�سرف �سريري 



األول على كلية التمريض

ايات خليل محمد حسين
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خريجو الفصل االول

احمد حممود اللحام

الهام عماد �صالح علي

احمد م�صطفى احمد تركمان

اميان علي عثمان �صعادة

جميل امني مو�صى احمد ثمني فتحي ح�صني ابو ح�صني

اريج ح�صن م�صطفى القطوع

بيان احمد يو�صف  النبابته

حنان حممد �صعيد مهمور
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خريجو الفصل االول

خالد جمال خالد غنامي

�صامي البريت �صحادة

راوية عبداهلل ذيب القطرو�س

�صليمان خالد علي اخلياط

�صو�صن ح�صن حممد الزبيدي �صوزان تي�صري خليل ابوالنادي

روان حممد خمي�س ف�صيلة

�صمر ر�صر�س �صعدي حرزاهلل

فادي حممود انور
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خريجو الفصل االول

فدوى ابراهيم �صالح

مرمي مزهر فالح

حممد عبدالهادي احمد غنامي

نواف ثويني بردى عايد العنزي

والء ابراهيم ح�صن الطويل وفاء ح�صن حممد ابور�صوان

حممد عو�س مطري الظفريي

وائل طالل �صريف العلي

ا�صماء غازي احمد الكركي
ر�صا فتحي عبد الرحمن الوراقي
عمر عبد الهادي عبد ال�صليبي

غادة جانتي جمال اب�صات�صة
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خريجو الفصل الثاني

ابتهال احمد ادري�س �صامية

اميمه رحيل ح�صني حممود

احمد �صهاب احمد عبدالروؤوف

ايات خليل حممد ح�صني

خالد يو�صف ال�صيخ حممد تغريد خليل عبدالكرمي ال�صمادي

اديب عارف حممد العالقمة

با�صل �صعد دغيمان العازمي

خليل احمد عبداحلميد
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خريجو الفصل الثاني

رانية حممد جميل حندا�س

�صليمان يا�صني ابوعرار

روان �صالح �صليمان النجداوي

�صابرين اني�س �صهاب

فكري حممد موا�صي عبدالوهاب جا�صم جعفر الكندري

روان حممود م�صاروة

عبدالقادر نادر عبد زامل

حممد ح�صني علي ابو جمعة



249

خريجو الفصل الثاني

حممد عيد ح�صن خليل

هديل ا�صعد جميل ابوحمدان

ن�صيم عبدال�صالم عارف قعدان

يا�صمني احمد حممد حممد 

يوا�صيم كايد ابو عرار يا�صمني هاين مبارك

هتاف تي�صري يو�صف الن�صر

يا�صمني جهاد جميل اخلطيب

ا�صماء وليد احمد خوالدة
خالد جمال رجا رزق

�صياء جميل �صليمان الربيع
جمد عوده ابو الع�صل
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المتوقع تخرجهم على 
الفصل الصيفي

ابت�صام عبدالقادر من�صور ابوجاجة

علي عامر عبد العال

احمد ف�صل عراقي

مها عمر يو�صف ابوملوح

نور عبد املجيد ال�صقرات

حنني جميل توفيق نفاع

ميالد �صوقي خوري
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المتوقع تخرجهم على 
الفصل الصيفي

 اروى ذياب عبد اهلل قا�صم
 ازهار حممد مو�صى �صامل

 ال�صيماء زياد ابراهيم
 رامي انور ربحي عو�س اهلل

 رجاء حممد الربقاوي
 ر�صا نا�صر حممد الدبا�س
 �صكينة عبد اهلل ابو حافظ
 �صناء عبداحلافظ البقور

 عبد احلي عبد اهلل النويري
 عمر حممد احمد �صلمان
 فكري حممد علي موا�صي
 فوزه ذياب فنخري الفواز

 كرميه ح�صن خمي�س دياب
 حممد حمد  بكري

 حممد خليل احمد �صليمان
 حممد فاروق خليل اغباريه
 حممود منري ح�صني عمر
 مراد احمد ح�صني مراد

 مي احمد عبد القادر ال�صهاب
 جنمه عامر حممد عوواده

 يا�صمني جهاد اخلطيب
 يوا�صيم كايد �صليمان ابوعرار

اآيات �صعيد ح�صني م�صعود


