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ي20052010599الطب والجراحةبكالوريوس1
ذكرموىس احمد موىس الشمرانن

ي20061010001الطب والجراحةبكالوريوس2 ن ذكرعبد هللا عبد االله صقار العنن

أنثىالجوهره ابراهيم عبد هللا الغريض20062010135الطب والجراحةبكالوريوس3

اري20062010482الطب والجراحةبكالوريوس4 ذكرمشعل محمد فاتل الشر

ي20072010001الطب والجراحةبكالوريوس5 ن ل العنن ن ذكرسعد خليل منن 

ي20072010337الطب والجراحةبكالوريوس6 ن ذكرايش فرحان عيفان العنن

ذكرعبد الرحمن محمد خميس الرويلي20072010382الطب والجراحةبكالوريوس7

ذكراحمد ابراهيم احمد حجازي20082010016الطب والجراحةبكالوريوس8

أنثىنرجس حسن علي العوامي20082010057الطب والجراحةبكالوريوس9

ي20082010140الطب والجراحةبكالوريوس10 ن ذكرصقار عبد االله صقار العنن

ي20082010145الطب والجراحةبكالوريوس11 ن ذكرعبد الحميد عبيد عطاء العنن

ي20082010149الطب والجراحةبكالوريوس12 ن ذكرأحمد عناد جابر العنن

ذكرمحمد عويد عبيد الشمري20082010158الطب والجراحةبكالوريوس13

ذكرفهد إبراهيم محمد الهويمل20082010160الطب والجراحةبكالوريوس14

أنثىهناء محمد مبارك المهري20082010165الطب والجراحةبكالوريوس15

ذكرمحمد حلمي  بن محمد عريف20082010169الطب والجراحةبكالوريوس16

ذكرمحمد دانيال محمد عمر20082010207الطب والجراحةبكالوريوس17

ي20082010275الطب والجراحةبكالوريوس18 ذكربدر سعد فالح الحرن 

ن عبدهللا الرحيل20082010306الطب والجراحةبكالوريوس19 ذكرمنترص حسي 

ي20082010320الطب والجراحةبكالوريوس20 ذكرعامر حمود عبدهللا الحرن 

أنثىساره رياض سعيد ال سالط20082010325الطب والجراحةبكالوريوس21

أنثىزينب عبد الهادي علي البناوي20082010337الطب والجراحةبكالوريوس22

ي20082010344الطب والجراحةبكالوريوس23
ذكرفهيد محمد نارص القحطانن

ذكرعمران نواف عبدالرحمن عبابنه20090010102الطب والجراحةبكالوريوس24

ذكرباسم تيسن  عبد الرحمن ابو زهره20092010039الطب والجراحةبكالوريوس25

أنثىسماح سالم سلمان النجار20092010042الطب والجراحةبكالوريوس26

أنثىاالء جمال محمد ابو عجينة20092010064الطب والجراحةبكالوريوس27

ذكرعبد هللا خلف عتيق الشمري20092010078الطب والجراحةبكالوريوس28

ي20092010093الطب والجراحةبكالوريوس29 مريم علي محمد حبيث 
أنثى

أنثىخن  النبيلة عبد العزيز  20092010107الطب والجراحةبكالوريوس30

ي20092010149الطب والجراحةبكالوريوس31 ن ذكراحمد جدوع شحاذه العنن

ي20092010178الطب والجراحةبكالوريوس32 ذكرحمد فيحان جبن  المطن 

ي20092010193الطب والجراحةبكالوريوس33
كستانن ي عبد العزيز النر

ذكرمعاذ عبد الغثن

اري20092010195الطب والجراحةبكالوريوس34 ذكريزيد محمد قاسم الشر

ذكرماجد معيض عويض البقمي20092010197الطب والجراحةبكالوريوس35

أنثىزهره فوزي يوسف القالف20092010202الطب والجراحةبكالوريوس36

ذكرراكان فهد االسمر الشعالن20092010206الطب والجراحةبكالوريوس37

ذكرنرص هللا كليب سليمان البلوي20092010218الطب والجراحةبكالوريوس38

ي20092010220الطب والجراحةبكالوريوس39
ذكرالحميدي محمد الحميدي الحافن

ذكرشادي هشام علي حجازي20092010221الطب والجراحةبكالوريوس40

أنثىبدور بدر عبد الرحمن عبدهللا البدر20092010330الطب والجراحةبكالوريوس41

ن القطان20092010361الطب والجراحةبكالوريوس42 ذكراحمد عادل حسي 

أنثىقطر الندى محمد ابراهيم العالونه20092010378الطب والجراحةبكالوريوس43

ذكرعمرو محمود محمد عبيدات20100010053الطب والجراحةبكالوريوس44

أنثىمفيده مدحت محمد نادي20100010081الطب والجراحةبكالوريوس45

أنثىارساء بسام محمد أبوخضن 20100010082الطب والجراحةبكالوريوس46

ذكرسامي محمد الهادي مهدي20100010088الطب والجراحةبكالوريوس47

ذكرمحمد عمر علي بن رباع20100010093الطب والجراحةبكالوريوس48

ذكرمحمد عبدهللا محمد 20100010100الطب والجراحةبكالوريوس49

أنثىشمهات محمد احمد محمد20100010101الطب والجراحةبكالوريوس50

ي20101010001الطب والجراحةبكالوريوس51 ن ذكرفيصل سعود جابر العنن
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أنثىمريم خالد ابراهيم االدريسي20102010001الطب والجراحةبكالوريوس52

ذكرمحمد صالح سالم المري20102010006الطب والجراحةبكالوريوس53

ي20102010019الطب والجراحةبكالوريوس54
ذكرمحمد عبد هللا محمد الحارنى

ذكريزيد حمود منصور البلوي20102010020الطب والجراحةبكالوريوس55

ذكرطارق سعيد مشبب دلمخ20102010021الطب والجراحةبكالوريوس56

ي20102010025الطب والجراحةبكالوريوس57 ذكرنايف عبد هللا مطر العتيث 

ي20102010026الطب والجراحةبكالوريوس58 ن ذكرعبد االله صالح نزال العنن

ي20102010029الطب والجراحةبكالوريوس59
ذكرعادل محمد سعد الشهرانن

ي20102010030الطب والجراحةبكالوريوس60
ذكرفهد مطر عبد العزيز الزهرانن

ذكرفيصل سعد سويلم الرشيدي20102010033الطب والجراحةبكالوريوس61

ذكراسامه غازي عيس المالكي20102010034الطب والجراحةبكالوريوس62

ذكرمسعود بشن  عويد الشمري20102010036الطب والجراحةبكالوريوس63

ي20102010038الطب والجراحةبكالوريوس64 ذكرصالح موىس عبدهللا الكثن 

أنثىثناء ابراهيم محمد اللويمي20102010042الطب والجراحةبكالوريوس65

ذكرعبد هللا حبيب محمد علي كيماوي20102010046الطب والجراحةبكالوريوس66

ي سلمان منصور آل منصور20102010050الطب والجراحةبكالوريوس67
أنثىتهانن

ذكرانور محمد عبدهللا الغامدي20102010051الطب والجراحةبكالوريوس68

ي20102010052الطب والجراحةبكالوريوس69 ذكرخالد مسلط بندر العتيث 

ي20102010053الطب والجراحةبكالوريوس70
ذكرمحمد منشط محمد القحطانن

ذكراحمد عبدالرحمن محمد صالح بغدادي20102010059الطب والجراحةبكالوريوس71

ذكرمعاذ داوود سليمان العيس20102010060الطب والجراحةبكالوريوس72

أنثىهديل محمد عمر عبدالموىل20102010064الطب والجراحةبكالوريوس73

ي عطا20102010069الطب والجراحةبكالوريوس74
ذكرايهاب مشهور ابراهيم بثن

ذكروليد خالد مازن الجيوىسي20102010070الطب والجراحةبكالوريوس75

ذكراحمد نايف عارف الظاهر20102010085الطب والجراحةبكالوريوس76

أنثىضىح خليل سعيد شهوان20102010086الطب والجراحةبكالوريوس77

أنثىعهود عادل عبد الكريم السلمي20102010095الطب والجراحةبكالوريوس78

ذكراحمد عبدالرحمن مجدم محمد الكواري20102010150الطب والجراحةبكالوريوس79

أنثىميس توفيق عفيف حموي20102010170الطب والجراحةبكالوريوس80

أنثىيشا عبدالمحسن احمد االربش20102010172الطب والجراحةبكالوريوس81

ذكرطارق محمد خن  العودة 20102010178الطب والجراحةبكالوريوس82

ذكرزيد رضوان خالد كمال20102010182الطب والجراحةبكالوريوس83

ي20102010187الطب والجراحةبكالوريوس84 ن ذكراحمد عناد عايد العنن

أنثىمريم محمد رشيد حواري20102010193الطب والجراحةبكالوريوس85

ذكربشار محمد علي  الحاج20102010204الطب والجراحةبكالوريوس86

ة بنت حشان 20102010214الطب والجراحةبكالوريوس87 ن أنثىفاطن حمن 

ذكرموريس بشارة  ليوس 20102010227الطب والجراحةبكالوريوس88

ة بنت عبد الوهاب   20102010260الطب والجراحةبكالوريوس89 ن ي همن 
أنثىعونن

ن أمن  الدين عبد الحميد 20102010265الطب والجراحةبكالوريوس90 أنثىنور فلحي 

أنثىنور جيهان بنت جونادي 20102010269الطب والجراحةبكالوريوس91

أنثىعينينا بهار الدين إسماعيل 20102010276الطب والجراحةبكالوريوس92

ن حميدة مصطفن حاج عبد الرحمن  20102010287الطب والجراحةبكالوريوس93 أنثىفطي 

أنثىنانا عائشة عبدهللا غوري20102010320الطب والجراحةبكالوريوس94

ذكرعبدهللا فهد مناور الحجيلي20102010324الطب والجراحةبكالوريوس95

ي اسحاق مسعود احمد20102010329الطب والجراحةبكالوريوس96
أنثىفاطيثن

ذكرمحمد عمر محمود أبوبدر20102010350الطب والجراحةبكالوريوس97

ذكرعبد اللطيف بشن  محمد نمر الخطيب20102010362الطب والجراحةبكالوريوس98

يكي20102010363الطب والجراحةبكالوريوس99 ذكرعبدهللا احمد عبدهللا الن 

ي ميخائيل حدادين20102010366الطب والجراحةبكالوريوس100
ذكرباسل هانن

ذكرمحمد يىحي حمود الدرعان20102010373الطب والجراحةبكالوريوس101

ذكررائد علي محمد االشقر20102010387الطب والجراحةبكالوريوس102
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ذكرجميل عماد  غنطوس20102010391الطب والجراحةبكالوريوس103

ذكرايمن ابراهيم  ابو عيد20102010392الطب والجراحةبكالوريوس104

أنثىمثن خميس عوض الدن20102010393الطب والجراحةبكالوريوس105

ذكرحسام جميل  يعقوب حنا20102010394الطب والجراحةبكالوريوس106

ذكرايمن جمال  حنا20102010395الطب والجراحةبكالوريوس107

ذكربشار عصام صيتان ابو عاشور20102010396الطب والجراحةبكالوريوس108

ذكرتوفيق ايمن  فاهوم20102010397الطب والجراحةبكالوريوس109

ار يوسف القيام20102010398الطب والجراحةبكالوريوس110 أنثىحال رصن

ن سالم المصطفن20102010399الطب والجراحةبكالوريوس111 ذكرعمر حسي 

ذكرمجد فادي  حلو20102010400الطب والجراحةبكالوريوس112

ذكرانس خالد محمد الغباري20102010401الطب والجراحةبكالوريوس113

أنثىارساء عقله محمد ربابعه20102010402الطب والجراحةبكالوريوس114

ذكرقيس مفلح عبد الكريم ابو مخلب20102010405الطب والجراحةبكالوريوس115

أنثىليل نزيه محمد زيادات20102010406الطب والجراحةبكالوريوس116

ذكرعلي بسام عبد الىحي 20102010407الطب والجراحةبكالوريوس117

يف الغزاوي20102010408الطب والجراحةبكالوريوس118 ذكراسامه صادق رسر

ي20102010409الطب والجراحةبكالوريوس119
ذكرعالء غسان جميل الربضن

أنثىهديل سعود سمن  الخليدان20102010410الطب والجراحةبكالوريوس120

ذكرعمر يارس عبد الحميد شختور20102010412الطب والجراحةبكالوريوس121

ي20102010413الطب والجراحةبكالوريوس122 دانه محمد خن  سعيد الحلث 
أنثى

ي ذياب20102010414الطب والجراحةبكالوريوس123
ذكرمحمد عمر حفظن

ذكراحمد زياد مىحي الدين بطاينه20110010001الطب والجراحةبكالوريوس124

أنثىرند خالد رفيق األصفر20110010002الطب والجراحةبكالوريوس125

أنثىسىح  محمد أحمد النمر20110010003الطب والجراحةبكالوريوس126

أنثىديمه نهاد عبدالرؤوف يوسف20110010004الطب والجراحةبكالوريوس127

ذكرقبس موىس عقيل الروابده20110010005الطب والجراحةبكالوريوس128

ن شطناوي20110010006الطب والجراحةبكالوريوس129 ذكرمعن مازن ياسي 

ذكرمحمد احمد هالل أبودلو20110010007الطب والجراحةبكالوريوس130

أنثىافنان احمد كامل مقدادي20110010008الطب والجراحةبكالوريوس131

أنثىاحالم جميل عبدالرحمن الخطاطبه20110010009الطب والجراحةبكالوريوس132

ذكرمصعب حاتم عارف حمارشه20110010010الطب والجراحةبكالوريوس133

ذكرعلي عبدهللا علي الضامن20110010011الطب والجراحةبكالوريوس134

والء علي احمد شطناوي20110010012الطب والجراحةبكالوريوس135
أنثى

أنثىرزان غازى فالح العودات20110010013الطب والجراحةبكالوريوس136

أنثىبلقيس فيصل خليل الربيع20110010014الطب والجراحةبكالوريوس137

ار يوسف القيام20110010015الطب والجراحةبكالوريوس138 أنثىلم رصن

أنثىاصاله رائد سليمان حتامله20110010016الطب والجراحةبكالوريوس139

ذكرصهيب بسام محمود الزغول20110010017الطب والجراحةبكالوريوس140

أنثىامجاد عزيز ابراهيم خليفه20110010018الطب والجراحةبكالوريوس141

أنثىنور محمد حسن المنديل20110010019الطب والجراحةبكالوريوس142

ذكرعبدهللا فراس محمود أبودلو20110010020الطب والجراحةبكالوريوس143

أنثىوئام محمد احمد عضيبات20110010021الطب والجراحةبكالوريوس144

مان20110010022الطب والجراحةبكالوريوس145 ن عبدالمالك عمر الشر أنثىحني 

ذكررعد علي حسن شطناوى20110010023الطب والجراحةبكالوريوس146

ذكرحسام صالح خليف السليم20110010024الطب والجراحةبكالوريوس147

ذكرعبدالرحمن فواز عز الدين مرصي20110010025الطب والجراحةبكالوريوس148

وق فايز محمد عضيبات20110010026الطب والجراحةبكالوريوس149 أنثىرسر

ذكرمحمد فؤاد فياض شتيات20110010027الطب والجراحةبكالوريوس150

أنثىوسام عبدهللا عبدالرؤوف رجوب20110010028الطب والجراحةبكالوريوس151

 العلي20110010029الطب والجراحةبكالوريوس152
أنثىدعاء محمد مصطفن

أنثىآالء ايمن عادل نارص20110010030الطب والجراحةبكالوريوس153
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أنثىشذى محمد فالح القضاه20110010031الطب والجراحةبكالوريوس154

ذكرابراهيم سعيد عبدالكريم خميس20110010032الطب والجراحةبكالوريوس155

ذكرصفوان عمر عبدهللا العمرى20110010033الطب والجراحةبكالوريوس156

أنثىرماح زياد احمد الطويسي20110010034الطب والجراحةبكالوريوس157

ذكرحمزه سليمان عقله رواشده20110010035الطب والجراحةبكالوريوس158

ذكريزيد موىس عواد ابوالفول20110010036الطب والجراحةبكالوريوس159

ي عيس20110010037الطب والجراحةبكالوريوس160
ن محمد احمد بثن أنثىيقي 

أنثىمالك فؤاد صبىحي البطاح20110010038الطب والجراحةبكالوريوس161

ى أبوراس20110010039الطب والجراحةبكالوريوس162 أنثىاميمه خالد صن 

أنثىرانيا صالح عيد الطعامسه20110010040الطب والجراحةبكالوريوس163

أنثىعرين غازى عبدهللا الفريجات20110010041الطب والجراحةبكالوريوس164

أنثىبتول نادر محمد الرفاعي20110010042الطب والجراحةبكالوريوس165

مان20110010043الطب والجراحةبكالوريوس166 أنثىديما احمد محمد الشر

فرح علي فهيد الفرجات20110010045الطب والجراحةبكالوريوس167
أنثى

ذكرمحمد زهن  عبدهللا دهون20110010046الطب والجراحةبكالوريوس168

أنثىعال حسن احمد ابوالعسل20110010047الطب والجراحةبكالوريوس169

ذكرمؤنس سامح بدر اليوسف20110010048الطب والجراحةبكالوريوس170

ذكرمحمد ابراهيم سليمان طلفاح20110010049الطب والجراحةبكالوريوس171

ن سماره20110010050الطب والجراحةبكالوريوس172 ذكرمحمود محمد امي 

ذكرحمزه ابراهيم علي القزاقزه20110010051الطب والجراحةبكالوريوس173

ذكرواثق فخرى نايل عبيدات20110010052الطب والجراحةبكالوريوس174

ذكرمحمد سميح سليمان الطراونه20110010053الطب والجراحةبكالوريوس175

أنثىروان محمد عبدالمحسن خزاعلة20110010054الطب والجراحةبكالوريوس176

أنثىتاال طالب احمد الحواجره20110010055الطب والجراحةبكالوريوس177

أنثىضىح عبدالوهاب عبداللطيف الوريكات20110010056الطب والجراحةبكالوريوس178

ن القضاه20110010057الطب والجراحةبكالوريوس179 أنثىهبه رائد حسي 

ي حسن العاروري20110010058الطب والجراحةبكالوريوس180 ذكرحسن صن 

ذكريارس عمر مصطفن ابراهيم20110010059الطب والجراحةبكالوريوس181

ذكرزهن  سليم زهن  الشوا20110010060الطب والجراحةبكالوريوس182

ذكروائل احمد عبدهللا أبوالسمن20110010061الطب والجراحةبكالوريوس183

يده20110010062الطب والجراحةبكالوريوس184 أنثىنورا هيثم صادق الشر

ذكرخالد عوض محمود الروابده20110010063الطب والجراحةبكالوريوس185

هبه سامي محمود حماشا20110010064الطب والجراحةبكالوريوس186
أنثى

أنثىهبه رضوان سليمان بدوى20110010065الطب والجراحةبكالوريوس187

أنثىاباء يوسف عبدهللا مقدادي20110010066الطب والجراحةبكالوريوس188

ذكرعلي فيصل علي الصبيىحي20110010067الطب والجراحةبكالوريوس189

ذكرنارص نهاد إبراهيم ذيب20110010068الطب والجراحةبكالوريوس190

ن الحساسنه20110010069الطب والجراحةبكالوريوس191 أنثىلينا عصام حسي 

ذكرمعتصم محمد احمد الحسبان20110010070الطب والجراحةبكالوريوس192

ي دعاس20110010071الطب والجراحةبكالوريوس193 أنثىفرح مصطفن صن 

أنثىأسيل سمن  محمد رشيد العاشه20110010072الطب والجراحةبكالوريوس194

أنثىعروب نبيل نمر سويدان20110010073الطب والجراحةبكالوريوس195

أنثىلميس طارق سالم مزهر20110010074الطب والجراحةبكالوريوس196

ذكربيدر ابراهيم سليمان عيس20110010075الطب والجراحةبكالوريوس197

أنثىهاله حميد نايف بطاينه20110010076الطب والجراحةبكالوريوس198

ذكرحذيفه خالد سليمان أبورمان20110010077الطب والجراحةبكالوريوس199

أنثىنورا سالم مصطفن سعاده20110010078الطب والجراحةبكالوريوس200

أنثىصفاء محمد يوسف أبوجارور20110010079الطب والجراحةبكالوريوس201

 صالح الدين رومي ملكاوي20110010080الطب والجراحةبكالوريوس202
ن أنثىلجي 

ذكرمجدي جادهللا سعود عبيدات20110010081الطب والجراحةبكالوريوس203

أنثىايه نجم الدين محمود الطوالبه20110010082الطب والجراحةبكالوريوس204
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ذكرسليمان نزار سليمان عيسوه20110010083الطب والجراحةبكالوريوس205

رهام بدر محمد الزرعي20110010085الطب والجراحةبكالوريوس206
أنثى

ي دبابنه20110010086الطب والجراحةبكالوريوس207
ذكرميالد نبيل مفضن

أنثىارساء شامخ حسن الزبيدي20110010087الطب والجراحةبكالوريوس208

شهدان حسن محمد علي الدباس20110010088الطب والجراحةبكالوريوس209
أنثى

أنثىسىح  محمد احمد كوفىحي20110010089الطب والجراحةبكالوريوس210

أنثىهاجر محمد عيس عيارصه20110010090الطب والجراحةبكالوريوس211

سالم محمد علي  عاشور20110010091الطب والجراحةبكالوريوس212
أنثى

ذكراحمد هاشم رفه المساعيد20110010093الطب والجراحةبكالوريوس213

أنثىهيا محمد احمد الغزو20110010094الطب والجراحةبكالوريوس214

ذكرشادي زياد جالل عكاوي20110010095الطب والجراحةبكالوريوس215

ذكرمحمد حسن خليف المعنقر20110010096الطب والجراحةبكالوريوس216

ن20110010097الطب والجراحةبكالوريوس217 ي ياسي 
ذكرانس ابراهيم احمد بثن

أنثىسوار فيصل سليمان الصعوب20110010098الطب والجراحةبكالوريوس218

ي20110010099الطب والجراحةبكالوريوس219 هديل محمد علي الزعث 
أنثى

ذكرعمر احمد علي درادكه20110010100الطب والجراحةبكالوريوس220

ذكرحمزه كامل ذياب أبوشباب20110010102الطب والجراحةبكالوريوس221

ن20110010103الطب والجراحةبكالوريوس222 ي ياسي 
ذكرخالد محمد خالد بثن

ذكرقضي سليمان محمد مسامح20110010106الطب والجراحةبكالوريوس223

ذكراحمد عبدالكريم سالم مطالقة20110010108الطب والجراحةبكالوريوس224

ي20110010109الطب والجراحةبكالوريوس225
ذكرمؤمن بالل ارحيل المومثن

أنثىمريم زايد احمد عبيدات20110010110الطب والجراحةبكالوريوس226

ذكرقضي محسن سعد غنما20110010111الطب والجراحةبكالوريوس227

ن عطيفه20110010112الطب والجراحةبكالوريوس228 ذكربكيل حسن حسي 

ذكرقاسم يوسف عبدالرحمن دحله20110010113الطب والجراحةبكالوريوس229

ذكرمحمد عل اسمر الفشيكات20110010114الطب والجراحةبكالوريوس230

أنثىرنا محمد فوزي العرفاوي20110010115الطب والجراحةبكالوريوس231

ذكرفرح محمد فرح جبارين20110010116الطب والجراحةبكالوريوس232

ذكريحث  زكريا عيس الشديفات20110010118الطب والجراحةبكالوريوس233

ن احمد الرواشده20110010119الطب والجراحةبكالوريوس234 أنثىرقيه حسي 

ذكرمحمد كاظم محمد عطيات20110010120الطب والجراحةبكالوريوس235

ذكراحمد اكرم عبد المجيد ابو سليمان20110010122الطب والجراحةبكالوريوس236

ذكررائد خالد عبد المجيد ابو جاجه20110010123الطب والجراحةبكالوريوس237

ذكرجالل فواز عامر الحراحشه20110010124الطب والجراحةبكالوريوس238

ذكراسماعيل بالل محمد قرصاوي20110010125الطب والجراحةبكالوريوس239

ذكرعالء سعيد علي الجسار20110010126الطب والجراحةبكالوريوس240

ذكرمحمد صالح الدين محمد حماد20110010127الطب والجراحةبكالوريوس241

ذكراويس محمد عبد الرحمن عبابنه20110010128الطب والجراحةبكالوريوس242

ذكربشار محمود ابراهيم خرصن20110010129الطب والجراحةبكالوريوس243

ذكرعبد هللا محمد فارس العزام20110010130الطب والجراحةبكالوريوس244

ذكرثائر جهاد علي نقرش20110010131الطب والجراحةبكالوريوس245

ي20110010132الطب والجراحةبكالوريوس246 ذكرطارق ابراهيم فالح الزعث 

ذكراحمد يوسف احمد االقطش20110010133الطب والجراحةبكالوريوس247

ن محمد احمد النايف20110010135الطب والجراحةبكالوريوس248 ذكرمعنر

ذكرمحمد يوسف سالمة خريسات20110010136الطب والجراحةبكالوريوس249

ذكراحمد يحث  محمد القضاه20110010137الطب والجراحةبكالوريوس250

ي20110010138الطب والجراحةبكالوريوس251
ذكرمصطفن محمد مصطفن المثانن

ذكرتامر عمران غالب الجيطان20110010140الطب والجراحةبكالوريوس252

ي يعقوب السيد احمد20110010141الطب والجراحةبكالوريوس253
ذكرمثثن هانن

ذكرمحمد علي خلف الزبون20110010142الطب والجراحةبكالوريوس254

ن سالم البقاعي20110010145الطب والجراحةبكالوريوس255 ذكرصهيب ياسي 
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ذكراحمد عبد الحليم عبد الرحمن الخمس20110010148الطب والجراحةبكالوريوس256

ذكرمحمد سلطان محمود عمايره20110010149الطب والجراحةبكالوريوس257

ي عيس20110010151الطب والجراحةبكالوريوس258
ذكريحث  محمد عدنان احمد بثن

ن محمد عبيدات20110010152الطب والجراحةبكالوريوس259 ن ياسي 
ذكرمعنر

ذكرصهيب فواز محمد التميمي20110010153الطب والجراحةبكالوريوس260

ي20110010154الطب والجراحةبكالوريوس261 ن ذكراحمد علي محمود العنن

ذكراحمد يوسف محمد طالفحه20110010157الطب والجراحةبكالوريوس262

ذكربالل غازي فالح العودات20110010158الطب والجراحةبكالوريوس263

ذكرمحمد جهاد موىس ابو الشيخ20110010159الطب والجراحةبكالوريوس264

ذكرسفيان نارص جادهللا الطويل20110010160الطب والجراحةبكالوريوس265

مان20110010161الطب والجراحةبكالوريوس266 ذكرمحمد جمال يوسف الشر

ذكرعقبه رافع شتيوي شتيات20110010162الطب والجراحةبكالوريوس267

ذكرثامر عبد هللا محمود مهنا20110010163الطب والجراحةبكالوريوس268

ذكراحمد فاروق احمد الهزايمه20110010164الطب والجراحةبكالوريوس269

ذكراحمد سهيل محمد عبيدات20110010166الطب والجراحةبكالوريوس270

ذكرحمزه جهاد عقله مساعده20110010167الطب والجراحةبكالوريوس271

ي محمد محافظه20110010168الطب والجراحةبكالوريوس272
ذكرسعد هانن

ذكرقضي خليفه صالح عودات20110010169الطب والجراحةبكالوريوس273

ذكراحمد محمد عداد شطناوي20110010170الطب والجراحةبكالوريوس274

ذكرعبد هللا محمود علي ابو دنون20110010171الطب والجراحةبكالوريوس275

ذكرمحمد زياد محمود العماوى20110010172الطب والجراحةبكالوريوس276

ذكرعمار محمد سليمان العناقره20110010173الطب والجراحةبكالوريوس277

ذكراحمد عبد هللا محمد الخطيب20110010175الطب والجراحةبكالوريوس278

ذكرصهيب طارق عبد الحفيظ ابو زيتون20110010176الطب والجراحةبكالوريوس279

ن ابداح20110010177الطب والجراحةبكالوريوس280 ذكررائد محمد حسي 

ذكرهيثم حسن علي البوايه20110010178الطب والجراحةبكالوريوس281

ذكرعبدهللا جميل نايف المعايطه20110010179الطب والجراحةبكالوريوس282

ذكرنزيه محمد نجيب الرزيه20110010180الطب والجراحةبكالوريوس283

ذكرعمر ابراهيم محمود ابو صليح20110010181الطب والجراحةبكالوريوس284

ذكرمحمد يونس يوسف الصمادي20110010182الطب والجراحةبكالوريوس285

ذكرغيث علي محمد المشاقبه20110010183الطب والجراحةبكالوريوس286

ذكرليث محمود حسن المحمد20110010184الطب والجراحةبكالوريوس287

ذكرنور الدين محمد فارس عبيدات20110010186الطب والجراحةبكالوريوس288

ذكرطارق جميل احمد ابو الشيخ20110010187الطب والجراحةبكالوريوس289

ذكريارس فالح يارس عبيدات20110010188الطب والجراحةبكالوريوس290

ذكراحمد رمضان عبد هللا طاللقه20110010189الطب والجراحةبكالوريوس291

أنثىسوزان عوض جميل ابو هالله20110010191الطب والجراحةبكالوريوس292

ن20110010192الطب والجراحةبكالوريوس293 ذكراحمد حسن سالمه الياسي 

ي20110010194الطب والجراحةبكالوريوس294 ذكرانس محمد سالمه البستنىح 

ذكرقضي علي سليمان الشباطات20110010196الطب والجراحةبكالوريوس295

ذكراحمد خالد احمد الحسبان20110010197الطب والجراحةبكالوريوس296

ذكرليث مصطفن تيسن  الجمال20110010198الطب والجراحةبكالوريوس297

ذكرمحمد رياض احمد البطاينه20110010199الطب والجراحةبكالوريوس298

ن الوحش20110010200الطب والجراحةبكالوريوس299 ذكرعدي عبد حسي 

ذكرزيد ابراهيم محمود نخله20110010201الطب والجراحةبكالوريوس300

ذكراسماعيل رجب محمد ابو الشعر20110010202الطب والجراحةبكالوريوس301

ذكرمحمد عارف حمود ابو السندس20110010203الطب والجراحةبكالوريوس302

ذكرعمر رسمي ابراهيم الطراونه20110010204الطب والجراحةبكالوريوس303

أنثىمثن محمد عطا هللا القرالة20110010206الطب والجراحةبكالوريوس304

أنثىعائشه صالح عبد الكريم البالونه20110010208الطب والجراحةبكالوريوس305

ذكرغيث محمد صابر العمري20110010209الطب والجراحةبكالوريوس306
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ذكرعبد الموىل علي محمد زعارير20110010210الطب والجراحةبكالوريوس307

ي20110010211الطب والجراحةبكالوريوس308
ناديا جمال علي اليمانن

أنثى

ذكرصهيب حسن علي عمري20110010214الطب والجراحةبكالوريوس309

ي20110010217الطب والجراحةبكالوريوس310
ي محمد المومثن ذكراحمد عبد النث 

ن20110010218الطب والجراحةبكالوريوس311 ن حاج حسي  ذكراحمد عبد الرحمن ياسي 

ذكرحسن نايل حسن الرحابنه20110010220الطب والجراحةبكالوريوس312

ي20110010225الطب والجراحةبكالوريوس313
ن سليمان شلتونن ذكرحسام ياسي 

ذكرعدي عدنان محمد ابو ريان20110010226الطب والجراحةبكالوريوس314

ذكرمعاذ فارس احمد الزغيالت20110010227الطب والجراحةبكالوريوس315

ي20110010229الطب والجراحةبكالوريوس316
ذكرسفيان محمد علي الحورانن

يف محمد مسامح20110010232الطب والجراحةبكالوريوس317 ذكرعبد الرحمن رسر

ذكرسامر ايمن محمد درادكه20110010233الطب والجراحةبكالوريوس318

ذكرملهم محمد العوم 20110010234الطب والجراحةبكالوريوس319

ذكرعمار هايل نهار الحرافشه20110010235الطب والجراحةبكالوريوس320

ذكر"العبد الرزاق"محمد بشن  احمد 20110010237الطب والجراحةبكالوريوس321

ي20110010238الطب والجراحةبكالوريوس322
أنثىرؤى عزات سليمان المومثن

أنثىروان محمد طالب الخطباء20110010239الطب والجراحةبكالوريوس323

ي الزغول20110010240الطب والجراحةبكالوريوس324 زهراء تركي راج 
أنثى

ذكرعلمي احمد محمد عبده20110010241الطب والجراحةبكالوريوس325

ذكرمحمد عبد الرحمن حسن 20110010244الطب والجراحةبكالوريوس326

ذكرعبد الرحمن محمود عبد الرحمن محمد20110010245الطب والجراحةبكالوريوس327

أنثىفاطمه محمد اسماعيل عبده20110010246الطب والجراحةبكالوريوس328

ي  20110010247الطب والجراحةبكالوريوس329
ذكرعلي الزرغثن

ي عطا20110010250الطب والجراحةبكالوريوس330
ن ابراهيم بثن ذكررامي حسي 

أنثىشذى زهن  يوسف المصطفن20110010251الطب والجراحةبكالوريوس331

ذكرعبدهللا خليل محمد ابو شقره20110010254الطب والجراحةبكالوريوس332

يىحي20110010263الطب والجراحةبكالوريوس333 ي محمد المسنر
ذكرعبد الحميد وصفن

ن مصطفن طاهات20110010264الطب والجراحةبكالوريوس334 ذكرهمام حسي 

ذكراسامة احمد عبد القادر الخواجا20110010265الطب والجراحةبكالوريوس335

ذكركريم احمد نايف بطاينه20110010267الطب والجراحةبكالوريوس336

ذكرعدي عدنان رجا قسايمه20110010268الطب والجراحةبكالوريوس337

أنثىفاطمة عبد الشهيد حبيب سلمان20111010001الطب والجراحةبكالوريوس338

ذكرعبدهللا محمد دهيمان العبدىلي20111010002الطب والجراحةبكالوريوس339

ذكراحمد مسلم سعيد الصاعدي20111010003الطب والجراحةبكالوريوس340

ي20111010004الطب والجراحةبكالوريوس341 ن ذكرعبد الوهاب سالمه فراج العنن

ذكرنارص ليث نارص سليمان20111010005الطب والجراحةبكالوريوس342

ذكرعبد هللا محمد عبد هللا الركف20111010006الطب والجراحةبكالوريوس343

ي20112010006الطب والجراحةبكالوريوس344
ذكرسعيد سعود سعيد الشهرانن

ذكرأنس  مهدي وي داوه 20112010007الطب والجراحةبكالوريوس345

اري20112010008الطب والجراحةبكالوريوس346 ذكرعبد هللا نافع سليم الشر

اري20112010009الطب والجراحةبكالوريوس347 ذكرخالد صالح سليم الشر

ذكراحمد خالد محمد مصطفن20112010010الطب والجراحةبكالوريوس348

ي20112010011الطب والجراحةبكالوريوس349 ذكراسامه خالد محمد الزعث 

قاوي20112010013الطب والجراحةبكالوريوس350 ذكراحمد عادل احمد الشر

ن محمود عرار20112010016الطب والجراحةبكالوريوس351 ذكرطارق أمي 

ذكربراء محمود فارس القضاه20112010017الطب والجراحةبكالوريوس352

أنثىليل ربىحي أسعد أسعد20112010018الطب والجراحةبكالوريوس353

 الشامي20112010019الطب والجراحةبكالوريوس354
ن أنثىتاال ليث ياسي 

ذكرعثمان فوزات زكي الشناق20112010020الطب والجراحةبكالوريوس355

ذكرعمار عبد الرحيم احمد جمعه20112010021الطب والجراحةبكالوريوس356

ذكرمراد سامي محمد األحمد20112010022الطب والجراحةبكالوريوس357
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أنثىريان مصباح محمود عقل20112010025الطب والجراحةبكالوريوس358

ذكريمان سامر الطيب 20112010028الطب والجراحةبكالوريوس359

ن20112010029الطب والجراحةبكالوريوس360 أنثىفرح احمد عبدالكريم ابوعي 

ه20112010031الطب والجراحةبكالوريوس361 ن ذكرابراهيم مسلم ابراهيم طمن 

ن عازم20112010033الطب والجراحةبكالوريوس362 ن ابراهيم أمي  ذكرأمي 

ي20112010035الطب والجراحةبكالوريوس363
ي المطرفن

ي سعود ثانن روان 
أنثى

ذكرسعيد خلدون سعيد خياط20112010036الطب والجراحةبكالوريوس364

ذكررأفت محمد جادهللا البواعنه20112010037الطب والجراحةبكالوريوس365

ذكرمحمود فهمي ابراهيم صالح20112010039الطب والجراحةبكالوريوس366

ذكرمحمد خالد سمن  عبابنه20112010041الطب والجراحةبكالوريوس367

ي موىس ابو حشيش20112010044الطب والجراحةبكالوريوس368
ذكرعصام هانن

ي20112010045الطب والجراحةبكالوريوس369
ذكروليد مروان صالح جوالنن

ذكرطارق محمد فوزي بدو20112010046الطب والجراحةبكالوريوس370

تسنيم أحمد محمد الغرابلي20112010047الطب والجراحةبكالوريوس371
أنثى

ي 20112010050الطب والجراحةبكالوريوس372 ي مأمون الشلث 
ذكرراضن

أنثىندى غسان حسن جباره20112010051الطب والجراحةبكالوريوس373

أنثىأسيل محمود عبد الرحمن الرمىحي20112010054الطب والجراحةبكالوريوس374

ذكربالل هيثم حمد الرشدان20112010056الطب والجراحةبكالوريوس375

ن ابو حجله20112010059الطب والجراحةبكالوريوس376 ذكرفراس سليمان حسي 

 علي عبيدات20112010060الطب والجراحةبكالوريوس377
ن ذكردالمه حسي 

أنثىساره عادل عبدهللا حسان20112010064الطب والجراحةبكالوريوس378

ي شناوة شناوة20112010065الطب والجراحةبكالوريوس379 أنثىاية ناج 

ذكرمؤيد نضال محمود احمد20112010067الطب والجراحةبكالوريوس380

ذكرانس واصف زيتون 20112010069الطب والجراحةبكالوريوس381

أنثىامنة عبد الجبار عادل موىس20112010071الطب والجراحةبكالوريوس382

ذكرنرص مجد الدين األتاىسي 20112010073الطب والجراحةبكالوريوس383

ذكرعمرو عصام بركات 20112010074الطب والجراحةبكالوريوس384

أنثىهاله سعيد محمد شمسان20112010078الطب والجراحةبكالوريوس385

ذكرمحمود عميد كشى حداد 20112010079الطب والجراحةبكالوريوس386

 علي آل داوود20112010080الطب والجراحةبكالوريوس387
ن أنثىزهراء حسي 

أنثىفاطمه فخري عباس المدرهم20112010081الطب والجراحةبكالوريوس388

أنثىفاطمه فريد جواد المدرهم20112010082الطب والجراحةبكالوريوس389

ذكرعمر رامي شعار 20112010084الطب والجراحةبكالوريوس390

ذكرمحمد نايف سعيد ابو صيام20112010085الطب والجراحةبكالوريوس391

ذكرعبد الرحمن نزار عبد الرحمن مطر20112010088الطب والجراحةبكالوريوس392

ذكرانس عماد محمد المسالمه20112010089الطب والجراحةبكالوريوس393

ي20112010090الطب والجراحةبكالوريوس394 ن أنثىبشاير خالد نارص العنن

ذكرمصطفن ابراهيم جميل صيام20112010091الطب والجراحةبكالوريوس395

ن عبدهللا القرعان20112010093الطب والجراحةبكالوريوس396  ياسي 
أنثىتفر

أنثىكوثر شكرى محمد الحرز20112010096الطب والجراحةبكالوريوس397

ذكرمروان عبدالملك قائد احمد20112010098الطب والجراحةبكالوريوس398

انمار سامي عبدهللا حداد20112010099الطب والجراحةبكالوريوس399
أنثى

ذكريوسف فيصل درويش عبدالرضا20112010101الطب والجراحةبكالوريوس400

أنثىشيخه عيس أحمد اليعقوب20112010102الطب والجراحةبكالوريوس401

ذكرعاصم احمد وحيد العيس20112010103الطب والجراحةبكالوريوس402

ذكرهشام عبد الملك قائد احمد20112010104الطب والجراحةبكالوريوس403

ذكراحمد نارص عبدالرحمن الشاويش20112010105الطب والجراحةبكالوريوس404

ذكرعبدهللا محمد مرشد مرشد20112010106الطب والجراحةبكالوريوس405

ذكرانس اكرم محمد سعيد طبيله20112010107الطب والجراحةبكالوريوس406

ذكرمروان عبدالفتاح محمد يوسف20112010109الطب والجراحةبكالوريوس407

ن السقال20112010110الطب والجراحةبكالوريوس408 ذكراحمد مهند حسي 
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أنثىاسيل يحث  محمد مصطفن20112010113الطب والجراحةبكالوريوس409

ذكرعمرو حسن عمر نارص20112010115الطب والجراحةبكالوريوس410

بيه 20112010116الطب والجراحةبكالوريوس411 ذكرمهند محمد بشار النن 

ذكرعبد الرحيم مشهور عبد الرحيم السده20112010117الطب والجراحةبكالوريوس412

ذكرهيثم كمال محمد ابو صقر20112010119الطب والجراحةبكالوريوس413

ذكرعيس مجن  عيس الهواش20112010120الطب والجراحةبكالوريوس414

ذكرايمن جهاد عبد ابو طعيمه20112010121الطب والجراحةبكالوريوس415

ذكرطارق فهد هنانو 20112010122الطب والجراحةبكالوريوس416

ذكرداود محمد داود شطريط20112010123الطب والجراحةبكالوريوس417

أنثىرفا أسعد داود أبو صوي20112010126الطب والجراحةبكالوريوس418

ي محمد أبودقر20112010127الطب والجراحةبكالوريوس419
ذكرأحمد هانن

ذكريمان كامل نايف الطالق20112010128الطب والجراحةبكالوريوس420

أنثىجميلة عبد الرحمن ابراهيم ابو عجمية20112010130الطب والجراحةبكالوريوس421

ذكرليث نزار عبدالعال عبدالعال20112010131الطب والجراحةبكالوريوس422

ذكرنواف صالح محمد الغامدي20112010133الطب والجراحةبكالوريوس423

فاطمة صالح علي محمد20112010136الطب والجراحةبكالوريوس424
أنثى

ذكرمهدي عادل احمد عبد الرسول20112010140الطب والجراحةبكالوريوس425

أنثىحال عصام طاهر مسمار20112010142الطب والجراحةبكالوريوس426

مان20112010143الطب والجراحةبكالوريوس427 ذكرمروان عبدالمجيد محمد الشر

ذكرزيد محمد عزام طاهر مسمار20112010144الطب والجراحةبكالوريوس428

ذكرمحمد جمال جادهللا الروسان20112010145الطب والجراحةبكالوريوس429

ذكرمجاهد ممدوح مفلح حراحشه20112010146الطب والجراحةبكالوريوس430

ذكرعمرو نضال عبد الرؤوف يونس20112010147الطب والجراحةبكالوريوس431

ذكرعبدهللا محمد مفلح جراح20112010154الطب والجراحةبكالوريوس432

ذكرعبدهللا لؤي علي زيتون20112010157الطب والجراحةبكالوريوس433

ذكرزيد عامر محمد االيوب20112010159الطب والجراحةبكالوريوس434

ذكرعمر ابراهيم محمد جليل العلوي20112010160الطب والجراحةبكالوريوس435

أنثىيارا سهل خليل حموري20112010161الطب والجراحةبكالوريوس436

أنثىايه عامر فضيل البدارنه20112010166الطب والجراحةبكالوريوس437

ذكرعالء رياض فتىحي بلعاوي20112010167الطب والجراحةبكالوريوس438

ذكرمازن عقل يوسف مقابلة20112010170الطب والجراحةبكالوريوس439

ذكرسليمان نضال مىحي الدين المرصي20112010172الطب والجراحةبكالوريوس440

 علي محمد شطناوي20112010173الطب والجراحةبكالوريوس441
ن أنثىحني 

ين20112010176الطب والجراحةبكالوريوس442 ي نارصن
أنثىمرح عماد عبدالغثن

ين20112010177الطب والجراحةبكالوريوس443 ي نارصن
أنثىفرح عماد عبدالغثن

أنثىسماح بطيحان محمد العطوي20112010178الطب والجراحةبكالوريوس444

ذكرمؤيد محمد مصباح بيازيد 20112010179الطب والجراحةبكالوريوس445

أنثىزين صائب عبد الحليم الخريسات20112010180الطب والجراحةبكالوريوس446

ي20112010182الطب والجراحةبكالوريوس447 ن أنثىليل خالد رشيد العنن

ذكرمحمود روجي سليمان محافظه20112010186الطب والجراحةبكالوريوس448

ذكرمصعب غسان عبدالرحمن الرشيد20112010187الطب والجراحةبكالوريوس449

أنثىبراءة خالد محمد العراعرة20112010188الطب والجراحةبكالوريوس450

دعاء زكي محمود خصاونه20112010189الطب والجراحةبكالوريوس451
أنثى

ذكرخالد وليد سعد عبيدات20112010190الطب والجراحةبكالوريوس452

أنثىايناس وليد محمود الجمال20112010191الطب والجراحةبكالوريوس453

ذكرمحمد محمود كايد يوسف20112010192الطب والجراحةبكالوريوس454

ذكريزن محمود توفيق ابو شهاب20112010193الطب والجراحةبكالوريوس455

ذكرحسن جمال حسن ابديوي20112010195الطب والجراحةبكالوريوس456

ذكرعمر هيثم عبد الفتاح الجالودي20112010196الطب والجراحةبكالوريوس457

ي20112010199الطب والجراحةبكالوريوس458
ذكرعبدالمنعم صابر عبدالمنعم الحورانن

ذكريزن عالء الدين محمود الجباوى20112010206الطب والجراحةبكالوريوس459
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ي عبد العزيز السقا20112010207الطب والجراحةبكالوريوس460
ذكرعبد العزيز هانن

ي20112010209الطب والجراحةبكالوريوس461 ن ذكرعبداللطيف احمد فنخور العبدىلي العنن

ذكراحمد سعود عبدهللا الدبالن20112010211الطب والجراحةبكالوريوس462

ذكرمحمد عزراي بن محمد رزاىلي20112010212الطب والجراحةبكالوريوس463

ي بنت عبد الرحمن  20112010216الطب والجراحةبكالوريوس464
أنثىنور عيثن

ي20112010230الطب والجراحةبكالوريوس465 ن ذكرحسان احمد نزال العنن

ذكرسائد سمعان رضا عواد20112010232الطب والجراحةبكالوريوس466

ن   20112010235الطب والجراحةبكالوريوس467 أنثىامانينا بنت عارفي 

ذكرمعن عبدهللا محمد الطيب ادريس20112010236الطب والجراحةبكالوريوس468

أنثىشيماء اسماعيل حسن النقرش20112010237الطب والجراحةبكالوريوس469

ذكراسامة عبدهللا احمد جمعه20112010239الطب والجراحةبكالوريوس470

أنثىمرح حامد محمد الطوس20112010240الطب والجراحةبكالوريوس471

أنثىرناد محمود فهد المفلح20112010241الطب والجراحةبكالوريوس472

أنثىروان عبد الكريم محمد اغبارية20112010242الطب والجراحةبكالوريوس473

ف  بن عبد الحكيم امن  20112010243الطب والجراحةبكالوريوس474 ذكرامن  االرسر

أنثىعالء  بنت زين العابدين  20112010244الطب والجراحةبكالوريوس475

الشهمي  بن محمد رشيد  20112010245الطب والجراحةبكالوريوس476 ذكرفريد امن 

ذكرمؤمن بن عدنان  20112010246الطب والجراحةبكالوريوس477

ذكرمحمد معز بن محمود  20112010248الطب والجراحةبكالوريوس478

ذكرمحمد شفيق بن صفري 20112010249الطب والجراحةبكالوريوس479

أنثىيارا حامد محمد أبوقديس20112010250الطب والجراحةبكالوريوس480

أنثىفرحانا بنت محمد نارص  20112010251الطب والجراحةبكالوريوس481

أنثىنور عزة  بنت غزاىلي  20112010252الطب والجراحةبكالوريوس482

أنثىنور حسثن اسماعيل  20112010253الطب والجراحةبكالوريوس483

أنثىنور فاطن محمد شهروم  20112010254الطب والجراحةبكالوريوس484

أنثىنور فرحا  بنت احمد هدى  20112010255الطب والجراحةبكالوريوس485

أنثىياز عتيقة  بنت محمد يوسف  20112010256الطب والجراحةبكالوريوس486

ي نور شازانا زكريا 20112010257الطب والجراحةبكالوريوس487
أنثىسيثر

ذكراحمد فرحان  بن محمد نجمن  20112010258الطب والجراحةبكالوريوس488

ذكرامن  مستقيم  بن احمد موراد  20112010259الطب والجراحةبكالوريوس489

ي فرليا بنت محمد  20112010260الطب والجراحةبكالوريوس490
أنثىسيثر

أنثىنورا حلوانا بنت بخاري  20112010261الطب والجراحةبكالوريوس491

ذكرمسوار عبد الحليم  20112010262الطب والجراحةبكالوريوس492

ذكرمحمد حليمي  بن محمد فوزي  20112010263الطب والجراحةبكالوريوس493

ذكراحمد اليف اظفر  مصطفن كمال  20112010264الطب والجراحةبكالوريوس494

ذكرمحمد فردوس  بن محمد عمر  20112010265الطب والجراحةبكالوريوس495

ذكرمحمد فرحان محمد ناظم  20112010267الطب والجراحةبكالوريوس496

أنثىنور االفيقة ابراهيم  20112010272الطب والجراحةبكالوريوس497

أنثىنور شازا اديبه  بنت محمد شهار 20112010273الطب والجراحةبكالوريوس498

ه  بنت رزلن  20112010274الطب والجراحةبكالوريوس499 أنثىنور نضن 

ذكرمحمد توفيق  بن عريس  20112010275الطب والجراحةبكالوريوس500

ذكرمحمد توفيق الدين محمد زكريا  20112010276الطب والجراحةبكالوريوس501

ذكرمحمد معزلن  ذو العارف بن مصطفىمالك 20112010277الطب والجراحةبكالوريوس502

أنثىفياضه عقيده جمال الدين  20112010279الطب والجراحةبكالوريوس503

ذكرفوزان نذار  20112010280الطب والجراحةبكالوريوس504

ه بنت عمران  20112010281الطب والجراحةبكالوريوس505 أنثىعطن 

ذكرامن  العزوان بن منصور20112010282الطب والجراحةبكالوريوس506

أنثىراما وليد احمد الحياصات20112010285الطب والجراحةبكالوريوس507

ه بنت وان مصطفن  20112010286الطب والجراحةبكالوريوس508 أنثىوان عطن 

أنثىدانيه امجد محمد الشياب20112010287الطب والجراحةبكالوريوس509

ن حمزه  20112010288الطب والجراحةبكالوريوس510 أنثىنور العي 
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ه بنت عزمي 20112010289الطب والجراحةبكالوريوس511 أنثىنورليانا عطن 

ذكرمحمد اكمل بن كريم  20112010290الطب والجراحةبكالوريوس512

أنثىنور فرحانا بنت خالد  20112010291الطب والجراحةبكالوريوس513

ذكرمحمد اخوان الدين بن محمد رضوان20112010292الطب والجراحةبكالوريوس514

ذكرمحمد فخرالدين الرازي بنت مت لوزي  20112010293الطب والجراحةبكالوريوس515

ذكرمحمد روزيمن بن محمد اسماعيل 20112010294الطب والجراحةبكالوريوس516

ن بن خن  االنوار  20112010295الطب والجراحةبكالوريوس517 ذكرعريف صالحي 

ن  20112010296الطب والجراحةبكالوريوس518 أنثىاسيله عارفي 

ه بنت شاري 20112010297الطب والجراحةبكالوريوس519 أنثىفاطن شهن 

ي  20112010298الطب والجراحةبكالوريوس520 ن ذكرمحمد نور ايمان بن ترمن 

ذكرمحمد نور الدين محمد صالح  20112010299الطب والجراحةبكالوريوس521

ذكرمحمد أليف امن  بن ذو الكفل 20112010300الطب والجراحةبكالوريوس522

أنثىهاجر محمد داؤد  20112010301الطب والجراحةبكالوريوس523

يمي 20112010302الطب والجراحةبكالوريوس524 ي بنت آم حشن
ينانيل حسثن أنثىحشن

ذكرخن  الفضلي بن رشدي  20112010303الطب والجراحةبكالوريوس525

أنثىمحفوظه بنت مد جونوس  20112010304الطب والجراحةبكالوريوس526

ذكرعبدهللا قاسم احمد الجيوىسي20112010305الطب والجراحةبكالوريوس527

أنثىعقيله بنت عبد الرزاق  20112010306الطب والجراحةبكالوريوس528

أنثىنور امالينا بنت محمد عزمن  20112010308الطب والجراحةبكالوريوس529

ين  20112010309الطب والجراحةبكالوريوس530 أنثىنور ارينا بنت محمد خن 

أنثىنور عديال بنت محمد شكري  20112010310الطب والجراحةبكالوريوس531

يف الدين 20112010318الطب والجراحةبكالوريوس532 ي ديانه بنت ميور  محمد رسر
أنثىوان ايونن

ذكرقيس نبيه صالح الدين ريال20112010320الطب والجراحةبكالوريوس533

ن فيصل محمد محمد الرفاعي20112010321الطب والجراحةبكالوريوس534 أنثىحني 

ه بنت يوسف  20112010322الطب والجراحةبكالوريوس535 أنثىعينظن 

ذكرمحمد حفيظ هللا رملي  20112010323الطب والجراحةبكالوريوس536

ن الدين مسلم  20112010324الطب والجراحةبكالوريوس537 ذكرمحمد امي 

ذكرمحمد يشي بن ادريس  20112010325الطب والجراحةبكالوريوس538

ذكرزيد محمد عايد الثنيان20112010326الطب والجراحةبكالوريوس539

ذكرمروان رفعت  اماره20112010327الطب والجراحةبكالوريوس540

ي ملحم20112010328الطب والجراحةبكالوريوس541
أنثىرشا خالد عبد القادر بثن

ي20112010331الطب والجراحةبكالوريوس542 ن أنثىنورا عياده عفات العنن

أنثىنور اسماء ذو الكفل  20112010332الطب والجراحةبكالوريوس543

ي بن محمد شاه  20112010334الطب والجراحةبكالوريوس544
ميثن ذكرمحمد رسر

أنثىمشاعل عبدالوهاب معاذ السقا20112010335الطب والجراحةبكالوريوس545

ن ضيف هللا المرصي20112010340الطب والجراحةبكالوريوس546 ذكرمقداد حسي 

رغد احمد علي جن 20112010341الطب والجراحةبكالوريوس547
أنثى

أنثىايمان محمد مرزم الحداد20112010342الطب والجراحةبكالوريوس548

ن فهد مزعل أبو الشعر20112010343الطب والجراحةبكالوريوس549 ذكرمعنر

ن هيثم  حجازي20112010344الطب والجراحةبكالوريوس550 ذكرحسي 

ي20112010346الطب والجراحةبكالوريوس551
ذكرمحمد سعود علي العروي الجهثن

ي20112010349الطب والجراحةبكالوريوس552 ن ي سمن  العنن
ذكرعبدالعزيز ماضن

أنثىفاطمة يوسف حسن محمد20112010353الطب والجراحةبكالوريوس553

ذكرسيف نرص يوسف غرايبه20112010354الطب والجراحةبكالوريوس554

ذكراحمد يونس المسالمه 20112010356الطب والجراحةبكالوريوس555

ذكرعمر عبدالوهاب احمد المجاىلي20112010358الطب والجراحةبكالوريوس556

ن ابوالعدس20112010359الطب والجراحةبكالوريوس557 ذكرجهاد سالمه حسي 

ا  بنت خن  االنوار  20112010361الطب والجراحةبكالوريوس558 أنثىنور االليا شهن 

ذكرهمام بسام عقله الحوامده20112010362الطب والجراحةبكالوريوس559

ي مليحه بنت عبدهللا  20112010363الطب والجراحةبكالوريوس560
أنثىسيثر

أنثىنور عريفه  بنت جعفر  20112010364الطب والجراحةبكالوريوس561
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فتون جمعان علي العمري20112010365الطب والجراحةبكالوريوس562
أنثى

ي20112010366الطب والجراحةبكالوريوس563 أنثىمرام فالح مدعج المطن 

ذكراحمد باقر احمد  العبد المحسن20112010368الطب والجراحةبكالوريوس564

ذكرمحمود عبد الحكيم محمود الخطيب20112010369الطب والجراحةبكالوريوس565

أنثىوالء نارص رمضان صالح20112010370الطب والجراحةبكالوريوس566

ذكراحمد عمر عل عبادى20112010374الطب والجراحةبكالوريوس567

ذكرجواد فضيل منور النهار20112010376الطب والجراحةبكالوريوس568

ذكرخليل خالد عواد 20112010377الطب والجراحةبكالوريوس569

أنثىفاطمه مهدي صالح الشعله20112010379الطب والجراحةبكالوريوس570

أنثىلميس رامي جالل ياغان20112010382الطب والجراحةبكالوريوس571

ذكرعبد الرحيم جمال  فرحان20112010385الطب والجراحةبكالوريوس572

ذكراحمد ضيف هللا محمد الحسبان20112010386الطب والجراحةبكالوريوس573

أنثىهديل احمد  قشوع20112010387الطب والجراحةبكالوريوس574

أنثىاروى محمد  مروات20112010388الطب والجراحةبكالوريوس575

ذكركرم محمود  وتد20112010389الطب والجراحةبكالوريوس576

ذكرفراس عمر  خالدي20112010392الطب والجراحةبكالوريوس577

أنثىريم نور  عرطول20112010393الطب والجراحةبكالوريوس578

ي20112010394الطب والجراحةبكالوريوس579 روند عبدالفتاح عبدالعزيز الزعث 
أنثى

ذكرمجد نبيل سيف الدين عبدالرحمن20112010396الطب والجراحةبكالوريوس580

أنثىامينه فؤاد صالح حسن طه20112010397الطب والجراحةبكالوريوس581

ي20112010398الطب والجراحةبكالوريوس582
ذكرعبد هللا محمد محمد الحارنى

ذكرفهد عبد الرحمن محمد ال عمر العامري20112010400الطب والجراحةبكالوريوس583

ذكراحمد محمد رسور الشناق20112010404الطب والجراحةبكالوريوس584

ذكربالل محمد عبد المالك علي20112010405الطب والجراحةبكالوريوس585

ذكررامز ماهر سامح الهلسة20112010406الطب والجراحةبكالوريوس586

ذكريزيد غالب وديع سويدان20112010409الطب والجراحةبكالوريوس587

ي20112010410الطب والجراحةبكالوريوس588
ي هانن

أنثىدنيا وليد صياح بثن

ي20112010411الطب والجراحةبكالوريوس589
ي كفافن

ذكرقيس زيدان عبد الكافن

ذكرغسان جمال أحمد وادي20112010412الطب والجراحةبكالوريوس590

ي20112010413الطب والجراحةبكالوريوس591
ذكرادهم خالد محمد القرىسر

ذكرنعمان محمدعمار موقع 20112010415الطب والجراحةبكالوريوس592

ي20112010417الطب والجراحةبكالوريوس593
ذكرفارس فواز مفيد الصيفن

ي يعقوب عماري20112010420الطب والجراحةبكالوريوس594
أنثىفرح عونن

ي20112010422الطب والجراحةبكالوريوس595 ن ذكرعادل صالح نزال العنن

ي تكروري 20112010423الطب والجراحةبكالوريوس596
أنثىفرح محمد سعيد معانن

ذكرابراهيم محمد فرحان عبيدات20112010424الطب والجراحةبكالوريوس597

أنثىرشا فوزي محمد الشياب20112010426الطب والجراحةبكالوريوس598

ي20112010427الطب والجراحةبكالوريوس599 ن أنثىفاطمه مساعد رب  ح العنن

ذكرحنا هيثم شاكر قاقيش20112010428الطب والجراحةبكالوريوس600

ذكراياد يوسف محمد االحمدي20112010429الطب والجراحةبكالوريوس601

أنثىرغد وليد محمد سعيد الشنيقات20112010430الطب والجراحةبكالوريوس602

ي20112010434الطب والجراحةبكالوريوس603
أنثىنوف حمد سعود الحوسثن

أنثىريما سعد مفلح عالوين20112010435الطب والجراحةبكالوريوس604

ين بلعيد    20112010436الطب والجراحةبكالوريوس605 أنثىسن 

أنثىبتول خلف عبد العزيز المساعيد20112010440الطب والجراحةبكالوريوس606

ن عبد الرحيم شواقفه20112010441الطب والجراحةبكالوريوس607 ذكرفرات حسي 

أنثىهزار عمر رفيق األصفر20112010442الطب والجراحةبكالوريوس608

ي20112010443الطب والجراحةبكالوريوس609
أنثىرايه جمال يوسف شيثن

مروة علي حميد الشعبان20112010444الطب والجراحةبكالوريوس610
أنثى

ذكرسند اسامة سالمة العمارين20112010445الطب والجراحةبكالوريوس611

ذكرعادل فايز محمد سليم العيس20112010446الطب والجراحةبكالوريوس612
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ي20112010448الطب والجراحةبكالوريوس613
ذكرمحمد نعيم محمود المومثن

ذكركمال نبيل كمال قاقيش20112010450الطب والجراحةبكالوريوس614

ذكرمحمد محمود  عيس  خصاونه20112010451الطب والجراحةبكالوريوس615

ي20112010452الطب والجراحةبكالوريوس616 ذكرخالد رسول شناوه العيث 

أنثىجمانه ليث نارص الفضلي20112010454الطب والجراحةبكالوريوس617

ذكرراكان عدىلي قسطندي شحاتيت20112010455الطب والجراحةبكالوريوس618

ي20112010456الطب والجراحةبكالوريوس619
ذكرعمر نايف حسن الطعانن

ذكرحازم محمد تركي عبابنه20112010457الطب والجراحةبكالوريوس620

أنثىنورا صالح راشد البلوي20112010458الطب والجراحةبكالوريوس621

ذكربسام ابراهيم عوض النوايسه20112010459الطب والجراحةبكالوريوس622

ذكراحمد عبدالجليل احمد الراشد20112010460الطب والجراحةبكالوريوس623

أنثىكوثر محمد رضا قادر20112010461الطب والجراحةبكالوريوس624

ن ابوفول20112010464الطب والجراحةبكالوريوس625 ذكرربيع بسام حسي 

ي20112010468الطب والجراحةبكالوريوس626 ن ذكرمحمد هالل رشيد العنن

ذكرمحمد تيسن  محمد الذيابات20112010471الطب والجراحةبكالوريوس627

ذكرسعدي سعيد سعدي تلحمي20112010472الطب والجراحةبكالوريوس628

ذكرعمر محمد حمد 20112010473الطب والجراحةبكالوريوس629

ذكرمروان محمد محمد ماشينه20112010474الطب والجراحةبكالوريوس630

ذكرسمن  صالح سمن  الشالجي20112010476الطب والجراحةبكالوريوس631

ذكرعبد العزيز جزاع عقيل المجالد20112010477الطب والجراحةبكالوريوس632

ذكرايهم سليم منصور 20112010478الطب والجراحةبكالوريوس633

ذكرمحمد عبد هللا حماد مرسل20112010479الطب والجراحةبكالوريوس634

ي20112010482الطب والجراحةبكالوريوس635 ن ذكرفيصل مصلح فري    ح العنن

ي20112010483الطب والجراحةبكالوريوس636 ن ذكرزياد قريطع سويد العنن

ذكرسلمان سعد سلمان األبهق العازمي20112010484الطب والجراحةبكالوريوس637

ذكربدر شاهر حبيب الفضلي20112010485الطب والجراحةبكالوريوس638

مها علي عبد هللا الفرج20112010486الطب والجراحةبكالوريوس639
أنثى

ي ال عباس20112010487الطب والجراحةبكالوريوس640
أنثىزينب محمد توفيق رضن

ي عايد الشمري20112010488الطب والجراحةبكالوريوس641
ذكرمتعب راضن

ذكريعقوب رشدي خليل اندراوس20112010489الطب والجراحةبكالوريوس642

أنثىنور عبدالرؤوف محمد سميح20112010490الطب والجراحةبكالوريوس643

ن خرصن عزام 20112010491الطب والجراحةبكالوريوس644 أنثىنرمي 

أنثىهيا عبد الكريم محمد رسحان20112010492الطب والجراحةبكالوريوس645

أنثىمبارك الربابعه" محمد تيسن "اسيل 20112010493الطب والجراحةبكالوريوس646

ي20112010494الطب والجراحةبكالوريوس647
أنثىساجده محمود حامد كيالنن

ذكربسام عاطف عبود 20112010495الطب والجراحةبكالوريوس648

أنثىدينا محمد محمود أبو النعاج20112010496الطب والجراحةبكالوريوس649

ذكرحمزه عدنان محمد ناعسه20112010498الطب والجراحةبكالوريوس650

أنثىرنا هشام سليم ابوركبه20112010499الطب والجراحةبكالوريوس651

ذكرعصام عفيف غنطوس 20112010501الطب والجراحةبكالوريوس652

ن محمود فالح بطاينه20112010505الطب والجراحةبكالوريوس653 ذكرمعنر

ي عطا20112010506الطب والجراحةبكالوريوس654
ذكرصالح زايد صالح بثن

أنثىالنا بشار عبدالكريم الرشدان20120010002الطب والجراحةبكالوريوس655

أنثىلم عوده فالح الرواشده     20120010003الطب والجراحةبكالوريوس656

ذكرجوزيف رامي جوزيف عويس20120010004الطب والجراحةبكالوريوس657

أنثىاسالم عبدالمهدى كايد أبواشقن    20120010005الطب والجراحةبكالوريوس658

أنثىساره عماد احمد القاسم20120010006الطب والجراحةبكالوريوس659

ذكرعبدهللا يوسف سليمان المقدادي20120010007الطب والجراحةبكالوريوس660

ي     20120010008الطب والجراحةبكالوريوس661
أنثىتاال هيثم محمد الشلخثر

أنثىغيداء بهاء الدين محمد عبابنه   20120010009الطب والجراحةبكالوريوس662

ساىلي نزار سليمان عيسوه20120010010الطب والجراحةبكالوريوس663
أنثى
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ذكرعادل ضيف هللا علي الزبون20120010011الطب والجراحةبكالوريوس664

أنثىايمان حسن عوده جوابره     20120010012الطب والجراحةبكالوريوس665

ذكررعد وليد علي الخداش      20120010013الطب والجراحةبكالوريوس666

تمارا علي محمد طوالبه     20120010014الطب والجراحةبكالوريوس667
أنثى

ي يونس     20120010015الطب والجراحةبكالوريوس668
ذكراحمد محمد علي بثن

أنثىرناد يوسف محمد مسامح20120010017الطب والجراحةبكالوريوس669

ي محمد عبيدات     20120010018الطب والجراحةبكالوريوس670 أنثىسىح  راج 

ذكرانس عياد محمد أبوصعيليك    20120010019الطب والجراحةبكالوريوس671

أنثىبيان عادل احمد شطناوى     20120010020الطب والجراحةبكالوريوس672

أنثىبراءه يوسف سالمه النجار20120010021الطب والجراحةبكالوريوس673

أنثىايثار اسامه محمد القواقنه    20120010022الطب والجراحةبكالوريوس674

أنثىساجده جمال فخري العزه     20120010023الطب والجراحةبكالوريوس675

أنثىانسام رفعات محمد محمود  اسعد20120010024الطب والجراحةبكالوريوس676

أنثىمرام ابراهيم محمد العتوم    20120010025الطب والجراحةبكالوريوس677

لما علي مفلح البطاينه     20120010026الطب والجراحةبكالوريوس678
أنثى

أنثىبيان خالد رضوان العكور     20120010027الطب والجراحةبكالوريوس679

ذكرانس وليد محمود حميدات20120010028الطب والجراحةبكالوريوس680

ي20120010030الطب والجراحةبكالوريوس681 أنثىايه خالد يونس الزعث 

أنثىمرام منن  صايل الخضور     20120010031الطب والجراحةبكالوريوس682

ن ملكاوي     20120010032الطب والجراحةبكالوريوس683 ذكرمحمد صالح حسي 

أنثىريم عزام جميل الصمادى20120010033الطب والجراحةبكالوريوس684

أنثىترنيم عمر عبيدهللا الجنادية    20120010034الطب والجراحةبكالوريوس685

ساره محمود علي عثامنه     20120010035الطب والجراحةبكالوريوس686
أنثى

ذكرليث عبد قبالن العليمات20120010036الطب والجراحةبكالوريوس687

أنثىايناس علي محمد الشطناوى20120010037الطب والجراحةبكالوريوس688

ذكرمحمد صالح سالم المصطفن     20120010038الطب والجراحةبكالوريوس689

أنثىاسالم ايمن ضيف هللا خصاونه20120010039الطب والجراحةبكالوريوس690

أنثىاالء يحث  مصباح اشتيوى     20120010040الطب والجراحةبكالوريوس691

أنثىشيماء احمد صبىحي الشحاحده    20120010041الطب والجراحةبكالوريوس692

أنثىشذى وليد احمد العبابنه20120010042الطب والجراحةبكالوريوس693

ذكرمحمد بسام فهد قهيوي الحديد    20120010043الطب والجراحةبكالوريوس694

ذكربالل كمال صايل السفوح     20120010044الطب والجراحةبكالوريوس695

ي السلمان     20120010045الطب والجراحةبكالوريوس696
أنثىهاله نارص يمثن

ي الحمورى20120010046الطب والجراحةبكالوريوس697 أنثىفرح جمال ناج 

أنثىغصن عبدالفتاح ابراهيم ملكاوي   20120010047الطب والجراحةبكالوريوس698

ي    20120010048الطب والجراحةبكالوريوس699 ي عبدالنث 
أنثىسناء ايوب احمد بثن

أنثىساره خلدون محمد العالونه20120010050الطب والجراحةبكالوريوس700

أنثىساجده خالد كايد النصن      20120010051الطب والجراحةبكالوريوس701

أنثىلينا معتصم يوسف السمان     20120010052الطب والجراحةبكالوريوس702

أنثىهيا خالد احمد حداد20120010053الطب والجراحةبكالوريوس703

ذكرعلي احمد علي الرمضان     20120010054الطب والجراحةبكالوريوس704

ن محمد أبوخرمه     20120010055الطب والجراحةبكالوريوس705 أنثىديما حسي 

أنثىهيا عبدهللا سليمان عبابنه    20120010056الطب والجراحةبكالوريوس706

ذكرايهاب يارس خالد حراحشة     20120010057الطب والجراحةبكالوريوس707

ذكرحسان رياض محمد محافظه20120010058الطب والجراحةبكالوريوس708

ي20120010059الطب والجراحةبكالوريوس709
 علي فثن

ن ذكرعبدالكريم تحسي 

أنثىهديل احمد محمود طشطوش     20120010060الطب والجراحةبكالوريوس710

ن نوافله20120010061الطب والجراحةبكالوريوس711 ذكرحمزه زياد حسي 

أنثىكنده اكرم سلطان الرشيدات20120010062الطب والجراحةبكالوريوس712

ن20120010063الطب والجراحةبكالوريوس713 ذكرانس عبدهللا ابراهيم حسي 

ي20120010064الطب والجراحةبكالوريوس714 صبا موفق فاضل الزعث 
أنثى
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ه احمد علي عتوم      20120010065الطب والجراحةبكالوريوس715 منن 
أنثى

ذكرمحمد نائل ابراهيم جراح     20120010066الطب والجراحةبكالوريوس716

ن عقله الجداونه     20120010067الطب والجراحةبكالوريوس717 ذكرعساف حسي 

ذكراحمد عبدهللا سعيد النمرات    20120010068الطب والجراحةبكالوريوس718

أنثىجمانه محمد ابراهيم ديباجه20120010069الطب والجراحةبكالوريوس719

أنثىمريانا وائل جمال الخورى     20120010070الطب والجراحةبكالوريوس720

أنثىسىح  عادل عيس جرادات     20120010071الطب والجراحةبكالوريوس721

أنثىحنان رياض محمد عضيبات     20120010072الطب والجراحةبكالوريوس722

شيماء احسان علي العثمان20120010073الطب والجراحةبكالوريوس723
أنثى

أنثىامل وائل محمد محسن      20120010074الطب والجراحةبكالوريوس724

أنثىدعاء محمود توفيق غباشنه20120010075الطب والجراحةبكالوريوس725

ذكرمصعب نايف خلف مقدادي20120010272الطب والجراحةبكالوريوس726

ذكراحمد ابراهيم محمد فرح     20120010273الطب والجراحةبكالوريوس727

ذكراحمد باسم علي محمود      20120010274الطب والجراحةبكالوريوس728

يارا مازن علي حجازى20120010276الطب والجراحةبكالوريوس729
أنثى

ي20120010278الطب والجراحةبكالوريوس730 نعمه محمد حسن الزعث 
أنثى

أنثىميش صالح عبده رواشده     20120010279الطب والجراحةبكالوريوس731

أنثىاالء زكريا شنوان البشايره    20120010280الطب والجراحةبكالوريوس732

أنثىصبا عصام عزام عبدالجواد20120010281الطب والجراحةبكالوريوس733

ي احمد مساعده20120010282الطب والجراحةبكالوريوس734
ذكرعمرو هانن

ذكرمحمد سام علي القناص     20120010283الطب والجراحةبكالوريوس735

أنثىوالء ابراهيم عبدالقادر القاعود20120010284الطب والجراحةبكالوريوس736

أنثىإيمان سعد نور الدين الرفاعي20120010285الطب والجراحةبكالوريوس737

أنثىبيان جهاد عيس نوافله20120010286الطب والجراحةبكالوريوس738

ن محمد الرفاعي     20120010287الطب والجراحةبكالوريوس739 ذكرمحمد حسي 

رن  احمد محمد ربابعه20120010288الطب والجراحةبكالوريوس740
أنثى

ن خرصن    20120010289الطب والجراحةبكالوريوس741 ذكرمحمد علي الشيخ حسني 

أنثىريم عماد الدين محمد أبوزريق20120010290الطب والجراحةبكالوريوس742

أنثىروان زياد رشاد الراوي20120010291الطب والجراحةبكالوريوس743

أنثىهيا مازن كامل الحدادين     20120010292الطب والجراحةبكالوريوس744

ذكراحمد احسان مصطفن بعباع20120010293الطب والجراحةبكالوريوس745

ذكرعدي ابراهيم فالح ربابعه20120010294الطب والجراحةبكالوريوس746

ذكراسامه محمد كامل الدويكات    20120010295الطب والجراحةبكالوريوس747

ذكرحسام محمد وجيه اسحق صالح20120010296الطب والجراحةبكالوريوس748

ذكرمحمد حسن العوم 20120010297الطب والجراحةبكالوريوس749

ي20120010298الطب والجراحةبكالوريوس750 أنثىزينه موىس خالد ابوعران 

ذكرصهيب ادريس عقله مساعده20120010299الطب والجراحةبكالوريوس751

ذكرحمزه احمد شالش عالونه20120010300الطب والجراحةبكالوريوس752

ن غوانمه20120010301الطب والجراحةبكالوريوس753 ذكرمالك محمد حسي 

أنثىسىح  احمد عبدهللا العمري20120010302الطب والجراحةبكالوريوس754

ن الكليبات20120010303الطب والجراحةبكالوريوس755 ي عبد العزيز حسي 
أنثىامانن

ذكرايهاب ابراهيم فحماوي 20120010304الطب والجراحةبكالوريوس756

ي عبدهللا عياد20120010305الطب والجراحةبكالوريوس757
أنثىاسماء وصفن

أنثىهنادي رياض فالح عبيدات20120010306الطب والجراحةبكالوريوس758

أنثىساره محمود احمد عالونه     20120010307الطب والجراحةبكالوريوس759

ن احمد بهجت الرواشده20120010309الطب والجراحةبكالوريوس760 ذكرمعنر

ذكرعمر حمزه محمد العمرى20120010311الطب والجراحةبكالوريوس761

افنان علي محمد الجوارنه20120010312الطب والجراحةبكالوريوس762
أنثى

ن احمد خمايسي 20120010313الطب والجراحةبكالوريوس763 ذكرحسي 

أنثىاالء صبىحي عزت منصور20120010314الطب والجراحةبكالوريوس764

ذكرفادي عبدالمجيد احمد الغزاوى20120010315الطب والجراحةبكالوريوس765
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ذكرمحمد محمود عبدهللا نعمان20120010317الطب والجراحةبكالوريوس766

ذكراحمد عبد الرحيم عبد القادر الخطيب20120010318الطب والجراحةبكالوريوس767

ي ملحم20120010319الطب والجراحةبكالوريوس768
االء علي محمد بثن

أنثى

ي20120010320الطب والجراحةبكالوريوس769 عبن  صالح فرحان الزعث 
أنثى

أنثىدانيه مصطفن رجا المقداد20120010321الطب والجراحةبكالوريوس770

ذكرقتيبه علي احمد جوارنه20120010323الطب والجراحةبكالوريوس771

ي20120010324الطب والجراحةبكالوريوس772
ن جمال محمد الكلبانن ذكرمعنر

ي20120010325الطب والجراحةبكالوريوس773 ضياء راشد نهار الزعث 
أنثى

ن مزاري20120010326الطب والجراحةبكالوريوس774 ذكريحث  علي حسي 

ذكرعمر احمد سواس 20120010328الطب والجراحةبكالوريوس775

أنثىسالم مصطفن احمد الشياب20120010330الطب والجراحةبكالوريوس776

ذكردورس محمد خن  ضيف هللا ذينات20120010331الطب والجراحةبكالوريوس777

ذكرمحسن جهاد محسن عبيدات20120010332الطب والجراحةبكالوريوس778

ذكرسعيد حرىسي علمي متان20120010333الطب والجراحةبكالوريوس779

ن20120010335الطب والجراحةبكالوريوس780 أنثىحمدى احمد  عبده حسي 

أنثىاكرام تهليل جوليد مالم20120010336الطب والجراحةبكالوريوس781

ذكرخالد كمال الدين احمد الدرايسه20120010337الطب والجراحةبكالوريوس782

ي اسماعيل20120010338الطب والجراحةبكالوريوس783
ذكرخالد عبد القادر سليمان بثن

ذكرصهيب احمد عبدالكريم جرادات20120010340الطب والجراحةبكالوريوس784

أنثىتاال وائل نوري خريس20120010342الطب والجراحةبكالوريوس785

ذكرسعد خليل يوسف عبابنه20121010001الطب والجراحةبكالوريوس786

االء علي عوض بن رزق20121010002الطب والجراحةبكالوريوس787
أنثى

ذكرريان عيظه خلف السعدي20121010003الطب والجراحةبكالوريوس788

ذكريوسف محمد خلف العازمي20121010004الطب والجراحةبكالوريوس789

ي الشمري20121010005الطب والجراحةبكالوريوس790
ذكربدر احمد سنافن

ي20121010006الطب والجراحةبكالوريوس791
أنثىرزان احمد فالح الجهثن

ي20121010007الطب والجراحةبكالوريوس792
ذكرفيصل سعد غرم هللا القرنن

ن سالم العجمي20121010008الطب والجراحةبكالوريوس793 ذكرصالح حسي 

ي20122010002الطب والجراحةبكالوريوس794
ذكراحمد خليل محمد العسر

ذكراسامة سمن  عبد الكريم عتوم20122010003الطب والجراحةبكالوريوس795

ذكرعمر محمد طريف اللحام 20122010007الطب والجراحةبكالوريوس796

ي20122010010الطب والجراحةبكالوريوس797
أنثىسؤدد مازن رشيد العانن

ي20122010011الطب والجراحةبكالوريوس798
ذكرعبداللطيف أحمد مسعود الفيفن

ذكرالمعتصم باهلل علي يىحي الحازمي20122010012الطب والجراحةبكالوريوس799

ذكرسليمان علي يىحي صميلي20122010013الطب والجراحةبكالوريوس800

ي20122010014الطب والجراحةبكالوريوس801
ذكرسيف عبد هللا أحمد القحطانن

ي20122010016الطب والجراحةبكالوريوس802
أنثىدانية عمر  مصطفن الوقفن

ه20122010017الطب والجراحةبكالوريوس803 أنثىايناس علي محمد ابوخرصن

ي20122010018الطب والجراحةبكالوريوس804 ي مطلق خصيوي المطن 
ذكراحمد فالح ملفن

ذكرمسلم حسن  يوسف المحمد علي20122010019الطب والجراحةبكالوريوس805

ذكرمسفر حامد مسفر الغامدي20122010020الطب والجراحةبكالوريوس806

ي20122010021الطب والجراحةبكالوريوس807 ذكرمحمد عبدهللا محمد عسن 

ذكرمحمد احمد محمد الزبيدي20122010023الطب والجراحةبكالوريوس808

أنثىبدور عبيدهللا سالم  الفائدي20122010025الطب والجراحةبكالوريوس809

ي20122010027الطب والجراحةبكالوريوس810 أنثىفاطمه حسن عبدهللا الجنث 

ي20122010028الطب والجراحةبكالوريوس811 ن ذكرسامي  احمد  حوري  العنن

ذكريوسف خالد محمد احمد  النمش20122010029الطب والجراحةبكالوريوس812

ذكرحسام شعبان حمدي شلدان20122010030الطب والجراحةبكالوريوس813

ذكرثواب مثيب ثفيل السبيعي20122010031الطب والجراحةبكالوريوس814

ي20122010032الطب والجراحةبكالوريوس815 ذكرخالد علي محمد عسن 

ذكريوسف  عبدهللا محمد عناقره20122010035الطب والجراحةبكالوريوس816
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ذكرضياء الدين زكريا ابراهيم الوادي20122010036الطب والجراحةبكالوريوس817

ذكراكرم  احسان اكرم احمد20122010037الطب والجراحةبكالوريوس818

أنثىنوره احمد عبدهللا العبدالعزيز فهد الحميدي20122010038الطب والجراحةبكالوريوس819

ذكرعبيده سليمان عبد القادر  ابو الفول20122010039الطب والجراحةبكالوريوس820

ذكريزن  يحث  محمود عالونه20122010040الطب والجراحةبكالوريوس821

ذكرليث جمال محمد حسن20122010041الطب والجراحةبكالوريوس822

أنثىدانيا  فؤاد يعقوب طالب20122010042الطب والجراحةبكالوريوس823

ي20122010043الطب والجراحةبكالوريوس824 ذكرأسامة محمد خلدون  الجان 

ذكرحمزه سلطان فالح الحايك20122010045الطب والجراحةبكالوريوس825

ن20122010046الطب والجراحةبكالوريوس826 أنثىداليا جواد سليمان حواشي 

ذكرباسل عماد سيد يوسف 20122010048الطب والجراحةبكالوريوس827

أنثىميساء نضال رفيق حسن20122010050الطب والجراحةبكالوريوس828

ذكرمحمد يوسف محمد مكاحله20122010054الطب والجراحةبكالوريوس829

ن محمد الحسون20122010055الطب والجراحةبكالوريوس830 ذكرانس حسي 

ي 20122010056الطب والجراحةبكالوريوس831 هال سامر االيون 
أنثى

ذكربراء عماد عواد 20122010057الطب والجراحةبكالوريوس832

ذكرمحمد عوض محمد عمر20122010058الطب والجراحةبكالوريوس833

أنثىرنا عوض محمد عمر20122010059الطب والجراحةبكالوريوس834

أنثىزينه هيثم عبدالقادر مكاحله20122010060الطب والجراحةبكالوريوس835

أنثىرؤى محمد  سلمان القضاه20122010061الطب والجراحةبكالوريوس836

ذكرمحمد كامل فارس 20122010062الطب والجراحةبكالوريوس837

ن 20122010063الطب والجراحةبكالوريوس838 ذكرعاصم  شهاب  محمد امي 

ذكرمحمد  فؤاد  محارب العليمي 20122010064الطب والجراحةبكالوريوس839

ادقه20122010066الطب والجراحةبكالوريوس840 أنثىهال زائد عبد القادر رسر

ى عبدهللا محمد الشبول20122010068الطب والجراحةبكالوريوس841 أنثىمن 

أنثىصبحيه خالد رشيد 20122010072الطب والجراحةبكالوريوس842

ذكرفايز سليمان محمد سماره20122010073الطب والجراحةبكالوريوس843

أنثىفرح موىس فايز عتوم20122010074الطب والجراحةبكالوريوس844

ذكررضوان محمد محمد ماشينه20122010075الطب والجراحةبكالوريوس845

ي20122010076الطب والجراحةبكالوريوس846
ن يزن محمود الغالييثن أنثىمجدولي 

ن ماهر نمر السويظي20122010077الطب والجراحةبكالوريوس847 أنثىنرمي 

أنثىيارا رياض سالم ابو عزب20122010078الطب والجراحةبكالوريوس848

أنثىديما خالد محمد صباح20122010079الطب والجراحةبكالوريوس849

 احمد الفيومي20122010081الطب والجراحةبكالوريوس850
أنثىرهام  مصطفن

ي20122010082الطب والجراحةبكالوريوس851  الزعث 
ن ذكرحمزه يوسف حسي 

ذكرضياء  يوسف ذيب ولويل20122010083الطب والجراحةبكالوريوس852

ن  عادل المعراوي 20122010084الطب والجراحةبكالوريوس853 ذكرحسي 

ي نصار20122010085الطب والجراحةبكالوريوس854
ذكرزيد فيصل لطفن

أنثىدانة جان رزوق 20122010086الطب والجراحةبكالوريوس855

ي عمر عمر20122010087الطب والجراحةبكالوريوس856
ذكرعمر حسثن

أنثىهيا سفيان محمد النجار20122010089الطب والجراحةبكالوريوس857

ف هشام عدي 20122010090الطب والجراحةبكالوريوس858 ذكررسر

ذكرلؤي  محمود رجب  ابو الشعر20122010092الطب والجراحةبكالوريوس859

ي20122010093الطب والجراحةبكالوريوس860 ذكرحازم  شامل حازم القهوج 

أنثىبش  رى  خالد  سعيد  لص  وي 20122010095الطب والجراحةبكالوريوس861

ذكرأمجد حسام محمد عبدالحق20122010096الطب والجراحةبكالوريوس862

ذكرعلي سليمان اسماعيل محمد اسماعيل20122010097الطب والجراحةبكالوريوس863

ذكرالحسن خالد حسن الحسون20122010098الطب والجراحةبكالوريوس864

ي20122010099الطب والجراحةبكالوريوس865
أنثىدعاء نزار سليمان خريسر

أنثىارساء رياض علي عويضه20122010100الطب والجراحةبكالوريوس866

ن20122010101الطب والجراحةبكالوريوس867 ى البقاعي 
ذكرطارق وليد منر
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ذكرمحمد عمر محمد الجبوري20122010102الطب والجراحةبكالوريوس868

أنثىداليا عماد صبىحي  ابو ليل20122010104الطب والجراحةبكالوريوس869

أنثىعال محمود  ابوعلم20122010105الطب والجراحةبكالوريوس870

ذكرمحمد نوري محمد فواز الغزي 20122010107الطب والجراحةبكالوريوس871

ذكرعالء محمد خلف الحجاج20122010110الطب والجراحةبكالوريوس872

ذكرشعيب نارص منصور عيس الدالل20122010111الطب والجراحةبكالوريوس873

ذكرسلمان ماجد خليف الشمري20122010113الطب والجراحةبكالوريوس874

ن البطاينه20122010114الطب والجراحةبكالوريوس875 ذكرعمر محمد حسي 

أنثىاالء طالل عوده رسحان20122010118الطب والجراحةبكالوريوس876

أنثىوالء محمد عبد الرؤوف غوشه20122010119الطب والجراحةبكالوريوس877

ن20122010120الطب والجراحةبكالوريوس878 ي ياسي 
ذكرمهند  سمن   عقلة بثن

ذكرمعتصم باسل البطال 20122010121الطب والجراحةبكالوريوس879

 علي عبيدات20122010122الطب والجراحةبكالوريوس880
ن ذكرحسام حسي 

أنثىايه عبد الكريم كوجان 20122010123الطب والجراحةبكالوريوس881

ي20122010126الطب والجراحةبكالوريوس882
ذكررائد نور محمد تكرونن

ي20122010127الطب والجراحةبكالوريوس883 ذكرعامر مطلق شليل الحرن 

ي20122010128الطب والجراحةبكالوريوس884 ذكريارس عبدهللا عطاهلل الحرن 

ذكررائد مسفر محماس الدورسي20122010129الطب والجراحةبكالوريوس885

ن عبدالكريم 20122010130الطب والجراحةبكالوريوس886 ذكرتامر فطي 

ذكريزن نبيل حناوي 20122010131الطب والجراحةبكالوريوس887

ذكراحمد سالم احمد بحر20122010132الطب والجراحةبكالوريوس888

باض20122010134الطب والجراحةبكالوريوس889 ذكرمحمد خالد سعيد الشر

ذكرمحمد نعمان خلدون عماد الدين األتاىسي 20122010136الطب والجراحةبكالوريوس890

ي20122010137الطب والجراحةبكالوريوس891
ذكرطالل محمد مبارك الثبيثر

ذكرعساف حسن عبدهللا العمري20122010138الطب والجراحةبكالوريوس892

ذكروليد عبدالعزيز محمد العليط20122010140الطب والجراحةبكالوريوس893

يدي20122010141الطب والجراحةبكالوريوس894 ذكرعمر محمد جارهللا الن 

ن  خلف احمد العديله20122010142الطب والجراحةبكالوريوس895 أنثىنوره  حسي 

أنثىساره مصطفن يونس علي20122010143الطب والجراحةبكالوريوس896

أنثىساره عيد ابراهيم هالل20122010145الطب والجراحةبكالوريوس897

ي عزيزه 20122010146الطب والجراحةبكالوريوس898
ذكرعمر محمد هانن

ايري20122010147الطب والجراحةبكالوريوس899 أنثىهند مازن حسن  الشر

ذكرأحمد أيمن  أحمد عبد هللا20122010148الطب والجراحةبكالوريوس900

ي20122010151الطب والجراحةبكالوريوس901 ن ذكريوسف  سعد  دليم  العنن

يف علوش 20122010158الطب والجراحةبكالوريوس902 أنثىروان  محمد رسر

أنثىرنا مطيع خالد اسن 20122010159الطب والجراحةبكالوريوس903

أنثىسماح محمد عبدالعزيز عيس شهاب20122010160الطب والجراحةبكالوريوس904

ذكرانس علي محمد القصاص20122010161الطب والجراحةبكالوريوس905

أنثىغيداء محمد طه ابو عجميه20122010162الطب والجراحةبكالوريوس906

ي محمد سلمان القضاه20122010164الطب والجراحةبكالوريوس907
أنثىامانن

ذكرعبيده مأمون الكن 20122010166الطب والجراحةبكالوريوس908

ذكرعبدالفتاح بشار يارس ابوطوق20122010168الطب والجراحةبكالوريوس909

ذكرمعاويه بسام محمود احمد20122010171الطب والجراحةبكالوريوس910

ي 20122010172الطب والجراحةبكالوريوس911 أنثىدانيه طارق رساقث 

ذكرهيثم بسام محمد مرعي20122010174الطب والجراحةبكالوريوس912

ن الشمري20122010175الطب والجراحةبكالوريوس913 ذكرفهد حمدان حسي 

ذكرتميم  سميح  أنيس 20122010176الطب والجراحةبكالوريوس914

ذكرعبدالرحمن  عماد عبدالرحمن حجازي20122010177الطب والجراحةبكالوريوس915

أنثىليال يارس محمد ابو السعود20122010179الطب والجراحةبكالوريوس916

ك20122010180الطب والجراحةبكالوريوس917 ذكريحث  نرص الدين  النر

ي 20122010182الطب والجراحةبكالوريوس918
ذكرعمار حمزة طرابيسر
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ذكرنوري  محمد عبدالرحمن النوري20122010183الطب والجراحةبكالوريوس919

ر20122010186الطب والجراحةبكالوريوس920 ن ذكرعزالدين عمر عزالدين أبومن 

ي 20122010187الطب والجراحةبكالوريوس921 أنثىضىح غانم الدرون 

ذكراحمد  كامل محمد ابراهيم عبد الرحيم20122010188الطب والجراحةبكالوريوس922

أنثىمجد  عادل األبرش 20122010189الطب والجراحةبكالوريوس923

ذكرأحمد عبد القادر اسماعيل األموي20122010192الطب والجراحةبكالوريوس924

يده الرويلي20122010195الطب والجراحةبكالوريوس925
ذكرمحمد غالب رسر

ذكرحمدان أسامه طعمه 20122010203الطب والجراحةبكالوريوس926

أنثىايسل بدر  زهن  مرقه20122010204الطب والجراحةبكالوريوس927

ذكرابراهيم سعيد غائب الغامدي20122010207الطب والجراحةبكالوريوس928

ذكرمهند محمد احمد أبوسلطانه20122010208الطب والجراحةبكالوريوس929

ذكرفارس  ريمون  عواد خوري20122010210الطب والجراحةبكالوريوس930

أنثىساره يوسف عبد هللا ابو فارس20122010211الطب والجراحةبكالوريوس931

ذكرهيثم احمد يوسف عبد الرازق20122010212الطب والجراحةبكالوريوس932

ي20122010213الطب والجراحةبكالوريوس933
ذكرعدي عماد سميح الحورانن

أنثىبيان انور منصور المصطفن20122010214الطب والجراحةبكالوريوس934

ي20122010215الطب والجراحةبكالوريوس935
أنثىدانا عيس يوسف الربضن

ذكركنان محمد رشاد سعيد الرجال20122010217الطب والجراحةبكالوريوس936

ي محمد أبوعاضي20122010218الطب والجراحةبكالوريوس937
ذكرانس حسثن

ي20122010219الطب والجراحةبكالوريوس938 ناريمان منصور فوزي الزعث 
أنثى

ذكراحمد توفيق محمود المقبل20122010221الطب والجراحةبكالوريوس939

ذكرمحمد عمر محمد االزهرى20122010222الطب والجراحةبكالوريوس940

ذكرمعاذ زكريا عبدالقادر طبازه20122010226الطب والجراحةبكالوريوس941

ذكرفارس بسام تركي نمرى20122010227الطب والجراحةبكالوريوس942

أنثىالنا سلطان عبدهللا حسن20122010228الطب والجراحةبكالوريوس943

ذكرفارس احمد عمر الشبول20122010229الطب والجراحةبكالوريوس944

ن حسام اميل اليعقوب20122010230الطب والجراحةبكالوريوس945 أنثىلي 

ذكريزن خميس تيسن  عاشوري20122010231الطب والجراحةبكالوريوس946

ذكراحمد يوسف محمود شهوان20122010235الطب والجراحةبكالوريوس947

ي أبوزينه20122010236الطب والجراحةبكالوريوس948
ذكرمحمد غالب حسثن

أنثىدينا عاطف علي علي20122010237الطب والجراحةبكالوريوس949

أنثىذكاء موفق موىس الزيادات20122010239الطب والجراحةبكالوريوس950

ذكرسند شمسي سالم بواعنه20122010240الطب والجراحةبكالوريوس951

ي20122010242الطب والجراحةبكالوريوس952
أنثىريم محمد سليمان المومثن

ذكرمحمد مفيد محمود عمايري20122010243الطب والجراحةبكالوريوس953

ذكرأسامة عبد هللا محمد علي شوتر20122010245الطب والجراحةبكالوريوس954

أنثىهدى رضوان محمد سعود20122010248الطب والجراحةبكالوريوس955

ي زكي شنك20122010249الطب والجراحةبكالوريوس956
ذكرزكي عبدالغثن

ذكراسيد عبدالنارص جابر مكاوي20122010252الطب والجراحةبكالوريوس957

أنثىغيدان قسيم فرحان الخطيب20122010253الطب والجراحةبكالوريوس958

أنثىمرح فيصل ذيب ذيب20122010254الطب والجراحةبكالوريوس959

ي20122010255الطب والجراحةبكالوريوس960
ذكرقضي نضال ابراهيم الحورانن

ذكرحمزه جهاد احمد أبوعوده20122010256الطب والجراحةبكالوريوس961

أنثىتمارا امجد خالد رجوب20122010257الطب والجراحةبكالوريوس962

ذكرعبدهللا عمر جمعه عليان20122010260الطب والجراحةبكالوريوس963

ذكرباسل يوسف محمد أبوبكر20122010262الطب والجراحةبكالوريوس964

ذكرعبدهللا عصام عبدهلل قلود20122010265الطب والجراحةبكالوريوس965

ذكرطارق خالد عجم 20122010266الطب والجراحةبكالوريوس966

ذكراحمد محمد شناوه مرزوق20122010267الطب والجراحةبكالوريوس967

ذكربطرس عواد صالح الفاخوري20122010269الطب والجراحةبكالوريوس968

ذكراحمد حاتم احمد عاليه20122010270الطب والجراحةبكالوريوس969
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ذكراحمد جهاد صالح العمرى20122010272الطب والجراحةبكالوريوس970

أنثىهال عالء الدين محمد طالب  دعاس20122010275الطب والجراحةبكالوريوس971

أنثىعبن  أحمد محمد أبوعلوش20122010276الطب والجراحةبكالوريوس972

ذكرمعاذ ابراهيم الضماد 20122010280الطب والجراحةبكالوريوس973

ذكرمؤمن عماد محمود العياط20122010281الطب والجراحةبكالوريوس974

أنثىزينه مهند كمال  ابو عيشه20122010282الطب والجراحةبكالوريوس975

ذكربهاء فراس فواز الصمادى20122010284الطب والجراحةبكالوريوس976

ذكرعيس عمر عيس العباىسي20122010285الطب والجراحةبكالوريوس977

ذكرانس محمد خن  مرعي حيفاوى20122010286الطب والجراحةبكالوريوس978

ذكربشار اكرم اديب حداد20122010287الطب والجراحةبكالوريوس979

ذكرعمر رضوان محمد عتوم20122010290الطب والجراحةبكالوريوس980

ي20122010292الطب والجراحةبكالوريوس981
ي عيد الجهثن

ذكرعبد الرحمن فضن

ذكرمحمد عمر مرزوق الرحيلي20122010298الطب والجراحةبكالوريوس982

ذكرتركي ابراهيم علي الخلف20122010299الطب والجراحةبكالوريوس983

ي20122010305الطب والجراحةبكالوريوس984 ذكرضاري عايض عبهول الظفن 

ذكرمصطفن غسان حجازي 20122010307الطب والجراحةبكالوريوس985

ن الكندري20122010309الطب والجراحةبكالوريوس986 ذكرداوود يعقوب حسي 

ذكرمحمد  طاهر محمد  نارص20122010310الطب والجراحةبكالوريوس987

أنثىهبه يوسف محمد الفيلكاوي20122010313الطب والجراحةبكالوريوس988

ذكرنارص محمد أحمد الشظي20122010314الطب والجراحةبكالوريوس989

منار صالح قطامي الكبيسي20122010316الطب والجراحةبكالوريوس990
أنثى

ذكراحمد خالد ماهر العزيري20122010318الطب والجراحةبكالوريوس991

ي20122010320الطب والجراحةبكالوريوس992 ن ذكرطالل حمد قريطع العنن

ذكربدر محمد خليل محمد توفيق خصاونه20122010321الطب والجراحةبكالوريوس993

ي20122010322الطب والجراحةبكالوريوس994 ن ي صبيح العنن
ذكرباسل مفضن

ذكرمحمود  عوض  مجبل  العصيمي 20122010328الطب والجراحةبكالوريوس995

ذكرعبد اللطيف  ابراهيم  يوسف  محمد 20122010330الطب والجراحةبكالوريوس996

ي20122010331الطب والجراحةبكالوريوس997
ن البلوىسر أنثىاسماء سليمان عبدالحسي 

ي20122010335الطب والجراحةبكالوريوس998 ن ذكرمحمد خليل ملوح العنن

ذكرمشعل فالح ظاهر الرويلي20122010336الطب والجراحةبكالوريوس999

أنثىامل عبد الكريم يعقوب هوساوي20122010341الطب والجراحةبكالوريوس1000

ذكرمحمد أحمد عبدالواحد الدوله 20122010342الطب والجراحةبكالوريوس1001

ي20122010343الطب والجراحةبكالوريوس1002 ن ذكرعبدالمجيد قاسم فهد العنن

ذكرفيصل أحمد علي الخثعمي20122010344الطب والجراحةبكالوريوس1003

 محمد علي حرازي20122010346الطب والجراحةبكالوريوس1004
ذكرمرتضن

ذكرعلي المختار محمد المصطفن الشنقيظي20122010351الطب والجراحةبكالوريوس1005

ي20122010352الطب والجراحةبكالوريوس1006 ن أنثىالبندري  مصلح  فري    ح  العنن

أنثىرؤى  محمد جعفر الحمر20122010356الطب والجراحةبكالوريوس1007

ذكرأحمد نبيل بن محمد نور  20122010357الطب والجراحةبكالوريوس1008

ي 20122010358الطب والجراحةبكالوريوس1009
ذكرمحمد عبدالمنعم الحلفر

ي تكروري 20122010366الطب والجراحةبكالوريوس1010
أنثىرغد محمد سعيد معانن

أنثىبتول  حسن جاسم أحمد20122010368الطب والجراحةبكالوريوس1011

مان20122010369الطب والجراحةبكالوريوس1012 أنثىمرام عبدالمجيد محمد الشر

أنثىاالء عادل  خالد  الهدلق20122010370الطب والجراحةبكالوريوس1013

ذكرعلي عبدهللا عبدالمحسن المحمد20122010371الطب والجراحةبكالوريوس1014

ذكرعمر منن  منصور الرواشده20122010372الطب والجراحةبكالوريوس1015

ذكرعبدالعزيز عبدالباسط عبدالحفيظ خان20122010373الطب والجراحةبكالوريوس1016

ي20122010374الطب والجراحةبكالوريوس1017  الحرن 
ن ذكرفيصل فهد حسي 

ذكرفارس نبيه مارون مطانس20122010376الطب والجراحةبكالوريوس1018

ذكرزياد محمد هاشم انيس السلعوس20122010380الطب والجراحةبكالوريوس1019

أنثىساره نعيم محمد خصاونه20122010382الطب والجراحةبكالوريوس1020
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ذكرحمود فهد غانم المدعج20122010383الطب والجراحةبكالوريوس1021

ذكرفراس نعيم بكر فرح20122010385الطب والجراحةبكالوريوس1022

ن محمود سعدي 20122010387الطب والجراحةبكالوريوس1023 أنثىرني 

أنثىهدى مالك اغبارية 20122010388الطب والجراحةبكالوريوس1024

يف  20122010392الطب والجراحةبكالوريوس1025 ذكرمحمد شكري بن محمد رسر

ذكراحمد فايزي بن زينا عزلن  20122010393الطب والجراحةبكالوريوس1026

ذكرمحمد شفاعة بن صف  20122010394الطب والجراحةبكالوريوس1027

أنثىاومينور شابنيا بنت عبدالرزاق  20122010396الطب والجراحةبكالوريوس1028

أنثىنائلة بنت ذو الكفل  20122010397الطب والجراحةبكالوريوس1029

أنثىنور النادية بنت اسحاق  20122010398الطب والجراحةبكالوريوس1030

أنثىوان مديحان عيدنا بنت وان محمد رشدي  20122010399الطب والجراحةبكالوريوس1031

أنثىنور ناجحة بنت روسدي  20122010400الطب والجراحةبكالوريوس1032

ذكرأحمد رشدان بن رزلن  20122010401الطب والجراحةبكالوريوس1033

أنثىنور الحانا بنت امران  20122010402الطب والجراحةبكالوريوس1034

ذكرأمن  الرضوان بن عزمان  20122010403الطب والجراحةبكالوريوس1035

ذكرعمران دانيال بن اسمي عريف  20122010404الطب والجراحةبكالوريوس1036

ي عائشة بنت محمد زهيدي  20122010405الطب والجراحةبكالوريوس1037
أنثىسيثر

ء علي  20122010406الطب والجراحةبكالوريوس1038 ي نور خليلي بنت ج 
أنثى

ا بنت سهيمي  20122010407الطب والجراحةبكالوريوس1039 أنثىشاكن 

ي ج 20122010408الطب والجراحةبكالوريوس1040
ي بنت محمد صالح نر

انن أنثىنور خن 

أنثىنور شهدا نبيال بنت بحر الدين  20122010409الطب والجراحةبكالوريوس1041

أنثىفزيرا ديانا بنت محمد نصن   20122010410الطب والجراحةبكالوريوس1042

ن  بنت محمد حنافية  20122010411الطب والجراحةبكالوريوس1043 أنثىفاطي 

ة بنت نوردين  20122010412الطب والجراحةبكالوريوس1044 ن أنثىنور حمن 

أنثىنور ايذا بنت ادروس  20122010413الطب والجراحةبكالوريوس1045

ن  20122010414الطب والجراحةبكالوريوس1046 أمي فرتيوي بنت حسي 
أنثى

يف  20122010415الطب والجراحةبكالوريوس1047 ذكرمحمد لقمان بن محمد رسر

ذكرمحمد أفيق عظرين بن محمد فؤاد  20122010416الطب والجراحةبكالوريوس1048

ي بنت احمد رازي  20122010417الطب والجراحةبكالوريوس1049
ن عزيانن أنثىفاطي 

ذكروان  عرفان شهمي بن وان محمد رازي  20122010418الطب والجراحةبكالوريوس1050

ذكرمحمد شفيق بن جفري  20122010419الطب والجراحةبكالوريوس1051

أنثىنور حكيمة بنت محمد نور  20122010420الطب والجراحةبكالوريوس1052

ذكرمحمد فرداوس بن عبد الرءوف  20122010421الطب والجراحةبكالوريوس1053

أنثىوان نور فصيحا بنت وان عبد الرزاق  20122010422الطب والجراحةبكالوريوس1054

ذكرمحمد عظيمي بن بدر الهشام  20122010423الطب والجراحةبكالوريوس1055

ي الدين بن محمد نظام  20122010424الطب والجراحةبكالوريوس1056
ذكرمحمد صفن

ن بن حمزة  20122010425الطب والجراحةبكالوريوس1057 ذكرعبد المهيمي 

ذكرعبد الحريث هزيم بن عبد العزيز  20122010426الطب والجراحةبكالوريوس1058

ذكرظريف ايمان بن محمد داؤد  20122010427الطب والجراحةبكالوريوس1059

ي بن عبدالرزاق  20122010428الطب والجراحةبكالوريوس1060 ذكرمحمد نىح 

ذكراحمد حكيمي بن محمد  20122010429الطب والجراحةبكالوريوس1061

ذكرهزمي فارس بن اسحاق  20122010430الطب والجراحةبكالوريوس1062

ذكردنيال حازم بن محمد شكري  20122010431الطب والجراحةبكالوريوس1063

ذكرمحمد فائز نظيم بن بيد هللا  20122010432الطب والجراحةبكالوريوس1064

ذكرامن  رفاعي بن افندي  20122010433الطب والجراحةبكالوريوس1065

ذكراحمد كاميل بن مصطفن  20122010434الطب والجراحةبكالوريوس1066

أنثىنور فائزة بنت محمد شعري  20122010435الطب والجراحةبكالوريوس1067

ف بن عبدالعزيز  20122010436الطب والجراحةبكالوريوس1068 ذكرأيمان أرسر

ذكرمحمد فائيذ بن روسلن  20122010437الطب والجراحةبكالوريوس1069

ي شذوان بن رشيد  20122010438الطب والجراحةبكالوريوس1070 ذكرخن 

ذكرأمن  فردوس بن ذو الكفلي  20122010439الطب والجراحةبكالوريوس1071
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ذكرأحمد شفيق بن محمد  20122010441الطب والجراحةبكالوريوس1072

وان بن محمد علي  20122010442الطب والجراحةبكالوريوس1073
ن ذكرمحمد رسر

ذكرمحمد عز الدين بن محمد سهر  20122010443الطب والجراحةبكالوريوس1074

ذكرمحمد شهن  بن محمد شكري  20122010444الطب والجراحةبكالوريوس1075

ذكرمحمد حنيف بن غزاىلي  20122010445الطب والجراحةبكالوريوس1076

ء رزاىلي  20122010446الطب والجراحةبكالوريوس1077 ي أنثىتسنيم بنت ج 

ة بنت عبد الرحيم  20122010447الطب والجراحةبكالوريوس1078 أنثىنور شهن 

أنثىنور عملنا بنت عبد اللطيف  20122010449الطب والجراحةبكالوريوس1079

ي نور أفيقة بنت محمد رشيد  20122010450الطب والجراحةبكالوريوس1080
أنثىسيثر

أنثىنور العقيلة بنت مزلن  20122010451الطب والجراحةبكالوريوس1081

مي بن توان محمد نور  20122010452الطب والجراحةبكالوريوس1082
ن ذكرتوان نعيمي رسر

ي عريفة بنت زاينل  20122010453الطب والجراحةبكالوريوس1083
أنثىسيثر

وان بن عبد اللطيف  20122010454الطب والجراحةبكالوريوس1084 ن ذكرمحمد رسر

ة أمالينا بنت عبداللطيف  20122010455الطب والجراحةبكالوريوس1085 أنثىشهن 

ذكرمحمد نافيس بن محمد أظهار  20122010456الطب والجراحةبكالوريوس1086

ذكرمحمد فائز عزالدين بن محمد روسلي  20122010457الطب والجراحةبكالوريوس1087

ذكرمحمد حزيم بن عبد الرزاق  20122010458الطب والجراحةبكالوريوس1088

ذكرمحمد عدىلي عكيل بن لقمان  20122010459الطب والجراحةبكالوريوس1089

أنثىأنيس أمالينا بنت محمد نظري  20122010460الطب والجراحةبكالوريوس1090

ة بنت روسلن  20122010461الطب والجراحةبكالوريوس1091 أنثىفتيحا نظن 

ن بنت صاليحن  20122010462الطب والجراحةبكالوريوس1092 أنثىنور عاشقي 

أنثىنور ديانا بنت محمد  20122010463الطب والجراحةبكالوريوس1093

ن بنت زين العابدين  20122010464الطب والجراحةبكالوريوس1094 أنثىنور حاني 

ذكرمحمد عدىلي بن عبدالمالك  20122010466الطب والجراحةبكالوريوس1095

ة  بنت أفندي  20122010467الطب والجراحةبكالوريوس1096 أنثىنور أمن 

ن بنت حسنان  20122010468الطب والجراحةبكالوريوس1097 ة نورالعي  أنثىزنن 

أنثىنور ليانا بنت عبدالوهاب  20122010469الطب والجراحةبكالوريوس1098

أنثىرندا وليد محمود العمري20122010470الطب والجراحةبكالوريوس1099

ن ايمن عبد شاور20122010471الطب والجراحةبكالوريوس1100 أنثىحني 

أنثىحال عماد سعود حجات20122010473الطب والجراحةبكالوريوس1101

ذكرابراهيم يوسف احمد المرعي20122010474الطب والجراحةبكالوريوس1102

أنثىبتول صبىحي بركات الشويات     20122010476الطب والجراحةبكالوريوس1103

ذكريزن مازن الحموي 20122010478الطب والجراحةبكالوريوس1104

ذكرخن  المخريز بن ميادي  20122010481الطب والجراحةبكالوريوس1105

ء قمر الدين  20122010482الطب والجراحةبكالوريوس1106 ي
ء محمد ايمان بن نن ي

ذكرنن

أنثىنور طيبة بنت حمدان  20122010483الطب والجراحةبكالوريوس1107

أنثىأنيس فرحانة بنت ذول  20122010484الطب والجراحةبكالوريوس1108

أنثىنور سكينه بنت محمد أحمد  20122010485الطب والجراحةبكالوريوس1109

ذكرمحمد عوض يوسف الذيابات20122010486الطب والجراحةبكالوريوس1110

أنثىشهد محمد قويدر عبيدات     20122010488الطب والجراحةبكالوريوس1111

أنثىاسيل هشام موىس المعايطه20122010491الطب والجراحةبكالوريوس1112

أنثىينال خالد يوسف ملكاوي20122010492الطب والجراحةبكالوريوس1113

ي الحايك20122010493الطب والجراحةبكالوريوس1114
أنثىهيا شفيق هانن

ي بنت ذوالكفل  20122010494الطب والجراحةبكالوريوس1115
أنثىنور صفيا حفيفن

ي  20122010495الطب والجراحةبكالوريوس1116
ن بنت درانن أنثىنىح فاتحي 

ي حسنيتا بنت مت سمان  20122010496الطب والجراحةبكالوريوس1117
أنثىنور حفن

ي حافظة بنت حمدان  20122010497الطب والجراحةبكالوريوس1118
أنثىسيثر

ف بن عبدالعزيز  20122010498الطب والجراحةبكالوريوس1119 ذكرمحمد ارسر

ذكرمحمد عزازي بن ذوالكفل  20122010499الطب والجراحةبكالوريوس1120

ذكرمحمد إكرام أضىح بن حارس  20122010500الطب والجراحةبكالوريوس1121

ذكرمحمد أفيق بن ملي  20122010501الطب والجراحةبكالوريوس1122
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ينا بنت خن  الدين  20122010502الطب والجراحةبكالوريوس1123 ة خن  أنثىعطن 

ن  20122010503الطب والجراحةبكالوريوس1124 ن الفائز بن أحمد جاللي  ذكرمحمد أمي 

أنثىسارا محمد يوسف درادكه20122010504الطب والجراحةبكالوريوس1125

ي صالح القيام20122010505الطب والجراحةبكالوريوس1126
أنثىساره حسثن

أنثىجيالن هيثم  يعقوب شاور20122010506الطب والجراحةبكالوريوس1127

ذكرعمر طالل محمد ربابعه     20122010507الطب والجراحةبكالوريوس1128

أنثىبسمه أنور عبد الجبار شهاب20122010508الطب والجراحةبكالوريوس1129

ذكرعبد الفتاح بن احمد فوزي  20122010509الطب والجراحةبكالوريوس1130

ذكرمحمد بديع مرصي 20122010514الطب والجراحةبكالوريوس1131

ذكرمحمد جميل عزت احمد20122010516الطب والجراحةبكالوريوس1132

ذكرليث أكرم زاهي عبوي20122010518الطب والجراحةبكالوريوس1133

ي     20122010519الطب والجراحةبكالوريوس1134
ذكرمحمد عارف سليم المومثن

مان20122010520الطب والجراحةبكالوريوس1135 ذكرامجد عبدالقادر محمد الشر

ذكريزيد منذر سعيد الصبح20122010521الطب والجراحةبكالوريوس1136

ذكربشار سامي محمد عكاشه20122010522الطب والجراحةبكالوريوس1137

ذكرسامر منذر راكان الحجازات20122010523الطب والجراحةبكالوريوس1138

أنثىميس يوسف فضل أبوسعد20122010524الطب والجراحةبكالوريوس1139

ن زهن  احمد حسن20122010525الطب والجراحةبكالوريوس1140 أنثىلي 

ذكرعماد هيثم عبدالرحمن 20122010526الطب والجراحةبكالوريوس1141

أنثىهيفاء عقاب عبد القادر الصمادي20122010527الطب والجراحةبكالوريوس1142

ذكرعمار موىس محمد العمرى20122010530الطب والجراحةبكالوريوس1143

ي20122010531الطب والجراحةبكالوريوس1144
أنثىاسيل يوسف محمود العجلونن

ي20122010532الطب والجراحةبكالوريوس1145 ذكرمحمد عبد الفتاح عبدالعزيز الزعث 

ن20122010533الطب والجراحةبكالوريوس1146 وك خليل الشيحي  ذكربشار من 

ذكريزيد عبد العزيز علي خزعلي20122010536الطب والجراحةبكالوريوس1147

ذكراحمد حسام احمد الحمد20122010538الطب والجراحةبكالوريوس1148

ذكرمعتصم فؤاد صبىحي البطاح20122010539الطب والجراحةبكالوريوس1149

ي20122010542الطب والجراحةبكالوريوس1150
ذكرعبد هللا دخيل عبد هللا الرافر

ذكرعبد العزيز سعد عطاءهللا االحمدي20122010543الطب والجراحةبكالوريوس1151

ذكرعبد الهادي حمدان صالح العمري20122010544الطب والجراحةبكالوريوس1152

ذكرعبد العزيز صالح محمد الحضيف20122010545الطب والجراحةبكالوريوس1153

زهراء حميد علي الحوري20122010546الطب والجراحةبكالوريوس1154
أنثى

ذكرمأمون محمود يوسف الطالب20122010547الطب والجراحةبكالوريوس1155

ذكراسامه نعيم محمد خصاونه20122010548الطب والجراحةبكالوريوس1156

خات20122010549الطب والجراحةبكالوريوس1157 أنثىنور السيد صالح درويش الشر

أنثىسماح عوض صالح ابو راشد20122010551الطب والجراحةبكالوريوس1158

ذكربشار لميع خالد االسن 20122010553الطب والجراحةبكالوريوس1159

ذكرافنان خالص بن عزيزي  20122010555الطب والجراحةبكالوريوس1160

ي بن محمد نوريزن 20122010556الطب والجراحةبكالوريوس1161
ذكراحمد شوفر

ي بن أيساي 20122010557الطب والجراحةبكالوريوس1162
ذكرامن  حسيثن

اف بن ازيلة  20122010558الطب والجراحةبكالوريوس1163 ذكراحمد ارسر

ن 20122010560الطب والجراحةبكالوريوس1164 ء مي  ي ء محمد عظيم بن ج  ي ذكرج 

ذكرهادي فهمي بن روسلي 20122010561الطب والجراحةبكالوريوس1165

ء حزم الدين20122010562الطب والجراحةبكالوريوس1166 ي أنثىانتان مريم بنت ج 

ذكرمحمد رضوان بن محمد هشام20122010563الطب والجراحةبكالوريوس1167

ا بنت محمد نظام  20122010564الطب والجراحةبكالوريوس1168 أنثىنور األمن 

ن بنت زمري  20122010565الطب والجراحةبكالوريوس1169 أنثىنور العاشقي 

ي حسثن اسيله  بنت احمد مريكار 20122010566الطب والجراحةبكالوريوس1170
أنثىسيثر

غدير عبدالهادي علي البناوي20122010569الطب والجراحةبكالوريوس1171
أنثى

مريم صادق صالح علي20122010570الطب والجراحةبكالوريوس1172
أنثى

يف عبدهللا20122010572الطب والجراحةبكالوريوس1173 أنثىانتصار ميثم رسر
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ذكرفارس  أحمد محمد مشعل20122010573الطب والجراحةبكالوريوس1174

ذكرجواد حسن حمزة 20122010574الطب والجراحةبكالوريوس1175

ذكرقيس رضوان محمد اللكايده20122010576الطب والجراحةبكالوريوس1176

ي20122010579الطب والجراحةبكالوريوس1177 ذكرعبدهللا نبيل اسحق المغرن 

ذكرعالء علي مصطفن الغزو20122010580الطب والجراحةبكالوريوس1178

ن طحان20122010581الطب والجراحةبكالوريوس1179 ذكرسيف حيدر عبد الحسي 

أنثىفاطمه يوسف مكي البوسطة20122010582الطب والجراحةبكالوريوس1180

ذكرعبد الحميد عبد الرحمن شهاب احمد شهاب20122010583الطب والجراحةبكالوريوس1181

ذكرامن  محمد سواعد 20122010584الطب والجراحةبكالوريوس1182

ذكرصهيب عزام اديب عبد الرحمن20122010586الطب والجراحةبكالوريوس1183

ذكرخالد راشد سالم العلوي20122010587الطب والجراحةبكالوريوس1184

ذكرتفر حسن محمد هزايمه20122010590الطب والجراحةبكالوريوس1185

أنثىنور عاريفة بنت عبد الهادي  20122010591الطب والجراحةبكالوريوس1186

ذكرمحمد يوسف محمد العبدالالت20122010592الطب والجراحةبكالوريوس1187

ام بن وان محمد نور  20122010594الطب والجراحةبكالوريوس1188 ن ذكروان نور شهن 

ي20122010595الطب والجراحةبكالوريوس1189
ذكرجمال خالد جاسم البلوىسر

ن20122010596الطب والجراحةبكالوريوس1190 ايه عايد علي حسي 
أنثى

أنثىهديه نارص رسور النارص20122010597الطب والجراحةبكالوريوس1191

أنثىرشا عبدهللا فندى عميش20122010599الطب والجراحةبكالوريوس1192

ذكرمعاذ قاسم محمد البطاينه20122010600الطب والجراحةبكالوريوس1193

ذكرطارق زياد صالح منارصه20122010601الطب والجراحةبكالوريوس1194

ذكرسعد نزيه جميل المصاروه20122010603الطب والجراحةبكالوريوس1195

أنثىفاطمة منصور احمد حسن20122010604الطب والجراحةبكالوريوس1196

ي 20122010605الطب والجراحةبكالوريوس1197 أنثىايناس عبدهللا الحىح 

ذكراحمد كمال محاميد 20122010606الطب والجراحةبكالوريوس1198

أنثىساجده بدر جعفر آل سيف20122010607الطب والجراحةبكالوريوس1199

ي عامر20122010609الطب والجراحةبكالوريوس1200
أنثىنماء عبدهللا عبد بثن

ذكرعبد العزيز احمد عبد هللا العبيد20122010610الطب والجراحةبكالوريوس1201

اء  20122010611الطب والجراحةبكالوريوس1202 ذكرطارق بن خرصن

نور حميد علي الهدار20122010612الطب والجراحةبكالوريوس1203
أنثى

ذكراحمد زياد عطا عبدهللا20122010613الطب والجراحةبكالوريوس1204

ذكرقمر الريدزوان بن شهبو الدين 20122010615الطب والجراحةبكالوريوس1205

ي 20122010616الطب والجراحةبكالوريوس1206
أنثىنفيسه تكر جيقمسر

ذكرعبد الرحمن فهد عبد الرحمن العجمي20122010618الطب والجراحةبكالوريوس1207

ذكرعمار يارس محمد طوباىسي20122010619الطب والجراحةبكالوريوس1208

أنثىحوراء مهدي سيد حسن الموسوي20122010620الطب والجراحةبكالوريوس1209

أنثىنور طارق موىس صبح20122010621الطب والجراحةبكالوريوس1210

ن توفيق محمد الحاج حسن20122010623الطب والجراحةبكالوريوس1211 أنثىحني 

ذكرمحمد شفيق بن ذوالكفل 20122010624الطب والجراحةبكالوريوس1212

ذكرمحمد علي سليمان المحيطيب20122010625الطب والجراحةبكالوريوس1213

ايري20122010626الطب والجراحةبكالوريوس1214 أنثىساره احمد حسن الشر

أنثىاروى باسم  ابو صبحه20122010628الطب والجراحةبكالوريوس1215

ي طاهر20122010630الطب والجراحةبكالوريوس1216 ذكربدر عبدهللا عبد النث 

ذكرنهار عبدهللا نهار المتلقم20122010631الطب والجراحةبكالوريوس1217

أنثىارساء كاظم عواد الداودي20122010632الطب والجراحةبكالوريوس1218

ذكرغيث عبدالرؤوف محمد الديرى20122010633الطب والجراحةبكالوريوس1219

أنثىجمانه عقل يوسف مقابله20122010638الطب والجراحةبكالوريوس1220

ن عمار عزت السنكري20122010640الطب والجراحةبكالوريوس1221 أنثىلي 

ي20122010641الطب والجراحةبكالوريوس1222
ي عبدالرحمن الوقفن

أنثىبتول راضن

أنثىنور عيس فضل داود20122010642الطب والجراحةبكالوريوس1223

أنثىبثينه احمد طلب الخمايسه     20122010643الطب والجراحةبكالوريوس1224
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ي20122010644الطب والجراحةبكالوريوس1225
ن سائد موىس كاظم الحسيثن أنثىحني 

 علي ابو جبل20122010645الطب والجراحةبكالوريوس1226
ن أنثىمجد حسي 

ذكرحذيفه رائد محمد البصول20122010646الطب والجراحةبكالوريوس1227

أنثىضياء قاسم ذيب هياجنه20122010647الطب والجراحةبكالوريوس1228

ذكرمحمد عماد صالح أبوعمر20122010648الطب والجراحةبكالوريوس1229

ن ابوبكر محمود العبد20122010649الطب والجراحةبكالوريوس1230 أنثىلي 

ي بطرس سالمة20122010650الطب والجراحةبكالوريوس1231
ذكربين  هانن

أنثىتمارا احمد خرصن دوايمه     20122010651الطب والجراحةبكالوريوس1232

أنثىفاطمة عبد الشهيد جعفر الهندي20122010652الطب والجراحةبكالوريوس1233

ذكرليث جمال محمود نزال20122010653الطب والجراحةبكالوريوس1234

ذكرمحمد طالل محمد عبيدات20122010654الطب والجراحةبكالوريوس1235

ي20122010655الطب والجراحةبكالوريوس1236
ذكرصخر ماهر فتىحي الغالييثن

أنثىفرح عمار أحمد عوده20122010656الطب والجراحةبكالوريوس1237

ذكريزيد اسماعيل حسن النقرش     20122010657الطب والجراحةبكالوريوس1238

براء خالد علي المنارصه20122010658الطب والجراحةبكالوريوس1239
أنثى

ذكرليث منقذ رشاد مهيار20122010659الطب والجراحةبكالوريوس1240

ذكرقضي خلف عبداللة الوردات20122010660الطب والجراحةبكالوريوس1241

أنثىاري    ج مبارك محمد النوافله    20122010661الطب والجراحةبكالوريوس1242

أنثىسبأ محمد احمد عبد الرحيم20122010662الطب والجراحةبكالوريوس1243

ذكرسلطان محمود علي الزيود20122010663الطب والجراحةبكالوريوس1244

ذكروائل فواز وائل العطعوط20122010665الطب والجراحةبكالوريوس1245

ذكرعبدهللا منن  عبدالمحسن  الخنفر20122010666الطب والجراحةبكالوريوس1246

ي20122010667الطب والجراحةبكالوريوس1247 ذكرباسل محمد خن  سعيد الحلث 

ذكرعمر مصطفن محمد عتوم      20122010668الطب والجراحةبكالوريوس1248

ي20122010669الطب والجراحةبكالوريوس1249
ذكرمحمد رضوان محمد عجلونن

ات20122010670الطب والجراحةبكالوريوس1250 فاطمه علي سالم السمن 
أنثى

ي20122010671الطب والجراحةبكالوريوس1251
ذكرمحمد عبيد مسلم الجهثن

أنثىدانيه محمود عبد الفتاح الحوامده20122010672الطب والجراحةبكالوريوس1252

ات20122010673الطب والجراحةبكالوريوس1253 أنثىساره منهل نجيب  النصن 

ذكرجيمس غازي  عصفور 20128010001الطب والجراحةبكالوريوس1254

ي20128010002الطب والجراحةبكالوريوس1255
ذكرايمن عبد الحفيظ قاسم المومثن

مان20130010001الطب والجراحةبكالوريوس1256 ذكرجهاد رياض عز الدين الشر

أنثىتسنيم عاطف علي القضاه20130010002الطب والجراحةبكالوريوس1257

أنثىساره  جمال سالم القضاه20130010003الطب والجراحةبكالوريوس1258

ن احمد حسينات20130010004الطب والجراحةبكالوريوس1259 ذكرمحمد حسي 

أنثىدعاء حسن محمد القضاه20130010005الطب والجراحةبكالوريوس1260

أنثىعهد عبدالقادر محمد قاسم20130010006الطب والجراحةبكالوريوس1261

ذكرحسام خالد عبدالقادر عالونه20130010007الطب والجراحةبكالوريوس1262

ن محمد عبيدات20130010008الطب والجراحةبكالوريوس1263 ذكراحمد ياسي 

أنثىشيماء عبدهللا مصطفن بطايحة20130010009الطب والجراحةبكالوريوس1264

أنثىساجده اكرم عبدالكريم فردوس20130010010الطب والجراحةبكالوريوس1265

ي20130010011الطب والجراحةبكالوريوس1266
ذكرمجد هيثم محمد الشلخثر

ذكرعمر ايمن ضيف هللا خصاونه20130010012الطب والجراحةبكالوريوس1267

أنثىجوان عطا هللا فري    ح نارص20130010013الطب والجراحةبكالوريوس1268

ذكرمجد فياض نمر االحمد20130010014الطب والجراحةبكالوريوس1269

أنثىايه محمدخن  عبدالرحمن النمراوى20130010015الطب والجراحةبكالوريوس1270

ن الدويرى20130010016الطب والجراحةبكالوريوس1271 ذكراسالم اكرم حسي 

ذكرمحمد خالد سالم النعسان20130010017الطب والجراحةبكالوريوس1272

ه فخرى احمد زكي افتيحه20130010018الطب والجراحةبكالوريوس1273 امن 
أنثى

أنثىسندس صالح علي العمري20130010019الطب والجراحةبكالوريوس1274

أنثىانسام خالد محمد الرواشده20130010020الطب والجراحةبكالوريوس1275
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ذكراحمد جمال محمد شناق20130010021الطب والجراحةبكالوريوس1276

أنثىغيداء وجيه محمود درادكه20130010022الطب والجراحةبكالوريوس1277

ذكرعمر ايمن مصطفن الطهراوي20130010023الطب والجراحةبكالوريوس1278

ن دواس20130010024الطب والجراحةبكالوريوس1279 أنثىنور غسان حسي 

حياة علي مصطفن حروب20130010025الطب والجراحةبكالوريوس1280
أنثى

أنثىراية خالد عبدالحافظ ابوغنمي20130010026الطب والجراحةبكالوريوس1281

ي بكر20130010027الطب والجراحةبكالوريوس1282
أنثىاالء رسمي علي بثن

أنثىثبات سليمان مفلح التميمي20130010028الطب والجراحةبكالوريوس1283

نيبال خالد علي ابونرص20130010029الطب والجراحةبكالوريوس1284
أنثى

أنثىهبه وليد عمر العمرى20130010030الطب والجراحةبكالوريوس1285

أنثىسالم عبدالرؤوف سالم محمد20130010032الطب والجراحةبكالوريوس1286

ي20130010033الطب والجراحةبكالوريوس1287 أنثىسىح  موىس صالح الزعث 

أنثىهالة سعود رفة الفراج20130010034الطب والجراحةبكالوريوس1288

أنثىميس ايمن زاهي ابوزيتون20130010035الطب والجراحةبكالوريوس1289

ي علي الصمادى20130010036الطب والجراحةبكالوريوس1290
ن وصفن أنثىحني 

ذكرحسن عادل احمد عبيدات20130010037الطب والجراحةبكالوريوس1291

أنثىعرين عطيه يونس الهوامله20130010038الطب والجراحةبكالوريوس1292

ن لؤى جميل ابوفوده20130010039الطب والجراحةبكالوريوس1293 أنثىحني 

أنثىرند نارص موىس النعيمي20130010040الطب والجراحةبكالوريوس1294

أنثىدعاء احمد سليمان ابنيان20130010041الطب والجراحةبكالوريوس1295

أنثىهيام هايل سليمان بشتاوى20130010042الطب والجراحةبكالوريوس1296

أنثىفرح جعفر عبدالقادر غانم20130010043الطب والجراحةبكالوريوس1297

أنثىروان منصور رضوان الناطور20130010044الطب والجراحةبكالوريوس1298

ن محمد عايد العكور20130010045الطب والجراحةبكالوريوس1299 أنثىمجدولي 

أنثىبيان سعيد محمد الجغيمي20130010046الطب والجراحةبكالوريوس1300

أنثىسلسبيل زياد عبدالحميد المعايطه20130010047الطب والجراحةبكالوريوس1301

أنثىمها محمد جواد اسماعيل المحتسب20130010048الطب والجراحةبكالوريوس1302

أنثىملك عبدالكريم عثمان عيس20130010049الطب والجراحةبكالوريوس1303

ذكرمحمد زاهر محمد خريس20130010050الطب والجراحةبكالوريوس1304

ي ارشيد20130010051الطب والجراحةبكالوريوس1305
أنثىرغد منن  عبدالحليم بثن

 علي الصقر20130010052الطب والجراحةبكالوريوس1306
ن أنثىاالء حسي 

أنثىايمان احمد حسن الشبول20130010053الطب والجراحةبكالوريوس1307

أنثىايه سعدى محمد عبدالواحد دعيس20130010054الطب والجراحةبكالوريوس1308

ذكرمؤمن محمد محمود الشدوح20130010055الطب والجراحةبكالوريوس1309

ذكرمىحي الدين مصطفن احمد منصور20130010056الطب والجراحةبكالوريوس1310

ن القواسمي20130010057الطب والجراحةبكالوريوس1311  حسي 
أنثىمنار مصطفن

أنثىبيان نادر عبدهللا محمد20130010059الطب والجراحةبكالوريوس1312

عة20130010060الطب والجراحةبكالوريوس1313 ي عودة الشر
أنثىحنان الفن

ي غازى حتامله20130010061الطب والجراحةبكالوريوس1314
أنثىلم هانن

ذكرامجد محمد عبدالرحمن الصالىحي20130010062الطب والجراحةبكالوريوس1315

ي20130010063الطب والجراحةبكالوريوس1316
ذكرمهند معتصم محمد العبيثن

أنثىلميس سعيد سامي الحالق20130010065الطب والجراحةبكالوريوس1317

ذكرمحمود يوسف عثمان ابوطه20130010066الطب والجراحةبكالوريوس1318

ي ابوالوى20130010067الطب والجراحةبكالوريوس1319
ذكراحمد خليل سبثر

أنثىمجد رمزى احمد حمدان20130010068الطب والجراحةبكالوريوس1320

ذكرقيرص عادل سالم معايعه20130010069الطب والجراحةبكالوريوس1321

ذكرعبدالوهاب جمال محمود العيشاوى20130010070الطب والجراحةبكالوريوس1322

ي ملحم20130010071الطب والجراحةبكالوريوس1323
أنثىاالء عمر سالم بثن

ن مقدادي20130010072الطب والجراحةبكالوريوس1324 أنثىسجود موىس حسي 

أنثىرؤى عمر محمد خطاطبه20130010073الطب والجراحةبكالوريوس1325

ات20130010074الطب والجراحةبكالوريوس1326 مي احمد محمدهدى الخضن 
أنثى
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ي20130010075الطب والجراحةبكالوريوس1327
ساره عبدالواىلي احمد ابوصيثن

أنثى

أنثىهبه يوسف احمد الرقب20130010076الطب والجراحةبكالوريوس1328

ن عقله الجداونه20130010077الطب والجراحةبكالوريوس1329 أنثىاسيل حسي 

أنثىعيس القرعان" محمدخن "عبله 20130010078الطب والجراحةبكالوريوس1330

ي فواز20130010079الطب والجراحةبكالوريوس1331
ذكربهاء الدين ضامن محمود بثن

أنثىاالء امجد محمد صبىحي ابوشخدم20130010080الطب والجراحةبكالوريوس1332

أنثىوعد خالد فارس عطروز20130010081الطب والجراحةبكالوريوس1333

ي العمري20130010082الطب والجراحةبكالوريوس1334
أنثىارساء بشار هانن

يكات20130010083الطب والجراحةبكالوريوس1335 ذكرمحمد مدهللا فالح الن 

ي عبدالجليل حداد20130010084الطب والجراحةبكالوريوس1336
أنثىمثن وصفن

ذكرعبدالحكيم محمد شكري موىس الداود20130010085الطب والجراحةبكالوريوس1337

أنثىبتول موىس مصطفن الخاليله20130010086الطب والجراحةبكالوريوس1338

أنثىبيان عطيه خليل سليمان حموده20130010087الطب والجراحةبكالوريوس1339

ن عبدالعزيز عبيدات20130010088الطب والجراحةبكالوريوس1340 أنثىهديل حسي 

ي20130010089الطب والجراحةبكالوريوس1341 أنثىالعنود ماهر خليل البستنىح 

مان20130010090الطب والجراحةبكالوريوس1342 وفاء علي محمد الشر
أنثى

ن ايمن محمد البكار20130010091الطب والجراحةبكالوريوس1343 أنثىلجي 

ي20130010092الطب والجراحةبكالوريوس1344 بىح  ذكرمحمود محمد مأمون الشر

أنثىمرام يارس محمد الزبون20130010093الطب والجراحةبكالوريوس1345

ي عيس20130010094الطب والجراحةبكالوريوس1346
أنثىعرين محمد احمد بثن

ي عمر االشقر20130010095الطب والجراحةبكالوريوس1347
أنثىرغد هانن

أنثىدانا محمود مصطفن البغدادي20130010096الطب والجراحةبكالوريوس1348

أنثىامنه عبدالرحيم محمد هزايمه20130010097الطب والجراحةبكالوريوس1349

أنثىريم فايز محمد الطوالبه20130010098الطب والجراحةبكالوريوس1350

أنثىاسيل اسعد محمد فتىحي الخرصن20130010099الطب والجراحةبكالوريوس1351

أنثىتماره عمر محمد العالونه20130010100الطب والجراحةبكالوريوس1352

براءه علي خلف دراوشه20130010101الطب والجراحةبكالوريوس1353
أنثى

أنثىهيام عبدالسالم سعيد الرجال20130010103الطب والجراحةبكالوريوس1354

ي سليم سعد الدين20130010104الطب والجراحةبكالوريوس1355
أنثىنور هانن

ن العمرى20130010105الطب والجراحةبكالوريوس1356 أنثىاسيل عرفات امي 

أنثىانوار يحث  محمود العمري20130010107الطب والجراحةبكالوريوس1357

ن عبابنه20130010108الطب والجراحةبكالوريوس1358 ذكرعبدالرحمن محمد حسي 

أنثىدانا سعيد احمد كنعان20130010109الطب والجراحةبكالوريوس1359

ذكرزكريا يحث  عبدالوهاب الحسنات20130010110الطب والجراحةبكالوريوس1360

ي20130010112الطب والجراحةبكالوريوس1361
ذكرمحمد احمد محمد العبيثن

أنثىبتول عبدالرحمن ابراهيم مطالقه20130010114الطب والجراحةبكالوريوس1362

ذكراحمد مهدى احمد ابوالهدى20130010115الطب والجراحةبكالوريوس1363

ذكريحث  محسن بدحان ارشيد20130010116الطب والجراحةبكالوريوس1364

أنثىروميسه محمد رشاد وشاح20130010117الطب والجراحةبكالوريوس1365

أنثىالرا محمد محمود بطاينه20130010118الطب والجراحةبكالوريوس1366

شهد عزمي علي سعيد20130010119الطب والجراحةبكالوريوس1367
أنثى

ذكرعمر يوسف محمد السوالمه20130010120الطب والجراحةبكالوريوس1368

ي خلف20130010121الطب والجراحةبكالوريوس1369
ذكرمحمد مشهور مصطفن بثن

ذكرخالد محمد خالد الجعفرى20130010122الطب والجراحةبكالوريوس1370

ذكرسيف عبدالىحي عبدالرزاق الرمضان20130010123الطب والجراحةبكالوريوس1371

ي20130010124الطب والجراحةبكالوريوس1372  محمود الزعث 
ن ذكرزيد محمد امي 

أنثىساره خالد عمران ابوطوق20130010125الطب والجراحةبكالوريوس1373

أنثىنور عبدالسالم سالم طشطوش20130010126الطب والجراحةبكالوريوس1374

ذكرباسل عبدالحكيم خالد العجل20130010127الطب والجراحةبكالوريوس1375

أنثىاسيل رضوان عليان البلص20130010128الطب والجراحةبكالوريوس1376

أنثىمجد فراس محمد الحمدان20130010129الطب والجراحةبكالوريوس1377
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أنثىشهد هاشم رفة المساعيد20130010130الطب والجراحةبكالوريوس1378

ذكرقتيبه موىس محمد حياصات20130010131الطب والجراحةبكالوريوس1379

أنثىرنيم زهن  محمود الشواقفه20130010132الطب والجراحةبكالوريوس1380

أنثىبيان عبدالرحيم احمد الحسبان20130010133الطب والجراحةبكالوريوس1381

أنثىهيا عدنان محمد عموره20130010134الطب والجراحةبكالوريوس1382

الرا عبدربه سليمان علي20130010135الطب والجراحةبكالوريوس1383
أنثى

ذكرماهر محمد ذيب علي20130010136الطب والجراحةبكالوريوس1384

ن احمد القضاه20130010137الطب والجراحةبكالوريوس1385 أنثىهديل حسي 

أنثىيارا رشدى محمد ابوكريم20130010138الطب والجراحةبكالوريوس1386

ي حموده20130010139الطب والجراحةبكالوريوس1387
ذكراسامه حسام حسثن

 علي ملكاوي20130010140الطب والجراحةبكالوريوس1388
ن ذكرصفوان حسي 

ذكرايهاب يوسف رشيد شنيقات     20130010141الطب والجراحةبكالوريوس1389

أنثىميس الريم محمد حسن عليان20130010142الطب والجراحةبكالوريوس1390

أنثىغرام محمد عزيز ابوقرص20130010143الطب والجراحةبكالوريوس1391

اوي20130010144الطب والجراحةبكالوريوس1392 أنثىبراءه يوسف محمد الخرصن

أنثىمرح عيس عبدالكريم الخزاعله20130010145الطب والجراحةبكالوريوس1393

أنثىريم عبدالكريم سالم الزريقات20130010146الطب والجراحةبكالوريوس1394

أنثىبتول عبدالكريم محمد الخطاطبه20130010147الطب والجراحةبكالوريوس1395

بيان علي خلف الدويرى20130010148الطب والجراحةبكالوريوس1396
أنثى

أنثىربا عدنان فايز محافظه20130010149الطب والجراحةبكالوريوس1397

ه20130010150الطب والجراحةبكالوريوس1398 مها علي احمد عوارسر
أنثى

ي عامر20130010151الطب والجراحةبكالوريوس1399
أنثىارسار فخري نهار بثن

ي يونس20130010152الطب والجراحةبكالوريوس1400
أنثىديمه عبدالرزاق احمد بثن

أنثىزكيه محمود حسان السليحات20130010153الطب والجراحةبكالوريوس1401

ي سعيد العثمان20130010154الطب والجراحةبكالوريوس1402
أنثىهديل لطفن

أنثىلينا زياد عادل النمرى20130010155الطب والجراحةبكالوريوس1403

أنثىرناد عوده عبدهللا الوخيان20130010157الطب والجراحةبكالوريوس1404

ي20130010158الطب والجراحةبكالوريوس1405 رؤى تيسن  محمد الزعث 
أنثى

ذكربكر عبدهللا عايد خويله20130010159الطب والجراحةبكالوريوس1406

ذكرعمرو غسان موىس طشطوش20130010160الطب والجراحةبكالوريوس1407

ذكرباسل خالد محمد الردايده20130010161الطب والجراحةبكالوريوس1408

ي20130010162الطب والجراحةبكالوريوس1409
أنثىهديل عزات سليمان المومثن

مان20130010163الطب والجراحةبكالوريوس1410 أنثىصبا محمد عبدهللا الشر

أنثىماريه ماجد عبدالمهدى بصول20130010164الطب والجراحةبكالوريوس1411

ذكرمحمد زياد علي عودات20130010165الطب والجراحةبكالوريوس1412

ذكرمعاذ عمر محمود الجراح20130010166الطب والجراحةبكالوريوس1413

ذكراحمد عبدالمجيد احمد الغزاوى20130010167الطب والجراحةبكالوريوس1414

أنثىرهف نبيل قاسم هيالت20130010168الطب والجراحةبكالوريوس1415

ي20130010169الطب والجراحةبكالوريوس1416
ذكرعلي جمال عبداللطيف الجيالنن

أنثىتسنيم عماد احمد هنانده20130010170الطب والجراحةبكالوريوس1417

ذكرعمر باسم علي طلفاح20130010171الطب والجراحةبكالوريوس1418

أنثىرزان ابراهيم اسماعيل الدخنوش20130010172الطب والجراحةبكالوريوس1419

 علي الحيص20130010173الطب والجراحةبكالوريوس1420
ن أنثىفرح حسي 

أنثىاالء يوسف محمد مسامح20130010174الطب والجراحةبكالوريوس1421

ذكركرم احمد عبدالرحمن السباح20130010175الطب والجراحةبكالوريوس1422

ذكراحمد محمد خن  احمد أبوقديس20130010176الطب والجراحةبكالوريوس1423

أنثىساما نضال مىحي الدين المرصي20130010177الطب والجراحةبكالوريوس1424

ي20130010178الطب والجراحةبكالوريوس1425 ذكرمحمد خالد يونس الزعث 

ذكرباسل سالم مصطفن سعاده20130010179الطب والجراحةبكالوريوس1426

أنثىنور عامر فضيل البدارنه20130010180الطب والجراحةبكالوريوس1427

أنثىسىح  فهيم محمود السعدى20130010181الطب والجراحةبكالوريوس1428
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ذكرمحمد فريد محمد كنعان20130010182الطب والجراحةبكالوريوس1429

ع20130010183الطب والجراحةبكالوريوس1430 ذكرحكم محمد احمد الشر

ذكرعلي مازن محمود عبدالكريم20130010184الطب والجراحةبكالوريوس1431

ذكرعمر منن  جميل الروسان20130010185الطب والجراحةبكالوريوس1432

ن الخطيب20130010186الطب والجراحةبكالوريوس1433 ذكراسامه محمد ياسي 

ن عبدالرحيم شواقفه20130010187الطب والجراحةبكالوريوس1434 أنثىبتول حسي 

أنثىمرح رضوان اسماعيل خميس20130010188الطب والجراحةبكالوريوس1435

ذكرعبدهللا زياد مىحي الدين بطاينه20130010189الطب والجراحةبكالوريوس1436

ذكرأحمد محمد طالب عبيدات20130010190الطب والجراحةبكالوريوس1437

ي20130010191الطب والجراحةبكالوريوس1438
ذكراحمد محمد جعفر احمد العجلونن

أنثىعال اكرم شفيق حتامله20130010192الطب والجراحةبكالوريوس1439

أنثىبيان تيسن  سليم عمارين20130010193الطب والجراحةبكالوريوس1440

أنثىانسام احمد شحاده الدويري20130010194الطب والجراحةبكالوريوس1441

أنثىاري    ج محمود مصطفن الصمادي20130010195الطب والجراحةبكالوريوس1442

ذكرأمن اياس  عبدالرحيم القواسمة20130010196الطب والجراحةبكالوريوس1443

أنثىدينا  نواف  اسماعيل  الهزايمه  20130010197الطب والجراحةبكالوريوس1444

أنثىخلود طه عبدهللا عبدالعزيز20130010198الطب والجراحةبكالوريوس1445

أنثىوفاء احمد عبدالرحمن عبد الحميد العليمي20130010199الطب والجراحةبكالوريوس1446

أنثىاالء غازي عبدالمجيد الرقيبات20130010200الطب والجراحةبكالوريوس1447

أنثىداليا ضياء  سعدهللا20130010201الطب والجراحةبكالوريوس1448

ذكراحمد خالد محمود القاعود20130010202الطب والجراحةبكالوريوس1449

أنثىمالك امجد فريد عواد20130010203الطب والجراحةبكالوريوس1450

أنثىساره نبيل يوسف ابوالعال20130010204الطب والجراحةبكالوريوس1451

ن محمد رواشده20130010205الطب والجراحةبكالوريوس1452 ذكرمقداد ياسي 

دانه احمد علي العمري20130010206الطب والجراحةبكالوريوس1453
أنثى

ي حمد20130010207الطب والجراحةبكالوريوس1454
ذكرمؤيد عيس محمود بثن

ذكرعبدالعزيز عمر سالم بن جبن 20130010208الطب والجراحةبكالوريوس1455

أنثىاحالم غسان  راشد20130010210الطب والجراحةبكالوريوس1456

أنثىالنا جهاد عيس الخمايسه     20130010211الطب والجراحةبكالوريوس1457

أنثىعنود محمد ناظم جرادات20130010212الطب والجراحةبكالوريوس1458

ي20130010213الطب والجراحةبكالوريوس1459
ي هانن

ن بثن ذكرهاشم محمد حسي 

ذكرطاهر عبد هللا محمد  شاور تميمي20130010215الطب والجراحةبكالوريوس1460

ذكراسالم علي محمد السقار20130010216الطب والجراحةبكالوريوس1461

ي20130010217الطب والجراحةبكالوريوس1462
ذكرمحمد عبدهللا عبدهللا الحونى

ذكرمحمد وليد احمد الردايده20130010218الطب والجراحةبكالوريوس1463

ذكربشار جمال صالح ابونارص20130010220الطب والجراحةبكالوريوس1464

ي علي الشدية 20130010221الطب والجراحةبكالوريوس1465
أنثىوفاء ثانن

أنثىبثينه يحث  احمد الطوره20130010222الطب والجراحةبكالوريوس1466

أنثىهبه صالح محمد العابد20130010225الطب والجراحةبكالوريوس1467

شيماء محمد علي الزغول20130010226الطب والجراحةبكالوريوس1468
أنثى

ذكرطارق عصام محمود عوض20130010227الطب والجراحةبكالوريوس1469

ذكرخالد احمد جبارين 20130010228الطب والجراحةبكالوريوس1470

أنثىحنان فتىحي محمود البس20130010229الطب والجراحةبكالوريوس1471

ي  20130010230الطب والجراحةبكالوريوس1472
ا حبسر أنثىفن 

ذكرطه محمد طه سيد احمد20130010232الطب والجراحةبكالوريوس1473

أنثىروان عبد الكريم ابراهيم اغباريه20130010233الطب والجراحةبكالوريوس1474

ي20130010234الطب والجراحةبكالوريوس1475
ذكربكر سليمان محمد مومثن

ذكرسعيد رعد  مال حويش 20131010001الطب والجراحةبكالوريوس1476

أنثىاالء  محمد عيس اجبلي20131010002الطب والجراحةبكالوريوس1477

أنثىهناء فايز حمد الرشيدي20131010003الطب والجراحةبكالوريوس1478

ذكرعبد المجيد منذر محسن 20132010001الطب والجراحةبكالوريوس1479
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ن العمرى20132010002الطب والجراحةبكالوريوس1480 ذكراحمد نسيم حسي 

ن حموري20132010004الطب والجراحةبكالوريوس1481 أنثىمروه عامر حسي 

ذكرعمر عبدالعزيز فرج درويش20132010005الطب والجراحةبكالوريوس1482

ي20132010007الطب والجراحةبكالوريوس1483 ذكرأنس خالد محمد الزعث 

ذكرعبدهللا عادل مفلح وديان20132010009الطب والجراحةبكالوريوس1484

ذكرلؤي عبدالقادر محمود سلمان20132010010الطب والجراحةبكالوريوس1485

ذكرمصعب احمد العكاشة 20132010011الطب والجراحةبكالوريوس1486

ي صبىحي معتوق20132010012الطب والجراحةبكالوريوس1487
ذكرحمزة هانن

ذكرعبدالقادر محمد جميل السيد عيس20132010013الطب والجراحةبكالوريوس1488

ي عمر عمر20132010014الطب والجراحةبكالوريوس1489
ذكرأحمد  حسثن

أنثىأشجان سهيل يوسف ظاهر20132010015الطب والجراحةبكالوريوس1490

ن الزيبق 20132010016الطب والجراحةبكالوريوس1491 أنثىريم امي 

أنثىبيان خالد يوسف الوصيفر20132010017الطب والجراحةبكالوريوس1492

أنثىآية بسام يونس إبراهيم20132010018الطب والجراحةبكالوريوس1493

ي 20132010019الطب والجراحةبكالوريوس1494
ذكرعمر محمد سامر داغستانن

ي غسان  حمد20132010020الطب والجراحةبكالوريوس1495
ذكرهانن

ي20132010021الطب والجراحةبكالوريوس1496
ذكرفراس ماهر  موىس  حصيثن

ذكرأدهم فارس  النمر20132010022الطب والجراحةبكالوريوس1497

ذكرمحمد حكم حسن ابو عيد20132010028الطب والجراحةبكالوريوس1498

اء محمد صالح خرصن20132010029الطب والجراحةبكالوريوس1499 ذكرالن 

ذكرمحمد عبداللطيف الوسمي 20132010031الطب والجراحةبكالوريوس1500

أنثىنعمه باسم ابراهيم بشن 20132010033الطب والجراحةبكالوريوس1501

ذكرمحمد  جمال عبدالقادر أبوغاىلي20132010034الطب والجراحةبكالوريوس1502

مان20132010036الطب والجراحةبكالوريوس1503 ذكرليث  زاهي عبدهللا الشر

أنثىشذى منذر العودة هللا 20132010037الطب والجراحةبكالوريوس1504

أنثىجود محمد جمال عرب 20132010041الطب والجراحةبكالوريوس1505

أنثىتفر هيثم حمد الرشدان20132010043الطب والجراحةبكالوريوس1506

أنثىتسنيم غصاب منصور الصقر20132010045الطب والجراحةبكالوريوس1507

ذكريحث   اكرم احمد المدلل20132010046الطب والجراحةبكالوريوس1508

أنثىعنان وليد الغانم 20132010047الطب والجراحةبكالوريوس1509

ي20132010050الطب والجراحةبكالوريوس1510
أنثىاوراد ليث محمد سافر

ذكرخالد أحمد عبدالهادي الصدر20132010051الطب والجراحةبكالوريوس1511

ذكرباسل محمد طارق زكي آبو شاويش20132010053الطب والجراحةبكالوريوس1512

أنثىتسنيم جميل السباعي 20132010054الطب والجراحةبكالوريوس1513

أنثىإيمان حسن صايغ 20132010056الطب والجراحةبكالوريوس1514

أنثىهبه أحمد فهمي العالم20132010057الطب والجراحةبكالوريوس1515

أنثىيارا منن  محمد العزه20132010058الطب والجراحةبكالوريوس1516

ي 20132010060الطب والجراحةبكالوريوس1517
أنثىنور نجدت سمانن

خات20132010064الطب والجراحةبكالوريوس1518 أنثىمعصومة السيد عدنان علوي الشر

ذكرعامر محمد أديب فرحات 20132010065الطب والجراحةبكالوريوس1519

ذكرفؤاد محمد جاد هللا البواعنه20132010068الطب والجراحةبكالوريوس1520

ن20132010070الطب والجراحةبكالوريوس1521 ن مهدي حسي  أنثىزينب حسي 

أنثىغدير صفاء محمدصادق بغدادي20132010072الطب والجراحةبكالوريوس1522

ذكرمحمد احمد محمد صوافطه20132010073الطب والجراحةبكالوريوس1523

أنثىسلسبيل محمد يوسف الجراح20132010077الطب والجراحةبكالوريوس1524

يفه احمد مهدي حسن مهدي20132010080الطب والجراحةبكالوريوس1525 أنثىرسر

ذكرمحمد احمد سلمان كنانه20132010082الطب والجراحةبكالوريوس1526

أنثىتفر عبد الرحمن أحمد فحماوي20132010083الطب والجراحةبكالوريوس1527

أنثىنور أحمد مهدي حسن20132010084الطب والجراحةبكالوريوس1528

أنثىسمر احمد سامر سمان 20132010085الطب والجراحةبكالوريوس1529

ي 20132010086الطب والجراحةبكالوريوس1530  الحلث 
ن أنثىروان محمد معنر
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أنثىهديل عمر خالد كناكري20132010088الطب والجراحةبكالوريوس1531

أنثىشذى خليل سعيد شهوان20132010089الطب والجراحةبكالوريوس1532

ذكرمحمد بشار عبدالرحمن  عبدو20132010091الطب والجراحةبكالوريوس1533

ي20132010093الطب والجراحةبكالوريوس1534
ف الدين سامي الحورانن

أنثىافنان رسر

ي20132010094الطب والجراحةبكالوريوس1535
أنثىوجدان خالد مطلق المروانن

أنثىمالك محمد مشعل عبيدات20132010095الطب والجراحةبكالوريوس1536

ذكرحسام محمد ابراهيم العنانزه20132010096الطب والجراحةبكالوريوس1537

ذكرشامخ عماد شامخ الغزاوي20132010097الطب والجراحةبكالوريوس1538

أنثىهاديا عادل االبرش 20132010098الطب والجراحةبكالوريوس1539

ذكرابراهيم نزيه ابراهيم خاتم20132010099الطب والجراحةبكالوريوس1540

أنثىرهف جديع بخيت الحسن20132010102الطب والجراحةبكالوريوس1541

ذكرمعاذ خالد علي الزغول20132010103الطب والجراحةبكالوريوس1542

ي20132010105الطب والجراحةبكالوريوس1543
ذكرسيف بسام محمود التهتمونن

أنثىراما محمود محمد اللوزي20132010106الطب والجراحةبكالوريوس1544

أنثىنور جهاد فضيل طناشات20132010107الطب والجراحةبكالوريوس1545

أنثىلم محمد خن  دياب 20132010108الطب والجراحةبكالوريوس1546

ذكرغازي عبدهللا غازي الصادق20132010109الطب والجراحةبكالوريوس1547

أنثىزينب  علي  يوسف  اليعقوب20132010111الطب والجراحةبكالوريوس1548

ي20132010113الطب والجراحةبكالوريوس1549 ن أنثىأنفال عبدهللا عويد العنن

ي عبدهللا العجمي20132010114الطب والجراحةبكالوريوس1550
ذكرفهد شافن

ذكراياس سامي محمد عمايره20132010115الطب والجراحةبكالوريوس1551

أنثىنوال محمد سليمان الهزايمه20132010118الطب والجراحةبكالوريوس1552

ي 20132010122الطب والجراحةبكالوريوس1553 ذكرطارق عبداللطيف القتان 

أنثىزوراء رفيق عوض السلمان20132010124الطب والجراحةبكالوريوس1554

أنثىدارين عبدالكريم محمد رسحان20132010127الطب والجراحةبكالوريوس1555

ذكرعلي جمال حسن ابديوي20132010128الطب والجراحةبكالوريوس1556

ن محمد مقدادي20132010131الطب والجراحةبكالوريوس1557 أنثىرؤى حسي 

ي انجاص20132010134الطب والجراحةبكالوريوس1558 ذكرضياءالحق عرفات صن 

أنثىنور تيسن  احمد جمعه20132010135الطب والجراحةبكالوريوس1559

أنثىرناد عمر محمد وديان20132010137الطب والجراحةبكالوريوس1560

ذكرخالد مجيد العوم 20132010138الطب والجراحةبكالوريوس1561

ي 20132010142الطب والجراحةبكالوريوس1562 ذكرمجد الدين نرص جون 

ي 20132010143الطب والجراحةبكالوريوس1563 أنثىزينه نرص جون 

ذكرمحمد حكمت محمد فهد سكري 20132010144الطب والجراحةبكالوريوس1564

ذكرأغيد عبد النارص رشيد 20132010146الطب والجراحةبكالوريوس1565

ذكرزكريا يحث  الرفاعي 20132010147الطب والجراحةبكالوريوس1566

ذكرخالد جالل محمود عمرو20132010148الطب والجراحةبكالوريوس1567

أنثىشيماء محمد عبدالحفيظ العزام20132010151الطب والجراحةبكالوريوس1568

تسنيم محمد علي علي أبودلو20132010153الطب والجراحةبكالوريوس1569
أنثى

أنثىمجد نبيل حسن معدي20132010157الطب والجراحةبكالوريوس1570

 علي)آية عبد اللطيف نمر 20132010159الطب والجراحةبكالوريوس1571
أنثى(مصطفن

ذكرمحمد عامر علي الحجيه20132010161الطب والجراحةبكالوريوس1572

ذكرفراس محمد سامي الموصللي 20132010164الطب والجراحةبكالوريوس1573

ي20132010168الطب والجراحةبكالوريوس1574
ذكرأزهر مهند  جابر العلوانن

ذكرجاسم محمد امن  النجاده20132010170الطب والجراحةبكالوريوس1575

ذكرليث محمد راشد العابد20132010174الطب والجراحةبكالوريوس1576

ي20132010175الطب والجراحةبكالوريوس1577
أنثىزينة اياد اكرم الحلبونن

ي20132010177الطب والجراحةبكالوريوس1578
أنثىعروب نعيم ايوب الربضن

ى باسم يونس مسالمه20132010181الطب والجراحةبكالوريوس1579 أنثىبشر

ذكرتراحيب كروز تراحيب العجمي20132010184الطب والجراحةبكالوريوس1580

ذكرخالد محمد رجا الرفاعي20132010185الطب والجراحةبكالوريوس1581
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ذكرمحمد ايمن ابراهيم 20132010189الطب والجراحةبكالوريوس1582

أنثىساره ابراهيم يوسف الفران20132010196الطب والجراحةبكالوريوس1583

ذكراحمد عادل محمود السالل20132010200الطب والجراحةبكالوريوس1584

أنثىنوار محمد ابراهيم العزام20132010210الطب والجراحةبكالوريوس1585

ذكرعماد سامي احمد السقا20132010213الطب والجراحةبكالوريوس1586

ذكرمحمد جمعه ابراهيم ابوذياب20132010214الطب والجراحةبكالوريوس1587

ذكراحمد فؤاد عايد الدويري20132010215الطب والجراحةبكالوريوس1588

ان20132010218الطب والجراحةبكالوريوس1589 ذكرعالء ممدوح مطرود السمن 

ي20132010230الطب والجراحةبكالوريوس1590 ن ذكرسالم محمد رشيد محمد العنن

ذكرعمر رشدي محمد صدقه20132010233الطب والجراحةبكالوريوس1591

ذكرعبدهللا سمن  عطار 20132010243الطب والجراحةبكالوريوس1592

أنثىساره هشام محمد علوه20132010244الطب والجراحةبكالوريوس1593

ذكرمحمد النجار" محمد نارص"سامر 20132010248الطب والجراحةبكالوريوس1594

ذكرخبيب عمار محمد االحمر20132010250الطب والجراحةبكالوريوس1595

ذكريوسف  محمد زين حمدي قفيشه20132010251الطب والجراحةبكالوريوس1596

ذكرخالد  جمال الطالب 20132010256الطب والجراحةبكالوريوس1597

أنثىليال أمجد عبدهللا محاسنة20132010267الطب والجراحةبكالوريوس1598

ذكرمحمد راشد طالل محمد الزعارير20132010269الطب والجراحةبكالوريوس1599

أنثىسجا موىس صالح ديسي20132010272الطب والجراحةبكالوريوس1600

أنثىحياة عبدهللا طرابلسي 20132010278الطب والجراحةبكالوريوس1601

ذكرعبدهللا خضن  الخليف 20132010281الطب والجراحةبكالوريوس1602

فاطمه سامي عبدالجليل خلف20132010282الطب والجراحةبكالوريوس1603
أنثى

ن20132010285الطب والجراحةبكالوريوس1604 ذكرسلمان احمد جواد عباس حسي 

أنثىفرح  خليل محمد سليمان20132010286الطب والجراحةبكالوريوس1605

أنثىنور مصطفن  الحاج ربيع20132010288الطب والجراحةبكالوريوس1606

ي20132010291الطب والجراحةبكالوريوس1607 ذكريوسف جارس  الزعث 

ذكرعلي محمد علي العمري20132010293الطب والجراحةبكالوريوس1608

ذكرابراهيم محمد منن  احمد السالك20132010294الطب والجراحةبكالوريوس1609

أنثىمريم إبراهيم جعفر محمود المحسن20132010296الطب والجراحةبكالوريوس1610

ي 20132010301الطب والجراحةبكالوريوس1611
أنثىراما محمد فرحان مارديثن

ذكرمعاذ  حمدان صالح ابو سمهدانه20132010302الطب والجراحةبكالوريوس1612

أنثىمنار سعيد غائب الغامدي20132010307الطب والجراحةبكالوريوس1613

ي بطرس سالمة20132010308الطب والجراحةبكالوريوس1614
ذكررامز هانن

ي20132010309الطب والجراحةبكالوريوس1615
ذكرعبيده رأفت محمد الحصثن

ذكرعبدهللا قبالن عبدهللا الرشيدي20132010313الطب والجراحةبكالوريوس1616

ي20132010314الطب والجراحةبكالوريوس1617 ن ذكرمحمد مبارك سالم العنن

ار20132010316الطب والجراحةبكالوريوس1618 أنثىشهد ماجد احمد ابو رسر

أنثىبتالء عبدهللا علي الراشد20132010318الطب والجراحةبكالوريوس1619

ي20132010319الطب والجراحةبكالوريوس1620 أنثىروان نايف علي الحرن 

ذكرمحمد جمال محمد سالم الحشان20132010320الطب والجراحةبكالوريوس1621

ذكرعبدهللا  مسلم  عتيق  العطوي 20132010325الطب والجراحةبكالوريوس1622

ي20132010326الطب والجراحةبكالوريوس1623 ذكرسعود نواف سعود العتيث 

ي20132010327الطب والجراحةبكالوريوس1624 ذكرجميل محمد جميل العتيث 

اري20132010329الطب والجراحةبكالوريوس1625 أنثىشيخه سليم سالمه الشر

ذكرمحمد راشد مناجي العجمي20132010331الطب والجراحةبكالوريوس1626

أنثىروان عماد المحمود 20132010333الطب والجراحةبكالوريوس1627

ي20132010334الطب والجراحةبكالوريوس1628 ي مهند  عنتان 
أنثىدانة  شوفر

دانه محمد سلطان الفضلي20132010335الطب والجراحةبكالوريوس1629
أنثى

يان  سعد فهيد السبيعي20132010336الطب والجراحةبكالوريوس1630
ذكررسر

ذكرعبدهللا فارس احمد القرعان20132010337الطب والجراحةبكالوريوس1631

أنثىلوريس كمال سالم حواتمة عصفور20132010339الطب والجراحةبكالوريوس1632
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أنثىمها فواز عبدهللا السبيعي20132010341الطب والجراحةبكالوريوس1633

ذكرفهد موىس خلف السعدي20132010342الطب والجراحةبكالوريوس1634

ن  االنصاري20132010343الطب والجراحةبكالوريوس1635 ذكرباسل   ابراهيم حسي 

أنثىحصه محمد احمد الشظي20132010344الطب والجراحةبكالوريوس1636

أنثىعايشة عزمان  20132010345الطب والجراحةبكالوريوس1637

ات  بن عبد هللا 20132010346الطب والجراحةبكالوريوس1638 ن ذكرعن 

أنثىعاليا زوحيمي  20132010347الطب والجراحةبكالوريوس1639

ا ناديا محمد أفندي  20132010348الطب والجراحةبكالوريوس1640 أنثىأمن 

أنثىديانا أيمان عبد الشكور  20132010349الطب والجراحةبكالوريوس1641

ن ميشة جمال الدين  20132010350الطب والجراحةبكالوريوس1642 أنثىفاطي 

ي نجوى شمس الدين  20132010351الطب والجراحةبكالوريوس1643
أنثىسيثر

أنثىنور عقيال عتيكة راسيد 20132010352الطب والجراحةبكالوريوس1644

ذكرالفاروق عزمي نزمي  20132010353الطب والجراحةبكالوريوس1645

ذكرمحمد ذوالفضلي نورعزمي  20132010354الطب والجراحةبكالوريوس1646

ذكرازعان عارف فهمي عبدالرحمن 20132010355الطب والجراحةبكالوريوس1647

ريحان نسيم عبد المعي  20132010356الطب والجراحةبكالوريوس1648
أنثى

ذكرمحمد اديب قمرالزمن  20132010357الطب والجراحةبكالوريوس1649

ذكرعبدالمؤمن امن  ازها  20132010358الطب والجراحةبكالوريوس1650

ي  20132010359الطب والجراحةبكالوريوس1651
ذكرامن  شاكر احمد جانر

ذكراحمد فرحان محمد فوزي  20132010360الطب والجراحةبكالوريوس1652

عزة العاطرة شافعي  20132010361الطب والجراحةبكالوريوس1653
أنثى

أنثىنور النجوى أحمد ذكري  20132010363الطب والجراحةبكالوريوس1654

ذكرمحمد أليف أيمان عبد اللطيف  20132010364الطب والجراحةبكالوريوس1655

أنثىنور سكينة كريم  20132010365الطب والجراحةبكالوريوس1656

ذكرمحمد عمران ابراهيم  20132010366الطب والجراحةبكالوريوس1657

ذكرنوفل حكيم أزمل زيد  20132010367الطب والجراحةبكالوريوس1658

ذكرمحمد أليف فردوس ألياس  20132010368الطب والجراحةبكالوريوس1659

أنثىنور فرح عينا أنوار  20132010369الطب والجراحةبكالوريوس1660

ن  20132010370الطب والجراحةبكالوريوس1661 أنثىنور أنيس تسنيم أحمد ذوالقرني 

أنثىفاطن قسطنا هاشم  20132010371الطب والجراحةبكالوريوس1662

ة نظيفة زكريا  20132010372الطب والجراحةبكالوريوس1663 أنثىامن 

ذكراحمد مسىحي محمد فوزي  20132010373الطب والجراحةبكالوريوس1664

ذكرمحمد فاضل فردوس انوار 20132010374الطب والجراحةبكالوريوس1665

ي أزهار  20132010375الطب والجراحةبكالوريوس1666
ذكرمحمد كمال عفيفن

أنثىعاقلة جهاري  20132010376الطب والجراحةبكالوريوس1667

ذكرايمان مقري  عبد الرحمن  20132010377الطب والجراحةبكالوريوس1668

ذكركامل نعيم حسن  20132010378الطب والجراحةبكالوريوس1669

وان عبد الرحمن  20132010379الطب والجراحةبكالوريوس1670 ن ذكرمحمد رسر

ئ ألياس  20132010380الطب والجراحةبكالوريوس1671 الحكيم ج  ذكرمحمد أمن 

ي شكري سو  20132010381الطب والجراحةبكالوريوس1672
ذكرمحمد عفيفن

ة أصلي  20132010382الطب والجراحةبكالوريوس1673 نور الشهن 
أنثى

ء سمبيلن  20132010383الطب والجراحةبكالوريوس1674 ي ا ج  ء نور امن  ي ج 
أنثى

ذكرمحمد نبيل محمد نظام  20132010384الطب والجراحةبكالوريوس1675

ء رسلي  20132010385الطب والجراحةبكالوريوس1676 ي ة ج  أنثىأم أمن 

أنثىمرضية مزالن  20132010386الطب والجراحةبكالوريوس1677

ذكراحمد عرفان شاكر كمال الدين  20132010387الطب والجراحةبكالوريوس1678

اء محمد غزاىلي  20132010388الطب والجراحةبكالوريوس1679 حمن 
أنثى

ا ردين امن  الدين 20132010389الطب والجراحةبكالوريوس1680 ن ذكرردين قويراألمن 

ذكرمحمد فهمي محمد عارف فضيلة  20132010390الطب والجراحةبكالوريوس1681

أنثىنور العيثن زين العابدين  20132010391الطب والجراحةبكالوريوس1682

ذكرمحمد همزان هاشم  20132010392الطب والجراحةبكالوريوس1683

33/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

يشيا روسمن  20132010393الطب والجراحةبكالوريوس1684 أنثىنور شاشا بنر

حنيم روسلي  20132010394الطب والجراحةبكالوريوس1685
أنثى

أنثىريحان اليا محمد نور  20132010395الطب والجراحةبكالوريوس1686

ذكرراج احمد فكري راج نورمن 20132010396الطب والجراحةبكالوريوس1687

أنثىعاليه فرحانة فوزي  20132010397الطب والجراحةبكالوريوس1688

ذكرمحمد مستقيم أظهار  20132010398الطب والجراحةبكالوريوس1689

ي محمد روزي 20132010399الطب والجراحةبكالوريوس1690
ة حنانن أنثىنور حظن 

ن صالحة قمرالدين  20132010400الطب والجراحةبكالوريوس1691 أنثىنور عي 

أنثىنور شهداء محمد إبراهيم  20132010401الطب والجراحةبكالوريوس1692

أنثىفاطن شاهرة محمد حمك  20132010402الطب والجراحةبكالوريوس1693

ي  20132010403الطب والجراحةبكالوريوس1694
ذكرمحمد زاهر ثانن

ذكرعبد الحليم اوانج نيال  20132010404الطب والجراحةبكالوريوس1695

أنثىنور األيمي عمران  20132010405الطب والجراحةبكالوريوس1696

ة نجوى رسلي 20132010406الطب والجراحةبكالوريوس1697 نور نضن 
أنثى

ي نجاح رزاق عبد الرزاق 20132010407الطب والجراحةبكالوريوس1698
أنثىهانن

أنثىوان نورالليانا وان يوسف  20132010408الطب والجراحةبكالوريوس1699

أنثىنور إمانينا رضوان  20132010409الطب والجراحةبكالوريوس1700

ذكرمحمد حازم حمدون  20132010410الطب والجراحةبكالوريوس1701

ة عاقلة محمد خالد20132010411الطب والجراحةبكالوريوس1702 أنثىنور أمن 

وي محمد هشام  20132010412الطب والجراحةبكالوريوس1703 ن ذكرمحمد رسر

أنثىنور نجيبة فاخرة صالح الدين 20132010413الطب والجراحةبكالوريوس1704

ذكرلقمان أمري  20132010414الطب والجراحةبكالوريوس1705

ن  20132010415الطب والجراحةبكالوريوس1706 ة محمد أمي  أنثىنور أيمان شهن 

ذكر مستقيم محمد رملي 20132010416الطب والجراحةبكالوريوس1707

أنثىنور حاذقه فوخاري  20132010417الطب والجراحةبكالوريوس1708

أنثىنرصة محمد رضوان  20132010418الطب والجراحةبكالوريوس1709

أنثىنور نجال بحر الدين  20132010419الطب والجراحةبكالوريوس1710

ات روزاىلي  20132010420الطب والجراحةبكالوريوس1711
ن ذكرعن 

ذكرمحمد فائز عبدالعزيز  20132010421الطب والجراحةبكالوريوس1712

ا أفندي  20132010422الطب والجراحةبكالوريوس1713 أنثىنزة األفن 

أنثىذات العصمة محمد رازيب  20132010423الطب والجراحةبكالوريوس1714

أنثىنور شاكرة سافيديه  20132010424الطب والجراحةبكالوريوس1715

أنثىنور الكمالية تاج الدين  20132010425الطب والجراحةبكالوريوس1716

أنثىزليخا عتيقه مد يزيد  20132010426الطب والجراحةبكالوريوس1717

أنثىنور نبيلة نوار  20132010427الطب والجراحةبكالوريوس1718

ة محمد اكنج  20132010428الطب والجراحةبكالوريوس1719 أنثىنور النضن 

ذكرمحمد رسول فوزي  20132010429الطب والجراحةبكالوريوس1720

ا عبد الحليم  20132010430الطب والجراحةبكالوريوس1721 أنثىنور سافن 

ي هجر سافاري  20132010431الطب والجراحةبكالوريوس1722
أنثىسيثر

ذكرمحمد افيق  ذكوان علي 20132010432الطب والجراحةبكالوريوس1723

أنثىنور عتيقة محمد يونس  20132010433الطب والجراحةبكالوريوس1724

أنثىنور حكيمة محمد هردي  20132010434الطب والجراحةبكالوريوس1725

ذكرمحمد حلمي زايفوري  20132010435الطب والجراحةبكالوريوس1726

ي20132010437الطب والجراحةبكالوريوس1727 ن أنثىرغد سالمه فراج العنن

ي 20132010438الطب والجراحةبكالوريوس1728 ن ذكرنارص  محمد  محمود  العنن

ذكرمحمد  هيثم  عدنان  عبود20132010439الطب والجراحةبكالوريوس1729

ذكرفيصل وليد خليفه الطبيخ20132010440الطب والجراحةبكالوريوس1730

ذكرعدنان حميد علي احمد20132010441الطب والجراحةبكالوريوس1731

أنثىهديه محمد عبدهللا عطاهللا20132010443الطب والجراحةبكالوريوس1732

ذكرعبد المهيمن محمد صالح  20132010444الطب والجراحةبكالوريوس1733

فاطمه محمد علي ابراهيم حماده20132010445الطب والجراحةبكالوريوس1734
أنثى
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أنثىجنان  عباس  علي اكن 20132010446الطب والجراحةبكالوريوس1735

ن عبدهللا عبد علي القتم20132010447الطب والجراحةبكالوريوس1736 ذكرحسي 

ي20132010448الطب والجراحةبكالوريوس1737 ن ذكرمشعل ابراهيم عقله العنن

ذكرمحمد صالح احمد التوبات20132010451الطب والجراحةبكالوريوس1738

ذكرعمر بالل عبده العمري20132010452الطب والجراحةبكالوريوس1739

ذكراحمد نبيل طايل عواوده20132010453الطب والجراحةبكالوريوس1740

أنثىحياة  محمد عبدالوهاب المنصور20132010455الطب والجراحةبكالوريوس1741

ي20132010457الطب والجراحةبكالوريوس1742
ذكرعيس امجد سلظي الربضن

مان20132010458الطب والجراحةبكالوريوس1743 ذكرمحمد عبدالمجيد محمد الشر

ذكرحمزه سامي ابراهيم الحميدات20132010459الطب والجراحةبكالوريوس1744

ذكرقيس يحث  محمود الصمادى20132010460الطب والجراحةبكالوريوس1745

أنثىاسيل وائل احمد هياجنه20132010461الطب والجراحةبكالوريوس1746

ذكرمجد نضال عبدالمجيد داود20132010462الطب والجراحةبكالوريوس1747

ن20132010463الطب والجراحةبكالوريوس1748 ي ياسي 
أنثىسىح  نور الدين خليفه بثن

ن صفوان سليمان مغايضه20132010465الطب والجراحةبكالوريوس1749 ذكرالمعنر

ذكرعمر رامي صالح الغرايبه20132010467الطب والجراحةبكالوريوس1750

ي20132010468الطب والجراحةبكالوريوس1751
أنثىزهراء يوسف عيس صالح العلوانن

أنثىارساء محمد محسن محمد محسن العصفور 20132010469الطب والجراحةبكالوريوس1752

ذكرمحمود ايمن محمود مقدادي20132010470الطب والجراحةبكالوريوس1753

فاطمه حسن علي طاهر20132010473الطب والجراحةبكالوريوس1754
أنثى

ي20132010475الطب والجراحةبكالوريوس1755
أنثىشذى فؤاد عبدالعزيز المومثن

ي 20132010476الطب والجراحةبكالوريوس1756
ن  السنافن   علي  حسي 

ن ذكرحسي 

ذكرراكان بسام حمدان القرا20132010477الطب والجراحةبكالوريوس1757

أنثىلينه ابراهيم محمد سعيد الطاهات20132010478الطب والجراحةبكالوريوس1758

ن20132010479الطب والجراحةبكالوريوس1759 وك خليل الشيحي  ذكرعمر من 

ن محمد جديتاوي20132010480الطب والجراحةبكالوريوس1760 أنثىدانا حسي 

أنثىخديجة وليد يوسف القطان20132010482الطب والجراحةبكالوريوس1761

ي محمد علي الروسان20132010484الطب والجراحةبكالوريوس1762
ذكرمصطفن هانن

أنثىفرح محمد فارس الروسان20132010486الطب والجراحةبكالوريوس1763

أنثىمثن عماد خليل رمانه20132010487الطب والجراحةبكالوريوس1764

ذكريزن صالح الدين حسن عناقره20132010489الطب والجراحةبكالوريوس1765

ي عبدهللا طبيشات20132010490الطب والجراحةبكالوريوس1766
ذكرعناد راضن

ذكرعبدهللا باسل سعدي مجاهد20132010491الطب والجراحةبكالوريوس1767

ذكرمحمد مصطفن عبدالرحمن الحجاوى20132010493الطب والجراحةبكالوريوس1768

مشاعل أحمد علي  فري    ح السالمه20132010495الطب والجراحةبكالوريوس1769
أنثى

أنثىفاطمة السيدفالح حسن الدرازي20132010496الطب والجراحةبكالوريوس1770

ي20132010497الطب والجراحةبكالوريوس1771 ن ذكراحمد يونس حميد العنن

ي 20132010498الطب والجراحةبكالوريوس1772
أنثىزهره خليل  ابراهيم احمد العوينانر

ي 20132010500الطب والجراحةبكالوريوس1773
ذكرمازن  محمد  احمد  النونر

ذكراحمد عبدالكريم نايف كحله20132010504الطب والجراحةبكالوريوس1774

ن سليمان الحمد20132010505الطب والجراحةبكالوريوس1775 أنثىديمه تحسي 

ي20132010506الطب والجراحةبكالوريوس1776
أنثىايمان  محمد سعد القحطانن

أنثىرانيا مجدي أحمد بدوره20132010507الطب والجراحةبكالوريوس1777

ات20132010508الطب والجراحةبكالوريوس1778 ن  نصن  ذكرعمران معنر

ي20132010509الطب والجراحةبكالوريوس1779 ن ذكرطالل علي عقله العنن

ذكرباسل ايمن بدوان احمد20132010510الطب والجراحةبكالوريوس1780

ا عليشا ازحن  20132010511الطب والجراحةبكالوريوس1781 أنثىامن 

ذكرمساعد علي شيحان السعيدي20132010512الطب والجراحةبكالوريوس1782

ي20132010513الطب والجراحةبكالوريوس1783 ن ذكرمحمد ثامر غاىلي العنن

ي 20132010514الطب والجراحةبكالوريوس1784 ن ذكرتركي  فيصل  دخيل  العنن

ذكرمحمد عبدهللا جاسم الثنيان20132010515الطب والجراحةبكالوريوس1785
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أنثىسميه  محمد ابراهيم المهزع20132010517الطب والجراحةبكالوريوس1786

ن عبابنه20132010518الطب والجراحةبكالوريوس1787  حسي 
أنثىاماليا مصطفن

اري20132010521الطب والجراحةبكالوريوس1788 ذكرعبد الرحمن سعود سعيد الشر

ذكرنواف  محمد فالح النفيعي20132010523الطب والجراحةبكالوريوس1789

ذكرمالك عدنان احمد الشماع20132010525الطب والجراحةبكالوريوس1790

ذكرطالل عدنان محمد خالد جابر20132010526الطب والجراحةبكالوريوس1791

ن غلوم20132010527الطب والجراحةبكالوريوس1792 ن حسي  ذكرميثم عادل حسي 

ي20132010529الطب والجراحةبكالوريوس1793 ن المطن  ذكرعبدهللا  هادي جعييى

ذكرمحمد روجي عبدهللا محمد روجي أبو حمد20132010530الطب والجراحةبكالوريوس1794

ذكريزن يونس  محمد  سلمان 20132010531الطب والجراحةبكالوريوس1795

أنثىرساه انيازي موىس الشبعان20132010532الطب والجراحةبكالوريوس1796

 علي الخالدي20132010533الطب والجراحةبكالوريوس1797
ن ذكرعبدهللا حسي 

ي20132010535الطب والجراحةبكالوريوس1798 ن أنثىنور  عباس حمود العنن

ذكرخالد  محمد  صالح احمد القطان 20132010536الطب والجراحةبكالوريوس1799

ذكرمحمد جاسم جارس الطواش20132010538الطب والجراحةبكالوريوس1800

دانا سامي محمد عكاشه20132010539الطب والجراحةبكالوريوس1801
أنثى

ذكرحمزة  محمود ابراهيم قنديل20132010540الطب والجراحةبكالوريوس1802

أنثىفاطمه عيد فهد بوردحه20132010541الطب والجراحةبكالوريوس1803

ذكرأحمد رامي نرصت نارص20132010542الطب والجراحةبكالوريوس1804

أنثىلينا نارص محمود بشاره20132010543الطب والجراحةبكالوريوس1805

ذكرحمزه رامي كمال النسور20132010544الطب والجراحةبكالوريوس1806

ذكرعمار  فؤاد عبدالرضا سليم20132010545الطب والجراحةبكالوريوس1807

ذكرحمد خالد هالل الخالدي20132010546الطب والجراحةبكالوريوس1808

ذكريزن خالد مبارك شحاتيت20132010547الطب والجراحةبكالوريوس1809

ي20132010548الطب والجراحةبكالوريوس1810 العنود بشار عزت مرج 
أنثى

ذكرفيصل  وائل  موىس  نفاع 20132010549الطب والجراحةبكالوريوس1811

ذكربركات زهن  بركات السقا20132010550الطب والجراحةبكالوريوس1812

ذكرلبيب يوسف فالح الصبح20132010551الطب والجراحةبكالوريوس1813

ذكرمحمد عمار ديب  مدخنة 20132010553الطب والجراحةبكالوريوس1814

ن 20132010554الطب والجراحةبكالوريوس1815 ذكرزهن  رائد زهن  جميل صب لي 

ي20132010555الطب والجراحةبكالوريوس1816 ذكربدر سعود محمد العتيث 

أنثىانيا عامر وديع الهلسة20132010556الطب والجراحةبكالوريوس1817

ذكرأحمد جالل حسن العاضي20132010557الطب والجراحةبكالوريوس1818

ذكرفيصل فهد خميس العجمي20132010559الطب والجراحةبكالوريوس1819

ذكرصالح  مبارك  محمد  العجمي 20132010560الطب والجراحةبكالوريوس1820

أنثىرشا جورج سعد قموه20132010561الطب والجراحةبكالوريوس1821

أنثىكريستينا رمزي ميخائيل حنانيا20132010562الطب والجراحةبكالوريوس1822

وم20132010563الطب والجراحةبكالوريوس1823 ن الخشر ذكرحاتم عبدهللا حسي 

ذكراياد محمد احمد حجه20132010564الطب والجراحةبكالوريوس1824

ذكرنديم عبدالنارص محمد سعيد الشنيقات20132010565الطب والجراحةبكالوريوس1825

أنثىياقوت عدنان موىسي اغبارية20132010566الطب والجراحةبكالوريوس1826

أنثىهبة نشأت أحمد  محاجنة20132010567الطب والجراحةبكالوريوس1827

ذكراحمد   سليمان  هديبان  الحجيلي20132010568الطب والجراحةبكالوريوس1828

ن عثمان حالق20132010569الطب والجراحةبكالوريوس1829 ذكرعثمان حسي 

ذكرعبدالسالم محمد عبدالسالم العماوي20132010571الطب والجراحةبكالوريوس1830

ذكرعثمان سليمان عفاش القطعان20132010573الطب والجراحةبكالوريوس1831

أنثىروجينا  يعقوب خليل خوري20132010574الطب والجراحةبكالوريوس1832

ذكرمحمد مدحت عبداللطيف زحالقة20132010575الطب والجراحةبكالوريوس1833

أنثىمنار خالد عبد الرحمن سورة20132010576الطب والجراحةبكالوريوس1834

أنثىهديل مطر  20132010577الطب والجراحةبكالوريوس1835

أنثىجمانة منظر  عادل أبو حمور20132010578الطب والجراحةبكالوريوس1836
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أنثىايه عبد الرؤوف  صالح حجازي20132010579الطب والجراحةبكالوريوس1837

ندى بسام زكي محاميد20132010580الطب والجراحةبكالوريوس1838
أنثى

ذكرمحمود يونس محمود عربيات20132010581الطب والجراحةبكالوريوس1839

ذكراحمد عاهد احمد ريان20132010582الطب والجراحةبكالوريوس1840

ي20132010585الطب والجراحةبكالوريوس1841
ن صالح عطا الحورانن أنثىلجي 

أنثىهيفرون عالء الدين نديم يوسف20132010586الطب والجراحةبكالوريوس1842

ذكرباسل مصطفن  خبل 20132010588الطب والجراحةبكالوريوس1843

ي20132010589الطب والجراحةبكالوريوس1844
ذكراحمد طالب جودت كالونر

نوره سعود أحمد السبيعي20132010592الطب والجراحةبكالوريوس1845
أنثى

أنثىمها  بنت عبد هللا بن محمد البلوي20132010593الطب والجراحةبكالوريوس1846

أنثىرحمه ناجح يوسف العمرى20132010594الطب والجراحةبكالوريوس1847

ي20132010596الطب والجراحةبكالوريوس1848 ن ذكرخالد وليد نادي العنن

ذكرسيف  محمد محمود السالم20132010597الطب والجراحةبكالوريوس1849

ذكرعبدالعزيز هادي مطيع العجمي20132010603الطب والجراحةبكالوريوس1850

أنثىاسماء  محمد اسعد  مرزوق 20132010604الطب والجراحةبكالوريوس1851

ذكرمحمد مبارك محمد العجمي20132010606الطب والجراحةبكالوريوس1852

ذكرمحمد خالد  محمد الخاطر20132010607الطب والجراحةبكالوريوس1853

ليال محمد عبد العزيز علي رضوان20132010608الطب والجراحةبكالوريوس1854
أنثى

أنثىنوراء محمد  حسن خليل20132010609الطب والجراحةبكالوريوس1855

ذكرمعن محمد مؤمن حتاحت 20132010610الطب والجراحةبكالوريوس1856

ذكرمحمد  خالد محسن العطاس20132010611الطب والجراحةبكالوريوس1857

ذكرصهيب مخيمر صالح يحث 20132010612الطب والجراحةبكالوريوس1858

ي20132010613الطب والجراحةبكالوريوس1859
ذكرخالد سعد خالد الناىسر

ذكرمحمد معتوق زياد النفيعي20132010614الطب والجراحةبكالوريوس1860

ذكرفالح معتوق زياد النفيعي20132010615الطب والجراحةبكالوريوس1861

أنثىيارا  احمد عبد ابو رمضان20132010616الطب والجراحةبكالوريوس1862

ذكرحمد عايض راشد المري20132010619الطب والجراحةبكالوريوس1863

ي الزغول20132010620الطب والجراحةبكالوريوس1864 ذكراياس تركي راج 

ي20132010622الطب والجراحةبكالوريوس1865
ذكرفيصل خلف سليمان الطعانن

أنثىالرا يوسف محمد الطوس20132010623الطب والجراحةبكالوريوس1866

ي20132010626الطب والجراحةبكالوريوس1867
اية علي محمد ابو صيثن

أنثى

شمسه عدنان علي جبارين20132010627الطب والجراحةبكالوريوس1868
أنثى

ذكرمصطفن احمد كرم مصطفن السمهوري20132010628الطب والجراحةبكالوريوس1869

ي20132010630الطب والجراحةبكالوريوس1870 ذكرمحمد يوسف  الزعث 

ذكرمحمد عبدالرحمن محمد الزبيدي20132010631الطب والجراحةبكالوريوس1871

ي20132010632الطب والجراحةبكالوريوس1872 تسنيم احمد  الزعث 
أنثى

ي20132010634الطب والجراحةبكالوريوس1873 أنثى شهد توفيق سعود البصن 

أنثىآيه نضال موىس عكاوي20132010636الطب والجراحةبكالوريوس1874

ذكرغيث محمد علي عبيدات20132010638الطب والجراحةبكالوريوس1875

ي20132010640الطب والجراحةبكالوريوس1876
أنثىاالء خليل محمد العسر

سبا قاسم علي الحمود20132010641الطب والجراحةبكالوريوس1877
أنثى

ذكرسالم ناجح احمد خاطر20132010642الطب والجراحةبكالوريوس1878

أنثىميار محمود حسن عامودي20132010643الطب والجراحةبكالوريوس1879

أنثىهبه احمد محمد ابواصقن 20132010644الطب والجراحةبكالوريوس1880

ذكرتاج محمد جمال موفق الرجال20132010645الطب والجراحةبكالوريوس1881

أنثىكاترين وليد زايد الحداد20132010646الطب والجراحةبكالوريوس1882

ين موفق مصطفن أبوعاقوله20132010647الطب والجراحةبكالوريوس1883 أنثىشن 

ي20132010648الطب والجراحةبكالوريوس1884 ذكرمحمد خالد محمود الزعث 

أنثىميس أحمد  عبد المحسن التوايهه20132010649الطب والجراحةبكالوريوس1885

ي20132010650الطب والجراحةبكالوريوس1886
ذكرمحمد نارص فواز المومثن

ي20132010651الطب والجراحةبكالوريوس1887
ي هانن

أنثىفرح محمد نارص بثن
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أنثىاسماء وائل محمود عنانزه20132010652الطب والجراحةبكالوريوس1888

رنيم احمد علي القضاه20132010653الطب والجراحةبكالوريوس1889
أنثى

أنثىغفران نذير حسن 20132010654الطب والجراحةبكالوريوس1890

ذكرقيس  خالد عبدهللا نوفل20132010655الطب والجراحةبكالوريوس1891

نتلي نسيب نعمه عماري20132010656الطب والجراحةبكالوريوس1892
أنثى

ازي20132010657الطب والجراحةبكالوريوس1893 أنثىمريم  جابر محمد الشن 

ي20138010001الطب والجراحةبكالوريوس1894
ذكرموىس نجيب موىس الربضن

ذكرهيثم عبدالسالم حمدان العبدهللا20138010002الطب والجراحةبكالوريوس1895

ذكرخباب محمد احمد النمر20140010001الطب والجراحةبكالوريوس1896

أنثىرسى بالل عبده العمري20140010002الطب والجراحةبكالوريوس1897

أنثىروند محمد محمود بنات20140010003الطب والجراحةبكالوريوس1898

يعه20140010004الطب والجراحةبكالوريوس1899 أنثىشذى عدنان محمد انيس رسر

أنثىلم عيس محمد هويدي20140010005الطب والجراحةبكالوريوس1900

ذكرثائر عبد الكريم طه الغزو20140010006الطب والجراحةبكالوريوس1901

أنثىداليا ماجد محمود ابو ازريق20140010007الطب والجراحةبكالوريوس1902

أنثىزهور نضال موىس عكاوي20140010008الطب والجراحةبكالوريوس1903

ذكرعبدهللا منصور علي القضاه20140010010الطب والجراحةبكالوريوس1904

ذكراسامه عادل طه ابوالهيجاء20140010011الطب والجراحةبكالوريوس1905

ي باير السليمان20140010012الطب والجراحةبكالوريوس1906
أنثىريما عونن

أنثىنتاشا احمد موىس بوران20140010013الطب والجراحةبكالوريوس1907

ذكرليث انور منصور المصطفن20140010014الطب والجراحةبكالوريوس1908

ه محمود حسن العمر20140010015الطب والجراحةبكالوريوس1909 أنثىامن 

أنثىاري    ج زهن  ارشيد العرقان20140010016الطب والجراحةبكالوريوس1910

ذكرعماد نايل محمد عبيدات20140010017الطب والجراحةبكالوريوس1911

ذكرعباده حسن محمد مطالقه20140010018الطب والجراحةبكالوريوس1912

ي عبدهللا عياد20140010019الطب والجراحةبكالوريوس1913
ذكرعاصم وصفن

أنثىاالء احمد محمد خطاطبه20140010020الطب والجراحةبكالوريوس1914

ي20140010021الطب والجراحةبكالوريوس1915
ن احمد البوريثن أنثىتسنيم حسي 

أنثىثناء احمد صبىحي الشحاحده20140010022الطب والجراحةبكالوريوس1916

أنثىسارة سعيد صبىحي بيارى20140010023الطب والجراحةبكالوريوس1917

ذكرسليم رائد سميح المسنات20140010024الطب والجراحةبكالوريوس1918

ي20140010025الطب والجراحةبكالوريوس1919
أنثىساره عدنان احمد الكيالنن

ي20140010026الطب والجراحةبكالوريوس1920 ذكرحمزه برهان رضا سكىح 

أنثىرهف رياض محمد اليوسف20140010027الطب والجراحةبكالوريوس1921

ذكرغيث فؤاد عيس بطارسه20140010028الطب والجراحةبكالوريوس1922

ذكرخليل رسالن عطية ايوب20140010029الطب والجراحةبكالوريوس1923

ذكربشار صفوان نارص االحمد20140010030الطب والجراحةبكالوريوس1924

ن محمد قاسم20140010031الطب والجراحةبكالوريوس1925 أنثىمرح حسي 

ذكرعبدهللا خالد محمد رباح20140010032الطب والجراحةبكالوريوس1926

ي خالد20140010033الطب والجراحةبكالوريوس1927
ذكرعمران علي عبدهللا بثن

ذكراحمد محمد عبدهللا عبيد20140010034الطب والجراحةبكالوريوس1928

ي القضاه20140010035الطب والجراحةبكالوريوس1929
أنثىاالء مصطفن عبدالغثن

ذكرمصعب وديع عبدالمعظي ابداح20140010036الطب والجراحةبكالوريوس1930

ذكريزيد فواز عبدالحميد ابورمان20140010037الطب والجراحةبكالوريوس1931

ذكراحمد عماد محمد الخرابشه20140010038الطب والجراحةبكالوريوس1932

ن شهاب محمد السعدي20140010039الطب والجراحةبكالوريوس1933 ذكرحسي 

ن يوسف ابراهيم الزغول20140010040الطب والجراحةبكالوريوس1934 أنثىياسمي 

أنثىلبثن بسام محمود سالمه20140010041الطب والجراحةبكالوريوس1935

أنثىمها وليد عاطف منارصه20140010042الطب والجراحةبكالوريوس1936

ي خليل عودات20140010043الطب والجراحةبكالوريوس1937 احالم حرن 
أنثى

أنثىشهد امجد محمد الشوابكه20140010044الطب والجراحةبكالوريوس1938
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غام يعقوب الدهون20140010045الطب والجراحةبكالوريوس1939 أنثىعرين رصن

ذكرمراد محمد علي الدرايسه20140010046الطب والجراحةبكالوريوس1940

أنثىمرام محمد نرصى شهاب20140010047الطب والجراحةبكالوريوس1941

ذكرجهاد جبور سامي عويس20140010048الطب والجراحةبكالوريوس1942

ذكراحمد سميح محمد حمايده20140010049الطب والجراحةبكالوريوس1943

ي20140010050الطب والجراحةبكالوريوس1944
أنثىذكرى ابراهيم عوده كيالنن

أنثىخديجة مروان عيس السعدي20140010051الطب والجراحةبكالوريوس1945

زين علي رمضان عواد20140010052الطب والجراحةبكالوريوس1946
أنثى

أنثىمرح كمال محمد ابومحسن20140010053الطب والجراحةبكالوريوس1947

أنثىدانا وهيب محمد المنصور20140010054الطب والجراحةبكالوريوس1948

أنثىوئام احمد مصطفن عنانبه20140010055الطب والجراحةبكالوريوس1949

أنثىعال عايش محمد سوالمه20140010056الطب والجراحةبكالوريوس1950

ذكرمجد هيثم محمد عبيدات20140010058الطب والجراحةبكالوريوس1951

أنثىاالء معتصم سالم ابودلو20140010060الطب والجراحةبكالوريوس1952

أنثىميس محمود مفلح جراح20140010061الطب والجراحةبكالوريوس1953

أنثىنور ماجد عبداللطيف رزق20140010062الطب والجراحةبكالوريوس1954

أنثىاسيل منذر عقله الجنيدي20140010063الطب والجراحةبكالوريوس1955

أنثىسلوى حسام احمد الحمد20140010064الطب والجراحةبكالوريوس1956

أنثىالرا هشام رايق الدراغمه20140010065الطب والجراحةبكالوريوس1957

ي سعيد20140010066الطب والجراحةبكالوريوس1958
أنثىهديل زاهي محمد بثن

وق صالح احمد الحسبان20140010067الطب والجراحةبكالوريوس1959 أنثىرسر

ذكراسامه عيس سالم طاشمان20140010068الطب والجراحةبكالوريوس1960

أنثىعائشه موفق احمد عبيدات20140010069الطب والجراحةبكالوريوس1961

اهيم20140010070الطب والجراحةبكالوريوس1962 أنثىرهف عبدهللا محمد الن 

أنثىنوران محمد سالم أبوعكليك20140010071الطب والجراحةبكالوريوس1963

ن20140010072الطب والجراحةبكالوريوس1964 أنثىرىل صايل جريس المضاعي 

أنثىساره هيثم قدرى النمر20140010073الطب والجراحةبكالوريوس1965

أنثىشيماء سمن  مىحي الدين بطاينه20140010074الطب والجراحةبكالوريوس1966

ذكرعبداللطيف رائد عبداللطيف السيالوي20140010075الطب والجراحةبكالوريوس1967

أنثىفرات ماهر قطيش القبيالت20140010077الطب والجراحةبكالوريوس1968

خزام علي احمد جوارنه20140010078الطب والجراحةبكالوريوس1969
أنثى

ذكراحمد ابراهيم محمد أبوعلوش20140010079الطب والجراحةبكالوريوس1970

أنثىسهام رياض فالح عبيدات20140010080الطب والجراحةبكالوريوس1971

أنثىانوار سليم جمعه العمارات20140010081الطب والجراحةبكالوريوس1972

ذكرحذيفه محمد يوسف الجراح20140010083الطب والجراحةبكالوريوس1973

ي20140010084الطب والجراحةبكالوريوس1974
أنثىساجده محمد عوض الطعانن

ي20140010085الطب والجراحةبكالوريوس1975
أنثىمرام يوسف محمود العجلونن

ذكرمحمد جهاد عيس الخمايسه20140010086الطب والجراحةبكالوريوس1976

ي عيس20140010087الطب والجراحةبكالوريوس1977
ذكرانس محمود عيس بثن

أنثىساره عبدالكريم محمد دواغره20140010088الطب والجراحةبكالوريوس1978

ذكرمحمد زياد حكمت حمدان20140010089الطب والجراحةبكالوريوس1979

أنثىبراءه اسماعيل محمد عقيالن20140010090الطب والجراحةبكالوريوس1980

أنثىهيا موفق نمر الرصاوي20140010091الطب والجراحةبكالوريوس1981

ن20140010092الطب والجراحةبكالوريوس1982 أنثىوجدان عماد سليمان حواشي 

ي20140010093الطب والجراحةبكالوريوس1983
أنثىسىح  ماهر عبدالمجيد المومثن

ذكرمحمد احمد قاسم عناب20140010094الطب والجراحةبكالوريوس1984

ذكرفارس محمد فارس عيس20140010095الطب والجراحةبكالوريوس1985

أنثىرحمه نازم محمود ملكاوي20140010096الطب والجراحةبكالوريوس1986

ن 20140010097الطب والجراحةبكالوريوس1987 ن "انسام امي  أنثىالداللعة" محمد امي 

أنثىالينا ناجح غازى الساليمه20140010098الطب والجراحةبكالوريوس1988

ذكريزيد عرار نجيب خريس20140010099الطب والجراحةبكالوريوس1989
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أنثىمجد محمد احمد الذيب20140010100الطب والجراحةبكالوريوس1990

ذكرقيس ابراهيم احمد انجادات20140010101الطب والجراحةبكالوريوس1991

ذكرحسام احمد شحاده العطيه20140010102الطب والجراحةبكالوريوس1992

ذكرمهند عبدالعزيز اسعد الداود20140010103الطب والجراحةبكالوريوس1993

أنثىأمة الخالق عبدالخالق عبدهللا علي20140010104الطب والجراحةبكالوريوس1994

أنثىدولة قاسم مرشد احمد سعيد20140010105الطب والجراحةبكالوريوس1995

ي20140010106الطب والجراحةبكالوريوس1996
أنثىساره محمد احمد مصلح البعدانن

أنثىمثن عوده فالح الخاليله20140010108الطب والجراحةبكالوريوس1997

أنثىفرح محمد احمد طشطوش20140010109الطب والجراحةبكالوريوس1998

ي20140010110الطب والجراحةبكالوريوس1999
فاطمه علي عبدهللا بابفر

أنثى

رن  محمد جميل الصمادى20140010112الطب والجراحةبكالوريوس2000
أنثى

ي20140010113الطب والجراحةبكالوريوس2001
ذكرليث فائق شحاده الربضن

مان20140010114الطب والجراحةبكالوريوس2002 أنثىابرار عبدهللا علي الشر

روزانا محمد علي رضا المالح20140010115الطب والجراحةبكالوريوس2003
أنثى

ذكرتوفيق محمد محمد صالح الدبعاء20140010116الطب والجراحةبكالوريوس2004

ي عامر20140010117الطب والجراحةبكالوريوس2005
ذكرقائد مشهور مصطفن بثن

ي20140010118الطب والجراحةبكالوريوس2006
أنثىاخالص عماد الدين جميل النوبانن

ذكريوسف سمن  محمد رشيد العاشه20140010119الطب والجراحةبكالوريوس2007

ي20140010120الطب والجراحةبكالوريوس2008 ون 
أنثىاكرام منن  صالح الحنى

ذكرمحمد غالب سليمان ابوطن 20140010121الطب والجراحةبكالوريوس2009

أنثىهبه سليمان ابراهيم براسنه20140010122الطب والجراحةبكالوريوس2010

ي20140010124الطب والجراحةبكالوريوس2011
ن جمال محمد الكلبانن أنثىلي 

ذكرباسم ابراهيم فحماوي 20140010126الطب والجراحةبكالوريوس2012

ي20140010127الطب والجراحةبكالوريوس2013
ي هانن

أنثىزينه محمد نارص بثن

ذكرمؤيد عبدهللا عبدالرؤوف رجوب20140010129الطب والجراحةبكالوريوس2014

أنثىسجود فؤاد محمود القواسمي20140010130الطب والجراحةبكالوريوس2015

ذكرانس محمدتيسن  ضيف هللا هياجنه20140010131الطب والجراحةبكالوريوس2016

ي20140010132الطب والجراحةبكالوريوس2017
أنثىمرام محمد سالمه العبيثن

أنثىنور عبدهللا محمود سعاده20140010133الطب والجراحةبكالوريوس2018

أنثىسىح  عبدالحليم احمد عبدالرحيم20140010134الطب والجراحةبكالوريوس2019

ي20141010001الطب والجراحةبكالوريوس2020
ذكربشر ماهر فتىحي الغالييثن

ذكرثائر سفيان عطاهللا شحاده20141010002الطب والجراحةبكالوريوس2021

أنثىعال سائد حكمت أبو حوي    ج20141010003الطب والجراحةبكالوريوس2022

ي20141010004الطب والجراحةبكالوريوس2023
ن الراميثن أنثىرزان رائد حسي 

ذكرانس احمد توفيق عتوم20141010007الطب والجراحةبكالوريوس2024

ذكرصالح بهاء الدين جابر العجوز20141010008الطب والجراحةبكالوريوس2025

أنثىساره احمد ذياب الذياب20141010010الطب والجراحةبكالوريوس2026

ن عارف طارق الخالدي20141010012الطب والجراحةبكالوريوس2027 أنثىلي 

ي  20141010013الطب والجراحةبكالوريوس2028 ذكرفارس شلث 

ذكرجاورجيوس خشان  20141010014الطب والجراحةبكالوريوس2029

ي20141010015الطب والجراحةبكالوريوس2030
ذكرأحمد نبيل يوسف اللوبانن

ذكرسفر ضاوي صالح اليامي20141010016الطب والجراحةبكالوريوس2031

ي20141010017الطب والجراحةبكالوريوس2032
ي هانن

فرح محمد علي بثن
أنثى

ذكرليث عمر عصام جراح20141010018الطب والجراحةبكالوريوس2033

ن خالد الطراونه20141010019الطب والجراحةبكالوريوس2034 ن حسي  أنثىلجي 

ي  20141010021الطب والجراحةبكالوريوس2035
أنثىنجوان عرافر

ذكرمحمد محمود محمد غزال20141010022الطب والجراحةبكالوريوس2036

أنثىرهف حيدر محمد فريحات20141010023الطب والجراحةبكالوريوس2037

أنثىسلم نجار  20141010025الطب والجراحةبكالوريوس2038

ي 20141010026الطب والجراحةبكالوريوس2039 أنثىرومينا عدنان زهن 

وق اصالن  20141010027الطب والجراحةبكالوريوس2040 أنثىرسر
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أنثىعرين كبها  20141010028الطب والجراحةبكالوريوس2041

ذكرمحمد هشام فاروق بدران20141010029الطب والجراحةبكالوريوس2042

ن20141010030الطب والجراحةبكالوريوس2043 ذكرحمزه عدنان محمد الياسي 

ي 20141010031الطب والجراحةبكالوريوس2044 ن أنثىساره ابراهيم العنن

ي20141010033الطب والجراحةبكالوريوس2045
ذكرأنس حمدي عبد الشكور الجوالنن

ذكرتوفيق  طالل محمد عبيدات20141010035الطب والجراحةبكالوريوس2046

ذكرمحمد كريم عطا داود الناظر20141010037الطب والجراحةبكالوريوس2047

ن سلمان  20141010039الطب والجراحةبكالوريوس2048 ذكرياسي 

ي20141010040الطب والجراحةبكالوريوس2049 ذكرمطلق احمد مطلق الزعث 

ذكرمراد يارس المصطفن 20141010041الطب والجراحةبكالوريوس2050

ي20141010042الطب والجراحةبكالوريوس2051
ذكراحمد نارص حمدي الحلوانن

ذكرعمر مزبان راج  شامان السعيدى20141010043الطب والجراحةبكالوريوس2052

ي20141010044الطب والجراحةبكالوريوس2053 ذكرنايف جزاع حابس الظفن 

أنثىرهف صالح سويد الرشيدي20141010045الطب والجراحةبكالوريوس2054

ي20141010046الطب والجراحةبكالوريوس2055
أنثىمريم حافظ احمد السورنر

ي 20142010001الطب والجراحةبكالوريوس2056
ذكرنهاد أحمد اليوسفن

ن كفاح عيس دعاس20142010004الطب والجراحةبكالوريوس2057 أنثىياسمي 

ن20142010008الطب والجراحةبكالوريوس2058 أنثىراما احمد عبدالكريم ابو عي 

ي20142010009الطب والجراحةبكالوريوس2059
ن خسانر ف محمد حسي  ذكرأرسر

ذكرعبدالفتاح صالح عبدالفتاح صالح20142010010الطب والجراحةبكالوريوس2060

ذكرأيهم عمر إبراهيم الزبيدي20142010011الطب والجراحةبكالوريوس2061

ذكراسامه محمد رضوان كساسبه20142010012الطب والجراحةبكالوريوس2062

أنثىفرح اكرم محمد سعيد طبيله20142010013الطب والجراحةبكالوريوس2063

أنثىحنان وليد فوزي مهداوي20142010015الطب والجراحةبكالوريوس2064

ذكرخالد وليد راجح نصار20142010016الطب والجراحةبكالوريوس2065

ذكرمالك االنصاري فايز سليمان ابو طن 20142010018الطب والجراحةبكالوريوس2066

أنثىنور احمد الكنج 20142010020الطب والجراحةبكالوريوس2067

ذكريارس عمار محمد محمد20142010021الطب والجراحةبكالوريوس2068

أنثىمروه كامل فارس 20142010022الطب والجراحةبكالوريوس2069

ذكربراء عبد السالم سعيد ابوجابر20142010023الطب والجراحةبكالوريوس2070

ذكرأنس نادر عطا معاىلي20142010024الطب والجراحةبكالوريوس2071

ذكرعبد العزيز عمر عبد العزيز ابو سمك20142010025الطب والجراحةبكالوريوس2072

أنثىشذى يحث  محمود عالونه20142010026الطب والجراحةبكالوريوس2073

ذكرجاسم محمد فرحان الديحانن20142010027الطب والجراحةبكالوريوس2074

أنثىهديل سهيل العساوده 20142010028الطب والجراحةبكالوريوس2075

ي مصباح عواجا20142010029الطب والجراحةبكالوريوس2076
أنثىاالء هانن

 محمد غياث حواصلي 20142010030الطب والجراحةبكالوريوس2077
أنثىلبثن

ي20142010032الطب والجراحةبكالوريوس2078
أنثىغدي أحمد حسن الوزنن

ذكرباسل عدنان احمد عبابنه20142010033الطب والجراحةبكالوريوس2079

أنثىهيا مهدي رمضان صالح20142010034الطب والجراحةبكالوريوس2080

أنثىكوثر محمد خليل العطار20142010035الطب والجراحةبكالوريوس2081

أنثىنيجال محمود عبد الرحمن 20142010036الطب والجراحةبكالوريوس2082

ذكرحسام عامر حسن عيادي20142010038الطب والجراحةبكالوريوس2083

ذكرخالد عبد القادر موىس باشا 20142010039الطب والجراحةبكالوريوس2084

ذكرفواز ماجد عطاهلل شحاذه سلمان20142010040الطب والجراحةبكالوريوس2085

ذكرعبدهللا رياض محمد الحنبلي20142010041الطب والجراحةبكالوريوس2086

ذكرمحمد أسعد رياض عبيسي 20142010042الطب والجراحةبكالوريوس2087

ذكرعبد السميع محمد عبد السميع سيف20142010043الطب والجراحةبكالوريوس2088

ي20142010045الطب والجراحةبكالوريوس2089
ذكرأحمد هيثم غانم الماضن

ن ابراهيم عاقل20142010046الطب والجراحةبكالوريوس2090 ذكريوسف حسي 

أنثىسىح  نضال محمد البدور20142010047الطب والجراحةبكالوريوس2091

41/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

ذكراوس عبدهللا احمد طه20142010048الطب والجراحةبكالوريوس2092

ي20142010051الطب والجراحةبكالوريوس2093
أنثىهبه وسام ربىحي الحسيثن

أنثىروان وليد عبد المحسن المحمد20142010052الطب والجراحةبكالوريوس2094

ن محمد هادي الخرصن20142010053الطب والجراحةبكالوريوس2095 ذكرحسي 

أنثىفاطمة نارص عابر الشمري20142010054الطب والجراحةبكالوريوس2096

ذكرفيصل عبدهللا حمد الصامل20142010055الطب والجراحةبكالوريوس2097

ذكراسامه عبد النارص السعدي 20142010059الطب والجراحةبكالوريوس2098

ي 20142010061الطب والجراحةبكالوريوس2099 ان 
ذكرعالء حسان  الشر

ن جميل عالونه20142010062الطب والجراحةبكالوريوس2100 ذكرمحمد امي 

ذكرمحمد راشد محمد العجمي20142010066الطب والجراحةبكالوريوس2101

ذكرعبدهللا نارص خنيفر الرشيدي20142010067الطب والجراحةبكالوريوس2102

ذكرعبدهللا نارص معتق حمود محمد جابر الضعينه20142010069الطب والجراحةبكالوريوس2103

ن20142010070الطب والجراحةبكالوريوس2104 ن حسي  أنثىطيبه عقيل حسي 

أنثىغيداء محمد ارشيد الجعافره20142010071الطب والجراحةبكالوريوس2105

ن حكم حسن ابو عيد20142010072الطب والجراحةبكالوريوس2106 ذكرمعنر

ذكرمحمد وليد عبد المحسن محمد الروي    ح20142010073الطب والجراحةبكالوريوس2107

صديقه محمد علي احمد حيدر محمد20142010075الطب والجراحةبكالوريوس2108
أنثى

ذكراسحاق ابراهيم أحمد المسيعدين20142010076الطب والجراحةبكالوريوس2109

أنثىروان ابراهيم عبدهللا الكندري20142010078الطب والجراحةبكالوريوس2110

ي 20142010079الطب والجراحةبكالوريوس2111 أنثىجيالن محمد ثابت ادلث 

اوي20142010080الطب والجراحةبكالوريوس2112 ذكرعبدهللا علي محمد السنر

ذكرنافع عمر سويد 20142010082الطب والجراحةبكالوريوس2113

و شديفات20142010089الطب والجراحةبكالوريوس2114 أنثىزين ايوب خن 

أنثىغاليه محمد غياث الصباغ 20142010090الطب والجراحةبكالوريوس2115

أنثىدعاء حسن محمد القاسم20142010092الطب والجراحةبكالوريوس2116

ذكرصالح حمد عماش الرشيدي20142010094الطب والجراحةبكالوريوس2117

أنثىوفاء فريد محمد حمدان20142010097الطب والجراحةبكالوريوس2118

أنثىزهراء مهدى قاسم دشثر20142010099الطب والجراحةبكالوريوس2119

ي20142010100الطب والجراحةبكالوريوس2120
ن محمد عباس اشكنانن أنثىكوثر حسي 

ذكرمحمد عبد النارص عبد اللطيف قاسم20142010109الطب والجراحةبكالوريوس2121

ذكرعبدهللا كاظم عبدالمنعم النخلي20142010113الطب والجراحةبكالوريوس2122

 علي االمن 20142010114الطب والجراحةبكالوريوس2123
ن ذكرمرتضن حسي 

 علي فاضل السبيعي20142010116الطب والجراحةبكالوريوس2124
أنثىموضن

ذكرفيصل محمد جلوي رتيبان20142010117الطب والجراحةبكالوريوس2125

ذكرحسن حمد فالح العجمي20142010120الطب والجراحةبكالوريوس2126

ذكرابراهيم أحمد محمد أبو زهري20142010125الطب والجراحةبكالوريوس2127

أنثىأسماء محمد غريب الكندري20142010126الطب والجراحةبكالوريوس2128

ي20142010127الطب والجراحةبكالوريوس2129 ن ذكروائل هايل عرفج العنن

أنثىنور الشفاء بنت محمد صالح 20142010129الطب والجراحةبكالوريوس2130

ي 20142010130الطب والجراحةبكالوريوس2131 أنثىنور سكينة بنت احمد زهن 

أنثىعينور فائزة بنت طن   20142010131الطب والجراحةبكالوريوس2132

ذكرمحمد ايمن زكوان بن عزمي  20142010132الطب والجراحةبكالوريوس2133

ي بنت رملي  20142010133الطب والجراحةبكالوريوس2134
أنثىنور ليانن

ف بن وان خالد 20142010134الطب والجراحةبكالوريوس2135 ذكروان احمد نبيل ارسر

أنثىفاطن عقيلة بنت محمد زيدي 20142010135الطب والجراحةبكالوريوس2136

أنثىبلقيس بنت ذوالكفل  20142010136الطب والجراحةبكالوريوس2137

ي بن فوزي  20142010137الطب والجراحةبكالوريوس2138
ذكرعزمانن

أنثىفرح ناديا بنت عثمان  20142010138الطب والجراحةبكالوريوس2139

ي بنت رحيمي  20142010139الطب والجراحةبكالوريوس2140
ي نور عونن

ذكرسيثر

ن  20142010140الطب والجراحةبكالوريوس2141 أنثىنور سهيال بنت هجرة األمي 

ي فاطمة الزهراء بنت مد داود 20142010141الطب والجراحةبكالوريوس2142
أنثىسيثر
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يفة مرية القبطية بنت سيد منصور 20142010142الطب والجراحةبكالوريوس2143 أنثىرسر

أنثىوان نور اينا نصيبة بنت وان عبد الرحيم  20142010143الطب والجراحةبكالوريوس2144

ة بنت شيخ بدرالدين 20142010144الطب والجراحةبكالوريوس2145 ي نور عالية بشن 
أنثىسيثر

أنثىالهام رشيدة بنت رملي  20142010145الطب والجراحةبكالوريوس2146

ي سارة بنت محمد شهن  20142010146الطب والجراحةبكالوريوس2147
أنثىسيثر

أنثىتنجكو نور شهادة بنت تنجكو دين  20142010147الطب والجراحةبكالوريوس2148

ذكرمحمد أمن  عارف بن محمد نظام 20142010148الطب والجراحةبكالوريوس2149

ي 20142010149الطب والجراحةبكالوريوس2150
أنثىنور هداية بنت احمد حافظن

ي الياس بنت عزيز  20142010150الطب والجراحةبكالوريوس2151
أنثىنور االيمانن

ة ليانا بنت محمد نارص  20142010151الطب والجراحةبكالوريوس2152 أنثىأمن 

ي بنت محمد عزمي 20142010152الطب والجراحةبكالوريوس2153
أنثىالهام عونن

ي بن احمد زمري 20142010153الطب والجراحةبكالوريوس2154 ذكرادم قشن 

ذكرأمن  زكوان بن حمدان  20142010154الطب والجراحةبكالوريوس2155

ذكرمحمد نظمي بن محمد رشدي  20142010155الطب والجراحةبكالوريوس2156

ن نور افينا بنت رضوان  20142010156الطب والجراحةبكالوريوس2157 أنثىالي 

أنثىنور السكينة بنت حسب هللا  20142010157الطب والجراحةبكالوريوس2158

أنثىنور هناة بنت محمد نور 20142010158الطب والجراحةبكالوريوس2159

ي 20142010159الطب والجراحةبكالوريوس2160
ي أميليسا بنت أحمد مرزوفر

أنثىهانن

 بن محمد روسلي 20142010160الطب والجراحةبكالوريوس2161
ن ذكرمحمد أمي 

ة بنت محمد سحيمي 20142010161الطب والجراحةبكالوريوس2162 أنثىنور عطن 

ذكرايمن مخلص بن نور حاردان 20142010162الطب والجراحةبكالوريوس2163

ذكرمحمود منذر العوده هللا 20142010163الطب والجراحةبكالوريوس2164

ون20142010164الطب والجراحةبكالوريوس2165 ن أنثىفاطمة مطاع جواد الن 

أنثىاري    ج احمد  ضائع 20142010165الطب والجراحةبكالوريوس2166

ذكرمحمد ايهم محمد العايد 20142010166الطب والجراحةبكالوريوس2167

ي20142010167الطب والجراحةبكالوريوس2168 أنثىساره نواف مسلط العتيث 

تقوى علي صالح عيادات20142010168الطب والجراحةبكالوريوس2169
أنثى

ي العرادي20142010171الطب والجراحةبكالوريوس2170
ذكرزهن  محمد رضن

ي20142010172الطب والجراحةبكالوريوس2171 ذكرسليم سعد عايض العتيث 

ن20142010173الطب والجراحةبكالوريوس2172 ذكراحمد صالح ماجد الياسي 

ذكرعبدالمجيد بدر الحاج خرصن 20142010175الطب والجراحةبكالوريوس2173

ن20142010176الطب والجراحةبكالوريوس2174 ذكرمحمد عيس صالح ياسي 

أنثىروزانا مصعب العبيد 20142010177الطب والجراحةبكالوريوس2175

ذكرعبداالرحيم زياد عبدالرحيم شلباية20142010178الطب والجراحةبكالوريوس2176

ذكرهيثم محمد نارص محمد النجار20142010179الطب والجراحةبكالوريوس2177

ذكرعلي محمد  العلي 20142010181الطب والجراحةبكالوريوس2178

ة بنت زمري  20142010182الطب والجراحةبكالوريوس2179 أنثىعينا نضن 

أنثىنور ديانا بنت محمد روسلي 20142010183الطب والجراحةبكالوريوس2180

ي بنت وان زوكي وان زبن  20142010184الطب والجراحةبكالوريوس2181
نن أنثىوان نور خن 

أنثىشفيقة عقيلة بنت محمد يشي  20142010185الطب والجراحةبكالوريوس2182

ذكرمحمد اكرم بن زيد  20142010186الطب والجراحةبكالوريوس2183

يفة رشيدة بنت سيد عبد الحميد 20142010187الطب والجراحةبكالوريوس2184 أنثىرسر

أنثىنور سكينة بنت ادريس  20142010188الطب والجراحةبكالوريوس2185

وز بنت عبد الحليم  20142010189الطب والجراحةبكالوريوس2186 ي فن 
أنثىسيثر

ذكرمحارصن بن عثمان  20142010190الطب والجراحةبكالوريوس2187

أنثىنور ايزا صفيا بنت محمد انيس 20142010191الطب والجراحةبكالوريوس2188

ذكرفخرالنعيم بن شمس الدين  20142010192الطب والجراحةبكالوريوس2189

ذكرمحمد شفيق بن عبدهللا  20142010193الطب والجراحةبكالوريوس2190

ي بنت محمد علي 20142010194الطب والجراحةبكالوريوس2191
أنثىنور الهانن

ن بنت ذوالكفلي  20142010195الطب والجراحةبكالوريوس2192 أنثىنور شهيدة عاملي 

العزيزي  20142010196الطب والجراحةبكالوريوس2193 ة بنت خن  أنثىأنيس شهن 
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أنثىزيدة الحنيم بنت زين العابدين  20142010197الطب والجراحةبكالوريوس2194

أنثىعاليا نقوية بنت الياس  20142010198الطب والجراحةبكالوريوس2195

ذكرازهد عمران بن احمد فامي 20142010199الطب والجراحةبكالوريوس2196

ذكرمحمد زيد بن ذوالكفلي  20142010200الطب والجراحةبكالوريوس2197

أنثىنور عفيفة بنت رسول  20142010201الطب والجراحةبكالوريوس2198

أنثىنور جنة بنت رسلن  20142010202الطب والجراحةبكالوريوس2199

ي 20142010203الطب والجراحةبكالوريوس2200
ذكرمحمد حافظ بن محمد رافن

ة بنت محمد ذوالكفلي  20142010204الطب والجراحةبكالوريوس2201 ي نبن 
أنثىسيثر

ذكرأويس محمد بن روهشام  20142010205الطب والجراحةبكالوريوس2202

ن بن عبد الرحمن  20142010206الطب والجراحةبكالوريوس2203 ذكرأحمد شهراألمي 

أنثىغثن محمود زيدان 20142010208الطب والجراحةبكالوريوس2204

مريم علي حسن مرهون20142010210الطب والجراحةبكالوريوس2205
أنثى

ذكرخلدون اسامة عيس قرموط20142010211الطب والجراحةبكالوريوس2206

ذكرعلي عامر علي اإلمام20142010212الطب والجراحةبكالوريوس2207

أنثىلم محمد لبيب عليان المحتسب20142010213الطب والجراحةبكالوريوس2208

أنثىالجوهرة خالد صالح العجمي20142010215الطب والجراحةبكالوريوس2209

ي20142010216الطب والجراحةبكالوريوس2210  علي الزعث 
ن ذكرليث حسي 

ذكرمناف محمود مفلح القطارنة20142010218الطب والجراحةبكالوريوس2211

أنثىسالم مصطفن محمد مصطفن20142010220الطب والجراحةبكالوريوس2212

أنثىنور محمد الخالد السقا 20142010222الطب والجراحةبكالوريوس2213

ذكرسامي محمد رجب الشاج20142010223الطب والجراحةبكالوريوس2214

نادين فرحان خالد العلي20142010224الطب والجراحةبكالوريوس2215
أنثى

ات 20142010225الطب والجراحةبكالوريوس2216 أنثىبثينه عبد الكريم النصن 

ذكرعايد منذر عايد شحاتيت20142010226الطب والجراحةبكالوريوس2217

ذكرمحمد عساف زاهي عبد العزيز20142010227الطب والجراحةبكالوريوس2218

ي20142010228الطب والجراحةبكالوريوس2219 ن ذكرزايد ممدوح زايد العنن

ذكرفهد محمد نارص العمران20142010229الطب والجراحةبكالوريوس2220

ذكرمازن محمد عيس الملك20142010231الطب والجراحةبكالوريوس2221

ذكرمحمد حسن صبىحي الحسن20142010232الطب والجراحةبكالوريوس2222

أنثىنور بيان محمود أبو ارحيم20142010236الطب والجراحةبكالوريوس2223

ي20142010237الطب والجراحةبكالوريوس2224 ن ذكرفهد فالح خليف العنن

أنثىوجدان عامر أحمد أبوقياص20142010239الطب والجراحةبكالوريوس2225

ي حسن20142010241الطب والجراحةبكالوريوس2226
ذكرأسامة أيمن عبدالغثن

ذكرمحمد بشر احدب  20142010245الطب والجراحةبكالوريوس2227

ي20142010246الطب والجراحةبكالوريوس2228
ذكرعمر صبىحي سعيد وافن

أنثىهدى محمد أكرم كرمول20142010248الطب والجراحةبكالوريوس2229

ذكرنبيل معن مروان بسيسو20142010250الطب والجراحةبكالوريوس2230

ذكرليث حسام نايف النويران20142010251الطب والجراحةبكالوريوس2231

أنثىنوراي محمد اسعد جمعه20142010252الطب والجراحةبكالوريوس2232

ي20142010255الطب والجراحةبكالوريوس2233
ونر أنثىرسين ابراهيم عيس البن 

ن سعد الدين قزي  ها20142010257الطب والجراحةبكالوريوس2234 ذكرمحمد معنر

ار20142010258الطب والجراحةبكالوريوس2235 أنثىمجد ماجد أحمد ابو رسر

ذكرأوس طارق هاشم المختار20142010259الطب والجراحةبكالوريوس2236

فدك محمد عبدعلي المادح20142010261الطب والجراحةبكالوريوس2237
أنثى

ذكركريم مازن كريم زغلول20142010262الطب والجراحةبكالوريوس2238

ي20142010264الطب والجراحةبكالوريوس2239
ونر ذكرأسامة نزار خليل البن 

ي20142010265الطب والجراحةبكالوريوس2240 فرح محمد زكي محمد البحن 
أنثى

ذكرعمرو رمزي  ابو زهريه 20142010267الطب والجراحةبكالوريوس2241

ذكررواد باسم عبدالفتاح خنفر20142010271الطب والجراحةبكالوريوس2242

ي20142010272الطب والجراحةبكالوريوس2243
ين خالد محمد القطنانن أنثىسن 

أنثىهبه خالد محمود الشيخ غانم20142010273الطب والجراحةبكالوريوس2244
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أنثىضىح عوض عبدالهادي الطيظي20142010274الطب والجراحةبكالوريوس2245

ذكرحاتم ناجح اسعيد زين الدين20142010275الطب والجراحةبكالوريوس2246

ذكرعلي حسام الدين عبدهللا عبدهللا20142010276الطب والجراحةبكالوريوس2247

ذكرتركي خالد خلف عبدهللا20142010279الطب والجراحةبكالوريوس2248

ذكرقتيبه حمد سعيد ربيع20142010280الطب والجراحةبكالوريوس2249

ي تكروري 20142010281الطب والجراحةبكالوريوس2250
ذكرمحمد خن  محمد سعيد معانن

وق نرص منصور المنارصة20142010282الطب والجراحةبكالوريوس2251 أنثىرسر

ذكرمنذر اسامه ابراهيم حماد20142010284الطب والجراحةبكالوريوس2252

ي20142010285الطب والجراحةبكالوريوس2253
ذكرنضال يوسف سالمة الربضن

أنثىمريم مالك الغزاوي 20142010289الطب والجراحةبكالوريوس2254

ذكرجميل عصام جميل الزريقات20142010290الطب والجراحةبكالوريوس2255

ن أحمد محمد خروف20142010293الطب والجراحةبكالوريوس2256 أنثىلي 

أنثىالنا تيسن  محمود ابراهيم20142010294الطب والجراحةبكالوريوس2257

أنثىيارا وجيه رفاعي الروسان20142010295الطب والجراحةبكالوريوس2258

ذكرخالد محمد احمد الموىس20142010297الطب والجراحةبكالوريوس2259

أنثىفاطمة موديبو  20142010299الطب والجراحةبكالوريوس2260

ذكريزن محمد يوسف هندى20142010300الطب والجراحةبكالوريوس2261

أنثىهبه مصباح عبد عبد القادر20142010301الطب والجراحةبكالوريوس2262

أنثىريم الشبعان  20142010305الطب والجراحةبكالوريوس2263

ذكرمحمد فوزي حمد المسيفر20142010307الطب والجراحةبكالوريوس2264

ن فاضل عبدالكريم االطرم20142010309الطب والجراحةبكالوريوس2265 ذكرحسي 

ال منقذ رشاد مهيار20142010310الطب والجراحةبكالوريوس2266 أنثىمن 

ن20142010311الطب والجراحةبكالوريوس2267 أنثىهيام خليل ابراهيم ابولي 

ذكرسيد علي احمد مهدى الموسوي20142010312الطب والجراحةبكالوريوس2268

ذكرسلطان طالب علي محمد20142010318الطب والجراحةبكالوريوس2269

أنثىلينة الهادي احمد امعيظ20142010319الطب والجراحةبكالوريوس2270

ذكرمحمد عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالعال20142010320الطب والجراحةبكالوريوس2271

ذكرمحمد جلعود مدعث القحطانن20142010321الطب والجراحةبكالوريوس2272

أنثىساره وليد عبد الرحمن القندى20142010322الطب والجراحةبكالوريوس2273

ذكرفادي سميح اسحق المدانات20142010323الطب والجراحةبكالوريوس2274

ي20142010324الطب والجراحةبكالوريوس2275 ذكرطارق عيس عبدهللا قردحىح 

ذكرإيهاب عماد عازر عواد20142010325الطب والجراحةبكالوريوس2276

أنثىمارينا خرصن عوده الخوري20142010327الطب والجراحةبكالوريوس2277

ذكربراء سامي عبد العزيز يعقوب20142010330الطب والجراحةبكالوريوس2278

ذكرعمرو فايز عبدالمجيد الصمادي20142010331الطب والجراحةبكالوريوس2279

أنثىطيبه محمد حامد حامد20142010333الطب والجراحةبكالوريوس2280

أنثىلونا ابو فول  20142010334الطب والجراحةبكالوريوس2281

أنثىدميانة شالعطة  20142010335الطب والجراحةبكالوريوس2282

أنثىنغم مصاروة  20142010336الطب والجراحةبكالوريوس2283

أنثىرواند نارص  20142010337الطب والجراحةبكالوريوس2284

ذكربشار عمر عقاب رسحان20142010338الطب والجراحةبكالوريوس2285

ذكرطارق قاسم علي الجدى20142010339الطب والجراحةبكالوريوس2286

ذكرمحمد عماد محمد الششتاوي20142010340الطب والجراحةبكالوريوس2287

ذكرفارس وسيم خليل مقدح20142010341الطب والجراحةبكالوريوس2288

ذكرضياء مرهج احمد قصاروه20142010343الطب والجراحةبكالوريوس2289

أنثىهبه عبدالحكيم محمود عكور20142010344الطب والجراحةبكالوريوس2290

أنثىمروة شحادة محمد 20142010346الطب والجراحةبكالوريوس2291

ميمونة سالم خليفة العازمي20142010347الطب والجراحةبكالوريوس2292
أنثى

أنثىساره عمر محمد مسعود20142010348الطب والجراحةبكالوريوس2293

بيان عبد االمن  علي حسن20142010349الطب والجراحةبكالوريوس2294
أنثى

أنثىلينا احمد محمود بطيحه20142010350الطب والجراحةبكالوريوس2295
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أنثىمالك محاجنة  20142010351الطب والجراحةبكالوريوس2296

أنثىاالء خطيب  20142010352الطب والجراحةبكالوريوس2297

أنثىنور منن  منصور الرواشده20142010353الطب والجراحةبكالوريوس2298

أنثىميس الجمال  20142010354الطب والجراحةبكالوريوس2299

ذكرمحمد داهود  20142010355الطب والجراحةبكالوريوس2300

ي  20142010356الطب والجراحةبكالوريوس2301 سلسبيل زعث 
أنثى

ذكرمحمد اغبارية  20142010357الطب والجراحةبكالوريوس2302

أنثىعائشه ابراهيم عبدهللا الكندرى20142010359الطب والجراحةبكالوريوس2303

أنثىمريم ابراهيم عبدهللا المدوب20142010361الطب والجراحةبكالوريوس2304

ين بصول  20142010362الطب والجراحةبكالوريوس2305 أنثىسن 

ذكررسي فاهوم  20142010363الطب والجراحةبكالوريوس2306

أنثىشذى طه  20142010364الطب والجراحةبكالوريوس2307

ذكراحمد حسام الدين احمد فوزي عبدهللا20142010365الطب والجراحةبكالوريوس2308

ي20142010366الطب والجراحةبكالوريوس2309 ذكرمحمد حامد مناجي المطن 

ي20142010368الطب والجراحةبكالوريوس2310 ن ذكرأحمد عبدالقادر محمد العنن

أنثىمها احمد فهد الرشيدي20142010370الطب والجراحةبكالوريوس2311

أنثىزينب ابراهيم خليل احمد20142010372الطب والجراحةبكالوريوس2312

أنثىندين ذباح  20142010374الطب والجراحةبكالوريوس2313

ذكرعبد الهادي ابو مديغم  20142010375الطب والجراحةبكالوريوس2314

ذكرحمزة ابو مديغم  20142010376الطب والجراحةبكالوريوس2315

ذكربشار العثامنه  20142010377الطب والجراحةبكالوريوس2316

ي20142010378الطب والجراحةبكالوريوس2317
ذكرعلي سعيد عبدهللا المرجن

ن اللحام20142010379الطب والجراحةبكالوريوس2318 ذكرليث عدنان حسي 

ي20142010380الطب والجراحةبكالوريوس2319
أنثىزينب حسن سلمان العوينانر

أنثىآالء عبدهللا محمد ربابعه20142010381الطب والجراحةبكالوريوس2320

أنثىريم اسعد عبدالجليل عبدالجليل20142010382الطب والجراحةبكالوريوس2321

ذكريزن توفيق خليل درادكه20142010383الطب والجراحةبكالوريوس2322

أنثىنوف خالد عوض الدوي    خ20142010384الطب والجراحةبكالوريوس2323

ذكرمحمد قاسم محمد مياس20142010386الطب والجراحةبكالوريوس2324

ي20142010388الطب والجراحةبكالوريوس2325 ذكرسالم رجعان جويعد الضفن 

ذكرعبد الكريم جابر علي باقر20142010390الطب والجراحةبكالوريوس2326

ي20142010391الطب والجراحةبكالوريوس2327 ن ي سالم محمد العنن ذكرعذن 

أنثىفاطمة طارق محمود الشظي20142010392الطب والجراحةبكالوريوس2328

ي20142010393الطب والجراحةبكالوريوس2329
ذكرمحمد نايف مصلط العدوانن

ذكرعبدهللا غنيم قضاب المطوطح20142010394الطب والجراحةبكالوريوس2330

ي20142010395الطب والجراحةبكالوريوس2331
ن اشكنانن ن احمد حسي  ذكرحسي 

أنثىنور جاسم محمد السالم20142010396الطب والجراحةبكالوريوس2332

ي20142010397الطب والجراحةبكالوريوس2333 ن ذكرسلطان يوسف محيالن العنن

ي20142010398الطب والجراحةبكالوريوس2334 أنثىليانه فيصل محمد المطن 

ذكرمحمد عبدهللا  20142010399الطب والجراحةبكالوريوس2335

ذكرفيصل بندر سنافن الشمرى20142010401الطب والجراحةبكالوريوس2336

ي20142010402الطب والجراحةبكالوريوس2337
أنثىساره حرير محمد الحسيثن

أنثىرانيا عبدهللا صالح ابو سيدو20142010403الطب والجراحةبكالوريوس2338

ي20142010406الطب والجراحةبكالوريوس2339 ن أنثىفجر صالح رحيل العنن

أنثىفاطمه فؤاد بالل السالم20142010407الطب والجراحةبكالوريوس2340

ذكرابراهيم خالد عواد السهو20142010408الطب والجراحةبكالوريوس2341

ذكرعبدالرحمن مشاري عبدالرحمن النقيدان20142010409الطب والجراحةبكالوريوس2342

ي20142010410الطب والجراحةبكالوريوس2343
أنثىنور خالد جاسم البلوىسر

أنثىجنان سليمان سعد قلفص20142010411الطب والجراحةبكالوريوس2344

أنثىوالء فاضل عباس عباس20142010412الطب والجراحةبكالوريوس2345

ن وردات20142010413الطب والجراحةبكالوريوس2346 ذكرمحمد يوسف حسي 
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أنثىرقيه عبدالمجيد عباس شهاب20142010414الطب والجراحةبكالوريوس2347

أنثىروان دهلوس عايد العازم20142010415الطب والجراحةبكالوريوس2348

ذكرمحمد محاجنة  20142010416الطب والجراحةبكالوريوس2349

ن  20142010417الطب والجراحةبكالوريوس2350 أنثىغدير فالحي 

أنثىامنه عبدالرحمن خليفه الريش20142010418الطب والجراحةبكالوريوس2351

ذكرمصطفن جبارين  20142010419الطب والجراحةبكالوريوس2352

ذكرثائر جوده  20142010420الطب والجراحةبكالوريوس2353

ذكرهيثم العكة  20142010421الطب والجراحةبكالوريوس2354

ي20142010422الطب والجراحةبكالوريوس2355
أنثىالعنود مازن محمد الوقفن

ذكرعلي محمد جاسم علي20142010423الطب والجراحةبكالوريوس2356

ي20142010424الطب والجراحةبكالوريوس2357 ن ذكرمحمد عبدهللا حمدان العنن

ي20142010425الطب والجراحةبكالوريوس2358 أنثىنور بدر عبدهللا العتيث 

هدى عادل علي المقصيد20142010426الطب والجراحةبكالوريوس2359
أنثى

رايه عبدالفتاح علي الرشدان20142010428الطب والجراحةبكالوريوس2360
أنثى

ذكرخلود محاجنة  20142010429الطب والجراحةبكالوريوس2361

ي20142010430الطب والجراحةبكالوريوس2362
 علي القحطانن

ن ذكرعلي حسي 

ي20142010431الطب والجراحةبكالوريوس2363 ذكرعبدالرحمن سلطان غازي المطن 

ذكراحمد عويد عشوى العالىط20142010432الطب والجراحةبكالوريوس2364

ي20142010434الطب والجراحةبكالوريوس2365 ذكرفهد خالد اعجمي المطن 

ي20142010435الطب والجراحةبكالوريوس2366 ذكرفيصل عبدهللا اعجم المطن 

ذكراحمد محمود شاكر الشظي20142010436الطب والجراحةبكالوريوس2367

أنثىساره يوسف عبدهللا الصليلي20142010437الطب والجراحةبكالوريوس2368

ي20142010439الطب والجراحةبكالوريوس2369 ن ساره علي محيبس العنن
أنثى

ي اكن 20142010440الطب والجراحةبكالوريوس2370 ذكرعلي عبدالصمد عبدالنث 

ذكرفارس وليد نجف الفرج20142010441الطب والجراحةبكالوريوس2371

ذكرنارص عيد حمد المخيال20142010443الطب والجراحةبكالوريوس2372

ذكرعمر محمد عل الروابده20142010444الطب والجراحةبكالوريوس2373

ي 20142010446الطب والجراحةبكالوريوس2374
ذكرإياد عامر الدوجن

أنثىصبا فرحان عبدهللا 20142010447الطب والجراحةبكالوريوس2375

أنثىهيا محمد فوزي العبيدي20142010450الطب والجراحةبكالوريوس2376

أنثىامنه احمد عبدهللا الدري    ع20142010451الطب والجراحةبكالوريوس2377

ذكرمحمد فاضل عل المذكورى20142010454الطب والجراحةبكالوريوس2378

ذكررازي اغباريه  20142010455الطب والجراحةبكالوريوس2379

ي20142010456الطب والجراحةبكالوريوس2380 أنثىلطيفه حمود عبدهللا المطن 

ي 20142010459الطب والجراحةبكالوريوس2381
أنثىمايا محمد خن  زيثن

ذكرخالد فؤاد احمد محميد20142010460الطب والجراحةبكالوريوس2382

ذكرطارق قسوم  20142010461الطب والجراحةبكالوريوس2383

ذكرامن  غنايم  20142010462الطب والجراحةبكالوريوس2384

ي20142010463الطب والجراحةبكالوريوس2385 ذكرفارس غسان سعد مرج 

ي20142010464الطب والجراحةبكالوريوس2386 ذكرمحمد ابراهيم محمد الزعث 

أنثىريمان حكروش  20142010465الطب والجراحةبكالوريوس2387

أنثىريم خاليلة  20142010466الطب والجراحةبكالوريوس2388

ذكرمحمد شفيق فتوح 20142010468الطب والجراحةبكالوريوس2389

ذكرعبد هللا يعقوب محمد ال سعد20142010469الطب والجراحةبكالوريوس2390

ي20142010471الطب والجراحةبكالوريوس2391
ذكرمحمد اسامه حسن الثانن

أنثىسىح  رضوان محمد هالل20142010472الطب والجراحةبكالوريوس2392

ذكراسامه سامي فالح العودات20142010473الطب والجراحةبكالوريوس2393

ن  20142010474الطب والجراحةبكالوريوس2394 أنثىأسيل حسني 

ي20142010475الطب والجراحةبكالوريوس2395 ن مرام صالح علي العنن
أنثى

أنثىهبه اوسامه عيس عباىسي20142010476الطب والجراحةبكالوريوس2396

ذكرصادق جعفر محسن زيد20142010477الطب والجراحةبكالوريوس2397

47/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

ي20142010478الطب والجراحةبكالوريوس2398 ذكرأحمد يحث  اسماعيل العتيث 

ذكراحمد صباح احمد الطيار20142010479الطب والجراحةبكالوريوس2399

أنثىاسماء صباح احمد الطيار20142010480الطب والجراحةبكالوريوس2400

ذكرصالح عالءالدين صالح صالح20142010481الطب والجراحةبكالوريوس2401

ذكرمحمد سليمان البظي 20142010483الطب والجراحةبكالوريوس2402

ذكرعلي عواد  20142010486الطب والجراحةبكالوريوس2403

ي20142010487الطب والجراحةبكالوريوس2404 ذكربندر بدر جاىسي المطن 

ي20142010490الطب والجراحةبكالوريوس2405 ذكرفهد عوض عبدهللا الحرن 

ذكرسعد عدنان سعيد حسن20142010491الطب والجراحةبكالوريوس2406

أنثىدانه عبدهللا يوسف روح الدين20142010492الطب والجراحةبكالوريوس2407

ي يوسف بهلول الشمري20142010493الطب والجراحةبكالوريوس2408
أنثىموضن

أنثىحفصه عبدالعزيز عبدهللا الكندري20142010495الطب والجراحةبكالوريوس2409

ات20142010498الطب والجراحةبكالوريوس2410 ن ي علي عنن 
ذكرمحمد حسثن

ي20142010499الطب والجراحةبكالوريوس2411 ن أنثىنوف صالح عشوي العنن

ذكرخالد عماد  المحيميد 20142010500الطب والجراحةبكالوريوس2412

ذكرنزار رادو نواف عبداالله الذيابات20142010501الطب والجراحةبكالوريوس2413

ذكرسعد احمد ماجد العيطان20142010502الطب والجراحةبكالوريوس2414

ذكرانس منذر حبيب الشمري20142010503الطب والجراحةبكالوريوس2415

أنثىرغد حسام عبدالعزيز الكوفىحي20142010504الطب والجراحةبكالوريوس2416

ذكرمحمد ابراهيم سليمان ابوغريبه20142010505الطب والجراحةبكالوريوس2417

أنثىرسى نعيم محمد خصاونه20142010506الطب والجراحةبكالوريوس2418

ذكرنزار اسعد سليمان عويس20142010508الطب والجراحةبكالوريوس2419

ن20142010510الطب والجراحةبكالوريوس2420 ذكراحمد لؤي عبد الرحيم ياسي 

ي20142010511الطب والجراحةبكالوريوس2421 ن ذكرعبدالرحمن عياد عسكر العنن

أنثىلولوه عيس احمد اليعقوب20142010512الطب والجراحةبكالوريوس2422

أنثىرنا مازن عطيةهللا الرواشدة20142010513الطب والجراحةبكالوريوس2423

ي زاهده20142010514الطب والجراحةبكالوريوس2424
ذكرفوزي وديع عونن

ي20142010515الطب والجراحةبكالوريوس2425 ذكرطارق خالد علي الزعث 

ذكراحمد طالب محمود الصويص20142010516الطب والجراحةبكالوريوس2426

ذكرمحمد عبد الهادي علي حمد20142010517الطب والجراحةبكالوريوس2427

ذكر"رشيد داود"صقر غسان صقر 20142010518الطب والجراحةبكالوريوس2428

ذكرضاري علي عبدالرحمن عبدهللا20142010519الطب والجراحةبكالوريوس2429

ي20142010520الطب والجراحةبكالوريوس2430
فن أنثىدالل حسن عباس الصن 

ذكرصالح عبد الرزاق عبد القادر القواسمه20142010522الطب والجراحةبكالوريوس2431

ن ابو الوفا20142010523الطب والجراحةبكالوريوس2432 ذكرطارق اكرم ياسي 

ي20142010524الطب والجراحةبكالوريوس2433
ذكرعبدهللا عمرو هشام الحسيثن

ي20142010525الطب والجراحةبكالوريوس2434 ن ذكرماجد احمد نزال العنن

ه20142010526الطب والجراحةبكالوريوس2435 ن ذكرانس شاهر سالمه طمن 

ذكرأنس أنور محمد قديسات20142010528الطب والجراحةبكالوريوس2436

ي20142010529الطب والجراحةبكالوريوس2437
أنثىارساء منور سعد المومثن

ذكرثابت عبد الحكيم عطا هللا صالح20142010530الطب والجراحةبكالوريوس2438

ذكرأحمد محمد عبدهللا الفارىسي20142010531الطب والجراحةبكالوريوس2439

ذكرامجد داوود  20142010533الطب والجراحةبكالوريوس2440

أنثىوفاء زياد النابلسي 20142010534الطب والجراحةبكالوريوس2441

أنثىسوزان نارص منصور 20142010535الطب والجراحةبكالوريوس2442

ذكرفراس محمد ابو جيش 20142010536الطب والجراحةبكالوريوس2443

ي عطا20142010537الطب والجراحةبكالوريوس2444
أنثىسىح  مشهور ابراهيم بثن

أنثىهدى الرحمن طلعات خابور 20142010539الطب والجراحةبكالوريوس2445

ذكراحمد عبدالسالم احمد خطايبه20142010540الطب والجراحةبكالوريوس2446

ذكراحمد موفق نارص دحادحه20142010541الطب والجراحةبكالوريوس2447

ن20142010543الطب والجراحةبكالوريوس2448 ذكرعلي حسن علي الياسي 
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أنثىنور خالد احمد أبوقران20142010544الطب والجراحةبكالوريوس2449

ذكرمحمد فايز مفلح الصفدى20142010545الطب والجراحةبكالوريوس2450

ذكرعبدالسالم معن عبدالسالم فريحات20142010546الطب والجراحةبكالوريوس2451

ذكرعامر عثمان علي ابشارات20142010547الطب والجراحةبكالوريوس2452

ات20142010548الطب والجراحةبكالوريوس2453 أنثىاري    ج محمود عبدالرحمن السمن 

ذكرعبدالفتاح يوسف عبدالفتاح الحوامده20142010549الطب والجراحةبكالوريوس2454

ذكربشار عبدهللا مصطفن ابوالفول20142010550الطب والجراحةبكالوريوس2455

ذكرالمنذر عبدالجليل محمد العمايره20142010552الطب والجراحةبكالوريوس2456

ذكرمحمد وليد نارص الزغول20142010553الطب والجراحةبكالوريوس2457

ذكرمحمد نواف عيس الخرابشه20142010554الطب والجراحةبكالوريوس2458

ذكركرم محمد احمد العمرى20142010555الطب والجراحةبكالوريوس2459

ذكرمحمد سامر نارص الوديان20142010556الطب والجراحةبكالوريوس2460

روان أحمد علي الخطيب20142010557الطب والجراحةبكالوريوس2461
أنثى

ذكرموىس احمد طالل عبابنه20142010558الطب والجراحةبكالوريوس2462

ذكرعلي عمر علي الشامي20142010559الطب والجراحةبكالوريوس2463

ذكرعلي سالم فرحان عويد20142010560الطب والجراحةبكالوريوس2464

ي20142010561الطب والجراحةبكالوريوس2465
أنثىسماء محمد عيس البلوىسر

ي20142010562الطب والجراحةبكالوريوس2466
ذكراسامه باسل صبىحي زيد الكيالنن

ن محمد الشناينه20142010563الطب والجراحةبكالوريوس2467 ذكرعبدالسالم حسي 

ن ابراهيم الصمادى20142010564الطب والجراحةبكالوريوس2468 ذكرصهيب حسي 

ن مرهون20142010565الطب والجراحةبكالوريوس2469 جنان علي حسي 
أنثى

أنثىكوثر احمد ابراهيم صفر محمد20142010567الطب والجراحةبكالوريوس2470

ذكرمؤمن امجد رجا قسايمه20142010568الطب والجراحةبكالوريوس2471

ي20142010570الطب والجراحةبكالوريوس2472
ذكرعبدهللا عبد الهادي مسفر العدوانن

ورود علي يوسف  ال بن علي20142010571الطب والجراحةبكالوريوس2473
أنثى

ي محمد الكندري20142010572الطب والجراحةبكالوريوس2474 ذكرعبدالعزيز عبدهللا احمد حىح 

ى20142010574الطب والجراحةبكالوريوس2475 أنثىغرام عادل مضىح الضفن 

ذكرعمر عزام جميل الصمادى20142010576الطب والجراحةبكالوريوس2476

أنثىغفران مصطفن مفلح القضاه20142010578الطب والجراحةبكالوريوس2477

ذكرعبدهللا عمر حسن فرعون20142010579الطب والجراحةبكالوريوس2478

ذكراحمد علي محمد ابو عجينه20142010580الطب والجراحةبكالوريوس2479

ذكرصالح محمد سعيد  صالح الرجوب20142010581الطب والجراحةبكالوريوس2480

أنثىاسماء فريد محمد رشيد حادر20142010582الطب والجراحةبكالوريوس2481

ذكرعبدهللا محمد عبدالرحيم درويش20142010583الطب والجراحةبكالوريوس2482

ذكربشار مصطفن احمد ملكاوي20150010001الطب والجراحةبكالوريوس2483

ي20150010002الطب والجراحةبكالوريوس2484
ي عبدهللا الطعانن

ن هانن أنثىلي 

ذكرقيس فؤاد محمد البطاينه20150010003الطب والجراحةبكالوريوس2485

أنثىارساء طالل محمد الفارس20150010004الطب والجراحةبكالوريوس2486

 الهامي20150010005الطب والجراحةبكالوريوس2487
ن أنثىبيان ابراهيم حسي 

ذكراسامه سامي عبدالكريم كليب20150010006الطب والجراحةبكالوريوس2488

ي20150010007الطب والجراحةبكالوريوس2489
ي عبدهللا الطعانن

ذكرباسل حسثن

أنثىبتول نايف سالم الجرادات20150010008الطب والجراحةبكالوريوس2490

ن هشام ذيب الغزاوي20150010009الطب والجراحةبكالوريوس2491 أنثىلجي 

ذكرمحمد نصيف احمد ابونرصه20150010010الطب والجراحةبكالوريوس2492

امل بسام عبدالمجيد المطرمي20150010011الطب والجراحةبكالوريوس2493
أنثى

أنثىرغد محمد شاكر غازي الخصاونه20150010012الطب والجراحةبكالوريوس2494

ذكركرم محمد احمد الذيب20150010013الطب والجراحةبكالوريوس2495

أنثىسلسبيل محمد فالح الفالحات20150010014الطب والجراحةبكالوريوس2496

ذكراحمد وديع عبدالمعظي ابداح20150010015الطب والجراحةبكالوريوس2497

ن20150010016الطب والجراحةبكالوريوس2498 ذكرمصعب طاهر عبدالسالم السالمي 

أنثىلم محمد ضيف هللا الردايده20150010017الطب والجراحةبكالوريوس2499
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ذكرعمر محمد قويدر عبيدات20150010018الطب والجراحةبكالوريوس2500

ذكررائد احمد محمد عبابنه20150010019الطب والجراحةبكالوريوس2501

ذكرسليمان نارص علي المنصوري20150010020الطب والجراحةبكالوريوس2502

ي20150010021الطب والجراحةبكالوريوس2503
أنثىسوار عدنان احمد الكيالنن

أنثىايه ابراهيم مفلح جراح20150010022الطب والجراحةبكالوريوس2504

أنثىساره عبدهللا عمر الحاج عمر20150010023الطب والجراحةبكالوريوس2505

ن20150010024الطب والجراحةبكالوريوس2506 ذكراحمد خالد سلمان القطامي 

أنثىمرح جميل محمد الزغاري20150010025الطب والجراحةبكالوريوس2507

ذكراحمد محمد عبدالنعيم الخزاعلة20150010026الطب والجراحةبكالوريوس2508

ن رائد حسن الصمادى20150010027الطب والجراحةبكالوريوس2509 أنثىلي 

أنثىصفيه نادر خليل الشعيبات20150010028الطب والجراحةبكالوريوس2510

ذكرحمزه علي محمد عرمان20150010029الطب والجراحةبكالوريوس2511

ذكرمثثن عبدالرحمن عبدهللا الغزو20150010030الطب والجراحةبكالوريوس2512

أنثىآفاء محمد عبدالعزيز القطاونه20150010031الطب والجراحةبكالوريوس2513

ي ماجد عبدالهادي بنات20150010032الطب والجراحةبكالوريوس2514
أنثىامانن

أنثىساره تيسن  ابراهيم ابوريان20150010033الطب والجراحةبكالوريوس2515

ي20150010034الطب والجراحةبكالوريوس2516 دانا احمد سليمان المغرن 
أنثى

ى مصلح20150010036الطب والجراحةبكالوريوس2517 ايمان سامي احمد خن 
أنثى

ي20150010037الطب والجراحةبكالوريوس2518
ذكرايهم محمد فالح المومثن

ذكرخالد يوسف محمد ابوبكر20150010038الطب والجراحةبكالوريوس2519

مجد علي محمد حنفيه20150010039الطب والجراحةبكالوريوس2520
أنثى

ي النباهنه20150010040الطب والجراحةبكالوريوس2521 ذكرنزار نجيب ناج 

أنثىدعاء خليل محمود الرفوع20150010041الطب والجراحةبكالوريوس2522

ي محمود الدويك20150010042الطب والجراحةبكالوريوس2523
ذكريمان عونن

ي علي20150010043الطب والجراحةبكالوريوس2524
أنثىرايه غالب سالم بثن

ن عبدالسالم سالم طشطوش20150010044الطب والجراحةبكالوريوس2525 أنثىحني 

أنثىنور محمد محمود عبدالفتاح20150010045الطب والجراحةبكالوريوس2526

روال خلدون تركي ابوسالم20150010046الطب والجراحةبكالوريوس2527
أنثى

مان20150010047الطب والجراحةبكالوريوس2528 ذكرمحمد علي محمد الشر

ن20150010048الطب والجراحةبكالوريوس2529 أنثىبتول سمن  يوسف صباحي 

ذكرقضي محمد نهار القضاه20150010049الطب والجراحةبكالوريوس2530

شذى هيثم علي العزه20150010050الطب والجراحةبكالوريوس2531
أنثى

أنثىالنا خالد احمد حداد20150010051الطب والجراحةبكالوريوس2532

ي20150010052الطب والجراحةبكالوريوس2533 ي الزعث 
ذكرهشام عبدالمجيد حسثن

ذكرصهيب يونس محمد سعيد الخطيب20150010053الطب والجراحةبكالوريوس2534

أنثىجوان ماجد محمد النصن 20150010054الطب والجراحةبكالوريوس2535

ذكرحسام الدين مهدي رضوان ابوحيه20150010055الطب والجراحةبكالوريوس2536

ي عامر20150010056الطب والجراحةبكالوريوس2537
ذكرمحمد سمن  محمد بثن

ن احمد السعود20150010057الطب والجراحةبكالوريوس2538 أنثىارساء ياسي 

مان20150010058الطب والجراحةبكالوريوس2539 أنثىماريا عبدهللا احمد الشر

ف الدين ابراهيم سماره20150010059الطب والجراحةبكالوريوس2540 ذكرمحمد رسر

أنثىاروى سلمان محمد مشاقبة20150010060الطب والجراحةبكالوريوس2541

أنثىبيان فيصل رشيد العرقان20150010061الطب والجراحةبكالوريوس2542

أنثىمرح مشهور مصلح البقور20150010062الطب والجراحةبكالوريوس2543

ذكرقدامه محمد سالمه العيس20150010063الطب والجراحةبكالوريوس2544

ذكرابان محمد احمد النمر20150010064الطب والجراحةبكالوريوس2545

ذكرمحمد عادل محمد شواقفه20150010065الطب والجراحةبكالوريوس2546

أنثىغيداء صفوان محمود حمادنه20150010066الطب والجراحةبكالوريوس2547

ذكرايسم عيس محمد هويدي20150010067الطب والجراحةبكالوريوس2548

ذكرابراهيم نهاد ابراهيم ذيب20150010068الطب والجراحةبكالوريوس2549

ذكرحذيفه محمد مبارك النويران20150010069الطب والجراحةبكالوريوس2550
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ذكرخالد مروان ممدوح الموال20150010070الطب والجراحةبكالوريوس2551

أنثىرهف خالد عليان البلص20150010071الطب والجراحةبكالوريوس2552

ن20150010072الطب والجراحةبكالوريوس2553 أنثىنور عبدالمجيد موىس الياسي 

ن يوسف ابراهيم الزبده20150010073الطب والجراحةبكالوريوس2554 أنثىحني 

أنثىهبه سعيد محمد ابوالخن 20150010074الطب والجراحةبكالوريوس2555

أنثىرحمه محمد ضيف هللا الطاهات20150010075الطب والجراحةبكالوريوس2556

ذكرمحمد وضاح محمد خريسات20150010076الطب والجراحةبكالوريوس2557

أنثىفرح نضال مىحي الدين المرصي20150010077الطب والجراحةبكالوريوس2558

أنثىرند معن احمد غرايبه20150010078الطب والجراحةبكالوريوس2559

ي20150010079الطب والجراحةبكالوريوس2560 ذكرحمزه محمد تركي الزعث 

ذكرمحمد اسماعيل ابراهيم مطالقه20150010080الطب والجراحةبكالوريوس2561

ذكرزيد رضوان اسماعيل خميس20150010081الطب والجراحةبكالوريوس2562

أنثىنوار عبدهللا يوسف عواوده20150010082الطب والجراحةبكالوريوس2563

أنثىالنا ماجد ابراهيم النمرى20150010083الطب والجراحةبكالوريوس2564

ذكرمحمد سالم محمد عبابنه20150010084الطب والجراحةبكالوريوس2565

ي محمد عقله الزبون20150010085الطب والجراحةبكالوريوس2566
ذكرهانن

ن ابوالعدس20150010086الطب والجراحةبكالوريوس2567 أنثىروان سالمه حسي 

أنثىغثن محمد ايمن توفيق خصاونه20150010087الطب والجراحةبكالوريوس2568

ذكرمالك احمد قاسم عناب20150010088الطب والجراحةبكالوريوس2569

أنثىدانا نايف محمد روابده20150010089الطب والجراحةبكالوريوس2570

أنثىساره راتب محمد الردايده20150010090الطب والجراحةبكالوريوس2571

أنثىتفر زكريا محمد بدر الدين الربابعه20150010091الطب والجراحةبكالوريوس2572

ن عبدالقادر20150010092الطب والجراحةبكالوريوس2573 أنثىايمان طالل حسي 

أنثىعبن  ابراهيم محمد عمر20150010093الطب والجراحةبكالوريوس2574

ذكرفادي مامون ابراهيم الحاىسي20150010094الطب والجراحةبكالوريوس2575

أنثىسماح احمد يعقوب نارص20150010095الطب والجراحةبكالوريوس2576

أنثىروان عبدهللا سعيد باوزير20150010096الطب والجراحةبكالوريوس2577

ذكرعبدالعزيز قاسم علي محمد السماوي20150010097الطب والجراحةبكالوريوس2578

ذكرسعيد خميس سعيد شمراخ20150010098الطب والجراحةبكالوريوس2579

ذكرايهم امجد حامد الرقاد20150010099الطب والجراحةبكالوريوس2580

ذكرمحمد موفق حسن الصباح20150010100الطب والجراحةبكالوريوس2581

خزام تركي فهد الخالدي20150010101الطب والجراحةبكالوريوس2582
أنثى

أنثىرهف عاطف عبدالكريم الحوامده20150010102الطب والجراحةبكالوريوس2583

ي20150010103الطب والجراحةبكالوريوس2584 أنثىفرح محمود عيس الزعث 

ات20150010104الطب والجراحةبكالوريوس2585 ذكرعبد الرحمن احمد عبد الرحمن السمن 

 دارعلي20150010105الطب والجراحةبكالوريوس2586
أنثىايمان عبدالقادر مصطفن

أنثىنور امجد خالد العزام20150010106الطب والجراحةبكالوريوس2587

 علي صغن  سعيد الخادم20150010108الطب والجراحةبكالوريوس2588
ن ذكرمعي 

ي ابراهيم عبنده20150010109الطب والجراحةبكالوريوس2589
ذكرمحمود محمد وصفن

ذكرحكيم عبده صالح الوجيه20150010110الطب والجراحةبكالوريوس2590

ذكرصالح الدين قاسم محمد سمور20150010111الطب والجراحةبكالوريوس2591

أنثىساره امجد ضيف هللا خصاونه20150010112الطب والجراحةبكالوريوس2592

ن20150010113الطب والجراحةبكالوريوس2593 أنثىأوسان قيس صالح بن حسي 

ذكرعبدالكريم هاشم رفه المساعيد20150010114الطب والجراحةبكالوريوس2594

ذكرمحمد احمد سليمان الكوفىحي20150010115الطب والجراحةبكالوريوس2595

أنثىسالم ماهر محمد غرايبه20150010116الطب والجراحةبكالوريوس2596

أنثىسبأ حسن عبده الكايد20150010117الطب والجراحةبكالوريوس2597

ذكريوسف عبدالوهاب احمد المجاىلي20150010118الطب والجراحةبكالوريوس2598

أنثىساجدة بنت محمد درين 20150010119الطب والجراحةبكالوريوس2599

ي20150010120الطب والجراحةبكالوريوس2600
ذكراحمد باسم محمدرأفت العسر

أنثىسلسبيل اغباريه  20150010121الطب والجراحةبكالوريوس2601
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ذكرعبدهللا مصطفن مثقال القاسم20150010122الطب والجراحةبكالوريوس2602

ذكرحذيفة مصطفن عبدالكريم عتوم20150010123الطب والجراحةبكالوريوس2603

ذكرقتيبه علي محمد العراعره20150010124الطب والجراحةبكالوريوس2604

ي هواري20150010125الطب والجراحةبكالوريوس2605
ي راضن

ذكرمحمد لطفن

ن الخالدي20151010001الطب والجراحةبكالوريوس2606 ذكرمبارك فيصل علي  حسي 

ذكرمحمد دبوس محمد سند الجالهمه20151010002الطب والجراحةبكالوريوس2607

ذكرعبدالوهاب محمد عبدالوهاب الشيخلي20151010003الطب والجراحةبكالوريوس2608

ن عبدالمحسن القطان20151010004الطب والجراحةبكالوريوس2609 ذكرمحمد عبد اللطيف احمد حسي 

ي20151010005الطب والجراحةبكالوريوس2610 ذكرعبدهللا فالح محمد الظفن 

ذكرحمود حامد معتق الرشيدي20151010006الطب والجراحةبكالوريوس2611

أنثىنوره عبد العزيز صالح سليمان ابا الخيل20151010007الطب والجراحةبكالوريوس2612

ي فياض فياض20151010008الطب والجراحةبكالوريوس2613 أنثىرتاج ناج 

ن  عبدهللا احمد  صالح العيدان20151010009الطب والجراحةبكالوريوس2614 ذكرسالم حسي 

امنه علي جابر ثامر20151010010الطب والجراحةبكالوريوس2615
أنثى

ي20151010011الطب والجراحةبكالوريوس2616
أنثىهاجر عبد الحليم بشن  محمد  محسن العتيفر

ذكرمبارك سالم مبارك  هيف مبارك  الحجرف20151010012الطب والجراحةبكالوريوس2617

ن ملك الكندري20151010013الطب والجراحةبكالوريوس2618 ذكرعبد العزيز اسحاق حسي 

أنثىاالء شحادة  20151010014الطب والجراحةبكالوريوس2619

أنثىماب محمود غريب جوهر مراد عبدهللا20151010015الطب والجراحةبكالوريوس2620

أنثىدالل طالل  مجرن اسماعيل  نارص المجرن20151010017الطب والجراحةبكالوريوس2621

ذكرسعد عبدهللا سعد حماد العجمي20151010018الطب والجراحةبكالوريوس2622

أنثىوضحه فيصل صالح الهده20151010019الطب والجراحةبكالوريوس2623

أنثىيارا احمد الحمود 20151010020الطب والجراحةبكالوريوس2624

أنثىمروة عبدهللا خالد احمد النصار الدورسي20151010021الطب والجراحةبكالوريوس2625

ذكرمحمود طه عبدهللا النعيمي20151010022الطب والجراحةبكالوريوس2626

ن20151010024الطب والجراحةبكالوريوس2627 يف ابو التي  يف صالح رسر ذكررسر

ي20151010026الطب والجراحةبكالوريوس2628 ذكرحمد سلطان سهو حمدان محمد المطن 

ذكريوسف محمد ابوليل 20151010027الطب والجراحةبكالوريوس2629

أنثىمرح محمد عبد الفتاح عبيد20151010028الطب والجراحةبكالوريوس2630

ن المطاوعه20151010029الطب والجراحةبكالوريوس2631 أنثىوعد عيس حسي 

ن 20151010030الطب والجراحةبكالوريوس2632 ذكراحمد عماش الحسي 

ساره مرعي الزامل 20151010031الطب والجراحةبكالوريوس2633
أنثى

أنثىمروج عائش عبدربه النفيعي20151010032الطب والجراحةبكالوريوس2634

ي20151010033الطب والجراحةبكالوريوس2635
أنثىفاطمه موىس نرص هللا البلوىسر

أنثىاروى عبد العزيز حامد فالته20151010034الطب والجراحةبكالوريوس2636

ذكرخليل ابو كشك  20151010035الطب والجراحةبكالوريوس2637

أنثىميسا عبد الخالق  20151010036الطب والجراحةبكالوريوس2638

أنثىنغم يونس  20151010038الطب والجراحةبكالوريوس2639

أنثىارساء جيوىسي  20151010039الطب والجراحةبكالوريوس2640

ذكررفيق اغبارية  20151010040الطب والجراحةبكالوريوس2641

أنثىسمات زحالقة  20151010041الطب والجراحةبكالوريوس2642

أنثىسهام فحماوي  20151010044الطب والجراحةبكالوريوس2643

ي  20151010045الطب والجراحةبكالوريوس2644 مرام شلث 
أنثى

ي ابراهيم الحمادي20151010046الطب والجراحةبكالوريوس2645 أنثىارساء درويش حىح 

ن محاجنة  20151010048الطب والجراحةبكالوريوس2646 أنثىرني 

ذكرسالم اغباريه  20151010049الطب والجراحةبكالوريوس2647

ذكرجهاد شدافنة  20151010050الطب والجراحةبكالوريوس2648

ي 20151010051الطب والجراحةبكالوريوس2649 امل حسن عران 
أنثى

أنثىبراءه عمري  20151010052الطب والجراحةبكالوريوس2650

دانا مرعي  20151010053الطب والجراحةبكالوريوس2651
أنثى

 علي ابراهيم حاجيه20151010054الطب والجراحةبكالوريوس2652
ن ذكرحسي 
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ذكرجواد ابو نصار  20151010055الطب والجراحةبكالوريوس2653

ذكرحكم عصام ابراهيم تادرس20151010056الطب والجراحةبكالوريوس2654

أنثىرواء بدير  20151010057الطب والجراحةبكالوريوس2655

ذكرنارص طارق فاضل الدورسي20151010058الطب والجراحةبكالوريوس2656

ي20151010059الطب والجراحةبكالوريوس2657
ذكرمنصور نمر منصور الشافر

ذكرمحمد دراوشة  20151010060الطب والجراحةبكالوريوس2658

أنثىربوعه احمد عبد القادر 20151010061الطب والجراحةبكالوريوس2659

ي خابط20151010062الطب والجراحةبكالوريوس2660 ذكريعقوب محمد صليث 

أنثىدانية محمود حسن بدريه20151010063الطب والجراحةبكالوريوس2661

ذكرمحمد مطلق خميس سالم العازمي20151010064الطب والجراحةبكالوريوس2662

ذكرمحمد يارس العمارين 20151010065الطب والجراحةبكالوريوس2663

أنثىمرفت محمد عبد الرحمن ابو جامع20151010066الطب والجراحةبكالوريوس2664

أنثىحليمه عمر العوم 20151010067الطب والجراحةبكالوريوس2665

ذكرالحكم محمود عبدالرحمن 20152010001الطب والجراحةبكالوريوس2666

ذكرعبدالرحمن علي خلف الدويري20152010004الطب والجراحةبكالوريوس2667

ن خالد عبد الرحمن المسلمي20152010005الطب والجراحةبكالوريوس2668 أنثىنيفي 

ذكرمحمد احمد الحمود 20152010006الطب والجراحةبكالوريوس2669

ن داود20152010011الطب والجراحةبكالوريوس2670 أنثىجود نجيب حسي 

أنثىمرح ماهر كايد الحلو20152010012الطب والجراحةبكالوريوس2671

ي وحود القصاب 20152010015الطب والجراحةبكالوريوس2672
ذكرمنذر عبدالكافن

ذكرعبدهللا عامر نصار منصور20152010016الطب والجراحةبكالوريوس2673

ذكرأحمد سيف فيصل شطناوي20152010018الطب والجراحةبكالوريوس2674

أنثىرهف نبيل خطاب 20152010019الطب والجراحةبكالوريوس2675

ذكرعباده محمود صالح ابورصه20152010020الطب والجراحةبكالوريوس2676

أنثىايه خالد صالح الزراق20152010021الطب والجراحةبكالوريوس2677

ذكرفهد محمد جميل ابراهيم السيد20152010022الطب والجراحةبكالوريوس2678

ذكريحث  نارص محمد سليمان20152010026الطب والجراحةبكالوريوس2679

ي20152010031الطب والجراحةبكالوريوس2680 ن احمد عيس الزعث  أنثىنيفي 

ي20152010033الطب والجراحةبكالوريوس2681
أنثىرغد محمد فرحان محمد الديحانن

أنثىفرح عبدالرحمن الفارس 20152010035الطب والجراحةبكالوريوس2682

ذكرعبد العزيز فارس النمر 20152010036الطب والجراحةبكالوريوس2683

ذكرمحمد عامر احمد حوافظه20152010038الطب والجراحةبكالوريوس2684

ذكرخالد شفيق محمد الهزايمه20152010039الطب والجراحةبكالوريوس2685

ذكرعمار سعاده عبد الرحيم ابو سعادة20152010041الطب والجراحةبكالوريوس2686

ذكرعباس محمد عباس حسن سليمان20152010042الطب والجراحةبكالوريوس2687

 علي عناد جابر سعد20152010043الطب والجراحةبكالوريوس2688
ن ذكرحسي 

ي احمد الصباح20152010044الطب والجراحةبكالوريوس2689
ذكرمحمد عادل محمد تفر

ذكرحكم علي ازهر 20152010047الطب والجراحةبكالوريوس2690

أنثىماريا جهاد كامل عمارنه20152010048الطب والجراحةبكالوريوس2691

أنثىرؤى نارص القداح 20152010051الطب والجراحةبكالوريوس2692

أنثىهال طه احمد الغزو20152010052الطب والجراحةبكالوريوس2693

ي20152010053الطب والجراحةبكالوريوس2694 حنان احمد عايد الزعث 
أنثى

دانا علي عبدهللا عمرو20152010054الطب والجراحةبكالوريوس2695
أنثى

أنثىسوزان كمال محمد الخاروف20152010057الطب والجراحةبكالوريوس2696

ذكرمهند مروان حسن بدارنه20152010058الطب والجراحةبكالوريوس2697

ي20152010062الطب والجراحةبكالوريوس2698 ن ذكرمحمد فهد عبيد شحاده العنن

ي20152010063الطب والجراحةبكالوريوس2699
أنثىآالء وسام ربىحي الحسيثن

أنثىشهد هيثم عبدالقادر قدور20152010066الطب والجراحةبكالوريوس2700

  كياىلي 20152010067الطب والجراحةبكالوريوس2701
ن مصطفن أنثىلي 

رؤى علي  الغانم 20152010068الطب والجراحةبكالوريوس2702
أنثى

وق محمد عليان درادكه20152010069الطب والجراحةبكالوريوس2703 أنثىرسر
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ذكرعبد الرحمن ضياء الدين السيد 20152010070الطب والجراحةبكالوريوس2704

ن نزار رشاد شبارو20152010075الطب والجراحةبكالوريوس2705 أنثىنيفي 

ذكرمدثر عيس هالل حتامله20152010076الطب والجراحةبكالوريوس2706

ذكراحمد سهيل العساوده 20152010077الطب والجراحةبكالوريوس2707

ي20152010078الطب والجراحةبكالوريوس2708
ذكرعالء رائد ابراهيم مومثن

ذكرحسام عماد ابراهيم مطالقه20152010079الطب والجراحةبكالوريوس2709

ي الصوالحه20152010082الطب والجراحةبكالوريوس2710
ي يوسف حسثن

ذكرحسثن

أنثىالنا حسن محمد غزو20152010083الطب والجراحةبكالوريوس2711

ي اسماعيل20152010084الطب والجراحةبكالوريوس2712
أنثىاالء احمد محمود بثن

ذكراوس نادر يوسف الغزاوى20152010086الطب والجراحةبكالوريوس2713

ذكرعبد العزيز جياد صن  شنات عواد الشمري20152010087الطب والجراحةبكالوريوس2714

ي20152010088الطب والجراحةبكالوريوس2715
ي هانن

ذكرخالد وليد عبدالرحيم بثن

أنثىديما هشام محمود عرار20152010092الطب والجراحةبكالوريوس2716

ذكرنشمي حسن محمد النصن 20152010093الطب والجراحةبكالوريوس2717

ذكرعمار عامر يوسف العمري20152010094الطب والجراحةبكالوريوس2718

ذكرمحمد حسن مهدي احمد الصفاف20152010097الطب والجراحةبكالوريوس2719

ذكرايهم عبد الوهاب احمد المرصي20152010099الطب والجراحةبكالوريوس2720

ي 20152010101الطب والجراحةبكالوريوس2721
ي العدوانن

ذكرسهل حناىسر

ذكرسعد أحمد سميح سعيدان20152010103الطب والجراحةبكالوريوس2722

ذكرعبد هللا عبد القادر  صالحيه20152010108الطب والجراحةبكالوريوس2723

ذكرمحمد احمد عوض بدر20152010109الطب والجراحةبكالوريوس2724

أنثىرهاف باسم محمد أحمد20152010111الطب والجراحةبكالوريوس2725

ي20152010112الطب والجراحةبكالوريوس2726 ن ذكرسلطان ابراهيم حوري العنن

رن  جهاد فضيل طناشات20152010115الطب والجراحةبكالوريوس2727
أنثى

ذكرحمزه ظافر طلعت عقل20152010118الطب والجراحةبكالوريوس2728

ذكرطارق محمد رامي شيخ عثمان 20152010120الطب والجراحةبكالوريوس2729

ي جنيد 20152010121الطب والجراحةبكالوريوس2730 أنثىمريم جهاد حىح 

أنثىزهراء حميد حسن فضل20152010124الطب والجراحةبكالوريوس2731

ي 20152010125الطب والجراحةبكالوريوس2732
أنثىبيان باسل الحافن

ذكرحسن محمد  اسعد20152010126الطب والجراحةبكالوريوس2733

أنثىرهف جمال احمد البلوي20152010127الطب والجراحةبكالوريوس2734

ذكردويك" محمد نعيم"خالد عصام 20152010129الطب والجراحةبكالوريوس2735

ذكرأحمد صالح الدين محمد فارس20152010131الطب والجراحةبكالوريوس2736

أنثىغزل عبدالحليم حمود 20152010132الطب والجراحةبكالوريوس2737

ي20152010135الطب والجراحةبكالوريوس2738 ن ذكرعبدهللا ابراهيم عقله العنن

ذكراحمد محمد عبدهللا عاشور20152010136الطب والجراحةبكالوريوس2739

ذكرمحمد مجدي يوسف الخمايسه20152010137الطب والجراحةبكالوريوس2740

أنثىروان بسام محمد عتوم20152010138الطب والجراحةبكالوريوس2741

ذكرباسل محمود حسن عودة20152010139الطب والجراحةبكالوريوس2742

ي 20152010140الطب والجراحةبكالوريوس2743
ذكرمصطفن محمد العلوانن

ي 20152010141الطب والجراحةبكالوريوس2744
ذكرعبدالرؤوف ماهر الحبسر

أنثىمرنان أحمد خليفه 20152010142الطب والجراحةبكالوريوس2745

ي 20152010144الطب والجراحةبكالوريوس2746 ذكربالل محمد الدرون 

ذكرحسام خطار سلمون 20152010146الطب والجراحةبكالوريوس2747

ذكرمحمد عمران محمد جن 20152010147الطب والجراحةبكالوريوس2748

أنثىهبه محمد بدحان المروج20152010149الطب والجراحةبكالوريوس2749

أنثىدانا معن احمد خلف20152010151الطب والجراحةبكالوريوس2750

ي شنار20152010153الطب والجراحةبكالوريوس2751
ي ماضن

أنثىنور راضن

أنثىساره هادي النقطه 20152010155الطب والجراحةبكالوريوس2752

أنثىايه مصطفن الموىل 20152010159الطب والجراحةبكالوريوس2753

أنثىداليا احمد مصطفن ابوزينه20152010161الطب والجراحةبكالوريوس2754
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ذكرعبدالرحمن محمد رجب حبيب هللا20152010162الطب والجراحةبكالوريوس2755

ذكرباسل سامي عائد سمور20152010163الطب والجراحةبكالوريوس2756

ذكراسماعيل الهادي احمد امعيظي20152010164الطب والجراحةبكالوريوس2757

ادقه20152010165الطب والجراحةبكالوريوس2758 ن رسر ذكرعلي موفق حسي 

ذكرزياد عماد داود 20152010166الطب والجراحةبكالوريوس2759

ذكرمحمد ابراهيم صادق المسافرة20152010167الطب والجراحةبكالوريوس2760

ذكرسيف احمد خلف الشلول20152010168الطب والجراحةبكالوريوس2761

ي20152010170الطب والجراحةبكالوريوس2762
ي راشد ثويثن

ذكرسالم ثويثن

ي20152010171الطب والجراحةبكالوريوس2763
ديثن ذكرمحمود عبدالحكيم علي الن 

ي 20152010172الطب والجراحةبكالوريوس2764 ذكرعبد القادر محمد طاهر  توتونىح 

أنثىلم خميس كساب الحبيالن20152010173الطب والجراحةبكالوريوس2765

ي20152010174الطب والجراحةبكالوريوس2766 ن ذكربندر جمال احمد العنن

ذكرهارون قاسم المرصي 20152010176الطب والجراحةبكالوريوس2767

ذكرعبدهللا محمد سالم ابوعاقوله20152010177الطب والجراحةبكالوريوس2768

ذكرمحمود ماجد محمود رضوان20152010178الطب والجراحةبكالوريوس2769

أنثىاالء عامر خزندار 20152010179الطب والجراحةبكالوريوس2770

ن20152010180الطب والجراحةبكالوريوس2771 أنثىمروه السيد محمد السيد محمد ابو العني 

ذكرمحمد نزيه حمزه الشلول20152010181الطب والجراحةبكالوريوس2772

ن20152010182الطب والجراحةبكالوريوس2773 ذكرماجد زياد حمادة شاهي 

ذكرضياء نبيل سلمان النتشه20152010184الطب والجراحةبكالوريوس2774

أنثىغالية أحمد عوض العجارمة20152010185الطب والجراحةبكالوريوس2775

ي الحمورى20152010186الطب والجراحةبكالوريوس2776 ذكرمحمد جمال ناج 

ي ملحم20152010187الطب والجراحةبكالوريوس2777
ذكرمعاذ محمد سالم بثن

ذكرمهند محمد محمود سماره20152010190الطب والجراحةبكالوريوس2778

أنثىفرح محمد سعيد طالب الجيوىسي20152010191الطب والجراحةبكالوريوس2779

ذكرفايز موىس فايز عتوم20152010194الطب والجراحةبكالوريوس2780

ي20152010197الطب والجراحةبكالوريوس2781 ذكرراكان نارص محمد عسن 

ذكرموىس عبدالمنعم موىس جابر20152010198الطب والجراحةبكالوريوس2782

ن محمد فريوان الصالح20152010200الطب والجراحةبكالوريوس2783 ذكرمعنر

ذكراحمد عمر علي الشقران20152010202الطب والجراحةبكالوريوس2784

ي20152010204الطب والجراحةبكالوريوس2785
آيه محمود محمد علي الكيالنن

أنثى

ذكراحمد عماد احمد خشان20152010207الطب والجراحةبكالوريوس2786

ي ارشيد20152010208الطب والجراحةبكالوريوس2787
ذكرعاصم عمر عبدالقادر بثن

ان20152010211الطب والجراحةبكالوريوس2788 أنثىبيان نواف مطرد السمن 

ن الحمود20152010213الطب والجراحةبكالوريوس2789 أنثىرهف صفوت حسي 

ذكرمحمد اسامه محمد سعيد  سليم20152010214الطب والجراحةبكالوريوس2790

ي موىس20152010216الطب والجراحةبكالوريوس2791
ذكرشادي سامي موىس بثن

ة بنت حمزة  20152010219الطب والجراحةبكالوريوس2792 أنثىنور شهن 

أنثىبوتري ايمي عفرينا بنت راج موىس  20152010220الطب والجراحةبكالوريوس2793

أنثىتنجكو نور عزيان صفيا بنت تنجكو شمسول أالنج 20152010221الطب والجراحةبكالوريوس2794

ذكرعبد السالم نضال السوىس 20152010222الطب والجراحةبكالوريوس2795

أنثىلم ماجد عبدالرحيم سالمه20152010223الطب والجراحةبكالوريوس2796

ذكرحمزه احمد محمد الصمادى20152010225الطب والجراحةبكالوريوس2797

ي20152010227الطب والجراحةبكالوريوس2798 توجان فيصل منصور الزعث 
أنثى

ذكربشار محمد احمد الصمادى20152010228الطب والجراحةبكالوريوس2799

ذكرسامي فائق محمود الشاحنه20152010229الطب والجراحةبكالوريوس2800

أنثىحسناء عيس عبدالوهاب طالق20152010232الطب والجراحةبكالوريوس2801

ف احمد سليمان البعول20152010233الطب والجراحةبكالوريوس2802 ذكرارسر

أنثىندى أحمد فهمي العالم20152010235الطب والجراحةبكالوريوس2803

ي20152010236الطب والجراحةبكالوريوس2804
أنثىمها فاروق محمد الحورانن

ن قيس عبدهللا ابوفنس20152010237الطب والجراحةبكالوريوس2805 أنثىلجي 
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ذكراحمد سعيد سليم عبدالفتاح20152010238الطب والجراحةبكالوريوس2806

ذكرراكان بسام توفيق عماري20152010239الطب والجراحةبكالوريوس2807

 علي قاسم الطويط20152010240الطب والجراحةبكالوريوس2808
ن ذكرحسي 

ادقة20152010241الطب والجراحةبكالوريوس2809 ن رسر أنثىجود موفق حسي 

ي محمود البسطامي20152010242الطب والجراحةبكالوريوس2810
ذكراياد صدفر

ذكرعمرو كايد يوسف عتوم20152010243الطب والجراحةبكالوريوس2811

ذكرفيصل عمر سعيد عثامنه20152010245الطب والجراحةبكالوريوس2812

أنثىبيان محمد خرصن شديفات20152010246الطب والجراحةبكالوريوس2813

ذكركنان عبدالنارص محمد سعيد الشنيقات20152010247الطب والجراحةبكالوريوس2814

أنثىنانسي احمد عبدهللا ابوعامود20152010248الطب والجراحةبكالوريوس2815

ذكرسعد عمار فايز سبوبه20152010249الطب والجراحةبكالوريوس2816

أنثىساره فتىحي حسن 20152010250الطب والجراحةبكالوريوس2817

ذكرمحمد نايف جن  أبوقبه20152010251الطب والجراحةبكالوريوس2818

أنثىساره عزام احمد نجم20152010252الطب والجراحةبكالوريوس2819

ي سليمان العناقره20152010253الطب والجراحةبكالوريوس2820
ذكرحامد هانن

ن عثمان حالق20152010254الطب والجراحةبكالوريوس2821 ذكرعامر حسي 

ذكرضياء عيد جن  العراعره20152010255الطب والجراحةبكالوريوس2822

ذكرعمرو محمد خن  حسن العمرى20152010256الطب والجراحةبكالوريوس2823

ذكرحمزه عبدالحكيم عبدالرحمن حبوش20152010257الطب والجراحةبكالوريوس2824

ذكريحث  محمود يحث  الحاللمه20152010258الطب والجراحةبكالوريوس2825

أنثىارساء عبدالوهاب علي سالمه20152010260الطب والجراحةبكالوريوس2826

ن حابس موىس الزغول20152010261الطب والجراحةبكالوريوس2827 أنثىنرمي 

أنثىميساء امجد سليمان الختاتنه20152010262الطب والجراحةبكالوريوس2828

ذكرليث صبيح جميل الحجازين20152010263الطب والجراحةبكالوريوس2829

ذكرصائب فؤاد صالح العجيالت20152010264الطب والجراحةبكالوريوس2830

أنثىرزان محمود توفيق ابوشهاب20152010265الطب والجراحةبكالوريوس2831

أنثىبيان زياد مصطفن الخطيب20152010266الطب والجراحةبكالوريوس2832

ذكررشاد خالد رشاد قعدان20152010267الطب والجراحةبكالوريوس2833

أنثىنوره عبدالباسط محمد خلف20152010268الطب والجراحةبكالوريوس2834

ذكريزن سفيان محمد عبندة20152010269الطب والجراحةبكالوريوس2835

ذكرأكرم محمد أكرم كرمول20152010270الطب والجراحةبكالوريوس2836

أنثىروان سمن  محمد عوده20152010271الطب والجراحةبكالوريوس2837

ذكرطارق الياس ابراهيم حداد20152010272الطب والجراحةبكالوريوس2838

ذكرطارق بشن  علي حلوة20152010273الطب والجراحةبكالوريوس2839

ن20152010274الطب والجراحةبكالوريوس2840 أنثىسمية محمد شعبان أبوقلبي 

ذكربراء السالم محمد خليل محمد توفيق خصاونة20152010275الطب والجراحةبكالوريوس2841

ذكرسامي سميح سامي العقاد20152010276الطب والجراحةبكالوريوس2842

رن  عبدالرزاق يوسف ابزي    ع20152010277الطب والجراحةبكالوريوس2843
أنثى

ن يوسف راغب محمود20152010278الطب والجراحةبكالوريوس2844 ذكرمعنر

ذكرعمرو محمد عقل الصوافطة20152010279الطب والجراحةبكالوريوس2845

ي20152010280الطب والجراحةبكالوريوس2846
ذكرمحمود مراد ابراهيم عبد الغثن

أنثىسوفانا فارس فندى البطاينه20152010281الطب والجراحةبكالوريوس2847

أنثىدانا سليمان محمد كساسبه20152010282الطب والجراحةبكالوريوس2848

ذكرخالد عثمان خالد طاهات20152010283الطب والجراحةبكالوريوس2849

ذكرخليل محمد خليل سلمان20152010284الطب والجراحةبكالوريوس2850

ي20152010285الطب والجراحةبكالوريوس2851
ذكرعمر محمد عزات الطعانن

أنثىمرام مصطفن احمد الشياب20152010286الطب والجراحةبكالوريوس2852

رن  حسام سويد 20152010287الطب والجراحةبكالوريوس2853
أنثى

أنثىرهف اسماعيل محمد الصمادي20152010288الطب والجراحةبكالوريوس2854

أنثىنور عبدالباسط عبداللطيف أبوطاحون20152010289الطب والجراحةبكالوريوس2855

ذكرعبدهللا نهاد محمد بدر20152010291الطب والجراحةبكالوريوس2856
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ذكرثابت محمود صالح خصاونه20152010292الطب والجراحةبكالوريوس2857

ذكرعمر يحث  فارس 20152010293الطب والجراحةبكالوريوس2858

أنثىشهد انور حمزه شلول20152010294الطب والجراحةبكالوريوس2859

ذكرفهمي باسم فهمي مقبل20152010295الطب والجراحةبكالوريوس2860

ن وائل محمد ابو قياص20152010296الطب والجراحةبكالوريوس2861 أنثىلي 

ذكرعبدهللا مهند طلعت الخالدي20152010298الطب والجراحةبكالوريوس2862

أنثىمريم فرحان جمعه فرحان جمعه20152010300الطب والجراحةبكالوريوس2863

ذكرباسل محمد حجازي عيد احمرو20152010301الطب والجراحةبكالوريوس2864

ذكرعبد المجيد ابراهيم نبيل الجريري20152010302الطب والجراحةبكالوريوس2865

أنثىنور محمد سلمان محمد سلمان خلف20152010304الطب والجراحةبكالوريوس2866

ذكرفؤاد مازن فؤاد هلسه20152010305الطب والجراحةبكالوريوس2867

ي 20152010306الطب والجراحةبكالوريوس2868
ذكراحمد خالد الحبسر

ي  20152010307الطب والجراحةبكالوريوس2869 دانا ران 
أنثى

ذكرساهر خالدي  20152010308الطب والجراحةبكالوريوس2870

أنثىهال عماد سعدو بنات20152010309الطب والجراحةبكالوريوس2871

ذكرمحمد بديع محمد العثمان20152010310الطب والجراحةبكالوريوس2872

ن نقرش20152010311الطب والجراحةبكالوريوس2873 ذكرطارق طلعات حسي 

أنثىنقاء خالد احمد الشياب20152010312الطب والجراحةبكالوريوس2874

أنثىراما نبيل قاسم هيالت20152010313الطب والجراحةبكالوريوس2875

تيماء ناجح علي خويله20152010314الطب والجراحةبكالوريوس2876
أنثى

أنثىعرين خليل رشيد الخصاونه20152010315الطب والجراحةبكالوريوس2877

أنثىصوفيا محمد هاشم الشواقفه20152010316الطب والجراحةبكالوريوس2878

ي20152010317الطب والجراحةبكالوريوس2879
ذكريمان عبد الباسط محمد سعيد العجلونن

 رامي كمال النسور20152010318الطب والجراحةبكالوريوس2880
ن أنثىحني 

ذكرمقداد عبد الرحمن محمد قنديل20152010319الطب والجراحةبكالوريوس2881

ذكرمحمد زكريا علي الحمورى20152010320الطب والجراحةبكالوريوس2882

ذكرحسن عزام  20152010321الطب والجراحةبكالوريوس2883

ذكرمحمد نجيدات  20152010322الطب والجراحةبكالوريوس2884

أنثىنوران غدير  20152010323الطب والجراحةبكالوريوس2885

أنثىبيان خمايسي  20152010324الطب والجراحةبكالوريوس2886

أنثىشهد خمايسي  20152010325الطب والجراحةبكالوريوس2887

أنثىامال طه  20152010326الطب والجراحةبكالوريوس2888

أنثىرنا ابو فول  20152010327الطب والجراحةبكالوريوس2889

أنثىفاطمة اسامة رباح الشايب20152010328الطب والجراحةبكالوريوس2890

أنثىروىء عزايزه  20152010330الطب والجراحةبكالوريوس2891

ذكرورد حسن  20152010331الطب والجراحةبكالوريوس2892

ي ابوكليب  20152010332الطب والجراحةبكالوريوس2893
أنثىستيفانن

ي الخصاونه20152010333الطب والجراحةبكالوريوس2894
ذكرمؤنس محمد صدفر

أنثىراما جعفر محمد عالونه20152010334الطب والجراحةبكالوريوس2895

ي20152010336الطب والجراحةبكالوريوس2896
ذكرمحمد شكرى يوسف الفن

ي20152010337الطب والجراحةبكالوريوس2897
ذكرمحمد نور سامح محمد ابوصيثن

ن درادكه20152010338الطب والجراحةبكالوريوس2898 حبيل حسي  ذكرموىس رسر

ي20152010339الطب والجراحةبكالوريوس2899
أنثىرئام أكرم سعود الربيفر

ي  20152010340الطب والجراحةبكالوريوس2900
أنثىحنان زرعيثن

ذكرمحمد جزماوي  20152010342الطب والجراحةبكالوريوس2901

أنثىرشا ابو سبيه  20152010344الطب والجراحةبكالوريوس2902

أنثىنىه قاسم  20152010346الطب والجراحةبكالوريوس2903

أنثىنادين وائل محمد بنات20152010348الطب والجراحةبكالوريوس2904

ن حسان الرحيباوي20152010349الطب والجراحةبكالوريوس2905 ذكرليث حسي 

ذكراحمد محمود احمد حزين20152010350الطب والجراحةبكالوريوس2906

ي فتىحي الزيوت20152010351الطب والجراحةبكالوريوس2907
أنثىدعاء عونن
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ن ماهر صبىحي ادعيس20152010353الطب والجراحةبكالوريوس2908 ذكرمحمد االمي 

أنثىسميحه زهره  20152010354الطب والجراحةبكالوريوس2909

مي زحالقة  20152010355الطب والجراحةبكالوريوس2910
أنثى

أنثىميس مرزوق  20152010356الطب والجراحةبكالوريوس2911

أنثىساره نشات صالح ابوصالح20152010357الطب والجراحةبكالوريوس2912

 الشامي20152010358الطب والجراحةبكالوريوس2913
ن أنثىفرح ليث ياسي 

ي وادي20152010359الطب والجراحةبكالوريوس2914
أنثىرهف غسان حسثن

ار احمد الحرباوي20152010360الطب والجراحةبكالوريوس2915 أنثىهوازن رصن

ي20152010361الطب والجراحةبكالوريوس2916
أنثىالرا هشام بدوي الميىحن

ي محمد زعينر20152010362الطب والجراحةبكالوريوس2917
ذكرباسل هانن

ذكرأسامه عبدهللا خليل بصه20152010363الطب والجراحةبكالوريوس2918

أنثىفرح مازن ابراهيم ابوسعن20152010364الطب والجراحةبكالوريوس2919

ذكرمهند ماجد الياس النن 20152010365الطب والجراحةبكالوريوس2920

ليان رامز علي حجازي20152010366الطب والجراحةبكالوريوس2921
أنثى

ذكرالحكم خالد بشن  البطوش20152010367الطب والجراحةبكالوريوس2922

ذكرعمار محمد درزي الفواعره20152010368الطب والجراحةبكالوريوس2923

ذكررعد جمال حسان الطاهات20152010369الطب والجراحةبكالوريوس2924

ذكرمالك اسامه علي زيود20152010370الطب والجراحةبكالوريوس2925

ذكرجمال حازم جمال قيسي20152010371الطب والجراحةبكالوريوس2926

ي عيس20152010372الطب والجراحةبكالوريوس2927
ذكراوس خالد محمد بثن

أنثىسىح  محمد خن  سعد التل20152010373الطب والجراحةبكالوريوس2928

ذكرمحمد احمد سعيد الشياب20152010374الطب والجراحةبكالوريوس2929

ي20152010376الطب والجراحةبكالوريوس2930
أنثىهبه زكريا احمد عبويثن

ذكرمحمد زياد محمد نوفل20152010377الطب والجراحةبكالوريوس2931

ن نصار20152010378الطب والجراحةبكالوريوس2932 أنثىسندس طاهر امي 

أنثىسهام فاروق صالح تادرس20152010379الطب والجراحةبكالوريوس2933

ذكرحمزه يوسف علي الكوفىحي20152010380الطب والجراحةبكالوريوس2934

ذكرجمال ادم يوسف محمد علعاىلي20160010001الطب والجراحةبكالوريوس2935

ن نبيل محمود لطايفه20160010002الطب والجراحةبكالوريوس2936 أنثىحني 

ن احمد معابره20160010003الطب والجراحةبكالوريوس2937 ذكراحمد حسي 

ي فواز20160010004الطب والجراحةبكالوريوس2938
أنثىهديل ماجد محمد بثن

أنثىرهف علي احمد القصاروه20160010005الطب والجراحةبكالوريوس2939

املي موريس الياس برهم20160010006الطب والجراحةبكالوريوس2940
أنثى

أنثىصبا العرب محمد قدوره20160010007الطب والجراحةبكالوريوس2941

ذكرعباده امجد محمد قنديل20160010008الطب والجراحةبكالوريوس2942

ن شطناوي20160010009الطب والجراحةبكالوريوس2943  مازن ياسي 
أنثىتفر

أنثىميس بسام موىس طشطوش20160010010الطب والجراحةبكالوريوس2944

أنثىدينا برهان اسماعيل درويش20160010011الطب والجراحةبكالوريوس2945

ن يوسف عبدالقادر ابوشندي20160010012الطب والجراحةبكالوريوس2946 أنثىحني 

ن محمد االسطه20160010013الطب والجراحةبكالوريوس2947 أنثىنور حسي 

ذكرحسام فيصل صالح العثامنه20160010014الطب والجراحةبكالوريوس2948

أنثىالنا عيس محمود العزام20160010015الطب والجراحةبكالوريوس2949

ذكرزيد انس عبدالرؤوف النابلسي20160010016الطب والجراحةبكالوريوس2950

ذكرعمرو محمد محمود الفاضل20160010017الطب والجراحةبكالوريوس2951

ي ارشيد20160010018الطب والجراحةبكالوريوس2952
 علي  بثن

ن ذكرعمر محمد امي 

ذكرمحمد عليان محمد القرعان20160010019الطب والجراحةبكالوريوس2953

ذكرفراس عدنان ابراهيم خضن 20160010020الطب والجراحةبكالوريوس2954

ى احمد قاسم البشن 20160010021الطب والجراحةبكالوريوس2955 أنثىبشر

ي20160010022الطب والجراحةبكالوريوس2956
ذكرطارق خلدون محمد المومثن

فات20160010023الطب والجراحةبكالوريوس2957 ذكرعدنان خلف صياح الشر

ذكرعبدهللا عمر عقاب رسحان20160010024الطب والجراحةبكالوريوس2958
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أنثىهيا محمد مفلح جراح20160010025الطب والجراحةبكالوريوس2959

ذكرليث حذيفه ابراهيم عقل20160010026الطب والجراحةبكالوريوس2960

أنثىغدير عامر عبدالسالم عجاوي20160010027الطب والجراحةبكالوريوس2961

أنثىبيسان محمد محمود ابوالهيجاء20160010028الطب والجراحةبكالوريوس2962

أنثىوالء خالد محمد الشبول20160010029الطب والجراحةبكالوريوس2963

ذكرفادي سامر موىس ايوب20160010030الطب والجراحةبكالوريوس2964

أنثىآمال محمد احمد السنجالوي20160010031الطب والجراحةبكالوريوس2965

ذكرطارق هيثم عبدالعزيز الرواشده20160010032الطب والجراحةبكالوريوس2966

ذكراحمد عمر عبدهللا العمري20160010033الطب والجراحةبكالوريوس2967

ذكرمحمد علي محمد القضاه20160010034الطب والجراحةبكالوريوس2968

أنثىرزان محمد يوسف الجوارنه20160010035الطب والجراحةبكالوريوس2969

هال خليفه احمد الجباىلي20160010036الطب والجراحةبكالوريوس2970
أنثى

أنثىرفيف حمد علي عبدالرزاق20160010037الطب والجراحةبكالوريوس2971

ي20160010038الطب والجراحةبكالوريوس2972
ن النعواىسر ذكريزن فرج حسي 

ذكرباسم حسن احمد مقدادى20160010039الطب والجراحةبكالوريوس2973

ذكرمحمد جهاد طه طالفحه20160010040الطب والجراحةبكالوريوس2974

أنثىساجده خليل ابراهيم زينه20160010041الطب والجراحةبكالوريوس2975

ن20160010042الطب والجراحةبكالوريوس2976 ي ياسي 
أنثىرغد عمر مصطفن بثن

أنثىيارا احسان عبدالرزاق حماده20160010043الطب والجراحةبكالوريوس2977

أنثىمالك مامون محمد عالونه20160010044الطب والجراحةبكالوريوس2978

ن ملكاوي20160010045الطب والجراحةبكالوريوس2979 ذكرعبدهللا صالح حسي 

ذكرغيث عبدهللا محمد ربابعه20160010046الطب والجراحةبكالوريوس2980

ذكرابراهيم اعمر احمد البطاينه20160010047الطب والجراحةبكالوريوس2981

ذكراحمد زهن  محمود كيوان20160010048الطب والجراحةبكالوريوس2982

أنثىجود فرحان سالم شحاتيت20160010049الطب والجراحةبكالوريوس2983

أنثىاالء محمد ضيف هللا الشديه20160010050الطب والجراحةبكالوريوس2984

ي عبدالقادر القرارعه20160010051الطب والجراحةبكالوريوس2985
أنثىافنان هانن

أنثىروان محمد منذر قاسم20160010052الطب والجراحةبكالوريوس2986

أنثىلليان اياد محمد العثمان20160010053الطب والجراحةبكالوريوس2987

اسماء محمدعوده علي ربابعه20160010054الطب والجراحةبكالوريوس2988
أنثى

ن عبدالقادر عبدهللا ابوسليم20160010055الطب والجراحةبكالوريوس2989 أنثىياسمي 

ذكرمحمد رسمي قاسم براهمه20160010056الطب والجراحةبكالوريوس2990

أنثىروان اسامه محمد ابونصن 20160010057الطب والجراحةبكالوريوس2991

مرام هشام علي الجنيدى20160010058الطب والجراحةبكالوريوس2992
أنثى

أنثىغفران محمد سليمان عبدهللا20160010059الطب والجراحةبكالوريوس2993

ي عامر20160010060الطب والجراحةبكالوريوس2994
أنثىوسام عبدالقادر محمد بثن

يده20160010061الطب والجراحةبكالوريوس2995 أنثىآيه احمد صالح الشر

مان20160010062الطب والجراحةبكالوريوس2996 أنثىثواب يوسف عبدهللا الشر

ذكرعمر موىس محمود جرادات20160010063الطب والجراحةبكالوريوس2997

أنثىاسيل ابراهيم حسن مسلم20160010064الطب والجراحةبكالوريوس2998

ات20160010065الطب والجراحةبكالوريوس2999 ذكرمحمد يوسف احمد السمن 

أنثىسلسبيل سالم دخيل هللا العونات20160010066الطب والجراحةبكالوريوس3000

ذكرمعاذ عبدالمهدى عيس عبيدات20160010067الطب والجراحةبكالوريوس3001

ي20160010068الطب والجراحةبكالوريوس3002
ي محمد المومثن

أنثىسالم هانن

أنثىساره محمد عمر القرعان20160010069الطب والجراحةبكالوريوس3003

أنثىشهد احمد مصطفن الرباعي20160010070الطب والجراحةبكالوريوس3004

أنثىساره فايق محمد دبوس20160010071الطب والجراحةبكالوريوس3005

أنثىشيماء احمد خلف ذبيان20160010072الطب والجراحةبكالوريوس3006

ي محمد احمد ابورسيه20160010073الطب والجراحةبكالوريوس3007
ذكرهانن

ن20160010074الطب والجراحةبكالوريوس3008 ذكرصهيب فواز محمود شاهي 

ن عبدالهادي النجادا20160010075الطب والجراحةبكالوريوس3009 أنثىحال ياسي 
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ذكرمحمد جمال محمد مصطفن20160010076الطب والجراحةبكالوريوس3010

ذكرعبدالرحمن محمد يوسف خصاونه20160010077الطب والجراحةبكالوريوس3011

ن هيثم نجيب طعمه20160010078الطب والجراحةبكالوريوس3012 أنثىمارلي 

أنثىايمان احمد محمد ابوعليقه20160010079الطب والجراحةبكالوريوس3013

ذكرايهم ايمن احمد العمرى20160010080الطب والجراحةبكالوريوس3014

أنثىروان عامر محمد االيوب20160010081الطب والجراحةبكالوريوس3015

أنثىساره تيسن  صالح ملكاوي20160010082الطب والجراحةبكالوريوس3016

أنثىرغد محمد فرحان الحواري20160010083الطب والجراحةبكالوريوس3017

ديمه سامي عبدالكريم كليب20160010085الطب والجراحةبكالوريوس3018
أنثى

ذكرمحمد حسن احمد كوفىحي20160010086الطب والجراحةبكالوريوس3019

أنثىادال عبدهللا احمد يونس20160010087الطب والجراحةبكالوريوس3020

أنثىرهف سالم مصطفن سعاده20160010088الطب والجراحةبكالوريوس3021

ذكرحارث حسن سعيد ارصيوع20160010089الطب والجراحةبكالوريوس3022

ي20160010090الطب والجراحةبكالوريوس3023
ذكرعبدالرحمن خالد جمال ازريفر

ذكرعبدهللا خلف احمد ابوالعسل20160010091الطب والجراحةبكالوريوس3024

ذكروليد خالد عليان البلص20160010092الطب والجراحةبكالوريوس3025

أنثىهناء محمد عقله الزبون20160010093الطب والجراحةبكالوريوس3026

ي20160010094الطب والجراحةبكالوريوس3027
أنثىزين عادل عبده المومثن

ي محمد الهياجنه20160010095الطب والجراحةبكالوريوس3028
أنثىجودي وصفن

ذكرعالء يارس محمد عساف20160010096الطب والجراحةبكالوريوس3029

 علي اسعد الداود20160010097الطب والجراحةبكالوريوس3030
ن أنثىلوجي 

ذكرحمزه محمد يوسف السماره20160010098الطب والجراحةبكالوريوس3031

ذكرحسام فتىحي فوزى ابوالرب20160010099الطب والجراحةبكالوريوس3032

أنثىميانا ماجد عبدالمهدي بصول20160010101الطب والجراحةبكالوريوس3033

ذكربشار اديب طالق عبيدات20160010102الطب والجراحةبكالوريوس3034

أنثىبيان محمد ايمن توفيق خصاونه20160010103الطب والجراحةبكالوريوس3035

ذكرعمر محمد صبىحي خليفه20160010104الطب والجراحةبكالوريوس3036

ن ماجد رفيق قاسم20160010105الطب والجراحةبكالوريوس3037 أنثىحني 

فائقه احمد احمد العرامي20160010106الطب والجراحةبكالوريوس3038
أنثى

أنثىعائشه عبدهللا محمد المنحمي20160010107الطب والجراحةبكالوريوس3039

ذكرطاهر عمار محمد نظمي دويك20160010108الطب والجراحةبكالوريوس3040

ي20160010109الطب والجراحةبكالوريوس3041
ذكرغيث فائق شحاده الربضن

أنثىعال محمد توفيق عبيدات20160010110الطب والجراحةبكالوريوس3042

ذكرصالح علي محمد باشماخ20160010111الطب والجراحةبكالوريوس3043

فات20160010112الطب والجراحةبكالوريوس3044 أنثىاحالم سعيد سعود الشر

أنثىفاطمة بنت الصغن  بنمحمد 20160010113الطب والجراحةبكالوريوس3045

ي مرعي20160010114الطب والجراحةبكالوريوس3046
أنثىرغد صالح الدين محمد بثن

ذكرعماد مشهور احمد الوردات20160010115الطب والجراحةبكالوريوس3047

أنثىبيان مامون عبدهللا ابوعبيله20160010116الطب والجراحةبكالوريوس3048

ي20160010117الطب والجراحةبكالوريوس3049 ذكرمحمد ايمن عبدالكريم الزعث 

ذكراحمد رفعه بارودي 20160010118الطب والجراحةبكالوريوس3050

ذكرفيصل فهد محمد عباس خلف20161010002الطب والجراحةبكالوريوس3051

ي 20161010006الطب والجراحةبكالوريوس3052
ذكرفاروق محمد هشام وفانئ

أنثىخديجه محمد مازن عبد الكريم غربيه20161010007الطب والجراحةبكالوريوس3053

ي20161010008الطب والجراحةبكالوريوس3054 ذكرعبدالعزيز مساعد ضبيب رفاع  عبيد       المطن 

 الحرن 20161010009الطب والجراحةبكالوريوس3055
أنثىخلود خالد الفن خلف الفن

ذكررامي موىس محمد الدرايسه20161010010الطب والجراحةبكالوريوس3056

أنثىهاجر موىس القداح 20161010014الطب والجراحةبكالوريوس3057

أنثىزينب شكرى محمد الحرز20161010017الطب والجراحةبكالوريوس3058

أنثىآيه محمد عبد الجليل شائف20161010019الطب والجراحةبكالوريوس3059

ذكرخالد محمد خالد عليان20161010020الطب والجراحةبكالوريوس3060
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أنثىمايا راتب ابراهيم 20161010022الطب والجراحةبكالوريوس3061

ذكرعبدالعزيز وليد عبدهللا خليفه علي الطراروه20161010024الطب والجراحةبكالوريوس3062

ذكروسيم عبدالرحمن عبدو 20161010025الطب والجراحةبكالوريوس3063

ي 20161010027الطب والجراحةبكالوريوس3064 بىح  ذكرمحمد رامز محمود رسر

ذكرفرانسوا عرطول  20161010028الطب والجراحةبكالوريوس3065

ي20161010031الطب والجراحةبكالوريوس3066 ن ذكرعبدالرحمن صالح علي العنن

أنثىنور طه فيصل خلف20161010033الطب والجراحةبكالوريوس3067

 علي محمد بوقحوص20161010034الطب والجراحةبكالوريوس3068
ن أنثىياسمي 

ي20161010036الطب والجراحةبكالوريوس3069 غاده رعد عبدالمنعم الدرون 
أنثى

ذكرمحمد يزن زياد عمار 20161010038الطب والجراحةبكالوريوس3070

أنثىندى محمد حسن عباس ال عبودي20161010039الطب والجراحةبكالوريوس3071

ذكرفارس سالم احمد باكرموم20161010043الطب والجراحةبكالوريوس3072

أنثىعائشة فاضل سعود الفاضل20161010045الطب والجراحةبكالوريوس3073

ذكرعبد النارص بصول  20161010050الطب والجراحةبكالوريوس3074

ذكريزن محمد فارع دحابره20161010053الطب والجراحةبكالوريوس3075

أنثىأسماء فارس زين 20161010054الطب والجراحةبكالوريوس3076

ذكرعلي محمد عبد هللا حيدر علي20161010055الطب والجراحةبكالوريوس3077

ن عثمان  20161010058الطب والجراحةبكالوريوس3078 ذكرحسي 

ي20161010060الطب والجراحةبكالوريوس3079 ن ذكرعبدالعزيز زايد عكاش العنن

ي خاليله  20161010062الطب والجراحةبكالوريوس3080
أنثىامانن

أنثىدالل ابو بكر  20161010063الطب والجراحةبكالوريوس3081

ذكراحمد عصام صالح مريان20161010064الطب والجراحةبكالوريوس3082

ي20161010067الطب والجراحةبكالوريوس3083 ن أنثىنور صالح رحيل مزيد العنن

أنثىزينب السيد امن  العبار20161010068الطب والجراحةبكالوريوس3084

ذكرمحمد ليث نارص سليمان20161010069الطب والجراحةبكالوريوس3085

ي20161010070الطب والجراحةبكالوريوس3086 أنثىمريم عجمي موحان الظفن 

ذكرمحمد مرزوق مناجي العازمي20161010071الطب والجراحةبكالوريوس3087

ي20161010072الطب والجراحةبكالوريوس3088 ذكرأسامه بن نادر مخلوف شهر المغرن 

ن عاصم خالد أحمد20161010074الطب والجراحةبكالوريوس3089 أنثىلي 

ي جميل حمد20161010075الطب والجراحةبكالوريوس3090
أنثىريم وصفن

ذكرعمر نارص معتق حمود محمد جابر الضعينه20161010076الطب والجراحةبكالوريوس3091

ذكرعباس فاضل عبدالكريم غلوم علي نرصهللا االطرم20161010077الطب والجراحةبكالوريوس3092

ذكرفيصل أسامة عبد القادر مغاري20161010078الطب والجراحةبكالوريوس3093

أنثىخديجة عبسي حمامي البو 20161010080الطب والجراحةبكالوريوس3094

ذكرنواف مخلف الموىس 20161010081الطب والجراحةبكالوريوس3095

ذكرسيف عمر احمد الشوبكي20161010083الطب والجراحةبكالوريوس3096

ذكرعبدهللا خالد عبدهللا مشعل العبدهللا20161010085الطب والجراحةبكالوريوس3097

ذكرمحمد اسامه محمد ملكاوي20161010086الطب والجراحةبكالوريوس3098

أنثىدينا عمار عبد المحمود20161010087الطب والجراحةبكالوريوس3099

 علي القرعه20161010088الطب والجراحةبكالوريوس3100
ن ذكرمحمد حسي 

ذكرمحمد سمن  عبدالرزاق زيدان20161010089الطب والجراحةبكالوريوس3101

ي شموط20161010090الطب والجراحةبكالوريوس3102
ذكربشر خالد عبدالغثن

ذكرأبوبكر عدنان حماد رومي20161010091الطب والجراحةبكالوريوس3103

ذكراحمد مصطفن خالد الصباغ20161010092الطب والجراحةبكالوريوس3104

ن ملكاوي20161010093الطب والجراحةبكالوريوس3105 ن عبد الوهاب حسي  ذكرحسي 

ذكرالسيدالرفاعي ابراهيم هاشم علي الرفاعي20161010096الطب والجراحةبكالوريوس3106

ذكرمحمد نجار  20161010097الطب والجراحةبكالوريوس3107

ى20161010098الطب والجراحةبكالوريوس3108 ذكريارس احمد محمد قصن 

ذكرنارص عبدالقادر نارص قوزح20161010099الطب والجراحةبكالوريوس3109

 سامي عبدهللا حداد20161010100الطب والجراحةبكالوريوس3110
ن أنثىلي 

ي20161010101الطب والجراحةبكالوريوس3111
ذكرمحمد صالح محمد القبانن

61/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

ي20161010103الطب والجراحةبكالوريوس3112
ذكرطارق زياد علي البعدانن

ذكرخالد مرزوق بشن  بن مرزوق20161010104الطب والجراحةبكالوريوس3113

أنثىزينب عبدالشهيد مهدي جواد20161010105الطب والجراحةبكالوريوس3114

ذكرمحمد مازن محمد ابوالهيجاء20161010106الطب والجراحةبكالوريوس3115

أنثىعصماء خالد الشيخ 20161010107الطب والجراحةبكالوريوس3116

ي20161010108الطب والجراحةبكالوريوس3117
ذكرعبدهللا مشعل عبدهللا محمد البقسر

ذكرمحمد يوسف محمود أبو غياظة20161010109الطب والجراحةبكالوريوس3118

ا سامح إبراهيم شتات20161010110الطب والجراحةبكالوريوس3119 أنثىمن 

أنثىشيخة خالد محمد يوسف الذوادي20161010112الطب والجراحةبكالوريوس3120

أنثىزهراء غسان الدباغ 20161010113الطب والجراحةبكالوريوس3121

ي20161010114الطب والجراحةبكالوريوس3122 ن ذكرنايف خالد نارص مهنا العنن

ي20161010115الطب والجراحةبكالوريوس3123 ذكرعباس يارس عباس العتث 

ي20161010116الطب والجراحةبكالوريوس3124 ن يارس عباس العتث  ذكرحسني 

ذكرمحمد سعيد عبدالقادر الحور 20161010117الطب والجراحةبكالوريوس3125

ذكررجا أمجد رجا قسايمة20161010118الطب والجراحةبكالوريوس3126

أنثىسكينه حامد فرج محمد حاج 20161010119الطب والجراحةبكالوريوس3127

ذكرراشد نبيل راشد رسحان بوهزاع20161010121الطب والجراحةبكالوريوس3128

ذكرراشد خطيب  20161010122الطب والجراحةبكالوريوس3129

ي محمد الصخري20161010123الطب والجراحةبكالوريوس3130 ذكرعبدالعزيز حىح 

ن كمال سالم عيارصه20161010124الطب والجراحةبكالوريوس3131 أنثىنرمي 

أنثىزهراء جاسم عباس العبكري20161010125الطب والجراحةبكالوريوس3132

أنثىمريم خالد شكر الجبوري20161010126الطب والجراحةبكالوريوس3133

ذكرمحمد علي محمد حلوان20161010128الطب والجراحةبكالوريوس3134

 علي غلوم20161010129الطب والجراحةبكالوريوس3135
ن ة جميل حسي  أنثىأمن 

ي20161010130الطب والجراحةبكالوريوس3136
ذكرفهد محمد عوض السنانن

ذكرعبدهللا إبراهيم عبدهللا احمد سلمان20162010001الطب والجراحةبكالوريوس3137

ذكرعبدهللا عبدالقادر عوض 20162010002الطب والجراحةبكالوريوس3138

ذكرغيث غياث العقاد 20162010003الطب والجراحةبكالوريوس3139

ذكرامجد ابراهيم المرصي 20162010004الطب والجراحةبكالوريوس3140

ذكراحمد علي وحود 20162010005الطب والجراحةبكالوريوس3141

أنثىتسبيح احمد محمد السماك20162010006الطب والجراحةبكالوريوس3142

ي 20162010007الطب والجراحةبكالوريوس3143 أنثىشهال نرص جون 

ي 20162010008الطب والجراحةبكالوريوس3144
ذكرعبدالغفار نجدت سمانن

أنثىهدى مهند اسعيد 20162010009الطب والجراحةبكالوريوس3145

ي 20162010010الطب والجراحةبكالوريوس3146
ذكرخالد نارص الجحيسر

أنثىوالء عماد عواد 20162010011الطب والجراحةبكالوريوس3147

ذكرعبداللطيف عدنان أحمد 20162010012الطب والجراحةبكالوريوس3148

ذكركنان محمد السعدالدين 20162010013الطب والجراحةبكالوريوس3149

ن محاميد  20162010014الطب والجراحةبكالوريوس3150 أنثىياسمي 

ي قبالن  20162010015الطب والجراحةبكالوريوس3151
ذكرصدفر

أنثىنور لقمان مصطفن المكوطر20162010016الطب والجراحةبكالوريوس3152

ي عيس  20162010017الطب والجراحةبكالوريوس3153
أنثىامانن

ذكراسامة عائد جالل الخالدي20162010018الطب والجراحةبكالوريوس3154

أنثىرنا نزار جعفر المبارك20162010019الطب والجراحةبكالوريوس3155

ذكرمحمود محاجنه  20162010020الطب والجراحةبكالوريوس3156

ذكراحمد محاجنه  20162010021الطب والجراحةبكالوريوس3157

ذكرحسن محمد حج فري    ج 20162010022الطب والجراحةبكالوريوس3158

ذكرعبد الرحمن محمد منن  بكداش 20162010024الطب والجراحةبكالوريوس3159

ذكرعبدهللا عبدالكريم عبدالعال عبدالعال20162010025الطب والجراحةبكالوريوس3160

ذكرراشد احمد ابو راشد 20162010026الطب والجراحةبكالوريوس3161

ن سده 20162010027الطب والجراحةبكالوريوس3162 أنثىسهام حسي 
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ذكرأحمد محمد وهيب وهبه 20162010029الطب والجراحةبكالوريوس3163

أنثىرانيا اسماعيل  20162010030الطب والجراحةبكالوريوس3164

ذكرباسل هيثم مصطفن راغب20162010031الطب والجراحةبكالوريوس3165

ذكرمحمد مجدى توفيق سويدان20162010032الطب والجراحةبكالوريوس3166

أنثىريان محمد صادق المرصي 20162010033الطب والجراحةبكالوريوس3167

أنثىنشوه زيد  20162010034الطب والجراحةبكالوريوس3168

ي  20162010035الطب والجراحةبكالوريوس3169
ذكرثروت قصيثن

أنثىهدى زحالقة  20162010036الطب والجراحةبكالوريوس3170

ي  20162010037الطب والجراحةبكالوريوس3171 اصاله زعث 
أنثى

ن سليمان  20162010038الطب والجراحةبكالوريوس3172 أنثىنرمي 

أنثىندين خليل  20162010039الطب والجراحةبكالوريوس3173

ي 20162010040الطب والجراحةبكالوريوس3174 ي حامد هللا الزعث 
ذكرحسثن

ذكرامن  ذباح  20162010041الطب والجراحةبكالوريوس3175

ذكرأحمد محمد عبدالجواد العبادي20162010042الطب والجراحةبكالوريوس3176

ذكرابراهيم محاميد  20162010043الطب والجراحةبكالوريوس3177

أنثىنور الهدى سعدية  20162010044الطب والجراحةبكالوريوس3178

أنثىبيان محاجنه  20162010046الطب والجراحةبكالوريوس3179

ذكرابراهيم محاميد  20162010047الطب والجراحةبكالوريوس3180

أنثىمروة ماجد محمود رضوان20162010048الطب والجراحةبكالوريوس3181

أنثىانوار سليمان  20162010050الطب والجراحةبكالوريوس3182

أنثىشموخ خالد صالح العجمي20162010051الطب والجراحةبكالوريوس3183

أنثىارساء عامر  20162010052الطب والجراحةبكالوريوس3184

أنثىنور زياد القيق 20162010054الطب والجراحةبكالوريوس3185

أنثىاحالم مصطفن العبد 20162010055الطب والجراحةبكالوريوس3186

ذكركزيد شفيق كزيد عبدو20162010056الطب والجراحةبكالوريوس3187

أنثىدانا محاجنه  20162010057الطب والجراحةبكالوريوس3188

أنثىميار عمار الحسن العوده 20162010058الطب والجراحةبكالوريوس3189

ذكرمحمد جهاد محمد صبح20162010059الطب والجراحةبكالوريوس3190

أنثىريم عزالدين  20162010060الطب والجراحةبكالوريوس3191

ي  20162010061الطب والجراحةبكالوريوس3192 ذكرابراهيم عران 

ذكرمعاذ قشقوش  20162010062الطب والجراحةبكالوريوس3193

أنثىانتصار حاج  20162010063الطب والجراحةبكالوريوس3194

أنثىارساء بلعاوي  20162010064الطب والجراحةبكالوريوس3195

ي  20162010065الطب والجراحةبكالوريوس3196
ذكرسليم طوافسر

ذكريوسف محيسن السليمان 20162010067الطب والجراحةبكالوريوس3197

أنثىصابرين اغباريه  20162010068الطب والجراحةبكالوريوس3198

أنثىجيالن قادري  20162010069الطب والجراحةبكالوريوس3199

أنثىرانيا حسام محمد سعيد صانوري20162010070الطب والجراحةبكالوريوس3200

ذكرعمر يحث  علي الكسابره20162010071الطب والجراحةبكالوريوس3201

ن محمود ابراهيم20162010073الطب والجراحةبكالوريوس3202 أنثىسميحه تحسي 

 فوزي حاج علي20162010077الطب والجراحةبكالوريوس3203
ن ذكرأنس حسي 

أنثىرهام موىس احمد زيتون20162010079الطب والجراحةبكالوريوس3204

از عبدالحكيم علي مهيدات20162010080الطب والجراحةبكالوريوس3205 شن 
أنثى

أنثىلبثن حسن محمود خويله20162010081الطب والجراحةبكالوريوس3206

أنثىغاليه عدنان ابراهيم المنسي20162010083الطب والجراحةبكالوريوس3207

ذكرمحمد خليل مصطفن الرمامنه20162010084الطب والجراحةبكالوريوس3208

ذكرباسل نعيم محمد ابو عمر20162010085الطب والجراحةبكالوريوس3209

ذكرمحمد  حاج يحث   20162010088الطب والجراحةبكالوريوس3210

ذكرمحمد حاج يحث   20162010090الطب والجراحةبكالوريوس3211

جوانا مرعي  20162010091الطب والجراحةبكالوريوس3212
أنثى

أنثىميس مشهور محمود الصمادى20162010093الطب والجراحةبكالوريوس3213
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أنثىرزان سواعد  20162010096الطب والجراحةبكالوريوس3214

ذكرنبيل ابو شقره  20162010097الطب والجراحةبكالوريوس3215

ذكرساهر جبارين  20162010098الطب والجراحةبكالوريوس3216

ذكرسعد منذوري  20162010100الطب والجراحةبكالوريوس3217

أنثىفرح رسمي عيس برهوش20162010103الطب والجراحةبكالوريوس3218

ع20162010106الطب والجراحةبكالوريوس3219 ذكراحمد هشام احمد الشر

أنثىسوار محمد منذر سليمان مقدادى20162010107الطب والجراحةبكالوريوس3220

ذكرعامر أحمد موىس االمام20162010113الطب والجراحةبكالوريوس3221

ذكرحسان يوسف عل جن 20162010117الطب والجراحةبكالوريوس3222

ذكرمحمد احمد يوسف زايد20162010118الطب والجراحةبكالوريوس3223

ذكرمحمد احمد عادل يوسف20162010119الطب والجراحةبكالوريوس3224

ن  20162010121الطب والجراحةبكالوريوس3225 ذكرفراس ياسي 

أنثىمودة عبدهللا صالح  20162010122الطب والجراحةبكالوريوس3226

أنثىامل ابو عياش  20162010123الطب والجراحةبكالوريوس3227

ذكراديب عليمي  20162010124الطب والجراحةبكالوريوس3228

أنثىديمه محاميد  20162010125الطب والجراحةبكالوريوس3229

أنثىدانية محاميد  20162010126الطب والجراحةبكالوريوس3230

ذكراحمد دياب  20162010128الطب والجراحةبكالوريوس3231

أنثىحال خمايسي  20162010129الطب والجراحةبكالوريوس3232

أنثىعليا عباس  20162010130الطب والجراحةبكالوريوس3233

ذكرزكي نجيدات  20162010131الطب والجراحةبكالوريوس3234

أنثىاية ابو الحوف  20162010132الطب والجراحةبكالوريوس3235

أنثىرانية العمور  20162010133الطب والجراحةبكالوريوس3236

أنثىميس حواري  20162010134الطب والجراحةبكالوريوس3237

ي  20162010135الطب والجراحةبكالوريوس3238
أنثىروزان زرعيثن

أنثىشهد دهامشة  20162010136الطب والجراحةبكالوريوس3239

ي 20162010140الطب والجراحةبكالوريوس3240
ذكرمحمد اسامه محمد ايمن الصابونن

أنثىهبة هللا زهن  حويشان 20162010152الطب والجراحةبكالوريوس3241

ن التكروري20162010153الطب والجراحةبكالوريوس3242 ذكرضياء عبد اللطيف امي 

ذكرمحمد خلف الرفاعي 20162010154الطب والجراحةبكالوريوس3243

ذكرمحمد شدافنه  20162010155الطب والجراحةبكالوريوس3244

ذكرنوح ابو عايش  20162010156الطب والجراحةبكالوريوس3245

ذكربالل االسد  20162010157الطب والجراحةبكالوريوس3246

ف ابو عايش  20162010158الطب والجراحةبكالوريوس3247 ذكرارسر

أنثىعروب عواد محمد عواد20162010159الطب والجراحةبكالوريوس3248

ي20162010160الطب والجراحةبكالوريوس3249 ذكريزن اسامه محمود الزعث 

ذكرفارس جمال العبد ابو زعنونه20162010161الطب والجراحةبكالوريوس3250

أنثىلينا عماد ابراهيم مطالقه20162010162الطب والجراحةبكالوريوس3251

ذكراحمد سعيد عرسان حمدان20162010163الطب والجراحةبكالوريوس3252

ذكريحث  فراس محمد عقده20162010164الطب والجراحةبكالوريوس3253

أنثىشادن محمد عبد اعبيدات20162010165الطب والجراحةبكالوريوس3254

ذكرمشعل احمد خلف 20162010166الطب والجراحةبكالوريوس3255

أنثىآيه عصام عمر بوزيه20162010167الطب والجراحةبكالوريوس3256

أنثىجود رسمي خرصن المالح20162010168الطب والجراحةبكالوريوس3257

ي20162010169الطب والجراحةبكالوريوس3258 ذكرمهاب محمد عرسان الزعث 

ذكرحسن عاطف محمد عضيبات20162010170الطب والجراحةبكالوريوس3259

ذكراحمد مروان ابراهيم الخرطبيل20162010172الطب والجراحةبكالوريوس3260

أنثىبيان خلف احمد حراحشه20162010173الطب والجراحةبكالوريوس3261

ذكرعبادة أحمد راشد ألجيوىسي20162010175الطب والجراحةبكالوريوس3262

أنثىزينه احسان عبدالرزاق حماده20162010176الطب والجراحةبكالوريوس3263

ذكربهاء منن  عبدالمجيد العضايله20162010177الطب والجراحةبكالوريوس3264
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ذكرسفيان عبد السالم فاضل فريحات20162010178الطب والجراحةبكالوريوس3265

أنثىسىح  محمد عبدالمجيد الروسان20162010179الطب والجراحةبكالوريوس3266

أنثىمريانا نزار جريس قاقيش20162010180الطب والجراحةبكالوريوس3267

ذكرمحمد غسان عبدالهادي بركات20162010181الطب والجراحةبكالوريوس3268

أنثىزينه عمار حمد الدويري20162010183الطب والجراحةبكالوريوس3269

ذكريزيد خالد عيد الماعط20162010184الطب والجراحةبكالوريوس3270

ذكرعمر أحمد علي حمد20162010185الطب والجراحةبكالوريوس3271

ذكررامز عاصم محمد قردن20162010186الطب والجراحةبكالوريوس3272

ذكرمحمد احمد موىس حماد20162010187الطب والجراحةبكالوريوس3273

ذكرعيد عباس عيد الصقر20162010188الطب والجراحةبكالوريوس3274

أنثىتسنيم بسام تتان 20162010189الطب والجراحةبكالوريوس3275

أنثىشذى طارق محمد سالمه20162010190الطب والجراحةبكالوريوس3276

ي20162010191الطب والجراحةبكالوريوس3277
ذكرباسل عباس اسعد غويثن

ن 20162010193الطب والجراحةبكالوريوس3278 أنثىعائشه محمود الشاحي 

ذكراسامة رامي حيدر اسد اسد20162010194الطب والجراحةبكالوريوس3279

ي20162010195الطب والجراحةبكالوريوس3280
ذكراحمد مازن عبدالفتاح الدلقمونن

ذكراحمد رائد احمد الدريدي20162010196الطب والجراحةبكالوريوس3281

أنثىحياه غسان موىس طشطوش20162010197الطب والجراحةبكالوريوس3282

ذكريوسف محمد فوزي الحدرب20162010198الطب والجراحةبكالوريوس3283

ذكرهاشم زياد حمد الغزاوي20162010199الطب والجراحةبكالوريوس3284

أنثىنادين محمد موىس العبسي20162010200الطب والجراحةبكالوريوس3285

أنثىسارة بشن  جواد القيس20162010201الطب والجراحةبكالوريوس3286

أنثىسلم سعيد خطار عبيدهللا20162010202الطب والجراحةبكالوريوس3287

ذكرزيد باسم يعقوب الصمادي20162010203الطب والجراحةبكالوريوس3288

يده20162010204الطب والجراحةبكالوريوس3289 يف الشر أنثىعال مهند رسر

ن عمر محمد بشابشه20162010205الطب والجراحةبكالوريوس3290 أنثىلي 

ذكرماجد وائل ماجد الناظر20162010206الطب والجراحةبكالوريوس3291

أنثىزين رسحان عبدهللا الصدى20162010207الطب والجراحةبكالوريوس3292

أنثىساره عدنان محمود مراشده20162010208الطب والجراحةبكالوريوس3293

ذكرمحمد خالد عودة الدالهمة20162010209الطب والجراحةبكالوريوس3294

ذكرمحمود محمد محمود بالن20162010210الطب والجراحةبكالوريوس3295

أنثىسماح محمد ابراهيم العنانزه20162010211الطب والجراحةبكالوريوس3296

ذكربديع نضال بديع الخطيب20162010212الطب والجراحةبكالوريوس3297

ذكرقضي أحمد خرصن عبدهللا علي20162010213الطب والجراحةبكالوريوس3298

ذكرفادي انطون حنا عنكي20162010214الطب والجراحةبكالوريوس3299

أنثىنور عاطف مصطفن قاسم20162010215الطب والجراحةبكالوريوس3300

أنثىساره عماد الدين سليمان شطناوي20162010216الطب والجراحةبكالوريوس3301

أنثىيارا عمادالدين سليمان شطناوي20162010217الطب والجراحةبكالوريوس3302

ن احمد عوبر20162010218الطب والجراحةبكالوريوس3303 ذكراحمد معنر

ذكرخالد محمود خالد نرصهللا20162010220الطب والجراحةبكالوريوس3304

ذكرصالح نضال صالح بطاينة20162010222الطب والجراحةبكالوريوس3305

ن حمزة عبد اللطيف العوامله20162010223الطب والجراحةبكالوريوس3306 أنثىلي 

ذكرمحمد عبد الحميد عيس حبوش20162010225الطب والجراحةبكالوريوس3307

ذكرجميل علي الحريري الشواىلي 20162010226الطب والجراحةبكالوريوس3308

أنثىسندس علي عبيد عمايره20162010227الطب والجراحةبكالوريوس3309

ي20162010228الطب والجراحةبكالوريوس3310 هبه مروان سعيد عران 
أنثى

ذكرمحمد زكريا جميل محمد زكريا القدىسي20162010229الطب والجراحةبكالوريوس3311

ذكرفهد ابراهيم خلف الشمري20162010230الطب والجراحةبكالوريوس3312

ذكرفهد باسل فتىحي شتيوى20162010233الطب والجراحةبكالوريوس3313

ذكرهاشم سمن  احمد خواج20162010234الطب والجراحةبكالوريوس3314

أنثىدانه مجدي احمد بدوره20162010236الطب والجراحةبكالوريوس3315
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ذكراحمد محمد بشار الطيان 20162010237الطب والجراحةبكالوريوس3316

ذكرمحمد سامي محمد ابوناموس20162010238الطب والجراحةبكالوريوس3317

ذكربالل محمد زهن  كحاله20162010239الطب والجراحةبكالوريوس3318

أنثىساره رياض خالد الكردي20162010240الطب والجراحةبكالوريوس3319

أنثىعاليه عبد المعظي احمد خالد20162010243الطب والجراحةبكالوريوس3320

ي20162010244الطب والجراحةبكالوريوس3321 أنثىزينب عادل عبدالعزيز عبدهللا الحلواج 

مان20162010245الطب والجراحةبكالوريوس3322 ذكراحمد عدنان محمد الشر

ي20162010246الطب والجراحةبكالوريوس3323
حال رامي سميح القريونر

أنثى

ذكرمحفوظ سلمن محفوظ حبش20162010247الطب والجراحةبكالوريوس3324

أنثىمريم يوسف مكي يوسف البوسطه20162010248الطب والجراحةبكالوريوس3325

ي20162010249الطب والجراحةبكالوريوس3326
أنثىمريم عادل جاسم محمد جاسم الفيحانن

أنثىزهراء سعيد حبيب محمد احمد كايد20162010250الطب والجراحةبكالوريوس3327

أنثىجنان أحمد ابراهيم عباس نارص20162010251الطب والجراحةبكالوريوس3328

أنثىسوزان محمد بهزاد رمضان جاسم20162010253الطب والجراحةبكالوريوس3329

ذكرفيليب جهاد موىس سويدان20162010255الطب والجراحةبكالوريوس3330

أنثىساره طارق نجيب الخصاونه20162010256الطب والجراحةبكالوريوس3331

ذكرسيف فضل محمود الفقيه20162010257الطب والجراحةبكالوريوس3332

ذكرفايز تيسن  فايز ابو ساره20162010258الطب والجراحةبكالوريوس3333

ي20162010259الطب والجراحةبكالوريوس3334 أنثىرزان رياض نرص حىح 

ي20162010260الطب والجراحةبكالوريوس3335
أنثىبتول هاشم عبدهللا العجلونن

أنثىديمة حازم موىس أبو شاوريه20162010261الطب والجراحةبكالوريوس3336

ذكرحمزه عبد االله علي ابو ريا20162010262الطب والجراحةبكالوريوس3337

أنثىايه عدنان محمد ناعسه20162010263الطب والجراحةبكالوريوس3338

ي20162010264الطب والجراحةبكالوريوس3339 ن حمدهللا الكعث  أنثىهبه امي 

ذكرحسام سامح حسن حجازي20162010265الطب والجراحةبكالوريوس3340

ذكراحمد هيثم حمد الرشدان20162010266الطب والجراحةبكالوريوس3341

ذكرعثمان خليل عثمان عثمان20162010267الطب والجراحةبكالوريوس3342

ي20162010269الطب والجراحةبكالوريوس3343
ديثن ذكرعبدهللا نارص علي الن 

أنثىسلوى عمار احمد عريقات20162010270الطب والجراحةبكالوريوس3344

ذكرمحمد عبد هللا محمد ابو علي20162010271الطب والجراحةبكالوريوس3345

ن المحادين20162010272الطب والجراحةبكالوريوس3346 أنثىريف مالك ياسي 

ات20162010273الطب والجراحةبكالوريوس3347 ن عبدالعزيز سمن  أنثىراويه حسي 

أنثىايمان فارس احمد القرعان20162010274الطب والجراحةبكالوريوس3348

ذكراحمد محمد صالح خرصن20162010275الطب والجراحةبكالوريوس3349

ذكرصالح محمد علي محسن20162010276الطب والجراحةبكالوريوس3350

ذكراسامة عزام محمد اخضن 20162010278الطب والجراحةبكالوريوس3351

ذكرمحمد يارس طالل الخليل20162010279الطب والجراحةبكالوريوس3352

ذكرفارس خالد فارس عيارصه20162010280الطب والجراحةبكالوريوس3353

ذكراسامة ضيف هللا محمد الزربه20162010281الطب والجراحةبكالوريوس3354

ذكرمحمود محمد مجدي محمود عطاطره20162010282الطب والجراحةبكالوريوس3355

ذكريمان مخلد علي الشحان20162010283الطب والجراحةبكالوريوس3356

ذكرمعن عمر علي مساعده20162010284الطب والجراحةبكالوريوس3357

ه20162010285الطب والجراحةبكالوريوس3358 ن ن ابو عنن ذكرانس محمد حسي 

ذكراسامة سمن  درويش البجق20162010286الطب والجراحةبكالوريوس3359

ذكرإبراهيم أنور محمد قديسات20162010287الطب والجراحةبكالوريوس3360

ي العبيدي20162010288الطب والجراحةبكالوريوس3361
ذكرسيف الدين عبد الباسط لطفن

أنثىسماح محمد كمال عبيدات20162010289الطب والجراحةبكالوريوس3362

أنثىايمان عبدالكريم يوسف الجمال20162010290الطب والجراحةبكالوريوس3363

أنثىنرفانا بشار محمود سوالمه20162010291الطب والجراحةبكالوريوس3364

ذكرانس خالد محمود اخوازهيه20162010292الطب والجراحةبكالوريوس3365

ذكرعبدالرحمن منن  محمد أحمد20162010293الطب والجراحةبكالوريوس3366
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ذكرعمر اكرم محمود ذياب20162010294الطب والجراحةبكالوريوس3367

أنثىيافا جميل محمد الخطيب20162010295الطب والجراحةبكالوريوس3368

ي20162010296الطب والجراحةبكالوريوس3369
فرات علي يونس طعانن

أنثى

ذكرغالب سليمان محمود الالمي20162010297الطب والجراحةبكالوريوس3370

أنثىلم خالد طه أبو عجميه20162010298الطب والجراحةبكالوريوس3371

ذكرعمر خالد محمد فارس20162010299الطب والجراحةبكالوريوس3372

تيماء احسان علي العثمان20162010300الطب والجراحةبكالوريوس3373
أنثى

ن سطام جميل العوابده20162010301الطب والجراحةبكالوريوس3374 أنثىميشلي 

ن20162010302الطب والجراحةبكالوريوس3375 ذكرمحمد عماد محمد أبو حسي 

ذكرزيد بسام علي هويدي20162010303الطب والجراحةبكالوريوس3376

ذكرعمار رضوان محمود بركات20162010304الطب والجراحةبكالوريوس3377

أنثىهيا عدنان نايف محمود20162010305الطب والجراحةبكالوريوس3378

ي20162010306الطب والجراحةبكالوريوس3379
أنثىليان مجدي محمود بستونن

أنثىناريمان غسان صقر رشيد داود20162010307الطب والجراحةبكالوريوس3380

أنثىجمانه سمن  محمد الحموري20162010308الطب والجراحةبكالوريوس3381

ذكريارس عبد الستار احمد بنات20162010309الطب والجراحةبكالوريوس3382

ذكرمحمد فيصل احمد ابوناب20162010310الطب والجراحةبكالوريوس3383

أنثىمرام جميل حسن كاظم حسن20162010311الطب والجراحةبكالوريوس3384

ذكرعبدهللا سعيد سامي الحالق20162010312الطب والجراحةبكالوريوس3385

ذكرمحمد عبد هللا محمد حاج ابراهيم20162010313الطب والجراحةبكالوريوس3386

ذكرمحمود أحمد محمد الغرابلي20162010314الطب والجراحةبكالوريوس3387

ذكرطارق فايز حسن هزيم20162010315الطب والجراحةبكالوريوس3388

أنثىهبه جهاد زهدي محمود20162010316الطب والجراحةبكالوريوس3389

ذكرمحمد خليل محمد ابو حلتم20162010317الطب والجراحةبكالوريوس3390

ذكرمالك سميح ربىحي اخريوش20162010318الطب والجراحةبكالوريوس3391

أنثىروان عمر محمد غانم20162010319الطب والجراحةبكالوريوس3392

ي العلي ذيب فايز عشاوي20162010320الطب والجراحةبكالوريوس3393 ذكرناج 

ي20162010321الطب والجراحةبكالوريوس3394 ذكرارقم حسن محمد وهيث 

أنثىالم مأمون عبد الرحمن الريس20162010322الطب والجراحةبكالوريوس3395

ي الفقهاء20162010323الطب والجراحةبكالوريوس3396
أنثىرهف مؤيد راضن

أنثىاية محمد جميل ابو حامد20162010324الطب والجراحةبكالوريوس3397

ذكرحمزه مشهور فياض الشنيكات20162010325الطب والجراحةبكالوريوس3398

ي20162010326الطب والجراحةبكالوريوس3399 ذكرمحمد عبدالسالم احمد الزعث 

أنثىساره حسن اسماعيل الفار20162010327الطب والجراحةبكالوريوس3400

وف20162010328الطب والجراحةبكالوريوس3401 ذكرقضي سفيان عبدالعزيز الشر

أنثىنغم عمر محمد غانم20162010329الطب والجراحةبكالوريوس3402

ة مواس20162010330الطب والجراحةبكالوريوس3403 ذكرمحمد حسن موىس عشن 

ي جواد علي عويضة20162010331الطب والجراحةبكالوريوس3404 ذكرساج 

أنثىسهاد دياب نمر اللوح20162010332الطب والجراحةبكالوريوس3405

ذكرمحمد ماهر محمد ابو طن 20162010333الطب والجراحةبكالوريوس3406

ذكرمحمد بشن  عبيدهللا الحياصات20162010334الطب والجراحةبكالوريوس3407

ذكرعمر محمود أحمد الجعفري20162010335الطب والجراحةبكالوريوس3408

أنثىمالك طارق نجيب الخصاونه20162010336الطب والجراحةبكالوريوس3409

ذكرعبدالرحمن عدنان مصطفن الخطيب20162010337الطب والجراحةبكالوريوس3410

ذكرمحمد عمور  20162010338الطب والجراحةبكالوريوس3411

ذكرمحمد منن  حسن قبها20162010339الطب والجراحةبكالوريوس3412

أنثىبيان أحمد ابراهيم أطرش20162010340الطب والجراحةبكالوريوس3413

ي  20162010341الطب والجراحةبكالوريوس3414
ذكرحاتم زرعيثن

أنثىأنغام ثابت أحمد دراغمة20162010342الطب والجراحةبكالوريوس3415

 مرعي  20162010343الطب والجراحةبكالوريوس3416
أنثىيمثن

أنثىبيان عيس  20162010344الطب والجراحةبكالوريوس3417

67/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

ي حميد الغويري20162010345الطب والجراحةبكالوريوس3418
أنثىروان هانن

أنثىوعد احمد محمد ابو علوش20162010346الطب والجراحةبكالوريوس3419

ذكرمجد اياد محمد عبيدات20162010347الطب والجراحةبكالوريوس3420

أنثىفرح أيمن مصطفن الخطيب20162010348الطب والجراحةبكالوريوس3421

ذكرعلي يوسف محمود أبو غياظة20162010349الطب والجراحةبكالوريوس3422

ي ابو خرصن20162010350الطب والجراحةبكالوريوس3423 أنثىروز وسام خن 

ين كمال سالم عيارصه20162010351الطب والجراحةبكالوريوس3424 أنثىسن 

ذكرعمر باسم رمضان صندوقه20162010352الطب والجراحةبكالوريوس3425

ذكرليث ماهر عمر الطويل20162010353الطب والجراحةبكالوريوس3426

أنثىشهد محمود جادهللا الحموري20162010354الطب والجراحةبكالوريوس3427

ذكرعامر احمد علي خفاجه20162010355الطب والجراحةبكالوريوس3428

أنثىزهره حكمت محمد عوده20162010356الطب والجراحةبكالوريوس3429

ايحه20162010357الطب والجراحةبكالوريوس3430 أنثىجوانا ايهم فؤاد الشر

ن سلطان عبيدات20162010358الطب والجراحةبكالوريوس3431 أنثىرسى حسي 

ذكرمحمد رياض سليمان ابو ذوابه20162010359الطب والجراحةبكالوريوس3432

ذكراسامه نورالدين خرصن درباس20162010360الطب والجراحةبكالوريوس3433

ذكرغسان عدنان أحمد لبابنه20162010362الطب والجراحةبكالوريوس3434

ائيل الصياغ20162010363الطب والجراحةبكالوريوس3435 ذكرتيم منذر جن 

ن20162010364الطب والجراحةبكالوريوس3436 وك خليل الشيحي  ن من  أنثىلجي 

ذكريوسف خالد حسن مهدي علي المسقظي20162010365الطب والجراحةبكالوريوس3437

ذكرعباده محمد خليل الشوحه20162010366الطب والجراحةبكالوريوس3438

ذكرعبد الرحمن محمد علي صمادي20162010367الطب والجراحةبكالوريوس3439

ذكرمحمود محمد حامد ابو خشب20162010368الطب والجراحةبكالوريوس3440

أنثىدينا ايمن ماجد حسن20162010369الطب والجراحةبكالوريوس3441

أنثىداليا سليمان أحمد السويدان20162010370الطب والجراحةبكالوريوس3442

ذكرعدنان فؤاد عدنان باكن 20162010371الطب والجراحةبكالوريوس3443

ذكرحسن خالد حسن العمري20162010372الطب والجراحةبكالوريوس3444

ذكرمحمد سوار فيصل محمود السعيدين20162010373الطب والجراحةبكالوريوس3445

ذكرأيهم رشيد فضل الصالح20162010374الطب والجراحةبكالوريوس3446

أنثىليان عبد الفتاح محمد ابو قياص20162010375الطب والجراحةبكالوريوس3447

أنثىفنار محمد مصطفن جرادات20162010376الطب والجراحةبكالوريوس3448

ذكرأحمد موىس عبدالرحيم الناطور20162010377الطب والجراحةبكالوريوس3449

أنثىراما سالم خلف القطارنة20162010378الطب والجراحةبكالوريوس3450

أنثىدينا خالد محمد اسعد التميمي20162010379الطب والجراحةبكالوريوس3451

ي20162010380الطب والجراحةبكالوريوس3452
ذكرعبد هللا محمد سعيد الجبعيثر

ذكرمحمد حسن علي عبدالرحمن20162010381الطب والجراحةبكالوريوس3453

ذكرمحمد رياض بدوي عمرو20162010382الطب والجراحةبكالوريوس3454

ي20162010383الطب والجراحةبكالوريوس3455
أنثىرند جمال محمد الكلبانن

ذكرعبد الرحمن مجدي عبد الرحمن حربيه20162010384الطب والجراحةبكالوريوس3456

ذكرنديم بالل سامي العبدهللا20162010385الطب والجراحةبكالوريوس3457

أنثىنجالء أسامة مصطفن خليل20162010386الطب والجراحةبكالوريوس3458

ذكرمحمود موىس محمود عبد هللا20162010387الطب والجراحةبكالوريوس3459

ذكراوس احمد عبدالكريم جرادات20162010388الطب والجراحةبكالوريوس3460

أنثىيارا حيادري  20162010389الطب والجراحةبكالوريوس3461

ي عرسان غنام20162010390الطب والجراحةبكالوريوس3462
ذكرفريد شوفر

ذكرمحمود بسام محمود أبو عباس20162010391الطب والجراحةبكالوريوس3463

أنثىسارة صالح فريد درويش20162010392الطب والجراحةبكالوريوس3464

ي بدوي تكيدك20162010394الطب والجراحةبكالوريوس3465
ذكرمحمد هانن

أنثىجمانه امجد زكريا الصعيدى20162010395الطب والجراحةبكالوريوس3466

أنثىشعاع خطيب  20162010396الطب والجراحةبكالوريوس3467

ا زهن  احمد حسن20162010397الطب والجراحةبكالوريوس3468 أنثىمن 
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ذكرزكي ابو عايش  20162010398الطب والجراحةبكالوريوس3469

ذكراحمد فؤاد محمد البطاينه20162010399الطب والجراحةبكالوريوس3470

ذكرانس ابو حماد  20162010400الطب والجراحةبكالوريوس3471

أنثىمثن عبد هللا موىس عامر20162010401الطب والجراحةبكالوريوس3472

ذكرسامي عدي سامي المصاروة20162010402الطب والجراحةبكالوريوس3473

ذكرمحمود عمر محمود غريب20162010403الطب والجراحةبكالوريوس3474

ذكرمحمد عصام محمد حامد المشعور20162010404الطب والجراحةبكالوريوس3475

ذكرعدي خوري  20162010405الطب والجراحةبكالوريوس3476

ذكرحذيفه محمد عياش عالونه20162010406الطب والجراحةبكالوريوس3477

ذكرسالم قاسم  20162010407الطب والجراحةبكالوريوس3478

ذكرلبثن عوايشة  20162010408الطب والجراحةبكالوريوس3479

أنثىهديل جمال محمد يوسف20162010409الطب والجراحةبكالوريوس3480

ي محمد الخصاونه20162010410الطب والجراحةبكالوريوس3481
أنثىكرم عونن

حوراء علي سليم بيضون20162010411الطب والجراحةبكالوريوس3482
أنثى

ذكرعبدهللا يوسف محمود بدوان20162010413الطب والجراحةبكالوريوس3483

ن شحاده يوسف دعيبس20162010414الطب والجراحةبكالوريوس3484 أنثىريم امي 

أنثىاخالص عابدي  20162010415الطب والجراحةبكالوريوس3485

أنثىختام عابدي  20162010416الطب والجراحةبكالوريوس3486

طاهره مهدي علي عيس القالف20162010417الطب والجراحةبكالوريوس3487
أنثى

ي محمد صالح20168010001الطب والجراحةبكالوريوس3488
أنثىنور عونن

ذكرحسن جميل حسن زواهرة20168010002الطب والجراحةبكالوريوس3489

دانا احمد علي العمري20130151001االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3490
أنثى

أنثىهنديه عقله خلف المقابله     20130151002االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3491

أنثىجمانه احمد محمود القضاه20130151003االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3492

أنثىسهر نمر صايل الخضور20130151005االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3493

أنثىساره وليد موىس القصاص20130151010االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3494

أنثىمثن محمد نور نارص  عبيدات20130151011االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3495

أنثىفرح حسن جروان تالوى20130151013االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3496

أنثىبتول عبدهللا محمد قوقزه20130151014االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3497

أنثىسماح منذر خرصن درابسه20130151016االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3498

أنثىبتول سليمان خالد الخالدي20130151017االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3499

أنثىتمارا ايمن فرحان عطن 20130151018االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3500

أنثىساره منذر رضا ملكاوي20130151019االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3501

ن حسن عبابنه20130151020االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3502 أنثىثريا حسي 

أنثىبلقيس علي حامد النعيمي20130151021االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3503

كريمان علي عويد الشديفات20130151022االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3504
أنثى

أنثىسهن  قاسم محمد الشياب20130151025االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3505

أنثىشيماء محمد حسن الرجوب20130151026االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3506

أنثىساجدة عبدالىحي محمود الصميعات20130151027االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3507

 محمد كركي20130151028االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3508
ن أنثىنور حسي 

أنثىاسماء محمد اسماعيل ظاهر20130151031االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3509

ي تيسن  العقيلي20130151032االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3510
ذكريزن هانن

ن مروان ابراهيم عبابنه20130151035االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3511 أنثىلي 

أنثىجيانا الياس اسكندر النرصاوى20130151037االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3512

انوار راشد علي العرود20130151039االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3513
أنثى

أنثىهبه عيس مصطفن العثامنه20130151041االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3514

ي20130151042االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3515
شيماء مفلح علي القويمانن

أنثى

أنثىلندا موىس مفلح فاعوس20130151043االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3516

ي    20130151045االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3517 أنثىارساء فاروق عادل الصليث 

ذكرمحمد نهار ابراهيم مصطفن20130151047االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3518

ي اسماعيل20130151048االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3519
ساجده محمد علي بثن

أنثى
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ذكرعهد جارس فايز دقامسه20130151049االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3520

أنثىفرح احمد رمضان ابوغوش20130151050االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3521

ذكرانس عدنان محمد انشاضي20130151051االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3522

ذكرحمزة خالد اكريم البالسمه    20130151052االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3523

أنثىسماح نايف احمد وردات20130151053االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3524

ي20130151054االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3525
أنثىياقوت يوسف علي العجلونن

أنثىاحالم عزيز محمود القيسي20130151055االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3526

انسام  رامي  حلمي  شخشن 20132151001االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3527
أنثى

أنثىرناد  ينال احمد راتب محفوظ20132151004االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3528

ي عبدهللا عبدالرحمن غريب20132151005االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3529
أنثىفن

ن أحمد20132151006االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3530 ن أحمد عبد الحسي  ذكرمحمد عبدالحسي 

ذكرقيس منذر محمود البطاينه20132151007االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3531

أنثىوداد خالد  عيس  العلي 20132151009االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3532

ذكرخليل نرص الدين خليل سالم20132151011االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3533

أنثىنانسي محمد محمود الدويكات20132151012االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3534

ي20132151013االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3535
ذكراحمد فارس علي المومثن

أنثىفرح جهاد موىس عجاينه20140151001االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3536

أنثىساجده منن  محمود الوديان20140151003االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3537

أنثىنجاح محمد عبده وردات20140151004االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3538

ي ماجد ساجع التيم20140151005االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3539
أنثىامانن

ن صالح موىس المهيدات20140151007االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3540 أنثىحني 

أنثىدعاء رائد محمد السايس20140151009االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3541

غاده محمد علي القيام20140151010االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3542
أنثى

أنثىضىح مصطفن حسن الملكاوى20140151012االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3543

نوف محمد علي باهارون20140151019االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3544
أنثى

ذكرجواد فوزي محمد القواسمه20142151002االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3545

أنثىوالء ابراهيم عبدالجبار الجسمي20142151003االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3546

ك20142151004االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3547 ي مفيد النر
أنثىري  هام هانن

ن عيس20142151005االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3548 أنثىعقيلة السيد سلمان عدنان حسي 

ي20142151007االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3549
 عبدالرزاق علي الطانئ

ذكرمصطفن

ه محمد عبدهللا ابوالرب20150151007االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3550 أنثىامن 

أنثىسماح محمود محمد البشن 20150151008االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3551

أنثىعرين نارص نعمان رشيد20150151011االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3552

ي ملحم20150151015االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3553
أنثىرغد زهن  احمد بثن

أنثىغيداء عبدهللا محمود خزاعله20150151018االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3554

ي مصطفن20150151020االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3555
خوله علي محمد بثن

أنثى

ن مهيوب محمد الفرج20150151021االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3556 أنثىحني 

ه محمود عارف هياجنه20150151022االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3557 أنثىامن 

أنثىاسما احمد عبدهللا عيد20150151023االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3558

أنثىمرام طريف عبدالكريم العتوم20150151025االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3559

أنثىهيا عادل ابراهيم ابو العسل20150151026االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3560

أنثىتيماء عماد حسن شكور20150151027االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3561

أنثىهيا خالد سهيل شموط20150151030االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3562

ع20150151031االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3563 أنثىتيماء اسعد محمد الشر

أنثىبتول عوده عبدالكريم الفاضل20150151033االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3564

أنثىميس احمد محمد الغزاوى20150151034االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3565

أنثىمجد بسام محمد غوانمه20150151035االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3566

ي منترص محمد مهانوه20152151002االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3567
أنثىامانن

أنثىهديل احمد محمود سماره20152151003االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3568

ذكرخليل حسن خليل االصفر20152151005االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3569

أنثىريناد محمد نايف المزارى20160151001االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3570
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أنثىندى ابراهيم محمد سعيد النمارنه20160151002االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3571

ي محمود الشياب20160151003االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3572
ذكراحمد هانن

أنثىبصائر احمد محمد ملحم20160151004االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3573

أنثىعال بركات محمد مبارك20160151005االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3574

أنثىزينه هيثم احمد ابوشقن 20160151006االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3575

ي20160151007االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3576
رغد محمد علي المومثن

أنثى

ين عمار احمد ابوالهدى20160151010االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3577 أنثىسن 

أنثىريان عاطف محمود القواسمه20160151011االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3578

أنثىبلقيس علي محمود عتوم20160151012االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3579

ذكرقيس فالح محمد الشبول20160151013االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3580

أنثىمال منن  ابراهيم الرفاعي20160151014االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3581

أنثىرغد محمد سليم محاسيس20160151015االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3582

أنثىايه محمود عبدالحميد العمرى20160151016االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3583

ات20160151017االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3584 أنثىغيداء محمد محمود سمن 

ذكرطارق نضال عبدالحفيظ الشطناوى20160151019االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3585

ن صالح محمد الطاهات20160151020االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3586 أنثىنرمي 

ن20160151021االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3587 ذكرجميل محمد عبدالرحمن جميل حسي 

أنثىزينب عبدالرحمن عبدالوهاب علي20160151022االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3588

رنيم حمود مهدي الشبامي20162151002االدارة والسياسات الصحيةبكالوريوس3589
أنثى

يةبكالوريوس3590 ذكرمحمود خالد محمود الذيابات20082012055العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3591 أنثىامينه احمد حروب 20102012062العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3592 ي20102012122العلوم الطبية المخن 
ذكريوسف عبد الرحمن عيفان الحارنى

يةبكالوريوس3593 أنثىرنا محمد صالح ربيع20112012035العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3594 نادين حسن علي العثمان20112012090العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3595 ا سعيد عبد الرحمن شعبان20112012097العلوم الطبية المخن  أنثىمن 

يةبكالوريوس3596 سارة عبدالستار علي أبوالعيش20112012102العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3597 أنثىنورا ابراهيم يوسف احمد20112012103العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3598 أنثىدانيه وليد محمد عسفا     20120012001العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3599 أنثىثناء بسام يوسف عزايزه     20120012016العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3600 أنثىسوار خالد محمد شفيق التميمي20120012036العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3601 ذكرخالد جمال محمد الشبول20120012041العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3602 ي سليمان جرادات20120012046العلوم الطبية المخن 
أنثىاحالم هانن

يةبكالوريوس3603 ذكرعاهد خالد عطيوي المساعيد20120012048العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3604 ن فرحان عبيدات20120012053العلوم الطبية المخن  أنثىرزان محمد امي 

يةبكالوريوس3605 ذكرمعن قتيبه محمود اليوسف20120012071العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3606 علياء زكي أحمد آل عباس20122012001العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3607 أنثىهال عمر خليفه العمري20122012014العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3608 ى20122012029العلوم الطبية المخن  أنثىايناس وليد عوده همشر

يةبكالوريوس3609 ي دومي20122012036العلوم الطبية المخن 
ذكرابراهيم احمد محمد بثن

يةبكالوريوس3610 ي سالمه20122012044العلوم الطبية المخن 
أنثىرزان جمال نهار بثن

يةبكالوريوس3611 أنثىسندس عادل محمد الحصان20122012048العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3612 أنثىهيا احمد محمد ابورمان20122012055العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3613 أنثىايناس محمد محمود يوسف20122012058العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3614 ذكروعد يونس حسن ملحم20122012063العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3615 ن محمد سالمه20122012081العلوم الطبية المخن  أنثىلينا امي 

يةبكالوريوس3616 ذكرمجد خليل محمد يوسف20122012111العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3617 أنثىشهد زياد جابر رسيس20122012123العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3618 ذكراحمد محمود علي العودات20122012125العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3619 روان عامر علي القدومي20122012127العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3620 يده20122012128العلوم الطبية المخن  أنثىضىح محمد فيصل الشر

يةبكالوريوس3621 أنثىدعاء محمد خن  احمد عكور20122012131العلوم الطبية المخن 
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يةبكالوريوس3622 أنثىعاليه زكريا مصطفن خريس20122012134العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3623 ن20122012136العلوم الطبية المخن  أنثىساره احمد توفيق أبوعي 

يةبكالوريوس3624 أنثىارساء مصلح محمد كوشه20122012139العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3625 أنثىهبه خالد يوسف فوده20122012140العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3626 أنثىاالء نرص جن  العمري20122012141العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3627 أنثىعرين محمود مصطفن الصمادي    20122012144العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3628 أنثىمرام حسام عبدالعزيز الكوفىحي20122012146العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3629 أنثىعائشه عبدهللا علي عمايره20122012147العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3630 ي عدوان النعيمي20122012148العلوم الطبية المخن 
أنثىهبه راضن

يةبكالوريوس3631 أنثىهيا عزت محمد كنعان20130012001العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3632 ادقه20130012002العلوم الطبية المخن  ن مصطفن الشر أنثىآيات ياسي 

يةبكالوريوس3633 أنثىبيان محمد عبدهللا الهزايمه20130012003العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3634 ذكراسامه محمد بدر زايد  صوالحه20130012004العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3635 ن الكايد20130012006العلوم الطبية المخن  أنثىلينا احمد حسي 

يةبكالوريوس3636 أنثىفرح يحث  محمد اسماعيل20130012007العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3637 ي20130012010العلوم الطبية المخن 
ي محمد المومثن أنثىجميله ناج 

يةبكالوريوس3638 أنثىصفاء غانم صالح مشعل20130012011العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3639 يده20130012012العلوم الطبية المخن  أنثىهدى محمد فيصل الشر

يةبكالوريوس3640 ايه رائد علي الذنيبات20130012013العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3641 ي20130012014العلوم الطبية المخن  عال محمد مناور الزعث 
أنثى

يةبكالوريوس3642 ي20130012015العلوم الطبية المخن 
أنثىنداء محمد سليمان اللوبانن

يةبكالوريوس3643 أنثىسوسن اسماعيل حمد عبابنه20130012016العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3644 ذكرجواد ظاهر جمعه الحنادقه20130012017العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3645 فت نرص عبدهللا الظاهر20130012019العلوم الطبية المخن  أنثىمن 

يةبكالوريوس3646 أنثىسناء مريبيع عواد المساعيد20130012020العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3647 أنثىسلسبيال احمد موىس الصغن 20130012021العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3648 اسيل علي سالم العثامنه20130012022العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3649 أنثىسلسبيل منن  حسن عبيد20130012023العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3650 أنثىبلقيس يوسف عبد العلي20130012024العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3651 أنثىتقوى انور احمد قاسم20130012025العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3652 سكينه علي احمد طه20130012026العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3653 أنثىسنابل انور حسن عبيد20130012030العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3654 أنثىاالء احمد نور الدين الكردي20130012031العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3655 أنثىشذى ماهر محمد عقيالن20130012032العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3656 أنثىاسيل يحث  ابراهيم قاسم20130012033العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3657 أنثىرند مؤيد رشيد نوفل20130012034العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3658 ن20130012035العلوم الطبية المخن  أنثىامل احمد ابراهيم الصياحي 

يةبكالوريوس3659 أنثىتسنيم سعيد منصور البشن 20130012036العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3660 ذكرعمار محمود رسور عبابنه20130012038العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3661 أنثىاسالم محمود سليمان ابورسحان20130012039العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3662 باضي20130012040العلوم الطبية المخن  أنثىسندس شكري عبدالحميد الشر

يةبكالوريوس3663 ي طه20130012042العلوم الطبية المخن 
أنثىانوار غازي عبد الحميد بثن

يةبكالوريوس3664 ذكرعز الدين ربىحي حسن ابوالطيف20130012043العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3665 ن20130012044العلوم الطبية المخن  أنثىسندس ابراهيم سلطان العطي 

يةبكالوريوس3666 ي20130012046العلوم الطبية المخن 
أنثىفاطمه محمود محمد قوصيثن

يةبكالوريوس3667 ذكربسام عمر احمد عودات20130012049العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3668 أنثىفاتن محمود صبح أبوعاشور20130012050العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3669 أنثىأروى  جمال أحمد سعيد20130012052العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3670 ي20130012053العلوم الطبية المخن 
ذكرمؤمن يحث  محمد المومثن

يةبكالوريوس3671 أنثىوفاء سالمه اسماعيل الحباب20130012056العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3672 أنثىايه محمد ابراهيم شخاتره20130012058العلوم الطبية المخن 
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يةبكالوريوس3673 أنثىشفاء احمد يوسف معاىلي20130012062العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3674 ذكريحث  واصف مصطفن المحاسنه20130012067العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3675 ذكريزيد محمد رجا ربابعه20130012068العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3676 أنثىلميس خالد احمد دخل هللا20130012070العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3677 أنثىهيا سعيد محمد ملحم20130012072العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3678 أنثىهديل عادل مصارع الغزاوى20130012073العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3679 أنثىدانيه زكريا احمد ربابعه20130012074العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3680 أنثىرسى مبارك محمود القاسم20130012075العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3681 ي20130012076العلوم الطبية المخن 
أنثىبتول محمد سالم المومثن

يةبكالوريوس3682 أنثىريناد منذر سليمان الرواشده20130012077العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3683 أنثىرفيده احمد محمد ابوفرحان20130012079العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3684 أنثىآيه خالد محمد عبيدات20130012080العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3685 ذكرعبدهللا فاروق عبدهللا العمري20130012082العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3686 أنثىبتول احسان طالق عبابنه20130012084العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3687 أنثىغدير تيسن  عليان الغزو20130012085العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3688 أنثىمجد محمد فريوان الصالح20130012086العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3689 ن زيدان20130012090العلوم الطبية المخن  أنثىعابده زياد امي 

يةبكالوريوس3690 ي20130012091العلوم الطبية المخن  شهد محمد علي الزعث 
أنثى

يةبكالوريوس3691 ن احمد الحاري 20130012092العلوم الطبية المخن  أنثىلجي 

يةبكالوريوس3692 أنثىافنان عبدهللا محمد البطوش20130012093العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3693 أنثىنور نبيل  سليمان  اسعد20131012001العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3694 أنثىاسيل عمر احمد خلف20132012003العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3695 أنثىرؤى سميح عيس الكرنز20132012005العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3696 روان غسان أحمد علي20132012006العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3697 أنثىالنا باسم حنا صابات20132012007العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3698 أنثىيرين كمال ابراهيم غوانمه20132012008العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3699 أنثىتسنيم محمود عبدالفتاح الحوامده20132012009العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3700 أنثىارساء محمد منصور الصمادي20132012010العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3701 أنثىإيمان عمر يوسف برهوش20132012012العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3702 بيان علي منن  عربيات20132012014العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3703 أنثىوجدان  محمود صالح  غرام20132012016العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3704 أنثىضىح نارص مطلق عيارصه20132012017العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3705 ذكرسعد محمد  الغزاوي20132012018العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3706 أنثىتسنيم طالل يوسف مسعود20132012020العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3707 ذكرحسام فخرى محمد صويلح20132012021العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3708 ذكرمهند ماجد خرصن العنن 20132012022العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3709 أنثىرناد جميل محمد الهندي20132012023العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3710 ذكرمحمد غالب مصطفن الفقهه20132012025العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3711 ن خرصن20132012026العلوم الطبية المخن  ي الشيخ حسني  انوار محمد عرن 
أنثى

يةبكالوريوس3712 أنثىايمان مفيد عبدهللا الفاعور20132012027العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3713 ذكرامجد  محمود محمد خليل قاسم20132012028العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3714 ي ملحم20132012032العلوم الطبية المخن 
أنثىالرا وليد سليم بثن

يةبكالوريوس3715 ذكرخليل خالد علي المنارصه20132012033العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3716 ف سليمان التميمي20132012036العلوم الطبية المخن  أنثىدينا ارسر

يةبكالوريوس3717 أنثىحال ايمن شعبان بدر20132012038العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3718 أنثىرزان عبدالعزيز عبدهللا خاطر20132012039العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3719 أنثىبلقيس بسام يوسف شتيوى20132012041العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3720 أنثىهبه ايمن احمد نزازله20132012046العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3721 ي20132012047العلوم الطبية المخن 
أنثىوئام محمود عبدالكريم المومثن

يةبكالوريوس3722 أنثىهبه عبدو ابراهيم أبوحشمه20132012048العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3723 أنثىنور محمود قطيش 20132012049العلوم الطبية المخن 
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يةبكالوريوس3724 أنثىرغد فؤاد طه شهاب20132012051العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3725 أنثىشيخة احسان ايوب االيوب20132012052العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3726 ن  حرز20132012055العلوم الطبية المخن  أنثىنعمت حسي 

يةبكالوريوس3727 أنثىتفر ماهر جميل برقاوى20132012058العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3728 ذكررأفت محمد احمد الصمادى20132012060العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3729 ن خلدون محمد أبوغنيه20132012061العلوم الطبية المخن  أنثىياسمي 

يةبكالوريوس3730 ي20132012062العلوم الطبية المخن 
أنثىغرام امجد يوسف التهتمونن

يةبكالوريوس3731 ي20132012064العلوم الطبية المخن  مريم  حسن  حميدة العذيث 
أنثى

يةبكالوريوس3732 أنثىدعاء رائد رضا بشتاوى20132012065العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3733 أنثىرؤى طالل محمود دويكات20132012067العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3734 أنثىعندليب محمد فالح عبدالعزيز20132012076العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3735 ي 20132012078العلوم الطبية المخن  غفران احمد الزعث 
أنثى

يةبكالوريوس3736 أنثىخديجه فوزي محو 20132012079العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3737 ن ابراهيم الدردور20132012083العلوم الطبية المخن  أنثىارساء حسي 

يةبكالوريوس3738 أنثىعائشة إبراهيم راشد الديسي20132012084العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3739 ف علي هاشم20132012088العلوم الطبية المخن 
أنثىزهراء  موىس السيد رسر

يةبكالوريوس3740 أنثىفاطمه عبد هللا يوسف  احمد علي20132012089العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3741 أنثىساره حميد عبد الوهاب محمد حسن20132012090العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3742 ي داود سلمان داود سلمان20132012092العلوم الطبية المخن 
ذكرهانن

يةبكالوريوس3743 ذكرمحمد عبد الهادي احمد محمد البقاىلي20132012094العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3744 أنثىزهراء محمد جواد رجب20132012095العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3745 أنثىمريم صادق منصور محمد نارص20132012096العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3746 أنثىمريم عبد الجبار يوسف الصائغ20132012097العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3747 أنثىامال سلمان مرهون مرهون20132012099العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3748 أنثىصابرين فاروق منصور عبيدات20132012100العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3749 اسماء عامر علي عبيد20132012101العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3750 ن عبدالرحمن يونس20132012103العلوم الطبية المخن  أنثىسهام حسي 

يةبكالوريوس3751 أنثىشيماء خالد هالل 20132012104العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3752 ن يعقوب أبوعليان20132012106العلوم الطبية المخن  ذكريونس حسي 

يةبكالوريوس3753 أنثىسالمتو غربا موىس 20132012108العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3754 أنثىرزان محمد عطيه حمايده20132012109العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3755 ذكرمحمد خاشع محمود 20132012111العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3756 حوراء عطيه علي ضيف20132012112العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3757 خات20132012113العلوم الطبية المخن  أنثىايمان  نزار  علوي الشر

يةبكالوريوس3758 أنثىبسمه وليد احمد هواري20132012114العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3759 أنثىارساء احمد حمدان غرايبه20132012115العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3760 ن النوارصه20132012116العلوم الطبية المخن  أنثىاحالم احمد حسي 

يةبكالوريوس3761 ن عبدالحميد عايد الجعارات20132012117العلوم الطبية المخن  أنثىلجي 

يةبكالوريوس3762 أنثىملك عالء الدين جعفر عبدو20132012118العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3763 ذكرباهر سهيل ابراهيم الدلح20132012119العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3764 أنثىلينا فؤاد عبدالعزيز عبدهللا20132012121العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3765 ذكرعلي محمد علي موىس20132012124العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3766 أنثىعائشه عادل محمد المرصى20132012126العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3767 ن شحاده القضاه20132012127العلوم الطبية المخن  أنثىحال حسي 

يةبكالوريوس3768 أنثىلينا بركات محمود شناق20132012130العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3769 ي 20132012132العلوم الطبية المخن 
أنثىمريم لول ماىسر

يةبكالوريوس3770 أنثىعائشة حسن ابراهيم 20132012133العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3771 أنثىايمان احمد صالح جرادات20132012134العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3772 أنثىايمان محمدخن  ابراهيم عبنده20132012136العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3773 ار احمد السلمان20132012137العلوم الطبية المخن  أنثىفلك رصن

يةبكالوريوس3774 عه20132012138العلوم الطبية المخن  ذكرعبدهللا محمد عوده الشر
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يةبكالوريوس3775 أنثىالمروه فيصل محمد شياب20132012139العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3776 أنثىروان جمال سالم الرمىحي20132012140العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3777 أنثىورود محمد عمر رواشده20132012141العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3778 ذكرمحمود ابراهيم محمد العلي20132012142العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3779 أنثىهتوف محمد محمود مسالمة20132012143العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3780 ذكرقاسم احمد  الفقن 20132012144العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3781 ذكرصالح الدين محمود يونس الرواشده20132012145العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3782 أنثىساره مازن عبدهللا الغرايبه20140012001العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3783 ي20140012003العلوم الطبية المخن 
أنثىسىح  محمد سالم الطعانن

يةبكالوريوس3784 أنثىايه خالد نايف الخالدي20140012006العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3785 ي دومي20140012007العلوم الطبية المخن 
أنثىامل حسن عبده بثن

يةبكالوريوس3786 أنثىايات محمد موىس قوقزه20140012008العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3787 أنثىمالك خالد سعيد العاضي20140012010العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3788 أنثىسعاد محمود احمد شتيوي20140012014العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3789 أنثىابرار جهاد عيس النتشه20140012016العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3790 أنثىامنه محمود محمد الحميدي20140012018العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3791 أنثىساره موىس محمود جرادات20140012019العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3792 أنثىشهرزاد يارس سالم ابوسيف20140012020العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3793 أنثىهبه شكري عبدالرحمن الشبول20140012021العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3794 سميه احمد مجلي الكوفىحي20140012022العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3795 أنثىهاله رافت محمد جمعه فرسخ20140012023العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3796 رن  رافت فريد احمد20140012024العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3797 أنثىبراءه عاهد كمال الحسان20140012026العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3798 أنثىرقيه نبيل رضوان الردايده20140012028العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3799 أنثىياقوت مدين احمد الوردات20140012029العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3800 ي20140012030العلوم الطبية المخن  ذكرمحمد قاسم محمد الن 

يةبكالوريوس3801 ي20140012031العلوم الطبية المخن 
ريم حسن علي المومثن

أنثى

يةبكالوريوس3802 ذكرالحكم محمد عيس خاليله20140012032العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3803 أنثىياقوت احمد محمد اسماعيل20140012033العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3804 أنثىمنار هايل نهار الحرافشه20140012034العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3805 أنثىعلياء عمران ابراهيم درابسه20140012039العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3806 بتول عبدالكريم علي الفريحات20140012040العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3807 ي20140012041العلوم الطبية المخن 
ي هانن

أنثىسماح عماد محمد بثن

يةبكالوريوس3808 ات20140012042العلوم الطبية المخن  أنثىاسيل يزيد ونس نصن 

يةبكالوريوس3809 أنثىايمان ركان محمد سعيد شهابات20140012043العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3810 ن يوسف الشبول20140012044العلوم الطبية المخن  أنثىرحمه حسي 

يةبكالوريوس3811 أنثىارساء محمد عبدالرحيم صالح20140012045العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3812 داليا محمد علي طه20140012046العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3813 أنثىسىح  سامي حمد الديك20140012047العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3814 أنثىبتول فراس محمد اسماعيل20140012048العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3815 اسالم محمد علي ابوالفول20140012050العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3816 ذكررعد منذر عيس حداد20140012051العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3817 أنثىاسيل مجدي ماجد القرعان20140012052العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3818 أنثىرزان عوض موىس التميمي20140012054العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3819 أنثىايناس خالد ابراهيم احمد20140012055العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3820 ي فريحات20140012058العلوم الطبية المخن 
ه نوفان حسثن أنثىامن 

يةبكالوريوس3821 مان20140012059العلوم الطبية المخن  ن الشر أنثىهديل محمد ياسي 

يةبكالوريوس3822 هبه احمد عبدربه المجلي20140012060العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3823 أنثىالرا غسان نواف نزال20140012061العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3824 ذكرسالم احمد عمر باموىس20140012065العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3825 أنثىتسنيم محمود محمد العفايفه20140012067العلوم الطبية المخن 
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يةبكالوريوس3826 ي20140012068العلوم الطبية المخن   الزعث 
أنثىايات صالح مصطفن

يةبكالوريوس3827 ذكرعمر سليمان احمد البس20140012070العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3828 ي20140012071العلوم الطبية المخن 
أنثىلينا تيسن  محمد صافن

يةبكالوريوس3829 أنثىإيمان رضوان محمود أبو سيف20140012072العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3830 أنثىروان محمود عبدهللا ابو عريش20140012073العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3831 ي20140012074العلوم الطبية المخن  انوار عزام يعقوب الزعث 
أنثى

يةبكالوريوس3832 ن قاسم الرقيبات20140012075العلوم الطبية المخن  أنثىدانيا حسي 

يةبكالوريوس3833 أنثىسميحه محمد متعب البطاينه20140012076العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3834 ي20140012077العلوم الطبية المخن 
أنثىشيماء يارس خليل عنانن

يةبكالوريوس3835 أنثىلبثن نديم محمود العيارصه20140012078العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3836 كفاية محمد علي الزغول20140012079العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3837 ي يونس20140012080العلوم الطبية المخن 
أنثىساجده رائد عبدهللا بثن

يةبكالوريوس3838 ذكرعمر حسن عبدهللا الرشيدات20140012081العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3839 أنثىميساء احمد داود سليط20140012084العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3840 ذكرحاتم ماجد سليم الجديتاوى20140012085العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3841 أنثىرؤى عبدهللا احمد العمري20140012086العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3842 ي20140012087العلوم الطبية المخن  ذكرمحمد خالد عبده الزعث 

يةبكالوريوس3843 ذكرمحمد سالم عبدهللا بن دحباج20140012088العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3844 أنثىسلم عبد الوهاب عبد القادر نفاع20142012001العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3845 أنثىوالء محمد إبراهيم يوسف صالح20142012002العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3846 أنثىمريم يوسف إبراهيم سند20142012003العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3847 أنثىبيان كمال محمد أبو صقر20142012005العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3848 ي20142012006العلوم الطبية المخن  ديما وليد حسن الزعث 
أنثى

يةبكالوريوس3849 ي20142012012العلوم الطبية المخن 
أنثىاالء ماهر عبدهللا تهتمونن

يةبكالوريوس3850 أنثىروان محمد سليمان الهزايمه20142012013العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3851 ي جادهللا20142012014العلوم الطبية المخن 
أنثىجيهان محمد حسن حسثن

يةبكالوريوس3852 ن البطاح20142012019العلوم الطبية المخن  أنثىايه رمضان حسي 

يةبكالوريوس3853 أنثىندى مازن ابراهيم ابوسعن20142012020العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3854 أنثىديما يحث  احمد عبيدات20142012021العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3855 أنثىدعاء عطا هللا خرصن العنن 20142012023العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3856 أنثىدانيه ابراهيم محمد الهزايمه20142012026العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3857 داليا اياد محمد علي طوالبه20142012027العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3858 أنثىليليان وليد سعاده قندح20142012029العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3859 ذكرمنترص ماهر يوسف عمرو20142012031العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3860 ذكرعالءالدين عمر عبده ذيابات20142012033العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3861 ي20142012034العلوم الطبية المخن  دياال قاسم احمد الشعث 
أنثى

يةبكالوريوس3862 سحر جواد علي مخلوف20142012038العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3863 ي20142012039العلوم الطبية المخن   الشلث 
ي مصطفن

أنثىروان راضن

يةبكالوريوس3864 أنثىبتول ابراهيم محمود طوالبه20142012042العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3865 أنثىرقية احمد غدادؤ 20142012043العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3866 ي بال 20142012044العلوم الطبية المخن 
ذكربللو ثانن

يةبكالوريوس3867 رقيه احمد علي جرادات20142012046العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3868 أنثىمرام محمود الدراوشة 20142012047العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3869 ن محمد أبودلو20142012049العلوم الطبية المخن  ذكرصهيب حسي 

يةبكالوريوس3870 أنثىآيات موىس محمد أبوزيد20142012050العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3871  علي محمد20142012051العلوم الطبية المخن 
ن فاطمة علي منصور حسي 

أنثى

يةبكالوريوس3872 فاطمه حسن علي عيس سلمان الوادي20142012053العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3873 ريم محمود علي مصطفن الغول20142012054العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3874 أنثىمروه رائد اكرم يعقوب20142012056العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3875 ن شفيق عبدهللا جمال20142012057العلوم الطبية المخن  أنثىياسمي 

يةبكالوريوس3876 أنثىسماح محمد موىس شعبان20142012058العلوم الطبية المخن 
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يةبكالوريوس3877 ذكرمحمد رضوان محمد الصبح20142012061العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3878 أنثىامل مصطفن محمد حمدان20142012063العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3879 أنثىاالء محمد محسن عزام20142012065العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3880 نور حمزة علي مريان20142012066العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3881 أنثىعال عزات محمد الرفاعي20142012067العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3882 ي20142012068العلوم الطبية المخن  أنثىنادين معتصم عبداللطيف العتيث 

يةبكالوريوس3883 أنثىرومانا خالد احمد مهيدات20142012069العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3884 أنثىاسماء محمد سليم معروف عساف20142012070العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3885 ي20142012071العلوم الطبية المخن 
أنثىاالء فضل هللا عبدالحميد المومثن

يةبكالوريوس3886 أنثىسارة راشد خليفة محمد الذوادي20142012072العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3887 أنثىعهود محمد خالد عواد20142012074العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3888 أنثىسىه كمال محمد الخاروف20142012075العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3889 أنثىفاطمة عبدهللا ابراهيم عيس سند20142012076العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3890 ن ايمن عبدهللا عبابنه20142012077العلوم الطبية المخن  أنثىحني 

يةبكالوريوس3891 ي20142012078العلوم الطبية المخن 
أنثىضىح ابراهيم حامد مومثن

يةبكالوريوس3892 أنثىهاشميه السيد حسن محمد حسن حميدان20142012079العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3893 أنثىانوار نظمي محمد السوالمه20142012080العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3894 ن عبابنه20142012081العلوم الطبية المخن  ي حسي 
أنثىرهف وصفن

يةبكالوريوس3895 ذكررشاد احمد سليم أبوحجاب20142012082العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3896 أنثىدانه فوزي مصطفن سماره20142012084العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3897 أنثىجنان عزيز عبدهللا مكي محمد حسن20142012085العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3898 أنثىافنان نادي عامر نصار20142012086العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3899 أنثىاالء سالم حسن حسان20142012087العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3900 أنثىإيمان عبدهللا علي محمد20142012088العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3901 ذكرعثمان شيهو غربا 20142012089العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3902 ذكراول عمر  20142012091العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3903 أنثىمريم موىس  20142012092العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3904 ن عبد العزيز القصاب20142012096العلوم الطبية المخن  أنثىبتول حسي 

يةبكالوريوس3905 ذكرمحمد حيدر صالح ملكاوي20142012097العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3906 أنثىرزان محمد نعمان عيس20142012098العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3907 مي انس ايوب عبيداوى20142012099العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3908 ذكراحمد اسامه محمد أبوعوض20142012101العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3909 أنثىدانا خالد محمد صابر20142012103العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3910 ن حسن قرباع20142012105العلوم الطبية المخن  ساىلي ياسي 
أنثى

يةبكالوريوس3911 أنثىريم فارس حسن درويش20142012107العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3912 أنثىزهور جالل محمود العويضي20142012108العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3913 ذكرمحمد عماد بهاء الدين العمرى20142012109العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3914 ذكرحمزه نارص محمود القواسمي20142012110العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3915 أنثىنداء محمود خلف دريفيل20142012111العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3916 أنثىندى نادر عباس زيتون20142012112العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3917 أنثىهناء احمد موىس العواد20142012113العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3918 ذكرسالم احمد سالم الزغن 20142012114العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3919 ي عامر20142012115العلوم الطبية المخن 
ذكرعمار احمد محمود بثن

يةبكالوريوس3920 أنثىمنار محمد فاضل الجوده20142012117العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3921 ذكرمحمد رائد محمد الدويرى20142012118العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3922 أنثىرحمه نسيم يوسف فياض20142012119العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3923 أنثىحفصة نارص باواىلي 20142012120العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3924 أنثىنادين رمضان عبدهللا الفيومي20142012121العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3925 ذكرليث فؤاد عبدالعزيز ابوموىس20142012123العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3926 مان20142012124العلوم الطبية المخن  يل محمد الشر أنثىبيان جن 

يةبكالوريوس3927 أنثىشيماء عبد هللا سليمان الحماد20142012125العلوم الطبية المخن 
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يةبكالوريوس3928 أنثىرحمه مازن عبدهللا الغرايبه20150012001العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3929 ذكرعمر نضال كامل العبابنه20150012003العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3930 أنثىايالف عبدالستار خليل غرايبه20150012005العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3931 ن العمري20150012006العلوم الطبية المخن  أنثىهناء عبدالكريم حسي 

يةبكالوريوس3932 ن عبابنه20150012007العلوم الطبية المخن  أنثىنورا احمد حسي 

يةبكالوريوس3933 أنثىغدير طالل محمد الضابط20150012008العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3934 ن20150012009العلوم الطبية المخن  ي ياسي 
أنثىسحر باسل عارف بثن

يةبكالوريوس3935 أنثىانوار مسلم صالح العويضي20150012014العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3936 أنثىغزل بدر محمد الشلول20150012016العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3937 قاوى20150012017العلوم الطبية المخن  أنثىهبه حسن محمود الن 

يةبكالوريوس3938 أنثىافنان عبدهللا موىس عبابنه20150012019العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3939 أنثىرغد ابراهيم ادريس العمري20150012022العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3940 ي يونس20150012025العلوم الطبية المخن 
أنثىلينه محمود محمد بثن

يةبكالوريوس3941 ي تيسن  محمد ابوعبيد20150012026العلوم الطبية المخن 
أنثىامانن

يةبكالوريوس3942 أنثىتسنيم وليد خليل الدرابسه20150012027العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3943 ي20150012028العلوم الطبية المخن 
ي هانن

ن احمد بثن أنثىوالء حسي 

يةبكالوريوس3944 أنثىرهف محمد فالح الزبون20150012029العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3945 أنثىرندى وائل محمود عنانزه20150012032العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3946 ن محمود فريحات20150012033العلوم الطبية المخن  ين حسي  أنثىسن 

يةبكالوريوس3947 أنثىوالء بسام محمد غوانمه20150012034العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3948 ي عمر20150012035العلوم الطبية المخن 
أنثىايثار معتصم محمد بثن

يةبكالوريوس3949 ي20150012036العلوم الطبية المخن 
أنثىروان مامون محمد المومثن

يةبكالوريوس3950 أنثىشفاء االسالم عمر قاسم المرصي20150012037العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3951 أنثىغدير عماد كامل غرايبه20150012038العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3952 ي20150012039العلوم الطبية المخن 
أنثىثراء راشد محمد المومثن

يةبكالوريوس3953 أنثىرنيم محمد عبد ابوجويد20150012040العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3954 ن عكور20150012043العلوم الطبية المخن  أنثىاسيل محمد جمعه ياسي 

يةبكالوريوس3955 أنثىبلقيس رائد احمد العليمات20150012044العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3956 ن20150012045العلوم الطبية المخن  أنثىرحمه محمد موىس حسي 

يةبكالوريوس3957 أنثىآيه وليد فالح الشوحه20150012046العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3958 ن مفيد حلمي شوبكي20150012047العلوم الطبية المخن  أنثىياسمي 

يةبكالوريوس3959 أنثىرؤى عبدهللا ابراهيم كنعان20150012049العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3960 أنثىاسيل مروان موىس ملكاوي20150012050العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3961 أنثىساره غالب صالح العمر20150012051العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3962 أنثىصبا سليمان نارص الذيابات20150012053العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3963 أنثىسىح  حسن يوسف مسعود20150012054العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3964 ن محمود محمد الزغول20150012056العلوم الطبية المخن  أنثىحني 

يةبكالوريوس3965 ي20150012057العلوم الطبية المخن 
أنثىاسيل عبداالله يوسف الزينانر

يةبكالوريوس3966 ي20150012058العلوم الطبية المخن 
أنثىلبثن موفق محمد المومثن

يةبكالوريوس3967 أنثىامل اسامه نارص الطعامنه20150012059العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3968 أنثىريما خالد عبدهللا الخلف20150012060العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3969 ن يارس احمد الرشايده20150012062العلوم الطبية المخن  أنثىحني 

يةبكالوريوس3970 داىلي خلدون حمدي بنيان20150012063العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3971 أنثىشادن قاسم هالل النعيمي20150012064العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3972 ي20150012065العلوم الطبية المخن 
أنثىآالء نبيل محمد المومثن

يةبكالوريوس3973 أنثىآيه سليمان احمد ابومعيتق20150012066العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3974 ن ابوالعدس20150012067العلوم الطبية المخن  أنثىنىه فؤاد حسي 

يةبكالوريوس3975 ذكراحمد علي سليمان محافظه20150012068العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3976 أنثىرحيق مهند عاطف عبيدات20150012070العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3977 أنثىهديل سعيد حامد عبيدات20150012071العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3978 أنثىهديل فايق عبدالمجيد السالمات20150012072العلوم الطبية المخن 
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يةبكالوريوس3979 ي عمر20150012073العلوم الطبية المخن 
أنثىرنا مروان محمد بثن

يةبكالوريوس3980 ن خليل عبيدات20150012074العلوم الطبية المخن  ذكرمعاويه حسي 

يةبكالوريوس3981 أنثىمريم كامل سالم القرعان20150012075العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3982 أنثىوالء عيس حسن الشويات20150012076العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3983 أنثىرانيا عبدهللا سالم السمامعه20150012078العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3984 أنثىهديل محمد احمد الخطاطبه20150012079العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3985 أنثىرهف عمر علي عبيدات20150012081العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3986 أنثىارساء تميم جميل الحكيم20150012082العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3987 أنثىشفاء نضال موىس عيادات20150012083العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3988 ذكرعمادالدين عبدالرحمن مجلي القرعان20150012084العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3989 ن20150012085العلوم الطبية المخن  ي ياسي 
أنثىساره طالب قاسم بثن

يةبكالوريوس3990 ي20150012086العلوم الطبية المخن 
أنثىايمان رائد عبدهللا الوقفن

يةبكالوريوس3991 ساجده علي عقله الدويري20150012087العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس3992 أنثىبيان حسن احمد العمري20150012088العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3993 ذكرعلي سعد كمال الزبون20150012089العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3994 أنثىاسيل فالح يوسف الموىس20150012091العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3995 ذكرمعاذ اكرم محمد القاسم20150012092العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3996 أنثىبلقيس احمد محمد عنانزه20150012093العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3997 ي فياض20150012094العلوم الطبية المخن 
أنثىاالء خرصن قاسم بثن

يةبكالوريوس3998 ذكرمحمد ميش احمد الصالح20150012095العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس3999 ه برهم محمد ابو صالح20150012096العلوم الطبية المخن  أنثىسمن 

يةبكالوريوس4000 أنثىريم رياض سالم باجبن 20150012099العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4001 ن المصطفن20150012100العلوم الطبية المخن  أنثىمجد محمد حسي 

يةبكالوريوس4002 أنثىريما عصام محمد حواء20150012101العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4003 ي20150012102العلوم الطبية المخن 
ين خالد طالل الوقفن أنثىسن 

يةبكالوريوس4004 ي20150012103العلوم الطبية المخن  ن يوسف علي الزعث  أنثىحني 

يةبكالوريوس4005 أنثىحال احمد محمد عبيدات20150012104العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4006 أنثىتيما رائد محمد رواشده20150012105العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4007 نور ابراهيم علي الخصاونه20150012106العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4008 ي20150012107العلوم الطبية المخن 
أنثىساره خلدون خليل عبويثن

يةبكالوريوس4009 ي20150012109العلوم الطبية المخن  ي احمد الزعث 
أنثىلم حسثن

يةبكالوريوس4010 ي20150012110العلوم الطبية المخن 
حال محمود علي دوقرانن

أنثى

يةبكالوريوس4011 ن مفلح بطاينه20150012111العلوم الطبية المخن  أنثىزينب حسي 

يةبكالوريوس4012 نتاىلي عاطف جميل بنوره20150012112العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4013 ي نرصي ابوسعدة20150012113العلوم الطبية المخن  ذكرنرصي جان 

يةبكالوريوس4014 أنثىرماح مصطفن محمد الحسنات20150012114العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4015 ذكرمؤيد محمد علي زريقات20150012115العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4016 ي20150012116العلوم الطبية المخن 
ذكراحمد سليمان محمد المومثن

يةبكالوريوس4017 ن العفيف20150012118العلوم الطبية المخن  ساىلي عمر حسي 
أنثى

يةبكالوريوس4018 ذكرقضي بسام عوض علي نارص20150012119العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4019 ن محمد عقله العظيمات20150012120العلوم الطبية المخن  أنثىياسمي 

يةبكالوريوس4020 ي20150012121العلوم الطبية المخن 
أنثىساجده مامون سليمان المومثن

يةبكالوريوس4021 أنثىايه سلطان احمد النعيمات20150012122العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4022 أنثىاهداء فيصل محمد عبيدات20150012123العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4023 أنثىاحالم فوزي سليمان الغرايبه20150012124العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4024 ن كيوان20150012125العلوم الطبية المخن  أنثىمريم توفيق حسي 

يةبكالوريوس4025 أنثىايه وليد محمود ابوطبنجه20150012126العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4026 أنثىرهف خالد ارشيد الخزاعلة20150012127العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4027 ذكرمازن انور نمر قبيعه20150012128العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4028 ن عبدالوهاب احمد20150012130العلوم الطبية المخن  أنثىلينه ياسي 

يةبكالوريوس4029 ن ابوسند20150012131العلوم الطبية المخن  ن عبدهللا حسي  ذكرحسي 

79/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

يةبكالوريوس4030 أنثىغيداء اياد محمد ملكاوي20150012132العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4031 ن20150012133العلوم الطبية المخن  ذكرسليمان عماد ابراهيم حسي 

يةبكالوريوس4032 أنثىروان خلدون مصطفن جرادات20150012134العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4033 ي20150012135العلوم الطبية المخن 
ين نبيه احمد المومثن أنثىشن 

يةبكالوريوس4034 ذكرامجد عبدهللا محمد نارص20150012136العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4035 أنثىليندا رافت اسماعيل صبح20152012004العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4036 ذكربدر عبدهللا عمر معروف20152012006العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4037 أنثىاسيل ايمن عبدالهادي ابولبده20152012007العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4038 ساىلي فهد نمر ايوب20152012008العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4039 ذكراسامه فارس  العامر20152012009العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4040 أنثىاالء ايش توفيق حمدان20152012013العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4041 أنثىدانا فاروق سليم حداد20152012014العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4042 أنثىرغد فخري احمد ابوعلوان20152012016العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4043 أنثىبتول عباس ابوالقاسم شمسان20152012018العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4044 ى منصور  الحريري20152012019العلوم الطبية المخن  أنثىبشر

يةبكالوريوس4045 أنثىعروب ماجد محمد غيظان20152012020العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4046 أنثىيارا محمد تيسن  سوسان20152012023العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4047 أنثىصفاء جميل شكرى قواسمي20152012025العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4048 عبن  جواد علي مخلوف20152012026العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4049 مالك احمد علي مطالقه20152012027العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4050 ع20152012028العلوم الطبية المخن  أنثىنشين فاخر احمد الشر

يةبكالوريوس4051 ي النابلسي20152012029العلوم الطبية المخن 
أنثىدانا طارق محمد عونن

يةبكالوريوس4052 نوال عماد علي الكايد20152012031العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4053 أنثىالنا عمر مصطفن الرواش20152012032العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4054 أنثىبلقيس ابراهيم خليل جفال20152012033العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4055 ي20152012035العلوم الطبية المخن   علي الحىح 
ن أنثىهيا حسي 

يةبكالوريوس4056 أنثىساره سفيان حسن ابوزيد20152012036العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4057 ي السعيد20152012038العلوم الطبية المخن 
أنثىميس نادر لطفن

يةبكالوريوس4058 ن ثابت منصور العمرى20152012039العلوم الطبية المخن  أنثىنفي 

يةبكالوريوس4059 ذكرى حمزه علي الوديان20152012040العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4060 أنثىالرا كامل سالمة عليمات20152012041العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4061 ذكربشار توفيق عفيف عواد20152012043العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4062 أنثىرهام احمد منصور الربيع20152012044العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4063 أنثىشفن منصور عايش الصمادى20152012045العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4064 ن سعيد جن  بركات20152012046العلوم الطبية المخن  أنثىلجي 

يةبكالوريوس4065 أنثىرؤى رمضان حسونه حشحوش20152012047العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4066 ي احمد سالم البطران20152012048العلوم الطبية المخن 
أنثىامانن

يةبكالوريوس4067 أنثىسماح احمد فضل العمرى20152012050العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4068 ين عمر ابراهيم عثامنه20152012051العلوم الطبية المخن  أنثىشن 

يةبكالوريوس4069 وز خالد محمد الشنيقات20152012053العلوم الطبية المخن  أنثىنن 

يةبكالوريوس4070 أنثىانوار احمد نايف الصوافطه20152012054العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4071 ن عبدالنارص محمد المرصي20152012055العلوم الطبية المخن  أنثىحني 

يةبكالوريوس4072 أنثىايمان عدنان احمد الرفاعي20152012056العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4073 ذكرالمنذر عاطف محمود الطاهات20152012057العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4074 أنثىهبه محمد صالح الرحاحله20152012058العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4075 ايه عبدالمنعم محمد جبيلي20152012059العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4076 أنثىبيان عقيل عبدالكريم الشيخ20152012062العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4077 ذكرإبراهيم عبد هللا محمد بودهيش20152012063العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4078 يف20152012064العلوم الطبية المخن  أنثىنىه خالد عبدالعزيز الشر

يةبكالوريوس4079 ذكركرم هللا صالح موىس ابوخميس20152012065العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4080 ذكرابراهيم عادل محمود الحسينات20152012066العلوم الطبية المخن 
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يةبكالوريوس4081 ذكراحمد عبدالسميع محمد اعمر20152012069العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4082 أنثىفرح يوسف درويش الخليل20152012070العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4083 أنثىساره خليل قاسم طلفاح20152012071العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4084 أنثىرؤى خالد سعيد حالوه20152012072العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4085 أنثىرهام يارس محمود شيخه20152012073العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4086 ه عبدالهادي محمد وجيه الحمضي20152012074العلوم الطبية المخن  أنثىسمن 

يةبكالوريوس4087 أنثىنشين انور احمد ابوعواد20152012075العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4088 ي20152012076العلوم الطبية المخن 
أنثىندى عبدهللا يوسف المومثن

يةبكالوريوس4089 مي محمود خالد الردايده20152012077العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4090 ي20152012078العلوم الطبية المخن 
ذكرلؤي محمد رشاد موىس السوفر

يةبكالوريوس4091 أنثىأمل محمد محمد القيشاوي20152012079العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4092 أنثىرزان نايف محمد ابوليمون20152012080العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4093 أنثىشذا عبدالكريم محمد جن 20152012081العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4094 أنثىشفاء محمد سليمان جرادات20152012082العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4095 أنثىمنار مدحت شوكت عرجه20152012083العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4096 ي موىس العثامنه20152012084العلوم الطبية المخن 
أنثىشيماء وصفن

يةبكالوريوس4097 ع20152012085العلوم الطبية المخن  راما تركي محمد الشر
أنثى

يةبكالوريوس4098 ذكرمحمد هاشم علي سماره20152012086العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4099 ن زهراوي 20152012088العلوم الطبية المخن  أنثىجمان امي 

يةبكالوريوس4100 ن طقم20152012089العلوم الطبية المخن  ذكريوسف محمد ياسي 

يةبكالوريوس4101 ي يوسف بصول20152012090العلوم الطبية المخن 
أنثىسىح  عونن

يةبكالوريوس4102 ذكربكر احمد محمد كتكت20152012091العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4103 أنثىرانيا مروان سليم ابوصالح20160012004العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4104 ذكرعماد الدين رزق مصطفن العبدهللا20160012005العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4105 أنثىسوار فالح سالم السعود20160012007العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4106 كات20160012009العلوم الطبية المخن  أنثىسىح  عبدالقادر علي الن 

يةبكالوريوس4107 ي20160012010العلوم الطبية المخن 
أنثىسندس سليمان محمد مومثن

يةبكالوريوس4108 ذكرغيث قاسم علي الجدى20160012012العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4109 ن حسن عبد الهادي20160012014العلوم الطبية المخن  أنثىرغد حسي 

يةبكالوريوس4110 ساره موفق محمد مرعي20160012015العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4111 ي20160012019العلوم الطبية المخن  ابتسام صالح فرحان الزعث 
أنثى

يةبكالوريوس4112 دياال سمن  علي كنعان20160012021العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4113 ذكرحسام احمد رزق الرفاعي20160012022العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4114 ن احمد محمد الصبح20160012023العلوم الطبية المخن  أنثىياسمي 

يةبكالوريوس4115 أنثىنورالعيون كمال خالد حيمور20160012024العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4116 أنثىرزان شفيق احمد البدارنه20160012029العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4117 رغد علي عبدالرزاق درادكه20160012030العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4118 أنثىبتول عبداالله محمود الطويق20160012031العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4119 أنثىتفر رائف يحث  ابوعلوان20160012032العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4120 أنثىاري    ج يونس سالمه عليات20160012033العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4121 أنثىسىح  محمد عبدهللا 20160012034العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4122 أنثىرغد احمد محمود فريوان20160012035العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4123 أنثىابرار محمد موىس أبوعتيله20160012036العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4124  محمد علي هنداوى20160012037العلوم الطبية المخن 
أنثىلبثن

يةبكالوريوس4125 تيماء محمد علي العكور20160012038العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4126 أنثىرغد وليد محمد النمر20160012040العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4127 ن عز الدين احمد النعيمي20160012041العلوم الطبية المخن  أنثىلجي 

يةبكالوريوس4128 أنثىمروه عواد فرج الحراحشه20160012042العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4129 أنثىنهرين محمد احمد بكر20160012043العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4130 ي20160012044العلوم الطبية المخن  راما صالح عبده الزعث 
أنثى

يةبكالوريوس4131 أنثىرغد بسام عبدالكريم شطناوى20160012045العلوم الطبية المخن 
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يةبكالوريوس4132 ي20160012047العلوم الطبية المخن  أنثىوسن محمد يوسف الزعث 

يةبكالوريوس4133 ي غيث20160012048العلوم الطبية المخن  ذكرنور انور خن 

يةبكالوريوس4134 أنثىهدايه عبدهللا طعمه الصمادي20160012049العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4135 ذكرعبدهللا عمر محمود الرياحنه20160012050العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4136 أنثىساره امجد خالد عرجه20160012051العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4137 أنثىسيما امجد سعد عبيدات20160012052العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4138 أنثىوعد مصطفن احمد الهزايمه20160012053العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4139 يف محمود جالبنه20160012054العلوم الطبية المخن  أنثىرغد رسر

يةبكالوريوس4140 ذكرطارق وائل محمد قبالن20160012055العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4141 أنثىسوار محمد موىس الصبيحات20160012056العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4142 أنثىرغد احمد عيس نوافله20160012057العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4143 ايمان زايد علي السالمه20160012058العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4144 ذكرزيد الفوارس مروان محمد خصاونه20160012059العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4145 أنثىسىح  مصطفن عبدهللا هياجنه20160012060العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4146 أنثىرهام خالد عبدالكريم نوافله20160012061العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4147 نماء محمد علي العمرى20160012062العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4148 أنثىاميمه احمد يوسف العباده20160012063العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4149 ذكرمجد الدين نرص فالح العريان20160012064العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4150 ات20160012065العلوم الطبية المخن  أنثىالنا فريد توفيق نصن 

يةبكالوريوس4151 ن العمرى20160012066العلوم الطبية المخن  ذكرعالء علي حسي 

يةبكالوريوس4152 أنثىرسى ناجح محمد المحاسنه20160012067العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4153 ذكرصالح محمد صالح ابوعاشور20160012068العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4154 أنثىدانه نضال عبدهللا الحموى20160012069العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4155 أنثىسندس علي محمد البطاينه20160012070العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4156 أنثىرهف محمد فريد محمود البس20160012071العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4157 ذكراصيل محمد اليوسف 20162012001العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4158 أنثىجمان محمود السبع 20162012002العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4159 أنثىحوراء السيد حيدر محسن العلوي20162012003العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4160 ذكرمحمد نزار محمد المنذر الملوجي 20162012004العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4161 ي 20162012005العلوم الطبية المخن 
أنثىارساء حسن البلىحن

يةبكالوريوس4162 أنثىملك رائد سعيد عبيد20162012007العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4163 ذكرمحمد عصام محمد االشقر20162012008العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4164 ذكربهاء رائد رجا بدران20162012009العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4165 أنثىريما خالد احمد داود20162012010العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4166 مالك محمد علي درادكه20162012011العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4167 أنثىنوال احمد موىس فارس20162012018العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4168 ي20162012021العلوم الطبية المخن 
أنثىرايه جميل احمد النبتيثر

يةبكالوريوس4169 أنثىارساء عطيه محمود الشاعر20162012022العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4170 أنثىارساء يوسف محمد مراشده20162012023العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4171 رن  رشاد سليمان الكساسبه20162012024العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4172 أنثىأىل مجدي فهمي العتوم20162012026العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4173 ن عدنان اكرم احمد20162012027العلوم الطبية المخن  أنثىايلي 

يةبكالوريوس4174 أنثىهبه فؤاد محمد مراشده20162012028العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4175 أنثىتيماء عمر احمد المخادمه20162012029العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4176 ذكرعبيدة كمال محمود منسي20162012034العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4177 ي محمود طوالبه20162012036العلوم الطبية المخن  ذكراحمد عرن 

يةبكالوريوس4178 أنثىايناس عماد قاسم ابوالرب20162012037العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4179 دانيه علي محمود ابوسالم20162012038العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4180 ذكربهاء محمد سليمان مرشود20162012039العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4181 أنثىرنيم جابر احمد وقاد20162012040العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4182 ذكرصالح فاروق صالح تادرس20162012041العلوم الطبية المخن 
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يةبكالوريوس4183 ذكرقضي محمد خالد الزاهرى20162012042العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4184 ذكرمراد محمد احمد عبنده20162012043العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4185 جود علي اسماعيل العسيلي20162012044العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4186 ذكرمصعب عبدالحكيم قاسم عبابنه20162012045العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4187 ي20162012047العلوم الطبية المخن 
ي عبدهللا الطعانن

أنثىهديل حسثن

يةبكالوريوس4188 أنثىغيداء مصطفن سليمان العفيف20162012050العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4189 أنثىرينا درغام حسن الفريحات20162012051العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4190 ساىلي محمد محمود الجراروه20162012052العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4191 أنثىزينب جميل شكرى قواسمي20162012056العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4192 مان20162012058العلوم الطبية المخن  أنثىلينا رافت مصطفن الشر

يةبكالوريوس4193 أنثىايات عاطف عبدهللا درادكه20162012059العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4194 ات20162012061العلوم الطبية المخن  ذكرمحمد واصف ضامن نصن 

يةبكالوريوس4195 أنثىمرح عالء الدين احمد عالونه20162012062العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4196 أنثىهال اياد فتىحي مساد20162012063العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4197 ن محمد خميس العقول20162012064العلوم الطبية المخن  أنثىمجدلي 

يةبكالوريوس4198 أنثىسوار جميل عبدهللا غرايبه20162012065العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4199 أنثىريناد عامر محمد عبيدات20162012066العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4200 أنثىدياال اكثم احمد محمود20162012068العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4201 أنثىلميس شاهر حسن قرباع20162012069العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4202 ن صالح جرادات20162012070العلوم الطبية المخن  أنثىرهف ياسي 

يةبكالوريوس4203 أنثىرنيم نايف احمد عبيدات20162012071العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4204 أنثىاكرام مأمون كريم المرصي20162012072العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4205 أنثىفريال خالد محمود خلف20162012073العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4206 أنثىشفاء مهدى صالح الهرش20162012074العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4207 أنثىاروى حسام احمد ابوالهيجاء20162012075العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4208 ي20162012077العلوم الطبية المخن 
ي رجا جهمانن

أنثىمالك وصفن

يةبكالوريوس4209 ات20162012079العلوم الطبية المخن  أنثىفرح خليفة محمد نصن 

يةبكالوريوس4210 أنثىبيان فايز محمود شطناوى20162012080العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4211 أنثىلم خلدون سعيد خصاونه20162012081العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4212 ى20162012082العلوم الطبية المخن  أنثىرؤى وليد عوده همشر

يةبكالوريوس4213 ذكرمحمد وليد محمد بكار20162012083العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4214 ي20162012084العلوم الطبية المخن  فاطمه قاسم محمود الجنان 
أنثى

يةبكالوريوس4215 أنثىهديل فواز غالب عرسان20162012085العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4216  ابراهيم الشافعي20162012087العلوم الطبية المخن 
ن ذكرمحمد حسي 

يةبكالوريوس4217 ذكرعامر محمود كامل العويضي20162012088العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4218 أنثىفاطمة آحمد إبراهيم نارص20162012089العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4219 ن محمد سعيد ابو الحسن20162012090العلوم الطبية المخن  أنثىياسمي 

يةبكالوريوس4220 ذكرمهند خالد عيس منصور20162012091العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4221 ذكرقضي قاسم محمد قاسم20162012092العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4222 أنثىدينه احمد ابراهيم ابوديه20162012093العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4223 ي20162012094العلوم الطبية المخن  ي الزعث  ذكرعمر محمد ناج 

يةبكالوريوس4224 ذكرحمزة خالد محمد العراعرة20162012096العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4225 أنثىمرح عمر محمد وديان20162012097العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4226 ي طالل جودت السعيد20162012098العلوم الطبية المخن 
ذكرحسثن

يةبكالوريوس4227 يىحي20162012099العلوم الطبية المخن  أنثىساجده عبدالحميد محمد المسنر

يةبكالوريوس4228 ن احمد محفوظ20162012100العلوم الطبية المخن  أنثىبتول حسي 

يةبكالوريوس4229 ذكرنايف عثمان نايف السواعي20162012101العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4230 أنثىشهد فايز محمد سعيد20162012102العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4231 أنثىزينب جعفر علي حبيب20162012103العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4232 ذكربراء احمد محمد فواعن 20162012104العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4233 ذكرمحمود عاهد محمود الشناق20162012105العلوم الطبية المخن 
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يةبكالوريوس4234 أنثىروان باسم كايد قرقز20162012106العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4235 أنثىاسيل ابراهيم محمد العمارين20162012107العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4236 أنثىسوار عبدالرؤوف احمد الرجوب20162012108العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4237 أنثىرهف فايز اسعد الدقه20162012109العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4238 ذكرمحمد يونس اسماعيل الطويل20162012110العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4239 أنثىآيات يوسف محمد العموش20162012111العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4240 أنثىمرح عدنان قاسم عبيدات20162012113العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4241 أنثىسنابل يوسف احمد الحوامده20162012114العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4242 ذكراحمد محمد توفيق االسود20162012115العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4243 أنثىانتصار عماد محمد صالحيه20162012116العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4244 أنثىراما اياد عبداللطيف الحشاش20162012117العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4245 ار علي شهابات20162012118العلوم الطبية المخن 
أنثىميس رصن

يةبكالوريوس4246 أنثىارساء فريد محمد رشيد حادر20162012119العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4247 ن يوسف عزايزه20162012120العلوم الطبية المخن  ذكراسامه امي 

يةبكالوريوس4248 أنثىامل خالد محمد وحيد ملكاوي20162012121العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4249 أنثىهبه طارق محمد القيسي20162012122العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4250 أنثىريم فراس محمد جوارنه20162012123العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4251 ن الدرادكه20162012124العلوم الطبية المخن  أنثىوعد احمد ياسي 

يةبكالوريوس4252 ذكريوحنا سمن  يعقوب المدانات20162012125العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4253 أنثىصبا هشام تيسن  ابوقياص20162012126العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4254 أنثىايه ايمن محمد بشكمي20162012127العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4255 أنثىروان فواز صالح الخزاعلة20162012128العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4256 از زهن  بديع اسعد20162012129العلوم الطبية المخن  أنثىكن 

يةبكالوريوس4257 أنثىتيماء محمد محمود جباعته20162012130العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4258 أنثىرهف رياض خليل جعران20162012131العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4259 ع20162012132العلوم الطبية المخن  أنثىجمان امجد عبدالكريم الشر

يةبكالوريوس4260 ذكريحث  خليل منديل عتوم20162012133العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4261 ن رضوان بطاينه20162012135العلوم الطبية المخن  أنثىساره حسي 

يةبكالوريوس4262 ي عامر20162012136العلوم الطبية المخن 
ذكراحمد موىس مصطفن بثن

يةبكالوريوس4263 أنثىارساء قسيم محمد عبداللطيف20162012137العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4264 ن20162012138العلوم الطبية المخن  ن ياسي  أنثىماري ايمن امي 

يةبكالوريوس4265 ذكراحمد رائد علي خاليله20162012139العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4266 لينا مروان محمد العسوىلي20162012140العلوم الطبية المخن 
أنثى

يةبكالوريوس4267 ذكراحمد ماهر محمود نوافله20162012141العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4268 ذكرمؤنس كمال حكمت بشاتوه20162012142العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4269 ن محمد صالح العودات20162012143العلوم الطبية المخن  أنثىحني 

يةبكالوريوس4270 أنثىهديل عبدالعزيز تيسن  عبيد20162012144العلوم الطبية المخن 

يةبكالوريوس4271 ي20162012145العلوم الطبية المخن 
ذكرعمر ايمن محمد الحورانن

يةبكالوريوس4272 أنثىغثن محمد خالد ارجوب20162012146العلوم الطبية المخن 

ذكرسلطان محمد خميس الرويلي20072013041اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4273

ن مهدي آل رمضان20072013042اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4274 ذكرمهدي حسي 

أنثىرحاب جاسم محمد الحمود20082013033اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4275

ي20082013034اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4276 ن ذكرهايل فليح هايل العنن

ذكرعيس هالل عيس الصايغ20082013035اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4277

ذكرمحمد مزعل عثمان الشمري20082013036اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4278

أنثىنوره هادي دليم ال منعه20082013037اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4279

ي20082013038اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4280 ن أنثىساره خلف حواس العنن

أنثىفاطمه محمد سعيد ال عجيان20092013023اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4281

أنثىغادة اسماعيل محمود عوض هللا20092013026اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4282

ذكرمزيد ضيف هللا حمود الرويلي20092013029اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4283

أنثىايه محمد عبده يغمور20092013033اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4284
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ذكرطارق سالم خميس العازمي20102013039اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4285

فاطمة ماجد علي العوامي20102013041اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4286
أنثى

أنثىفاطمه عادل محروس المحروس20102013042اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4287

ي عبد هللا العباد20102013043اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4288 ذكرطه ناج 

ذكرعلي يحث  احمد المالكي20102013044اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4289

ي20102013045اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4290 ن ذكرنارص ماجد خليفه العنن

ي20102013046اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4291 ن ذكرخالد خلف جدوع العنن

ي20102013048اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4292
ذكرفهد طرجم حمود القحطانن

ذكرباسم احمد سعد الغامدي20102013049اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4293

ذكرعواض سلطان عواض العصيمي20102013050اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4294

ي20112013004اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4295 ن ذكرنايف قالط شعن  العنن

ي20112013035اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4296 ن ذكرمشعل محمد عوض العنن

اري20112013047اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4297 ذكرممدوح زيدان مدان الشر

ذكرعلي عبدهللا علي الريحان الغامدي20112013048اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4298

ذكرعادل خالد صالح الفهد20112013050اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4299

ي20112013052اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4300
ي الزهرانن ذكرمشاري معيض عبد هللا الجندن 

ذكرعبدالملك مساعد عبدالرحمن سلطان20112013053اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4301

اري20112013055اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4302 أنثىالما صالح صياح الشر

ي20112013057اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4303 ن ذكرمحمد قناص الذرو السالمي العنن

ذكرنارص محمد عبده سوادي20112013058اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4304

أنثىسلم منصور يوسف السبع20112013059اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4305

اري20112013060اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4306 ذكرخالد فالح شتيوي الشر

ابرار حمود مهدي الشبامي20112013062اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4307
أنثى

ذكرمشعل محمد عبيد البلوي20112013063اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4308

ذكرامجد زارع علي العمري20112013064اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4309

أنثىريما فراس يوسف الصمادى     20120013032اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4310

 جعفر علي اليحث 20120013035اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4311
ن أنثىحني 

ي ابراهيم20120013039اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4312
ذكرهيثم محمد عالء كيالنن

ن    20120013040اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4313 أنثىمروه احمد عبد هللا شاهي 

أنثىكوثر نرصي عبد المحسن النوافعة   20120013041اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4314

أنثىاري    ج عفيف عبدهللا الجراح20120013043اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4315

ذكرمنتظر عبد القادر موىس  البالدي20122013019اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4316

ن عبدهللا حسن القضاه20122013022اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4317 ذكرحسي 

ن ال قفله20122013026اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4318 ذكرالوليد علي حسي 

ي20122013028اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4319 ن ذكرعايد محمد عوض العنن

ي20122013037اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4320 ذكروليد  منصور  هايف العتيث 

ي20122013038اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4321 ي الحرن 
ذكرعبدهللا فهاد الفن

ي20122013048اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4322
ذكرسيف االسالم سعيد علي القحطانن

ذكرمحمد سالم احمد باكرمان20122013049اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4323

ن محمد ذيابات20122013052اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4324 ذكربهاء الدين حسي 

ي20122013053اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4325 ن ذكرعبدالعزيز علي حمدان العنن

ذكرسالم  عبدالرحمن سالم يىح احمد20122013055اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4326

ذكرفيصل  مساعد عبد الرحمن سلطان20122013057اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4327

ي20122013058اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4328
ي  عبدالهادي القحطانن

ذكرتركي  ناىسر

اري20122013059اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4329 ذكرعبد السالم معزي دبيان الشر

ي20122013061اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4330 ذكرفالح جارس فالح الحرن 

ي20122013062اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4331 ن ن مدرسر العنن ذكرعبدالعزيز غي 

ذكرموىس يىحي محمد اسلمي20122013063اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4332

ذكرنواف راشد هديرس الحجيلي20122013064اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4333

ذكرمساعد ابراهيم عمر العيس20122013065اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4334

ى الشيخ احمد20130013003اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4335 أنثىرجاء عماد صن 
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أنثىسميه احمد عبدالمجيد ابوغزاله20130013007اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4336

ن20130013008اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4337 ي ياسي 
أنثىسالم ايمن رسمي بثن

ن20130013010اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4338 ن سليمان حسي  أنثىزينب حسي 

أنثىارساء خليل محمود جودالحق20130013011اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4339

أنثىايه عبدالرحمن حسن الملكاوي20130013014اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4340

أنثىهبه خالد عبدالجليل المغاربه20130013016اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4341

مي ماجد رضوان خرفان20130013018اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4342
أنثى

ن نهار طعيمه العرود20130013019اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4343 أنثىحني 

أنثىرفيده عبدهللا مطر حمايده20130013023اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4344

ذكرمحمد عزيز سليمان عالن20130013024اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4345

أنثىافنان نارص صالح ابوالدوش20130013025اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4346

أنثىهاله محمد محمد صالح ابو عمره20130013031اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4347

ذكرفادي بسام عمر اللطايفه20130013032اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4348

أنثىايمان رضا محمد حمادنه20130013033اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4349

ذكرسفيان عكاش عبدالكريم القبالن20130013034اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4350

ذكرحسام محمد عبد هللا الشمري20130013035اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4351

ذكرعاصم عبد المنعم احمد الرحايمه20130013036اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4352

ات20130013037اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4353 ذكراحمد تيسن  سعيد نصن 

ن نوافله20130013038اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4354 أنثىارساء محمد حسي 

ي عثامنه20130013039اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4355
أنثىبتول محمود مفضن

ي20130013041اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4356
ذكرمحمد ايمن عارف المومثن

أنثىتيماء غسان حسن محاسنه20130013042اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4357

ي20132013002اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4358 ن ذكرنايف  مصلح فري    ح  العنن

ن ابراهيم راجح ابو هنطش20132013005اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4359 أنثىياسمي 

ذكررعد زيد سليم عيارصه20132013008اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4360

ذكرمحمد مرزوق عمر الشديفات20132013015اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4361

ذكرسلمان خليل إبراهيم الغريب20132013016اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4362

ذكرغيث نواف محمد النعيمي20132013017اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4363

ذكرفايز بسام شامخ فايز20132013018اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4364

ذكرفوزان  أحمد  محمد أكن 20132013019اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4365

ذكرصالح علي عبداللطيف عبدهللا20132013021اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4366

ي20132013023اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4367 ن ذكرعبدالرحمن   عقيل  حجاب العنن

ي20132013029اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4368
ذكروائل عطاهلل عطيه المرعسر

اري20132013030اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4369 ذكرعبدالعزيز خلف مظهور الشر

ذكرانس سعود فهد الذوي    خ20132013031اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4370

ين هارون راجح المحمود20132013032اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4371 أنثىشن 

ي20132013033اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4372 ن ذكرسعود  قاسم  فهد  العنن

أنثىاالء جمال محمد عبدى20132013034اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4373

ي  سلمان  عوده المسعودي20132013035اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4374
ذكرهانن

ذكرنارص الدين سعيد حمدان دقدوقه20140013002اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4375

أنثىمرح يوسف خليل ابوفضاله20140013003اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4376

أنثىاسماء محمد جمعه  الشيخ20140013004اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4377

يف عقبه محمد عبيدات20140013006اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4378 ذكرمحمد رسر

ن مصطفن20140013007اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4379 ذكرزيد ابراهيم ياسي 

ي محمد الصمادى20140013008اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4380
أنثىهديل وصفن

ذكرعبدهللا عصام احمد الصمادى20140013009اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4381

أنثىساجده رمضان كامل ابوزيد20140013010اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4382

أنثىشهد جمال محمد الطويل20140013011اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4383

ن مشهور فالح الخشان20140013012اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4384 أنثىنيفي 

ذكرمعتوق حسن معتوق العلي20142013001اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4385

ذكرأحمد عبدالفتاح محمد علي محمود20142013003اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4386
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ذكرعمر مصطفن محمود الكردى20142013006اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4387

أنثىدالل عوض سليمان محمد20142013009اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4388

ي20142013010اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4389 ن ذكرفيصل ركا احمد العنن

ي20142013011اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4390
ذكرمنصور عطاهلل عطيه المرعسر

هللا20142013012اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4391  عبدالسالم عثمان خن 
ذكرمصطفن

ي20142013013اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4392
أنثىفاطمه صالح ضيف هللا الزهرانن

ي20142013015اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4393 ذكرصقر محمد صالح الزعث 

ذكرمحمد خرصن فايز زلوم20142013016اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4394

ي20142013018اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4395 ذكرمحمد ادريس احمد الزعث 

ذكرربيع احمد غالب عبد السعود20142013020اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4396

ذكرسميح سالم يسلم 20142013023اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4397

ذكرمصطفن محمد طعمه الشويات20142013024اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4398

ي20142013025اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4399 ن ذكرعبدالرحمن عايد دايود العنن

ذكرعلي نضال علي الصمادى20142013026اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4400

ن الحضوي20142013027اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4401 ن حسي  أنثىاثار حسي 

أنثىطاهرة عبد الكريم عبد الواحد محسن20142013029اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4402

ذكرعبدهللا حسن جواد الهليل20142013030اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4403

ي فواز الضمور20152013001اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4404
ذكررعد وصفن

ذكررمزي غسان موىس عبيدات20152013002اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4405

ن20152013003اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4406 ذكرانس اديب يوسف شواهي 

ذكرعماد فضيل منصور عيد20152013004اإلسعاف والطوارئبكالوريوس4407

أنثىدعاء بالل صالح قواقنه20100014064تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4408

يىحي20102014007تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4409 ن ارشيد محمد مسنر أنثىحني 

يم صالح احمد ال قفله20102014044تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4410 ذكررسر

ن محمد20112014028تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4411 وز صابر حسي  أنثىفن 

أنثىحفصه اسماعيل عبدي حسن20112014055تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4412

أنثىنشين ابراهيم احمد الشاج20112014072تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4413

وق حسن محمد الصالح20112014082تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4414 أنثىرسر

أنثىمجد زيد خلف مهنا20112014085تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4415

ذكرارام احمد توفيق محاسنه20112014088تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4416

ي اسماعيل20112014089تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4417
ذكرهشام فتىحي محمد بثن

أنثىدنيا موفق محمود أبوصبيح    20120014011تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4418

أنثىمرح زياد عايد الربيع20120014045تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4419

ذكرمحمد مصطفن حمد الخزاعلة20120014054تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4420

أنثىايناس بسام طعمه الزغول20120014057تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4421

ذكراحمد ابراهيم محمود الدويكات20120014060تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4422

أنثىاميمه خالد سليمان نوافله    20120014069تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4423

خ20120014072تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4424 ذكربهيج ناجح احمد ابورسر

ذكرمعاذ فواز علي مخاتره20120014073تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4425

ذكرمناور محمد مناور القرعان20122014008تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4426

أنثىرزان نزار احمد الزغل20122014022تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4427

ذكرفارس فايق محمود البدور20122014062تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4428

ف كمال احمد البدارنه20122014069تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4429 ذكرارسر

ذكرمؤيد احمد صالح الشياب20122014070تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4430

أنثىارساء حيدر محمد الصمادي20122014073تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4431

ي20122014075تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4432
ذكراحمد خالد محمد مومثن

ن العرود20122014077تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4433 أنثىسلسبيال ابراهيم امي 

أنثىايه عبدالكريم حسن جراح20122014079تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4434

ذكرعلي توفيق علي مصطفن20122014080تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4435

أنثىعاليه بسام عقله الزغول20122014081تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4436

أنثىلبثن نايف عبدهللا عامر20122014084تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4437
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أنثىمياده اسامة مصطفن رجب موىس20122014086تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4438

ن عبدالرحمن ربابعه20122014087تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4439 ي ياسي  روان 
أنثى

ذكرمحمد ايمن عبدالكريم جراح20122014088تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4440

أنثىاروى محمد حسن غريز20122014089تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4441

ي20130014002تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4442
ذكرعبدالرحمن غازي احمد مومثن

ي احمد الروسان20130014003تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4443
ذكراحمد هانن

أنثىساره محمود خالد الشياب20130014004تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4444

أنثىهديل محمد عبدهللا الربطه20130014007تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4445

أنثىفرح محمد حمد عوادين20130014008تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4446

أنثىلينا محمد احمد عبابنه20130014011تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4447

ن20130014013تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4448 ي ياسي 
أنثىنداء مفلح هالل بثن

أنثىمزين عوض احمد الحمد20130014018تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4449

ن مقدادى20130014019تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4450 ذكريوسف صالح حسي 

هنادي عبدالرحمن محمود معاىلي20130014020تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4451
أنثى

أنثىفاتن خرصن عبدالقادر المشعور20130014021تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4452

أنثىعائشه بركات محمد العالونه20130014024تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4453

أنثىمرح زياد طه درابسه20130014027تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4454

ن ملحم20130014030تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4455 ن حسي  أنثىميس امي 

أنثىبتول محمد سليمان القرعان20130014031تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4456

أنثىزبيده عمر محمد قديسات20130014032تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4457

أنثىعائشه رائد ابراهيم الجمره20130014034تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4458

أنثىبيان زياد محمد مكسب20130014035تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4459

ن20130014037تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4460 ذكريوسف علي عبدهللا الحسي 

أنثىكوثر احمد عبدالقادر الشهاب20130014044تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4461

ذكرعبدالرحمن جالل احمد مريان20130014045تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4462

ن صالح الدويرى20130014047تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4463 أنثىرشا حسي 

ي20130014049تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4464 ذكرحذيفه صالح محمد الشلث 

ذكرعبدهللا محمد عمر المحمود20130014052تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4465

ن20130014054تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4466 أنثىنشين سعيد احمد حين

أنثىساره عبدالنارص محمود عويدات20130014055تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4467

أنثىايه نمر مصطفن النمر20130014057تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4468

ن محمد عبدالحميد عويضه20130014058تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4469 ذكرحسي 

ذكرحمد جابر حمد قادري20130014059تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4470

أنثىارساء علي مصلح الزغول20130014060تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4471

ذكرعلي عبدالكريم محمود المخادمه20130014061تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4472

ذكرانس اسماعيل عطا ابو رسدانه20132014005تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4473

أنثىمريم جن  محمود الشويات20132014006تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4474

أنثىاالء خالد محمود عطا20132014008تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4475

ذكرمحمود خالد يوسف عكور20132014009تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4476

أنثىعنود فراس يوسف الصمادى20132014010تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4477

أنثىرانيا احمد شحاده النعيمي20132014011تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4478

ذكرتامر نسيم مصطفن الصمادى20132014013تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4479

أنثىنور سليمان خلف حجات20132014018تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4480

حنان محمد عبدعلي عيس20132014022تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4481
أنثى

أنثىجنان  سعيد عبدالرسول الصفار20132014023تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4482

أنثىمريم  صالح عبدالكريم حسن20132014024تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4483

فاطمه علي عبدهللا صياح20132014029تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4484
أنثى

حوراء مكي السيد ابراهيم علي20132014031تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4485
أنثى

أنثىدنيا وليد فريد تلحمي20132014032تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4486

ذكرحمد يحث  محمد أبومهنا20132014033تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4487

ذكرزهرالدين ابوبكر  20132014034تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4488
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ذكرامينو ثاليسو  20132014035تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4489

ذكرمحمد ابو بكر روما 20132014036تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4490

ي 20132014037تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4491
ذكرابو بكر ادم ماىسر

ذكرعبد العزيز ابو بكر  20132014038تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4492

ذكرمصطفن عبدالمنعم الحاج عناز الطيظي20132014040تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4493

ي 20132014041تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4494
أنثىيشى مختار عمانن

ذكرميمونة غربا موىسي 20132014045تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4495

ى عبد الودود شماع 20132014046تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4496 أنثىبشر

أنثىتمارا عبدالرحيم محمد العبيدات20132014047تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4497

ين يحث  عمر شكور20132014048تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4498 أنثىشن 

ذكرعبدهللا فيصل محمد طوالبه20140014001تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4499

أنثىريم فؤاد فضل عيد20140014002تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4500

أنثىفداء فتىحي حسن الدرايسه20140014003تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4501

أنثىايمان سليمان قاسم العبدهللا20140014004تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4502

أنثىرهف جمعة عبدالحميد الوردات20140014007تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4503

أنثىرغد ابراهيم احمد نصن 20140014011تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4504

عة20140014013تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4505 أنثىفاطمة نواف كريم الشر

مريم محمد علي يعاقبه20140014014تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4506
أنثى

ن20140014015تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4507 ذكرصهيب علي محمد المطششي 

أنثىايه جميل رمضان السنداوى20140014016تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4508

أنثىأيناس تيسن  علي ابوصباح20140014017تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4509

ات20140014018تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4510 أنثىتاال رسور رشيد الشقن 

أنثىايه عادل طالب الرفايعه20140014019تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4511

أنثىآالء توفيق عبدالمعظي األشقر20140014021تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4512

أنثىمرح محمد عبدهللا الدرابسه20140014022تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4513

أنثىشيماء خرصن محمد عيس20140014024تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4514

أنثىساجده عمر احمد رواشده20140014026تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4515

أنثىايه بسام محمد الخصاونه20140014027تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4516

ه وليد احمد خطيب20140014028تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4517 أنثىامن 

أنثىذكاء وليد جن  الصمادى20140014029تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4518

أنثىايه احمد مصطفن الحواتمه20140014031تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4519

أنثىماريه خالد يوسف العقول20140014032تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4520

أنثىاسيل عدنان محمد الداللعه20140014033تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4521

أنثىساره ابراهيم محمود جراح20140014034تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4522

ي20140014035تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4523
ذكراحمد محمد محمود مومثن

زى20140014038تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4524 أنثىمرح ماهر مصطفن النر

أنثىغدير زاهي محمود الصباغ20140014039تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4525

ذكرليث فواز علي بدندى20140014040تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4526

ي حميدات20140014042تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4527
أنثىساره فتىحي الفن

ي سعيد20140014043تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4528
ذكرمصعب عبدالسالم احمد بثن

ات20140014044تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4529 أنثىوئام عبدهللا صالح النصن 

ذكرعمار احمد محمد الصالح20140014045تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4530

بيان علي مصلح الزغول20140014046تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4531
أنثى

أنثىانوار عمر محمد الخطاطبه20140014047تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4532

أنثىسىح  قاسم علي الصياح20140014048تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4533

أنثىمريانا عبدهللا محمود العتوم20140014049تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4534

أنثىدعاء احمد ابراهيم العمري20140014050تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4535

ن الغريزات20140014051تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4536 أنثىهبه منصور حسي 

أنثىفرح سلطان محمود عمايره20140014054تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4537

أنثىمروة حسن قاسم الحسن20142014001تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4538

أنثىفدك عبد الرضا ثابت ثابت20142014002تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4539
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ذكرمالك بن زيد علي السعدي20142014004تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4540

ذكرمحمود ميودا عيس 20142014007تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4541

ذكرعارسر بدماىسي  20142014010تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4542

أنثىارساء محمد عيد المشاقبه20142014011تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4543

ذكرعبد الرحمن وجيه خليل جمعه20142014012تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4544

أنثىمثن عادل خليل هرماس20142014013تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4545

ريحانة حسن احمد علي حاجيه كمال20142014014تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4546
أنثى

أنثىمروة عباس مهدي حسن احمد20142014015تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4547

خات20142014016تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4548 أنثىسكينة مصطفن علوي الشر

زهراء حسن علي عباس غلوم20142014018تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4549
أنثى

ن سعيد الجبوري20142014019تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4550 ي حسي  حوراء محمد عبد النث 
أنثى

أنثىمريم عادل خليل العشار20142014020تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4551

أنثىامل ايمن القرعان 20142014021تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4552

ذكرخالد جمال فايز المطلق20142014023تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4553

ي20142014024تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4554
ذكراحمد عبدالكريم احمد المومثن

ي20142014025تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4555 ذكرمحمد سليمان احمد وهيث 

ذكراحمد محمد احمد غباشنه20142014026تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4556

ذكرموىس صالح محمد الردايده20142014028تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4557

أنثىاسماء عبد هللا احمد علي الفحل20142014029تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4558

أنثىبدور راشد عبد اللطيف راشد السندي20142014031تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4559

ي20142014032تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4560
ي هانن

ذكرحمزه ابديوى محمد سعيد بثن

ذكرحسام الدين احمد ابراهيم العكور20142014037تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4561

يدي     20142014041تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4562 أنثىساره ماهر احمد ارسر

ذكرعلي اسياكو  20142014042تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4563

ذكرعمر لول باوىلي 20142014043تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4564

ذكرابوبكر عمر علي 20142014045تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4565

ذكراحمد حسن احمد مقدادى20142014046تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4566

ذكرابراهيم هاشم السيد السالل20142014047تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4567

ن جعفر جعفر20142014051تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4568 أنثىزهراء السيد حسي 

ذكرعلي خليل باكو 20142014052تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4569

ذكراسامه احمد مصطفن طناش20142014053تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4570

أنثىابرار السيد عباس عطية  عباس محمد20142014054تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4571

يف20142014055تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4572 أنثىاسيل صالح الدين محمد طاهر الشر

مان20150014001تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4573 أنثىبيان محمود ذياب الشر

أنثىسائده ماجد احمد النعيمي20150014002تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4574

أنثىسجود حمزه عناد الفالح20150014003تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4575

أنثىروان سعد عبدهللا الجباىلي20150014004تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4576

ذكراحمد هشام علي قواسمه20150014005تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4577

يف20150014006تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4578 أنثىارساء محمد نوفل الشر

أنثىساره ايمن عدنان عبدالوهاب20150014009تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4579

أنثىاسالم سلطان يوسف كليب20150014010تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4580

ي العتال20150014011تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4581 ذكربالل محمد خن 

أنثىرغد رياض احمد عطار20150014013تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4582

أنثىضىح مشهور سلمان البشارات20150014014تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4583

ذكرصالح الدين عادل مصطفن عذاربه20150014019تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4584

ذكررافت جميل خالد شهاب20150014020تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4585

ذكربالل مشهور محمد العمرى20150014021تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4586

ي يارس محمد خطاطبه20150014022تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4587
أنثىامانن

أنثىجهاد امجد محمد قطيش20150014023تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4588

أنثىمالك غسان عقله زياده20150014024تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4589

ي عامر20150014025تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4590
أنثىماجده قاسم احمد بثن
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ذكراحمد حسن محمد خطاطبه20150014026تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4591

ي20150014027تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4592
أنثىساره مصطفن عبدالرحمن الطعانن

ذكراحمد رائد خالد الحتامله20150014028تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4593

ذكرمحمود زهن  محمود عبيدات20150014030تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4594

أنثىايه محمد عيس الدغيم20150014031تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4595

مان20150014032تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4596 أنثىاري    ج يوسف سليمان الشر

ن العفيف20150014033تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4597 أنثىسوار عمر حسي 

أنثىشيماء زيد محمد عضيبات20150014034تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4598

االء رومي محمد ملكاوي20150014035تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4599
أنثى

رغد علي محمد جرادات20150014037تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4600
أنثى

ذكرمصعب عمر ابراهيم الشيخ يوسف20150014038تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4601

ذكرمحمد احمد محمد عمايره20150014039تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4602

ذكرعبدهللا موفق محمود الملكاوي20150014040تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4603

ذكرمحمد ايمن فؤاد النمرات20150014041تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4604

أنثىالعنود احمد ابراهيم الصمادى20150014042تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4605

ي20150014043تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4606 ماجده عزام يعقوب الزعث 
أنثى

ي مرعي20150014044تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4607
أنثىارساء محمد صالح بثن

أنثىسلسبيل محمد صالح الجوارنه20150014045تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4608

ذكرقضي محمد مفلح الخرابشه20150014047تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4609

ذكرامن  علي محمد حجازي20150014049تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4610

ذكرأحمد غالب محمد العرقان20150014050تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4611

أنثىشذى محمود فؤاد غباشنه20150014051تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4612

ذكرعبدهللا طالل محمود السعيد20150014052تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4613

أنثىمنايا باسم راشد 20150014053تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4614

هدايه محمد علي الزغول20150014054تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4615
أنثى

ذكرليث خالد محمود البدارنه20150014055تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4616

ذكرخالد رائد خالد الحتامله20150014056تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4617

أنثىغيداء رضوان احمد الزقيبه20150014057تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4618

ذكرمحمود محمد احمد الغزاوي20150014058تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4619

أنثىرهام عرصى احمد بدارنه20150014059تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4620

ي20150014060تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4621
ذكراحمد واصف احمد المومثن

ن زيدون اسعد الغول20152014001تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4622 أنثىلجي 

ذكرصهيب محمد غازي العنكسوري20152014002تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4623

ي حمدان20152014003تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4624
ذكرقضي امجد فايز بثن

ي20152014005تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4625 ن ذكرصالح الدين عادل صالح الدين العنن 

أنثىحياه مصطفن صالح نوافله20152014006تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4626

شن 20152014008تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4627 ساىلي محمد زهن  رسر
أنثى

ص20152014009تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4628 ذكرعبدالرحمن مازن عبدالرحمن بين 

ذكرمؤمن عزام سليمان مقابله20152014010تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4629

ذكرعبدهللا عادل عبدهللا الشبلي20152014013تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4630

أنثىمريم محمد ابراهبم العطار20152014015تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4631

أنثىوئام جعفر حسن عساسفه20152014016تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4632

ي20152014017تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4633 ذكرقضي عبدالسالم محمد خرون 

ي20152014018تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4634 أنثىرهف محمد تاج الدين محمد الزعث 

أنثىوديعة حسن عبدهللا ابراهيم20152014020تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4635

أنثىتيماء يحث  عبدهللا الجباىلي20152014021تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4636

ي علي20152014023تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4637
ذكرمحمد خالد سالم بثن

ايعة20152014024تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4638 أنثىعبن  خالد اسماعيل الشر

ذكرطارق فؤاد عوده الجراح20152014025تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4639

أنثىمثن محمود مصطفن دراغمه20152014026تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4640

ذكرغيث عبدالرؤوف محمد عبيدات20152014027تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4641
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أنثىرواند احمد مفلح قواقزه20152014028تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4642

ن20152014030تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4643 أنثىرانيا ادم صالح الصياحي 

ن غانم20152014032تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4644 ي امي 
ذكراسامه هانن

ذكرحمزه عبدالسالم علي طاهات20152014034تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4645

أنثىروجينا جوهر محمد صبيحات20152014035تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4646

أنثىصفاء عطيه محمود عبدالرحيم20152014036تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4647

ذكرمحمد محمود احمد الشياب20152014037تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4648

أنثىارساء علي قاسم ابولباد20152014038تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4649

أنثىاسيل فيصل عبد الرحيم الشديفات20152014039تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4650

ي  المراشده20152014040تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4651 رنيم طارق محمد عرن 
أنثى

ن عشماوي  20152014043تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4652 ذكرمعنر

ي مفرج20152014044تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4653
أنثىبراءه ابراهيم محمد بثن

ذكربهاء الدين عبدالكريم هالل رواقه20152014045تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4654

أنثىمرام عبدهللا فالح الحداد20160014001تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4655

أنثىرزان احمد فهد الرواش20160014002تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4656

ن العمايره20160014003تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4657 أنثىشهد احمد حسي 

ي20160014005تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4658 أنثىيارا وليد فؤاد الضمن 

أنثىابتسام اسماعيل محمد الغوانمه20160014009تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4659

أنثىراغده غسان حسن درادكه20160014010تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4660

ذكربالل نعيم محمود بنات20160014011تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4661

ن20160014012تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4662 ي ياسي 
أنثىاالء محمد خليل بثن

أنثىسلسبيل كفاح عزت ابوالهيجاء20160014015تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4663

ي20160014017تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4664
أنثىسجود عبدالقادر محمد القاضن

أنثىاصالة فرج محمد الزبون20160014019تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4665

أنثىمجد فيصل عبدالعزيز الجراح20160014020تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4666

دويل20160014022تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4667 ي ناجح محمد الن 
أنثىامانن

أنثىاريان لؤي فوزي ابودلو20160014023تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4668

ذكرمحمد حسام عيس مصطفن20160014025تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4669

أنثىتقوى عمر عبدهللا خطايبه20160014026تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4670

أنثىساره اسامه احمد المرشد20160014027تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4671

ذكرمعاذ قاسم احمد العواقلة20160014028تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4672

أنثىريم عمر عبدالرحمن رواشده20160014029تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4673

أنثىتيماء عمر محمد نوارصه20160014030تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4674

خ20160014031تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4675 ذكرحسام محمد مسلم ابورسر

ن عبد الرحمن فائق سباعنه20160014032تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4676 أنثىحني 

يف راشد الحايك20160014033تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4677 ذكرسامر رسر

ذكرمحمد سعود محمد الدرابسه20160014034تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4678

ي عيس20160014035تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4679
أنثىنور حاتم مصطفن بثن

أنثىسوسن عبدالرحيم محمد شطناوى20160014036تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4680

اسيل علي محمد بعاره20160014037تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4681
أنثى

ي20160014038تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4682
ن تيسن  الحورانن ذكرمحمد معي 

ذكرمروان خالد عليوي الغويري20160014039تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4683

ذكرقيس زياد حسن عناب20160014040تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4684

أنثىسندس مدين احمد الوردات20160014041تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4685

أنثىاصاله سامح سليمان الشلول20160014042تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4686

أنثىعرين بسام فوزي الداللعه20160014043تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4687

ذكراحمد زياد احمد العنانبه20160014044تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4688

ذكراحمد مفلح علي عواوده20160014045تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4689

ي20160014046تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4690
ذكرسالم محمد سالم المومثن

ي احمد20160014047تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4691
أنثىروان يوسف علي بثن

أنثىمرجان عصام حامد عبيدات20160014048تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4692
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ذكرسلمان محمد احمد الدغيم20160014049تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4693

ذكرفيصل سعد جعفر العباىسي20162014001تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4694

أنثىمريم أحمد إبراهيم نارص20162014002تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4695

ذكرغازي محمد غازي العنكسوري20162014004تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4696

ي20162014005تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4697
أنثىاالء خالد محمد القاضن

ذكرمحمد عمر محمد عبيدات20162014006تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4698

أنثىايات محمد احمد القواقزه20162014007تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4699

أنثىاالء زكريا روجي ابراهيم20162014008تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4700

رن  محمد طالل كراسنه20162014010تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4701
أنثى

ن عبيدات20162014012تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4702 ن محمد خرصن حسي  ذكرحسي 

ذكرعمران يحث  احمد ربابعه20162014013تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4703

ذكرمرشد خالد مرشد غانم20162014014تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4704

ي20162014015تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4705
ذكرمحمد ايوب عبدالقادر نبهانن

ذكرطالب نسيم طالب ملكاوى20162014017تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4706

ذكرعمر محمد مأمون سليمان الجمل20162014019تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4707

ذكرقيس جمال حسن المطلق20162014020تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4708

أنثىايمان محمد محمود القباعي20162014022تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4709

أنثىزهراء أحمد جاسم العبد20162014023تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4710

كوثر علي جعفر فردان20162014025تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4711
أنثى

أنثىشهد فهد فياض الخزاعلة20162014026تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4712

أنثىهبه محمود محمد الحموري20162014027تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4713

ى محمد صالح السطرى20162014028تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4714 أنثىبشر

ذكرعمر سالم محمد الحمد20162014029تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4715

ذكرعبدالمنعم فيصل علي الداود20162014030تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4716

ذكراحمد زهن  محمد عبد الرحيم20162014031تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4717

ذكرمحمد احمد محمود البومهدي20162014033تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4718

ذكرعبدهللا سالم عبدهللا بن شينعه20162014034تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4719

أنثىرقيه سليمان احمد المصطفن20162014036تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4720

أنثىايه محمد نبيه المرصى20162014037تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4721

ات20162014038تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4722 أنثىهال مؤيد نجيب النصن 

ذكرحمزه خالد موىس النمر20162014039تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4723

أنثىرشا حسان احمد فريحات20162014040تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4724

ذكرمروان فخري محمد ابوالرب20162014041تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4725

أنثىوفاء انور محمود اليعاقبه20162014042تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4726

أنثىفرح خالد ابراهيم هياجنه20162014043تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4727

ذكرابراهيم حسن احمد غرايبه20162014044تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4728

ي20162014045تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4729  عبدالرحمن الزعث 
ن أنثىانسام حسي 

ذكرليث احمد موىس مقدادي20162014046تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4730

رغد سامي عيس عالونه20162014047تكنولوجيا األشعةبكالوريوس4731
أنثى

ن الطاهات20112015004سمع/السمع والنطقبكالوريوس4732 أنثىمالك ابراهيم ياسي 

ي     20120015003سمع/السمع والنطقبكالوريوس4733
ن سليم داود المرافن أنثىحني 

أنثىايمان محمد االكن  موىس محاسنه20130015004سمع/السمع والنطقبكالوريوس4734

ي20130015006سمع/السمع والنطقبكالوريوس4735
ن مروان ذيب الوقفن أنثىحني 

أنثىهناء ابراهيم محمد رحمه20130015008سمع/السمع والنطقبكالوريوس4736

رن  محمد سالم النعالوي20130015009سمع/السمع والنطقبكالوريوس4737
أنثى

أنثىصفاء ابراهيم محمد رحمه20130015010سمع/السمع والنطقبكالوريوس4738

ذكرصهيب  صالح محمود ابو مهنا20132015003سمع/السمع والنطقبكالوريوس4739

ذكرعبد العزيز سامي احمد المنيص20092016009نطق/السمع والنطقبكالوريوس4740

وسام زياد عبدالرحمن عربلي    20120016007نطق/السمع والنطقبكالوريوس4741
أنثى

أنثىمنال نارص ذيب حراحشة     20120016012نطق/السمع والنطقبكالوريوس4742

انسام عمر علي الصمادى20122016001نطق/السمع والنطقبكالوريوس4743
أنثى
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ه20130016001نطق/السمع والنطقبكالوريوس4744 أنثىوعد صادق محمود الشوارسر

أنثىلينا محمود مصطفن الظواهره20130016002نطق/السمع والنطقبكالوريوس4745

أنثىحنان محمود مصطفن الظواهره20130016003نطق/السمع والنطقبكالوريوس4746

أنثىروان ابراهيم محمد الشبول20130016004نطق/السمع والنطقبكالوريوس4747

أنثىوئام يعقوب محمد بنات20130016007نطق/السمع والنطقبكالوريوس4748

ن محمد الزيود20130016009نطق/السمع والنطقبكالوريوس4749 أنثىايه حسي 

أنثىنشين كامل خليفه العلوم20130016011نطق/السمع والنطقبكالوريوس4750

أنثىعريب فيصل عوده منصور20130016015نطق/السمع والنطقبكالوريوس4751

أنثىميس محمد صبىحي حمد20130016016نطق/السمع والنطقبكالوريوس4752

أنثىشهد موىس عبدهللا فوده20130016017نطق/السمع والنطقبكالوريوس4753

أنثىانغام غالب مصالحة 20142016001نطق/السمع والنطقبكالوريوس4754

أنثىساره سناي ميسفن 20072051047تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4755

مان20090051049تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4756 ن الشر ذكرعامر احمد حسي 

أنثىاسيل ناجح محمد المحاسنه20100051038تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4757

ذكرقيس ايمن خالد ابو راشد20102051033تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4758

ن جن 20102051034تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4759 ي حسي 
أنثىارساء هانن

أنثىأسيل حسن موىس ابو عاقوله20102051035تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4760

ذكرمحمد عبدهللا سعد العصيمي20102051038تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4761

ذكراسامه نجيب محمود عمرى20110051049تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4762

ذكرعمر عادل محمد شواقفه20110051051تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4763

ي بكار20110051053تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4764
ذكرهيثم احمد عقيل بثن

ذكرايمن نواف ربىحي حمدان20110051055تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4765

احسان علي محمد هوساوي20112051027تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4766
أنثى

داليا علي عبد العزيز طه20112051030تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4767
أنثى

ي20112051031تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4768
أنثىساره محمد محمود ابو هانن

ذكرغازي زياد محمود غريفات20112051032تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4769

ذكرمحمد احمد يوسف العباده20120051003تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4770

أنثىراويه قاسم عبدربه مهيدات20120051028تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4771

أنثىرزان محمد خلف العمرى20120051048تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4772

أنثىخديجه نواف منصور عبابنه     20120051052تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4773

أنثىجيانا تيسن  ضامن عطا20120051053تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4774

اصاله نعيم علي المناور20122051006تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4775
أنثى

مريم محمود علي احمد20122051020تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4776
أنثى

ذكرصهيب محمد محمود المهيدات20122051028تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4777

أنثىماجدة احمد موىس الشديفات20122051029تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4778

ع20122051032تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4779 أنثىدانا عواد عايد الشر

ي20122051033تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4780
بيان فاروق علي المومثن

أنثى

ن عبد الفتاح محمود السالل20122051034تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4781 أنثىنرمي 

أنثىندى عيس محمد سعد20122051035تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4782

ي20122051036تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4783 ن ذكرعبدهللا نايف مفلح العنن

ي20122051037تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4784
ذكرصالح عز الدين شاكر مومثن

أنثىآالء قاسم محمد ابوعالوي20122051038تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4785

ات20130051001تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4786 ذكرمحمد ايمن شمسي السمن 

أنثىمرح يارس محمد فضل  وهيب20130051002تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4787

ين غسان اسماعيل الدكن20130051004تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4788 أنثىسن 

أنثىالرا عادل مصطفن االيوب20130051005تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4789

رغد علي محمد ابوالفول20130051006تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4790
أنثى

سناء علي محمد العمرى20130051007تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4791
أنثى

ن نبيل احمد خزاعله20130051010تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4792 أنثىحني 

أنثىمرح عمر سعيد سعادة20130051012تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4793

أنثىمريم سمن  محمود شتيوي20130051014تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4794
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أنثىميس حسام الدين انيس جرار20130051015تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4795

أنثىعبن  عبدالرحمن محمد ابونقطه20130051018تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4796

أنثىهبه عز الدين محمد باكن 20130051020تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4797

ي ارشيد20130051022تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4798
أنثىحنان هيثم احمد بثن

أنثىعايشه يوسف علي العنانزه20130051023تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4799

أنثىوفاء عبدالسالم عمر ابوسليم20130051024تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4800

أنثىبراء عبد محمد احمد20130051026تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4801

ذكرعبدالرحمن موفق محمد الدويري20130051028تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4802

أنثىروان محمد قبيل الخالدي20130051030تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4803

أنثىلطفيه يوسف عبدالرحمن اغنيم20130051032تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4804

ي20130051034تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4805
أنثىمهتاب كمال احمد زيد الكيالنن

أنثىنورسان عبد المجيد محمد خاطر20130051037تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4806

أنثىاسمهان وسام سمن  منصور20130051038تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4807

أنثىايه قاسم محمد الخصاونه20130051039تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4808

ذكرانس محمد علي مبارك20130051040تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4809

ن أبواألرسار20130051041تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4810 ذكرمحمد عبدالرحيم ياسي 

أنثىوفاء حكمت احمد جرادات20130051043تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4811

ن الطه20130051045تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4812 معاىلي زياد امي 
أنثى

ذكرعمر عدنان محمد عبدالحليم20130051046تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4813

أنثىوئام محمد احمد النايف20130051047تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4814

ن20130051049تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4815 ي ياسي 
ذكرمحمد احمد حسن بثن

ي سالمه20130051050تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4816
اكرام زكي محمد بثن

أنثى

أنثىهديل عبدو الرشيد 20131051001تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4817

أنثىغدير جمال احمد صالح20132051001تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4818

أنثىوالء اسحاق رضوان الشماس20132051003تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4819

ذكررامي عزام احمد االخرس20132051005تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4820

ذكرمحمد خليل محمد ابومفرح20132051008تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4821

أنثىروان مروان هاشم الطباع20132051010تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4822

ذكرمحمد سليمان عبدالكريم هزايمه20132051011تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4823

ي20132051012تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4824
ذكرمعاذ عبدهللا محمد الكسوانن

وز محمد سليمان هزايمه20132051013تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4825 أنثىنن 

ذكرمهند مروان مصطفن سعدى20132051014تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4826

أنثىوعد محمد حسن عبابنه20132051016تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4827

ذكرخالد  ماجد احمد النجار20132051018تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4828

ن محمد الكلوب20132051021تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4829 ه حسي  أنثىامن 

أنثىرهف نزيه جحا 20132051022تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4830

ذكرسليمان عبدالرحيم سليمان أبوالرب20132051023تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4831

ذكرحسان يحث  احمد العيه20132051024تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4832

ذكرمحمد عدنان عيس ريان20132051027تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4833

ي20132051028تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4834 أنثىكوثر مجدي يوسف العتيث 

أنثىايمان محمد نارص الزغول20132051032تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4835

ي20132051034تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4836 أنثىوفاء  عبدهللا  عيس حاني

ذكرعلي صقر محمد عبدالحليم20132051036تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4837

أنثىروند محمد خليل بنات20132051037تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4838

ذكرسيف محمد علي موىس20132051040تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4839

ن محمد حماد20132051041تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4840 ذكركرم هللا امي 

ذكرمحمد عالء الدين جابر العجوز20132051042تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4841

أنثىسالم احمد محمد كتكت20132051045تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4842

أنثىرنيم خزيم سالم الخزام20132051046تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4843

ذكراحمد شاهر راغب ابوعامر20132051047تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4844

ذكرطارق محمد محمود حجن 20132051048تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4845
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ذكرمحمد سعيد غياث الدين مكيس 20132051049تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4846

أنثىساره محمد مفلح البشن 20140051001تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4847

أنثىساره سمن  محمد رشيد العاشه20140051002تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4848

ذكرسفيان محمد خالد المخادمه20140051003تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4849

ذكرعماد حكمات احمد عالونه20140051004تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4850

أنثىساجده عدنان محمد العتوم20140051006تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4851

أنثىرقيه عمر حسن القيام20140051008تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4852

أنثىسندس محمد عبدهللا مطر20140051009تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4853

أنثىعال نارص حسن ابوالرب20140051014تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4854

أنثىغدير عبدهللا محمد خلف20140051019تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4855

رشا علي محمد القضاه20140051021تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4856
أنثى

أنثىروند مسعود سعيد عبدالقادر20140051022تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4857

ي نمر العمر20140051023تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4858 أنثىغيداء محمد خن 

أنثىلم نادر نواف سهاونه20140051024تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4859

ن الحروب20140051025تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4860 ذكراحمد جهاد حسي 

ن حيدر احمد العوايشه20140051026تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4861 أنثىحني 

أنثىارساء علي عبدهللا البدور20140051027تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4862

 علي زعارير20140051028تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4863
ن أنثىفاطمه البتول حسي 

أنثىمالك كمال خالد العمرى20140051029تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4864

ي20140051030تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4865
ذكرعبدهللا خالد محمد مومثن

أنثىليندا خلدون فوزى قندح20140051032تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4866

ين خالد عبدالقادر القراله20140051033تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4867 أنثىسن 

ذكرعمر محمد خالد البطاينه20140051034تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4868

ى عبدهللا عبدالرحيم عدوان20140051035تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4869 أنثىبشر

ذكرمنذر مالك محمد حسان20140051036تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4870

ذكريحث  نارص محمد عابد20140051037تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4871

ين20140051038تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4872 ذكرإيهاب احمد إرشيد القصن 

ن عواد العليمات20140051039تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4873 أنثىسوزان حسي 

أنثىدانه عمر قاسم محاميد20140051040تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4874

ي20140051041تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4875
ذكرعالء عبدالكريم ابراهيم العجلونن

أنثىراما وليد عبد الكريم صوافطه20140051042تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4876

ذكرمصعب محمد القاسم 20142051001تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4877

ذكرعبد الكريم محمد العبود 20142051003تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4878

أنثىمروه ابراهيم محمد حرب20142051004تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4879

ذكرسامح عبد الرحمن عفيف نصار20142051007تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4880

ذكرمصطفن سليمان مصطفن عطاطره20142051010تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4881

ذكريزن خرصن محمود قبها20142051011تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4882

أنثىنهله احمد موىس خليل20142051014تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4883

أنثىدانه فيصل محمود الغرايبه20142051016تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4884

ذكرعبدهللا ابراهيم عيس جمعه20142051019تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4885

ن عتوم20142051021تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4886 أنثىبتول محمد حسي 

ذكرفاروق علي فاروق الحمضي20142051023تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4887

أنثىمرح اياد فخري الهياجنه20142051024تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4888

ذكرمحمد عبدهللا راشد الشقضي20142051025تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4889

يف محمد20142051026تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4890 ي محمد رسر
ذكرعبد الرحمن شوفر

أنثىفاطمة عارف عبد الرحمن قمن  العمر20142051027تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4891

ذكريزيد خالد محمود المناعي20142051029تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4892

ذكرمعاذ نزار  قوىلي20142051030تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4893

ن حمد المحمد20142051036تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4894 ذكرايمن حسي 

ذكرمالك محمد سعيد احمد أبوحماد20142051037تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4895

ذكراحمد علي منن  عربيات20142051038تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4896
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ذكرعبدهللا صابر عبد الرحيم أبوالسعود20142051039تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4897

أنثىبتول بسام سهو شواقفة20142051040تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4898

أنثىديمه احمد محمد الخطيب20142051041تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4899

ذكربهاء محمد سفيان  عبد المجيد  الطويل20142051042تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4900

لياىلي نضال علي ادريس20150051001تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4901
أنثى

ي حمزه عبدالقادر20150051003تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4902
أنثىلينا حسثن

أنثىروجينا طالل توفيق النمرى20150051004تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4903

أنثىمرح احمد ابراهيم الحويظي20150051005تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4904

أنثىاري    ج بسام كمال البكرى20150051006تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4905

بنان علي سليم عريقات20150051007تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4906
أنثى

ي عطاهللا بخيت المساعيد20150051008تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4907
أنثىتهانن

ي احمد20150051009تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4908
أنثىامل عثمان نارص بثن

أنثىريم عقيل مرشد المشاقبه20150051011تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4909

أنثىرئيسه بالل صالح زيتون20150051012تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4910

ي20150051014تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4911
ذكرعبدهللا محمد مصطفن المومثن

أنثىاسيل خليل ابراهيم شيخه20150051015تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4912

أنثىساجده محمد محمود قريناوى20150051016تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4913

ن الحامد20150051023تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4914 ذكرمازن جهاد امي 

أنثىافراح معن عبدالكريم الجراح20150051024تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4915

أنثىاالء عمر محمد ابوفروه20150051025تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4916

أنثىانسام نائل ابراهيم جراح20150051026تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4917

ن الحامد20150051027تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4918 ن حسي  رن  محمد امي 
أنثى

ذكرعمار خالد بشن  الجراح20150051028تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4919

نبأ احمد محمد الجباىلي20150051029تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4920
أنثى

ن الحسبان20150051030تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4921 أنثىعروب منيب ياسي 

ن حسن محمد السواعي20150051031تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4922 أنثىياسمي 

أنثىزينب فواز موىس عتوم20150051032تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4923

أنثىرؤيا يوسف عطيه العالونه20150051033تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4924

أنثىتيماء خالد صالح شخاتره20150051035تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4925

أنثىاسيل خالد فارع جرادات20150051036تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4926

أنثىاروى محمد عون مصطفن الشهاب20150051037تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4927

أنثىبراءه احمد خلف ابوجوهر20150051038تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4928

أنثىوالء ابراهيم سليمان اليوسف20150051039تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4929

أنثىحنان موفق احمد عبدالرحمن20150051040تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4930

أنثىتمارا كامل خليل جمعة20150051041تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4931

ن كايد الرواشده20150051042تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4932 أنثىراويه تحسي 

أنثىتفر بشن  عودة الخوالدة20150051043تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4933

أنثىدانا رائد محمد عثمان20150051044تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4934

ذكرراشد علي سليمان الكعابنه20150051045تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4935

أنثىهنادي نايف يوسف ابوريان20150051048تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4936

ذكرشادي عزام احمد االخرس20150051049تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4937

أنثىايناس احمد محمد الملكاوي20150051050تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4938

أنثىهيا احمد محمد عالونه20150051051تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4939

ي20150051052تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4940
ن خالد عبداللطيف زيد الكيالنن أنثىلي 

أنثىديمه احمد محمود عمرى20150051053تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4941

ذكرمحمد واصف محمد الوحشات20150051054تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4942

زين علي سليمان الغزو20150051055تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4943
أنثى

ي20150051056تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4944
ذكرفارس سفيان توفيق المومثن

ذكرفالح سالم محمود طاهات20150051057تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4945

ذكريوسف ابراهيم يوسف حمدان20152051003تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4946

ن20152051004تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4947 أنثىدانا مراد عمر قراعي 
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ي عامر20152051007تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4948
أنثىراما احمد قاسم بثن

أنثىايه نبيل طه طه20152051008تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4949

أنثىوعد فيصل  صباغ20152051012تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4950

أنثىمرح وائل عادل اشنينه20152051013تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4951

ذكرعمار احمد عصام جرادات20152051015تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4952

ي20152051017تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4953 ن أنثىماريا عبدهللا عويد العنن

أنثىتيماء محمود محمد الكفاوين20152051018تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4954

ذكراحمد رياض احمد الشدفان20152051020تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4955

ي شحروري20152051022تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4956
ذكرحمزه ابراهيم راضن

أنثىشذا محمد حامد القضاه20152051023تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4957

ي العتال20152051024تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4958 ذكرعبدهللا عمر خن 

ي20152051026تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4959
ذكرمأمون سعيد عثمان حورانن

أنثىرهف ماجد محمد شطناوى20152051027تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4960

ذكرعبدهللا اسامه عبدهللا عثمان20152051028تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4961

ي نن20152051029تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4962
أنثىفائزه محمد ثانن

ذكرمحمود يونس جارس احمد20152051030تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4963

أنثىزينب عبدهللا احمد طحيفة20152051031تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4964

ذكرحسن فريد حسن دراوشة20152051033تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4965

أنثىمجد كرم مطاوع العامودي20152051034تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4966

أنثىغاليه مصطفن حمدي الهندي20152051036تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4967

رؤى بومدين علي ابوالفول20152051038تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4968
أنثى

ي20152051039تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4969
ين احمد عبدهللا العجلونن أنثىسن 

أنثىمالك خالد محمد الخوالدة20152051040تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4970

أنثىدانة محمد شحادة خليل20152051042تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4971

ن فضل هللا عبدهللا القرعان20152051043تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4972 أنثىياسمي 

ن التعامره20152051044تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4973 أنثىايمان كمال حسي 

ة زياد فهد الفراج20152051045تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4974 أنثىسمن 

أنثىلؤلؤة بسام محمد كساسبة20152051046تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4975

ي20152051047تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4976
ي هانن

أنثىأيه أحمد عزام بثن

ذكرمالك بالل يوسف ابوزيتون20152051048تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4977

ذكرعبدالرحمن احمد عبدالرحمن ابوشنب20152051051تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4978

ذكراحمد لؤي محمود عادى20152051052تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4979

ذكرعبدهللا يحث  عبدهللا القضاه20152051053تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4980

أنثىمرح جن  عبدهللا غريز20152051054تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4981

ذكرداود وائل داود بسيط20152051056تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4982

ذكرمعاذ يارس عمر اسهيله20152051057تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4983

ه محمد سليمان رمضان20152051058تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4984 أنثىامن 

أنثىسارة سهيل سليم ابوزيد20152051059تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4985

ذكرمحمد مروان رمضان عاشور20152051060تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4986

أنثىامنه رعد اسماعيل الكايد20152051061تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4987

ات20152051062تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4988 أنثىسلسبيل عبدهللا علي نصن 

أنثىرهف محمد فضل هللا السليم20152051063تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4989

ساره محمود ابراهيم العلي20152051064تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4990
أنثى

ذكرنبيل نارص محمد ابوراشد20152051065تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4991

ذكرحمزه نضال ضيفاهلل اغا20152051066تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4992

ذكراحمد خليل احمد الشختوري20152051067تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4993

ي ظافر مصطفن اسعد20152051068تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4994
أنثىامانن

ذكرعبدهللا موىس صادق عدوان20152051069تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4995

أنثىبيان رشاد محمد الحوشية20152051070تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4996

ي20160051001تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4997
دينا عمران علي المومثن

أنثى

أنثىرغد وليد احمد عيد20160051002تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4998
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ذكرراشد جهاد حمدان الديكي20160051003تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس4999

هديل خالد علي ربابعه20160051005تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5000
أنثى

أنثىعزيزه محمد عبدهللا الرباعي20160051006تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5001

ي20160051007تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5002
أنثىروعه خالد احمد القاضن

ن قاسم20160051008تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5003 أنثىضىح نور الدين حسي 

أنثىعبن  عزام خالد االحمد20160051009تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5004

أنثىرهف خليل محمود خليفه20160051011تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5005

أنثىغاده ثائر ذيب النجار20160051012تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5006

أنثىنور خالد محمد نور20160051013تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5007

ايه عمر علي الخطيب20160051014تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5008
أنثى

أنثىارساء حسن احمد زياده20160051015تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5009

ن محمود الخطاطبة20160051016تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5010 أنثىحنان حسي 

أنثىرهف عبدهللا احمد الجمل20160051018تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5011

ذكريوسف احمد عبدالمجيد الروسان20160051019تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5012

اوي20160051020تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5013 أنثىبيان يوسف محمد الخرصن

أنثىنورا وجيه رجا ايوب20160051021تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5014

أنثىحال عمر ماجد شطناوى20160051022تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5015

أنثىعلياء عبدالنارص محمود سعد20160051024تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5016

أنثىايمان عمر محمد الحاج محمد20160051026تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5017

ذكرعمر طاهر عبدهللا مسعود20160051027تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5018

ذكرصهيب نزار عبدالهادي ابوخضن 20160051030تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5019

ن ايمن موىس عوادي20160051032تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5020 أنثىحني 

ايات احمد علي عضيبات20160051033تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5021
أنثى

ات20160051034تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5022 أنثىهديل محمد ابراهيم نصن 

أنثىهبة محمد عبدهللا المشاقبة20160051035تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5023

ذكرهاشم يحث  محمد المقداد20160051036تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5024

ين يارس عوده الرواشده20160051037تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5025 أنثىسن 

أنثىسنابل احمد سليمان الشديفات20160051038تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5026

أنثىياقوت محارب سالم العنانبه20160051039تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5027

ذكرمحمد راتب سليمان ابو مصطفن20160051041تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5028

أنثىتفر يارس فارس غانم20160051043تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5029

ي علي مباركة20160051044تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5030
ذكرمحمد حسثن

ذكراياس بالل مىحي الدين غانم20160051045تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5031

ذكراوس محمد احمد كساسبه20160051046تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5032

ذكرليث وادي بشن  الشلول20160051047تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5033

أنثىتاال محمد يوسف عبدالحميد الكفاوين20160051048تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5034

ن سليمان عواد المساعيد20160051049تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5035 ذكرمعنر

ي20160051050تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5036
أنثىدانا احمد عبدهللا العجلونن

ي20160051052تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5037 وق خالد عبدالقادر الحىح  أنثىرسر

ذكرعمر محمد خالد الطويل20160051053تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5038

ي حمد20160051054تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5039
أنثىهناء احمد ابراهيم بثن

أنثىسىح  وليد علي مقدادي20160051055تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5040

ي حمد20160051056تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5041
أنثىاسيل نرص صالح بثن

أنثىنعمه عز لوندي بشاي20160051057تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5042

ذكرسيف فتىحي طالب الجراح20160051058تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5043

ذكراحمد عائد احمد عالوي20160051059تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5044

ي20160051060تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5045  الزعث 
ن ذكرعبدهللا يوسف حسي 

أنثىاسيل جهاد محمد البطوش20160051061تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5046

أنثىعال عثمان محمد طوالبه20160051062تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5047

ذكرفاروق محمد احمد عقول20160051063تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5048

زهراء عبدالهادي علي البناوي20162051001تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5049
أنثى
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أنثىرنيم احمد الكراد 20162051002تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5050

ذكرعبدهللا محمد يارس العاسمي 20162051003تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5051

أنثىالنسي السعيد محمد القطري20162051004تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5052

ن محمد عبد الحق20162051006تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5053 ذكرعلي تحسي 

ذكرنزار أحمد ابراهيم ابومفرح20162051007تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5054

يم20162051008تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5055 ذكرخالد وليد خالد رسر

ذكرمحمد رضا محمد أيمن جبان 20162051009تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5056

ن ابو حجلة20162051010تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5057 ذكركرم سليمان حسي 

ذكرعالء عدنان محمد محمود20162051012تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5058

أنثىمرح وائل محمود الروسان20162051013تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5059

ذكرمحمد صالح محمد البازات20162051015تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5060

أنثىرنيم صبح احمد صبح20162051017تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5061

أنثىمريم داود محمد خواجا20162051018تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5062

ذكرغيث عبدالقادر محمد البوشامان20162051019تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5063

ي20162051020تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5064 ذكرعبدالهادي عادل محمد شلث 

ذكرعمر طارق محمد سعيد الغزاوى20162051022تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5065

ذكرعبد الكريم محمد عبد الكريم الجمال20162051024تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5066

ن نصار عالونه20162051025تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5067 أنثىشذى حسي 

ذكرحلمي جمال حلمي ابو الفيالت20162051026تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5068

أنثىريم خالد محمد نزار محمد20162051027تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5069

أنثىفرح خالد يوسف السيد20162051029تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5070

ي نصار20162051030تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5071
ذكرعبدهللا فيصل لطفن

ي خلف20162051031تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5072
ن بثن ذكرعمر خليفه حسي 

ذكريزن عبدالنارص محمود ابودبوس20162051032تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5073

أنثىشهد محمود عبد اللطيف ابوسمرة20162051033تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5074

ذكراحمد حابس طارق العبابنه20162051034تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5075

ن زيت20162051035تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5076 أنثىرغد نارص حسي 

ذكرمحمد امجد خليل حمدان20162051036تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5077

ذكرابراهيم هشام محمد زامل20162051037تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5078

ذكريوسف نارص جريس قيقيه20162051038تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5079

أنثىنور محمد حسن الشويات20162051039تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5080

ذكرنعمان اسامه نعمان ابوليل20162051040تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5081

ذكررامي جالل عمر حمد20162051042تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5082

أنثىصبا عمر عبد العزيز الدويري20162051043تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5083

ذكرجالل ابراهيم علي ابوالهيجاء20162051044تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5084

ذكرمبارك موىس يوسف الحمايده20162051045تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5085

مريم سامي جامع ابو الروس20162051046تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5086
أنثى

أنثىزينب عمر سالمه محمود محمد20162051047تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5087

أنثىيارا عبدالحميد عايد الجعارات20162051049تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5088

ي سليمان20162051052تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5089
تسنيم محمد علي بثن

أنثى

ذكرخالد مدحت راشد خليف20162051053تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5090

أنثىسندس فراس تيسن  عالونه20162051054تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5091

ذكرمحمد موىس ابراهيم الرشيدات20162051055تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5092

أنثىرهف صالح اسماعيل العمري20162051056تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5093

ذكرنور الدين غسان احمد السيد20162051057تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5094

ذكراسامه عادل منصور شحاده20162051058تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5095

ذكرصفوان أحمد حكم مهنا20162051059تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5096

ذكرأحمد معتصم محمود حمارشه20162051060تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5097

ذكرساهر يوسف محمد ابو حميد20162051061تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5098

أنثىرنيم خالد سليمان الطويسي20162051062تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5099

ذكرالسيد مهدي عبدالحميد جواد الوداعي20162051063تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5100
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ي عطا20162051064تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5101
ثراء محمد علي محمود بثن

أنثى

أنثىغيداء اديب غازي عزام20162051065تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5102

ذكرمحمد رياض وهيب المحمدي20162051066تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5103

ن الصمادى20162051067تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5104 ذكرغانم جميل حسي 

ذكرفراس مروان حمدي المرصي20162051068تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5105

ي20162051069تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5106
ذكرعمار عادل احمد المومثن

ذكريزن محمود عبدالقادر ادعيس20162051070تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5107

أنثىديانا غازي فيصل خابوري20162051071تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5108

أنثىرهف زيد عبد القادر مرصي20162051072تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5109

أنثىصفاء عاطف احمد عمايره20162051073تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5110

ذكرمحمود عباس محمود العقاد20162051074تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5111

أنثىرفيف حسن نايف ابو الهيجاء20162051076تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5112

ن هشام عبداللطيف النابلسي20162051077تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5113 أنثىحني 

ذكرمحمد فتىحي محمد دويكات20162051078تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5114

ذكرفراس عمر سليم رمضان20162051079تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5115

ذكرسفيان حابس نمر العامرى20162051080تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5116

ذكرهشام عمر عبدالمعظي جن 20162051081تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5117

ذكرمحمود خالد علي بشابشه20162051082تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5118

ي عطا20162051083تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5119
أنثىبتول احمد منصور بثن

ي20162051084تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5120 ذكرمحمد ناجح عبدهللا الزعث 

أنثىالنا سمن  تيسن  جاليله20162051085تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5121

ذكرزيد زهن  توفيق مصلح20162051086تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5122

أنثىرئاب عبدالمنعم محمد العكش20162051087تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5123

ذكرعمر خالد محمد ابوعلي20162051088تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5124

أنثىديما محمد عبدالكريم الحسن20162051089تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5125

ن عبدهللا مصطفن العثامنه20162051090تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5126 أنثىلجي 

ن ابراهيم الوحيدى20162051091تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5127 ذكرعمر حسي 

أنثىسعاد محمد حمد مراعبه20162051092تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5128

ذكرليث جمعه عبداللطيف الزيادات20162051093تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5129

ذكرمعن سفيان ابراهيم القبالوى20162051094تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5130

أنثىاالء يوسف سليم دقدوقه20162051095تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5131

أنثىبلقيس غازي عبد الحميد جمعة20162051096تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5132

ي20162051097تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5133 أنثىبراءه محمد منن  الجعن 

أنثىمرح خالد محمد الدويكات20162051098تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5134

ذكرمحمد نايف محمد روابده20162051099تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5135

أنثىهبه مصطفن صالح نوافله20162051100تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5136

ذكرمؤمن احمد محمد العمرى20162051101تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5137

ي20162051102تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5138
أنثىبتول بسام عبدهللا كيالنن

ي20162051103تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5139 ذكرعز الدين عمر احمد الزعث 

ي20162051104تكنولوجيا صناعة األسنانبكالوريوس5140
ي هانن

ذكريوسف محمد نايف بثن

أنثىعبن  كمال محمد رزق20072052037علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5141

أنثىدعاء عياد ابراهيم العياد20082052028علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5142

يف20092052017علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5143 ذكرصهيب ذيب عبد اللطيف الشر

ذكرعماد عبدالكريم حسن نجادات20092052041علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5144

روان عواد علي عطيوي الخالدي20092052043علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5145
أنثى

أنثىاسيل محمد عكرمة عبدالرحمن جراد20102052020علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5146

ن وليد محمد غريفات20112052019علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5147 أنثىياسمي 

ي20112052027علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5148 ن أنثىعبن  خالد رشيد العنن

أنثىرهف ابراهيم حسن جادهللا    20120052018علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5149

أنثىبسمه طه عبد هللا التميمي20120052032علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5150

خوله صغن  علي قاسم20120052033علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5151
أنثى
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ن ابراهيم عبابنه20120052034علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5152 أنثىاالء ياسي 

أنثىمريم عيد محمود الصمادي20122052012علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5153

 زكي   علي  الشانبه 20122052022علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5154
ن أنثىيقي 

مي زياد محمد االحمد20130052004علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5155
أنثى

فات20130052007علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5156 أنثىارساء علي صياح الشر

أنثىميساء محمد سعود رسالن20130052008علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5157

أنثىرانيا وليد احمد بشايره20130052013علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5158

أنثىسندس مصطفن عبدالكريم عابد20130052014علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5159

أنثىغاده احمد حسن دردور20130052015علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5160

الرا علي عوض صالح20130052020علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5161
أنثى

أنثىبنان باسم محمد العوايشه20130052025علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5162

أنثىساجده صبىح مصطفن محمد20130052026علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5163

أنثىنشين عبدالحكيم محمد غرايبه20130052028علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5164

ذكرمحمد نبيل عبد هللا عبد العزيز20130052035علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5165

ي موىس20130052037علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5166
أنثىسىح  سامي موىس بثن

ذكراحمد حمد عبد الكريم عبد الكريم20132052007علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5167

ي20132052010علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5168 ذكرمحمد عامر عديم المغن 

ن احمد حجازي20132052011علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5169 أنثىناهده حسي 

أنثىورود محمد عبدالكريم عنانبه20132052012علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5170

أنثىسبل حسثن محمد ماهل20132052013علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5171

أنثىهديل حريص سعيد الخالدي20140052002علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5172

أنثىهديل محمود عبدالفتاح الحميدات20140052005علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5173

أنثىرهام طلب صالح الشتيوى20140052006علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5174

أنثىهبه عبدهللا محمد القضاه20140052015علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5175

أنثىسجا عبدهللا محمد العقله20140052016علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5176

أنثىماريا محمد فليح النوارصه20140052017علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5177

أنثىوئام مالك منور البدور20140052018علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5178

أنثىوعد صالح سليمان مصطفن20140052020علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5179

ن عمر محمد ابوعوده20140052021علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5180 أنثىحني 

أنثىرناد بسام رضوان الكساسبه20140052022علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5181

ي20142052005علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5182
ي الشحانن

ذكرسالم رزيق ثثن

فرح علي عايد الرواشده20142052006علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5183
أنثى

ي20142052007علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5184
أنثىمرح محمود محمد الطعانن

أنثىافنان قسيم محمد الدقامسه20142052009علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5185

ي االشقر20142052011علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5186
أنثىمالك فوزى لطفن

ى20142052012علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5187 ن رسم الجعن  أنثىآيه امي 

أنثىزينب صالح منصور العسماوي20142052013علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5188

ذكرعماد نورالدين محمد روض20142052014علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5189

أنثىوعد عثمان يوسف العوايشه20150052005علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5190

أنثىتسنيم هشام محمد ابوسمور20150052006علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5191

ي الرياجي20150052017علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5192
أنثىتيماء محمد شانر

أنثىارساء محمد سعود الخشان20150052018علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5193

سالم ابراهيم محمد علي الخليل20150052019علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5194
أنثى

ي20150052022علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5195
ين عامر علي مومثن شن 

أنثى

أنثىوئام عمر خلف البطاينه20150052024علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5196

مان20150052026علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5197 أنثىمرام منذر صالح الشر

أنثىنجوى حامد عليان شموط20150052027علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5198

ن20150052028علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5199 أنثىرزان فراس محمد خالد صباحي 

أنثىناديا اسامه فوزات ابودلو20150052029علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5200

أنثىنسيبه راتب عبدالقادر رحاحله20152052007علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5201

 علي احمد ابورزق20152052014علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5202
ن أنثىنفي 
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أنثىدعاء عبدهللا محمد القدسه20152052016علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5203

أنثىعنود يونس محمد مريان20152052017علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5204

ي احمد20160052004علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5205
أنثىروان محمد قاسم بثن

ذكرحمزه صالح ذويب الخطيب20160052008علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5206

ن محمد غطاشه20160052010علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5207 ن حسي  أنثىحني 

أنثىهاله محمد حمد بواىطي20160052011علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5208

أنثىاسماء ناجح سالم شكور20160052013علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5209

أنثىاسيل سعيد درويش الحرباوي20160052014علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5210

أنثىشيماء منن  احمد الدناوي20160052015علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5211

ساجده احمد علي البخيت20160052017علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5212
أنثى

ن اشتيوى20160052018علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5213 أنثىثريا حاتم حسي 

أنثىحنان عبدالكريم محمد عتوم20160052019علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5214

ي عطا20160052022علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5215
أنثىسائده محمود مصطفن بثن

أنثىبراءه محمد حمدان الدرابسه20160052023علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5216

أنثىرهف امجد احمد احمد20160052025علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5217

أنثىتاليا عبدهللا محمد الربيع20160052026علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5218

مالك جودت علي القضاه20160052027علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5219
أنثى

ي20160052028علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5220
ي هانن

أنثىحال محمد عيد بثن

ن محمد الموىس20160052030علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5221 ذكربالل حسي 

أنثىفاتنه اياد محمد الخطيب20160052031علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5222

أنثىبلقيس ابراهيم احمد النوارصه20160052032علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5223

أنثىحال عبدالكريم احمد الحوامده20160052033علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5224

ي احمد القضاه20160052034علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5225
أنثىفاتن هانن

ذكرحمزه احمد فارس سماره20160052035علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5226

أنثىكنانه اكرم سلطان الرشيدات20160052036علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5227

نتاىلي احمد طه خلف20162052001علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5228
أنثى

ن محمد العطار20162052003علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5229 أنثىليليان امي 

أنثىديما سالمه احمد عبيدات20162052004علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5230

ي حمدان20162052005علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5231
تمارا محمد علي بثن

أنثى

أنثىانوار خالد محمد عليمات20162052007علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5232

ي المنارصه20162052008علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5233
أنثىرانيا عمر فضن

ي20162052009علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5234
أنثىهاله خليل ابراهيم الدرباىسر

أنثىبنان فراس احمد العمرى20162052011علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5235

أنثىسجود حابس احمد الرواشده20162052012علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5236

أنثىرغدة الحيدري  20162052013علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5237

ي20162052014علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5238
ذكرليث يوسف محمد المومثن

أنثىعلياء احمد محمدخن  الكلوب20162052015علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5239

 علي ابراهيم علي20162052016علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5240
ن ذكرعباس عبدالحسي 

ذكرمحمد حابس احمد الرواشده20162052017علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5241

أنثىايه ناصف محمد ابوفرده20162052018علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5242

أنثىارساء محمد محمود عياش20162052020علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5243

أنثىحياه عبدهللا احمد قرعان20162052021علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5244

روند احمد علي مساعده20162052022علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5245
أنثى

أنثىسبأ حمزه محمد العمرى20162052023علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5246

أنثىنوره رضوان نهار السويلم20162052024علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5247

فرح محمد علي الحراحشه20162052025علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5248
أنثى

أنثىرؤى عرفات عبد القادر التميمي20162052026علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5249

أنثىريناد محمد سعود الشحان20162052027علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5250

ن20162052028علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5251 أنثىافنان يوسف احمد حسي 

أنثىنىه نور الدين محمود عبيدات20162052029علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5252

أنثىمنار عماد جميل المهيدات20162052030علوم طب األسنان المساندةبكالوريوس5253
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ذكراحمد موىس احمد دعمس20100110038البرصياتبكالوريوس5254

ي20110110029البرصياتبكالوريوس5255 هنادي زياد محمود الزعث 
أنثى

أنثىرزان عبدالحميد هالل الهالالت20110110046البرصياتبكالوريوس5256

ذكرحازم عادل عبدالقادر مكي20112110004البرصياتبكالوريوس5257

ي عيس20112110047البرصياتبكالوريوس5258
ذكرمحمد علي عبد السالم بثن

أنثىهديل يحث  احمد اللحام20112110048البرصياتبكالوريوس5259

ي اسماعيل    20120110002البرصياتبكالوريوس5260
ن بثن أنثىرشا فتىحي حسي 

أنثىشهد اعناد محمد يعقوب20120110008البرصياتبكالوريوس5261

أنثىتقوى مصطفن عيس القضاه     20120110011البرصياتبكالوريوس5262

أنثىايات محمد ابراهيم احمد  بطيحه20120110049البرصياتبكالوريوس5263

رن  يوسف محمد الردايده20120110051البرصياتبكالوريوس5264
أنثى

 مكرم  تركي  حداد20122110006البرصياتبكالوريوس5265
ذكربشر

أنثىدانيه محمود عبدهللا   الصمادى20122110007البرصياتبكالوريوس5266

ذكرعبدالرحمن كمال عمر االخرس20122110026البرصياتبكالوريوس5267

أنثىهديل خالد محمود الشوحه20122110030البرصياتبكالوريوس5268

ي20122110040البرصياتبكالوريوس5269
أنثىايه نبيل محمد المومثن

أنثىمالك اسامه محمود ابوالعدس20122110041البرصياتبكالوريوس5270

أنثىسماح فايز حسن دراغمه20122110043البرصياتبكالوريوس5271

ي20122110044البرصياتبكالوريوس5272 ن ذكريارس عبدهللا سحل العنن

ف راجح الدويكات20122110046البرصياتبكالوريوس5273 ذكرليث مشر

أنثىاركان سميح خليل عبد العزيز20122110047البرصياتبكالوريوس5274

ذكرحنا ايمن حنا مريشح20122110048البرصياتبكالوريوس5275

أنثىايناس ابراهيم قاسم موىس20130110003البرصياتبكالوريوس5276

ن النوايسه20130110004البرصياتبكالوريوس5277 أنثىرؤى سميح امي 

ذكرمحمد وليد صالح ابوالهيجاء20130110009البرصياتبكالوريوس5278

أنثىلولو محمد خليل المجدوب20130110010البرصياتبكالوريوس5279

ن20130110011البرصياتبكالوريوس5280 أنثىتسنيم احمد محمد ياسي 

ي نارص20130110012البرصياتبكالوريوس5281
أنثىحال خليل لطفن

أنثىاناس يارس عبد ابوالليمون20130110013البرصياتبكالوريوس5282

ى يوسف صالح برغل20130110014البرصياتبكالوريوس5283 أنثىبشر

ي20130110015البرصياتبكالوريوس5284
مي سليمان محمد حسثن

أنثى

أنثىامل محمد كامل العمري20130110016البرصياتبكالوريوس5285

أنثىهبه وليد عبدالعزيز طه20130110017البرصياتبكالوريوس5286

ذكرلؤي سمن  احمد الصوص20130110021البرصياتبكالوريوس5287

أنثىاخالص عمر محمد عبهري20130110022البرصياتبكالوريوس5288

يعه20130110023البرصياتبكالوريوس5289 أنثىصبا احمد محمد انيس  رسر

أنثىبيان سمن  اسماعيل الزبديه20130110027البرصياتبكالوريوس5290

ذكرمنترص فيصل مفلح العبدالرزاق20130110028البرصياتبكالوريوس5291

ن العرود20130110032البرصياتبكالوريوس5292 أنثىمروى احمد ياسي 

حبيل محمد دقه20130110033البرصياتبكالوريوس5293 ذكرليث رسر

أنثىاسالم ندى محمد العمرات20130110034البرصياتبكالوريوس5294

ذكرعماد محمد عبدالحميد الرياالت20130110038البرصياتبكالوريوس5295

ي مفرج20130110039البرصياتبكالوريوس5296
أنثىهديل محمد احمد بثن

أنثىدانا انور نمر قبيعه20130110041البرصياتبكالوريوس5297

ذكرسامر فيصل محمود علوه20132110001البرصياتبكالوريوس5298

يف20132110002البرصياتبكالوريوس5299 أنثىسندس محمد زين فوزي الشر

أنثىايه رائد شكري خلف20132110003البرصياتبكالوريوس5300

ي عبيد20132110008البرصياتبكالوريوس5301
أنثىسجود محمد عونن

أنثىريم خرصن جميل الجواوده20132110010البرصياتبكالوريوس5302

ذكرمحمد يوسف عطا عبدهللا20132110011البرصياتبكالوريوس5303

أنثىتمارا خميس يوسف الصوالىحي20132110012البرصياتبكالوريوس5304
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ذكرعدنان نارص عدنان قواس20132110017البرصياتبكالوريوس5305

أنثىلينا سالم محمد شطناوى20132110018البرصياتبكالوريوس5306

ذكرعمر توفيق اسماعيل الجلخ20132110019البرصياتبكالوريوس5307

مي محمد عبدهللا المقهوي20132110020البرصياتبكالوريوس5308
أنثى

 جعفر ابراهيم محمد علي20132110022البرصياتبكالوريوس5309
أنثىتفر

أنثىدينا عطيه عبد الحميد النجار20132110025البرصياتبكالوريوس5310

ذكرمحمد عدنان سميح رمضان20132110026البرصياتبكالوريوس5311

ن20140110001البرصياتبكالوريوس5312 أنثىميمونه جمال محمود الشيخ ياسي 

أنثىديمه عاطف محمد عليان20140110002البرصياتبكالوريوس5313

أنثىنشين يوسف محمود الجمال20140110003البرصياتبكالوريوس5314

أنثىجنان رجا عيس القبيالت20140110006البرصياتبكالوريوس5315

أنثىمجد عبدالرحمن سليمان خنفر20140110007البرصياتبكالوريوس5316

أنثىفرح ابراهيم حسن جادهللا20140110008البرصياتبكالوريوس5317

أنثىفاطمه محمد خليل المجدوب20140110010البرصياتبكالوريوس5318

أنثىضىح محمود سعود الحاج اسماعيل20140110017البرصياتبكالوريوس5319

أنثىانوار خالد ابراهيم بنات20140110019البرصياتبكالوريوس5320

أنثىارساء سليمان محمد الطراونه20140110021البرصياتبكالوريوس5321

ن كامل عزيزيه20140110022البرصياتبكالوريوس5322 أنثىبراءه محمد امي 

أنثىيارا معن نعيم مهيار20140110024البرصياتبكالوريوس5323

أنثىرزان سفيان جابر ابو حميد20140110025البرصياتبكالوريوس5324

 فايز زكي ابو سلطان20140110026البرصياتبكالوريوس5325
ن أنثىياسمي 

أنثىجيهان ملحم  20140110027البرصياتبكالوريوس5326

ن وتد  20140110028البرصياتبكالوريوس5327 أنثىياسمي 

ن  20140110029البرصياتبكالوريوس5328 ذكرزكريا غي 

ن غسان ابراهيم قرعوش20140110030البرصياتبكالوريوس5329 أنثىحني 

أنثىوئام نبيل سليمان عيس20140110031البرصياتبكالوريوس5330

ذكرطارق زياد محمد عكور20142110001البرصياتبكالوريوس5331

ذكرمنذر نضال عبدربه علي20142110002البرصياتبكالوريوس5332

أنثىرشا جمال فوزى عبدهللا20142110004البرصياتبكالوريوس5333

ن عياده سالم داود20142110005البرصياتبكالوريوس5334 ذكرضياء الدين معي 

أنثىدعاء محمد حسن عبدالرحمن  البظم20142110007البرصياتبكالوريوس5335

أنثىسيم محمود محمد سعيد ابو ريا20142110009البرصياتبكالوريوس5336

أنثىساره رضوان عبد الحافظ التميمي20142110014البرصياتبكالوريوس5337

أنثىهنا سمن  وديع عويس20142110015البرصياتبكالوريوس5338

ساىلي موفق محمود الشقران20142110017البرصياتبكالوريوس5339
أنثى

امل سامي فضل ابوعباس20142110018البرصياتبكالوريوس5340
أنثى

أنثىمرح محمد خليل كلوش20142110019البرصياتبكالوريوس5341

أنثىاري    ج يوسف خساره 20142110020البرصياتبكالوريوس5342

أنثىايمان انور فالح معايعه20150110001البرصياتبكالوريوس5343

أنثىدعاء خالد محمد عثمان20150110005البرصياتبكالوريوس5344

أنثىسجود حسام الدين مصطفن شلهوب20150110007البرصياتبكالوريوس5345

ذكرعبدهللا يارس قاسم نقاوه20150110008البرصياتبكالوريوس5346

يف20150110009البرصياتبكالوريوس5347 أنثىعروب نزال حمد ابورسر

أنثىالنا محمد فرحان القضاه20150110012البرصياتبكالوريوس5348

ن عالونه20150110013البرصياتبكالوريوس5349 أنثىغدير عايش امي 

ن عتوم20150110014البرصياتبكالوريوس5350 أنثىرغد سلطان امي 

ي20150110016البرصياتبكالوريوس5351
أنثىاسحار عمر محمود المومثن

أنثىأسيل محمد عبدالحافظ صمادي20150110017البرصياتبكالوريوس5352

ن خالد الحمزه20150110018البرصياتبكالوريوس5353 أنثىنور حسي 

ن عبدهللا  ابوعبيله20150110019البرصياتبكالوريوس5354 ذكرعبدهللا محمد امي 

ي محمد خشان20150110020البرصياتبكالوريوس5355 ذكرحسام حرن 
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ن احمد فالح العزام20150110021البرصياتبكالوريوس5356 أنثىحني 

أنثىسجاء هادي سلمان البعول20150110022البرصياتبكالوريوس5357

أنثىاسالم سامح محمد المفلح20150110023البرصياتبكالوريوس5358

أنثىهبةهللا علي محمد خناطله20150110024البرصياتبكالوريوس5359

أنثىكنانه زياد احمد الطويسي20150110026البرصياتبكالوريوس5360

أنثىراما عبد الرحمن احمد سالمة20150110027البرصياتبكالوريوس5361

ات20150110030البرصياتبكالوريوس5362 ذكرزيد محمد عبدالكريم المهن 

ذكرعمر محمد عصام محاميد20150110032البرصياتبكالوريوس5363

ن20150110033البرصياتبكالوريوس5364 ن ياسي  أنثىسارة حسن حسي 

أنثىسناء خالد عبدالقادر القضاه20152110001البرصياتبكالوريوس5365

ن عبدهللا الدراس20152110004البرصياتبكالوريوس5366 أنثىبيان امي 

أنثىساره محمد طالل الدويك20152110005البرصياتبكالوريوس5367

ذكرعمر توفيق نبهان ابو غوش20152110006البرصياتبكالوريوس5368

أنثىحنان محمد أمن  ررصص20152110007البرصياتبكالوريوس5369

أنثىبراءه بالل محمد جوابره20152110009البرصياتبكالوريوس5370

ن20152110010البرصياتبكالوريوس5371 ي ياسي 
أنثىايات عصام محمد بثن

أنثىساره فتىحي يونس مسعد20152110011البرصياتبكالوريوس5372

أنثىعرين احمد خرصن قرباع20152110013البرصياتبكالوريوس5373

ن باسم خالد المنارصه20152110015البرصياتبكالوريوس5374 أنثىلجي 

ذكرخلدون محمد عمر ابوعمر20152110016البرصياتبكالوريوس5375

يىحي20152110017البرصياتبكالوريوس5376 أنثىضىح احمد عبدالنعيم مسنر

ذكرقيس جن  طلعت الوهر20152110020البرصياتبكالوريوس5377

ي20152110021البرصياتبكالوريوس5378
أنثىاثال محمد سليمان مسلمانن

ن عبدالرحمن البالونه20152110022البرصياتبكالوريوس5379 ذكراوس حسي 

ي20152110023البرصياتبكالوريوس5380
أنثىساره عامر محمود الوقفن

كات20160110001البرصياتبكالوريوس5381 ن حسن الن  أنثىدعاء محمد امي 

أنثىاروى محمد اسماعيل رضوان20160110002البرصياتبكالوريوس5382

أنثىمها منن  محمد عساف20160110003البرصياتبكالوريوس5383

أنثىانفال محمد عبدربه الرصايره20160110004البرصياتبكالوريوس5384

ن احمد محمد سعيد الشياب20160110005البرصياتبكالوريوس5385 أنثىلجي 

أنثىاالء نائل ابراهيم اسماعيل20160110006البرصياتبكالوريوس5386

ي علي ملكاوي20160110007البرصياتبكالوريوس5387 أنثىسناء ناج 

ي20160110008البرصياتبكالوريوس5388 أنثىرهف محمد احمد الزعث 

أنثىنائله نائل اديب عبدالرحمن20160110010البرصياتبكالوريوس5389

أنثىرهام ابراهيم حامد عبيد20160110011البرصياتبكالوريوس5390

أنثىوعد عدنان محمد زريقات20160110014البرصياتبكالوريوس5391

أنثىارساء عبدالفتاح احمد عبابنه20160110015البرصياتبكالوريوس5392

أنثىنوره اسامه ابراهيم نصار20160110016البرصياتبكالوريوس5393

أنثىمنار محمد يحث  شطاره20160110018البرصياتبكالوريوس5394

ي20160110019البرصياتبكالوريوس5395 ارام جهاد عبدالكريم الزعث 
أنثى

ي ملحم20160110020البرصياتبكالوريوس5396
أنثىافنان خالد محمد بثن

ذكرمهند اميه ابراهيم الفاعوري20160110021البرصياتبكالوريوس5397

ن عبدهللا جرادات20160110022البرصياتبكالوريوس5398 أنثىموعظه حسي 

ة20160110023البرصياتبكالوريوس5399 ن احمد ابراهيم تنن  أنثىلي 

ن وصفن جميل شديد20160110024البرصياتبكالوريوس5400 أنثىياسمي 

ي اسماعيل20160110025البرصياتبكالوريوس5401
ي بثن

وق زهن  حسثن أنثىرسر

أنثىمروه محمد حمد خطاطبه20160110026البرصياتبكالوريوس5402

أنثىجنه اسحق ابراهيم ابوخيط20160110027البرصياتبكالوريوس5403

ساره احمد علي حجازي20160110028البرصياتبكالوريوس5404
أنثى

ن طاهر محمد الزغن 20160110029البرصياتبكالوريوس5405 أنثىحني 

أنثىساره احمد خرصن دوايمه20162110001البرصياتبكالوريوس5406
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أنثىساره عمران موىس العمد20162110002البرصياتبكالوريوس5407

أنثىرهف نارص بركات نارص الدين20162110003البرصياتبكالوريوس5408

ذكرراكان نادر مشهور الهنداوي20162110005البرصياتبكالوريوس5409

ذكريزن سمن  احمد الصوص20162110006البرصياتبكالوريوس5410

ذكراحمد حسن علي مالك20162110007البرصياتبكالوريوس5411

ي وهدان20162110010البرصياتبكالوريوس5412
ى فتىحي سبثر أنثىبشر

ذكرمحمد ابراهيم عبدالعزيز حسن سالم20162110012البرصياتبكالوريوس5413

ذكراحمد عصام محمود حمزه20162110013البرصياتبكالوريوس5414

أنثىتيماء عبدالسالم عبدهللا الشمايله20162110014البرصياتبكالوريوس5415

ي20162110015البرصياتبكالوريوس5416 بىح  ذكرعبدالرحمن محمد علي الشر

أنثىندين احمد يوسف السهلي20162110016البرصياتبكالوريوس5417

أنثىاحالم فراس فواز الصمادى20162110017البرصياتبكالوريوس5418

يىحي20162110018البرصياتبكالوريوس5419 أنثىغيداء عبدالحكيم ممدوح مسنر

ذكرعمر محمد سالم البلوي20092111104العالج الطبيعيبكالوريوس5420

ي20092111105العالج الطبيعيبكالوريوس5421
ذكرحسام الدين سعيد علي القحطانن

ي20102111085العالج الطبيعيبكالوريوس5422
ذكرعبدالرحمن صالح عبدالرحمن البدرانن

ذكراحمد محمد حسن الحامد20110111055العالج الطبيعيبكالوريوس5423

ذكروليد محمد سعيد المقداد20110111056العالج الطبيعيبكالوريوس5424

االء علي عبد هللا ال ابازيد20112111022العالج الطبيعيبكالوريوس5425
أنثى

أنثىهديل كمال بويحث  20112111061العالج الطبيعيبكالوريوس5426

ي20112111066العالج الطبيعيبكالوريوس5427 ن ذكرمشعل عايد سليمان العنن

ن حالحله 20112111076العالج الطبيعيبكالوريوس5428 أنثىمنار حسي 

ذكرمحمد عبدهللا محمد الشيعي20112111077العالج الطبيعيبكالوريوس5429

روان محمد علي العلوى20112111078العالج الطبيعيبكالوريوس5430
أنثى

ي20112111079العالج الطبيعيبكالوريوس5431
ذكراحمد سعيد معيض القرنن

ي20120111041العالج الطبيعيبكالوريوس5432 ن ذكرمظهر نادى محمود العنن

ن جرادات20120111044العالج الطبيعيبكالوريوس5433 أنثىامل مروان ياسي 

أنثىهبا محمود مفلح قواقزه     20120111055العالج الطبيعيبكالوريوس5434

ن جياب      20120111056العالج الطبيعيبكالوريوس5435 ذكرشادي خالد حسي 

ن زيد محمود الزبيدي20122111005العالج الطبيعيبكالوريوس5436 أنثىياسمي 

ذكرخالد  عبد الوهاب  عبد القادر  نفاع 20122111012العالج الطبيعيبكالوريوس5437

أنثىيشا  عبد الرحمن  محمد  ابو السباع 20122111037العالج الطبيعيبكالوريوس5438

أنثىريم بدر احمد غانم20122111038العالج الطبيعيبكالوريوس5439

أنثىتفر ابراهيم  خالد القرعان20122111042العالج الطبيعيبكالوريوس5440

أنثىهاله محمد عياش 20122111044العالج الطبيعيبكالوريوس5441

ذكرفراس محمد احمد خدرج20122111046العالج الطبيعيبكالوريوس5442

ذكرامينو عبدالكريم ممن دي20122111049العالج الطبيعيبكالوريوس5443

ذكراحمد علي عبده الجياتنه20122111064العالج الطبيعيبكالوريوس5444

ذكراحمد عبدالعزيز محمد الكابلي20122111066العالج الطبيعيبكالوريوس5445

ذكرمحمد نضال قصاص 20122111070العالج الطبيعيبكالوريوس5446

أنثىسوار سليم نعامنة 20122111071العالج الطبيعيبكالوريوس5447

ذكرعمر بشن  شيما 20122111072العالج الطبيعيبكالوريوس5448

ي20130111001العالج الطبيعيبكالوريوس5449
أنثىمالك فتىحي محمد العنانر

ن سالم الديات20130111002العالج الطبيعيبكالوريوس5450 أنثىاناس ضمي 

أنثىاالء عصام عمر عبنده20130111003العالج الطبيعيبكالوريوس5451

أنثىميس سامي محمد نصن 20130111004العالج الطبيعيبكالوريوس5452

أنثىاحالم احمد محمد ابوسمرا20130111006العالج الطبيعيبكالوريوس5453

أنثىعذراء عارف حمود الطراونه20130111009العالج الطبيعيبكالوريوس5454

مرام سليم علي الجالودى20130111010العالج الطبيعيبكالوريوس5455
أنثى

أنثىرهام عبدالرحمن محمد الهزايمه20130111014العالج الطبيعيبكالوريوس5456

ن رياض محمود ابوالهيجاء20130111015العالج الطبيعيبكالوريوس5457 أنثىحني 
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أنثىبتول اسماعيل محمد عقيالن20130111016العالج الطبيعيبكالوريوس5458

أنثىبلقيس ابراهيم محمد عبدالخالق20130111017العالج الطبيعيبكالوريوس5459

ي محمود محسن الطواها20130111024العالج الطبيعيبكالوريوس5460
أنثىامانن

ي احمد سباعنه20130111025العالج الطبيعيبكالوريوس5461
أنثىفرح عونن

أنثىلميس علي صالح غرام20130111026العالج الطبيعيبكالوريوس5462

أنثىمالك يوسف طافش الحمايده20130111027العالج الطبيعيبكالوريوس5463

ذكربهاءالدين خالد عارف عيس20130111028العالج الطبيعيبكالوريوس5464

أنثىسعدى محمد سعيد داؤد20130111031العالج الطبيعيبكالوريوس5465

ي سعيد عبدهللا باوزير20130111032العالج الطبيعيبكالوريوس5466
أنثىتمانن

أنثىرحمه امجد احمد عبيدات20130111039العالج الطبيعيبكالوريوس5467

أنثىغدير محمد عايد القيسي20130111041العالج الطبيعيبكالوريوس5468

أنثىهبه احمد محمد نارص20130111043العالج الطبيعيبكالوريوس5469

أنثىارساء نايف محمود فريحات20130111044العالج الطبيعيبكالوريوس5470

ي20130111045العالج الطبيعيبكالوريوس5471
ذكرعمر حسان قاسم المومثن

أنثىاالء رياض عزيز الكركي20130111046العالج الطبيعيبكالوريوس5472

ذكرحمزه قسيم محمد السويدات20130111047العالج الطبيعيبكالوريوس5473

ه عبدهللا طاهر المطر20132111001العالج الطبيعيبكالوريوس5474 أنثىامن 

ي 20132111002العالج الطبيعيبكالوريوس5475
أنثىفاطمه بسام كنج القاضن

أنثىرهف محمد مرسل  السباعي 20132111007العالج الطبيعيبكالوريوس5476

أنثىسندس احمد يوسف حواري20132111009العالج الطبيعيبكالوريوس5477

أنثىاباء محمد ابراهيم  عبابنه 20132111010العالج الطبيعيبكالوريوس5478

ذكرعبدالنارص نضال عبدالىحي الزمر20132111016العالج الطبيعيبكالوريوس5479

ذكرمحمد جمال عبدالىحي الزمر20132111017العالج الطبيعيبكالوريوس5480

ذكرمسلم بشر  20132111019العالج الطبيعيبكالوريوس5481

أنثىامينة صالح مندى 20132111021العالج الطبيعيبكالوريوس5482

ذكرزهرالدين ابراهيم  20132111022العالج الطبيعيبكالوريوس5483

ذكرعبد الرحمن بللو  20132111023العالج الطبيعيبكالوريوس5484

ذكرابوبكر محمد ت 20132111025العالج الطبيعيبكالوريوس5485

ذكرمختار ثالث بنداوا 20132111026العالج الطبيعيبكالوريوس5486

ي  20132111027العالج الطبيعيبكالوريوس5487
ي ثانن

ذكرمرتضن

ي 20132111028العالج الطبيعيبكالوريوس5488
ذكر علي مختار عمانن

ذكرحمدان ابوكر عثمان 20132111029العالج الطبيعيبكالوريوس5489

فاطمة  علي  محمد ال سعيد20132111030العالج الطبيعيبكالوريوس5490
أنثى

ن رساج عبدالعليم محمد20132111031العالج الطبيعيبكالوريوس5491 أنثىنورعي 

رزانه عواد علي الخالدي20132111032العالج الطبيعيبكالوريوس5492
أنثى

أنثىحنان فهد حنا شحوك20132111036العالج الطبيعيبكالوريوس5493

ذكرعبدهللا محمد رجب حبيب هللا 20132111038العالج الطبيعيبكالوريوس5494

ذكرمحمد  زهن  عبدالحليم  زهران20132111039العالج الطبيعيبكالوريوس5495

ذكرثابت وتد  20132111040العالج الطبيعيبكالوريوس5496

ي زنون  20132111041العالج الطبيعيبكالوريوس5497 ذكرصن 

ساره احمد علي كرش20132111042العالج الطبيعيبكالوريوس5498
أنثى

ي علي20132111043العالج الطبيعيبكالوريوس5499
ذكرعصام خالد سالم بثن

أنثىزينب محمود مصطفن الهندى20140111001العالج الطبيعيبكالوريوس5500

ي محمد جادهللا ابوزهري20140111002العالج الطبيعيبكالوريوس5501
أنثىتهانن

أنثىدانيا عبدالرحمن سليمان ابوذان20140111004العالج الطبيعيبكالوريوس5502

ي20140111007العالج الطبيعيبكالوريوس5503
ي الجبعيثر

أنثىخديجه وليد حسثن

ن ابراهيم محمد سماره20140111009العالج الطبيعيبكالوريوس5504 أنثىحني 

ي يوسف غزالت20140111013العالج الطبيعيبكالوريوس5505 أنثىنور الهدى ناج 

أنثىريم مصطفن سالمه المحاسيس20140111014العالج الطبيعيبكالوريوس5506

ن20140111015العالج الطبيعيبكالوريوس5507 ي ياسي 
أنثىمجد باسم محمود بثن

ذكرخالد محمد علي العمرات20140111016العالج الطبيعيبكالوريوس5508
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ي20140111017العالج الطبيعيبكالوريوس5509
أنثىفرح عوض سالم العجلونن

أنثىامل مروان فوزى القرعان20140111018العالج الطبيعيبكالوريوس5510

أنثىروان صالح محمد صويلح20140111019العالج الطبيعيبكالوريوس5511

ذكرمحمد عماد ابراهيم خليل20140111020العالج الطبيعيبكالوريوس5512

ذكراسامه ماهر حاووط 20140111022العالج الطبيعيبكالوريوس5513

ي20140111023العالج الطبيعيبكالوريوس5514
ي هانن

و بثن أنثىخديجه مروان خن 

أنثىهديل محمد خن  قاسم العيس20140111026العالج الطبيعيبكالوريوس5515

أنثىعرين نواف محمد الخطاطبه20140111027العالج الطبيعيبكالوريوس5516

 علي مصطفن المفلح20140111028العالج الطبيعيبكالوريوس5517
ن أنثىنيفي 

أنثىايات محمود مفلح قواقزه20140111029العالج الطبيعيبكالوريوس5518

أنثىتفاؤل عبدهللا نارص حمدان20140111030العالج الطبيعيبكالوريوس5519

أنثىآيات جمعه منصور سلمان حسن20142111001العالج الطبيعيبكالوريوس5520

ف سليمان التميمي20142111002العالج الطبيعيبكالوريوس5521 أنثىمرح ارسر

ذكرمحمد انور عبدالحميد غايب20142111003العالج الطبيعيبكالوريوس5522

أنثىسالم عمار الرز 20142111004العالج الطبيعيبكالوريوس5523

أنثىسىح  محمد علي مصطفن20142111006العالج الطبيعيبكالوريوس5524

أنثىخديجة شيتو عبدهللا 20142111009العالج الطبيعيبكالوريوس5525

ذكرعثمان اسحاق كسادا 20142111010العالج الطبيعيبكالوريوس5526

ذكرسلمان عثمان شيهو 20142111011العالج الطبيعيبكالوريوس5527

أنثىغدير بشن  عوده فرج هللا20142111013العالج الطبيعيبكالوريوس5528

أنثىنوره محمد طالل عبد الصمد 20142111014العالج الطبيعيبكالوريوس5529

أنثىنداء محمد ضيف هللا العموش20142111015العالج الطبيعيبكالوريوس5530

ي 20142111020العالج الطبيعيبكالوريوس5531
أنثىلوريس شفيق اشثر

يفه احمد علي الكندري20142111024العالج الطبيعيبكالوريوس5532
أنثىرسر

ي20142111025العالج الطبيعيبكالوريوس5533 ن أنثىاسيل خضن  عقله صياد سحيمان العنن

ذكرقاسم عبد الواحد حسن احمد كاظم20142111026العالج الطبيعيبكالوريوس5534

 علي حسن ابراهيم  ال ماجد20142111027العالج الطبيعيبكالوريوس5535
ن ذكرحسي 

ي 20142111029العالج الطبيعيبكالوريوس5536 أنثىاما بشن  بغاج 

أنثىسمر أحمد محمود عبدالرؤوف20142111030العالج الطبيعيبكالوريوس5537

ذكرقضي محمد حامد القضاه20142111032العالج الطبيعيبكالوريوس5538

ذكرمصطفن حمد مصطفن ابولبدة20142111034العالج الطبيعيبكالوريوس5539

أنثىمثن فارع خليفه العامري20142111036العالج الطبيعيبكالوريوس5540

ذكرمحمد سعود احمد الزعارير20142111037العالج الطبيعيبكالوريوس5541

ذكرمحمد طارق علي الكوامله20142111039العالج الطبيعيبكالوريوس5542

ذكرداود ثالث  20142111040العالج الطبيعيبكالوريوس5543

ذكرعبدهللا عمر محمد 20142111041العالج الطبيعيبكالوريوس5544

ذكرفيصل فاتحو  20142111042العالج الطبيعيبكالوريوس5545

ذكرحمزة منصور  20142111043العالج الطبيعيبكالوريوس5546

ذكرعثمان ادريس عثمان 20142111044العالج الطبيعيبكالوريوس5547

ي 20142111045العالج الطبيعيبكالوريوس5548
ذكرنبيل ابوبكر كرفن

ذكرعبد الرحمن فايز خليل االنصاري20142111046العالج الطبيعيبكالوريوس5549

ذكرسالم عامر  20142111047العالج الطبيعيبكالوريوس5550

ذكرمحمد ظهرالحق عبدهللا  20142111048العالج الطبيعيبكالوريوس5551

ن ابراهيم عبابنه20150111001العالج الطبيعيبكالوريوس5552 أنثىاسيل ياسي 

ي احمد السعدي20150111003العالج الطبيعيبكالوريوس5553 شهد عرن 
أنثى

أنثىدانيه نواف ابراهيم الرشود20150111006العالج الطبيعيبكالوريوس5554

ف محمد محمود درادكه20150111007العالج الطبيعيبكالوريوس5555 ذكررسر

أنثىوالء جهاد محمود الدالل20150111011العالج الطبيعيبكالوريوس5556

أنثىبتول سامح حسن حرب20150111013العالج الطبيعيبكالوريوس5557

دعاء علي يوسف دخالهلل20150111014العالج الطبيعيبكالوريوس5558
أنثى

ي الناطور20150111015العالج الطبيعيبكالوريوس5559
ذكرمحمد عماد لطفن
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أنثىذكريات حسن مصطفن ابوكايد20150111018العالج الطبيعيبكالوريوس5560

أنثىعنان بسام محمد الشديفات20150111021العالج الطبيعيبكالوريوس5561

أنثىرقيه خالد نواف البواعنه20150111024العالج الطبيعيبكالوريوس5562

أنثىفيحاء عمر عبدهللا خزعلي20150111025العالج الطبيعيبكالوريوس5563

ذكراحمد شحاده محمد رجوب20150111026العالج الطبيعيبكالوريوس5564

أنثىتيماء محمد محمود السيوف20150111027العالج الطبيعيبكالوريوس5565

أنثىفاطمه الزهراء عبدالكريم مصباح االحمد20150111028العالج الطبيعيبكالوريوس5566

ه سمن  حسن البطاينه20150111029العالج الطبيعيبكالوريوس5567 أنثىسمن 

ي االبراهيم20150111030العالج الطبيعيبكالوريوس5568
ذكرنديم عثمان هانن

ذكرعبدالرحمن محمد احمد الرحايمه20150111031العالج الطبيعيبكالوريوس5569

أنثىنور احمد مصطفن ابوالذهب20150111032العالج الطبيعيبكالوريوس5570

أنثىدانا زياد كايد الهنداوي20150111034العالج الطبيعيبكالوريوس5571

ذكرانس محسن عواد الرجوب20150111036العالج الطبيعيبكالوريوس5572

ي20150111038العالج الطبيعيبكالوريوس5573
ي هانن

ذكرجاسم محمد عزام بثن

أنثىعنود عزت احمد عالونه20150111039العالج الطبيعيبكالوريوس5574

ذكرعمر محمد عمر بن سهل20150111040العالج الطبيعيبكالوريوس5575

ذكرمصعب محمد محمود أبوبيدر20150111041العالج الطبيعيبكالوريوس5576

أنثىعروب عبدالقادر عبدالحميد هزاع20150111044العالج الطبيعيبكالوريوس5577

أسيل علي خليل العبسي20150111045العالج الطبيعيبكالوريوس5578
أنثى

ذكراحمد عمار علي الخالدى20150111046العالج الطبيعيبكالوريوس5579

أنثىبيان ابراهيم سالمة حسن20150111048العالج الطبيعيبكالوريوس5580

أنثىساجده عاطف محمد عبيدات20150111050العالج الطبيعيبكالوريوس5581

أنثىضىح حسام محمد سويدات20150111053العالج الطبيعيبكالوريوس5582

سمر علي محمود الدالل20150111054العالج الطبيعيبكالوريوس5583
أنثى

ي20150111055العالج الطبيعيبكالوريوس5584
ن صافن أنثىايناس زياد حسي 

أنثىهاجر مبارك حسن الجوهي20150111057العالج الطبيعيبكالوريوس5585

ذكرمازن عبد الرازق محمد شقدان20152111003العالج الطبيعيبكالوريوس5586

أنثىعلياء خالد احمد خريس20152111004العالج الطبيعيبكالوريوس5587

أنثىنور عباس عبدالعزيز فردان20152111006العالج الطبيعيبكالوريوس5588

ذكرراكان عثمان محمود ابو شويمة20152111007العالج الطبيعيبكالوريوس5589

 علي حبيب سبت20152111015العالج الطبيعيبكالوريوس5590
ن ذكرحسي 

ذكرمحمد ماهر محمد عرفه20152111016العالج الطبيعيبكالوريوس5591

ذكرحمزه بسام محمد كساسبه20152111018العالج الطبيعيبكالوريوس5592

ذكراحمد محمد خليل عاضي20152111020العالج الطبيعيبكالوريوس5593

ذكررأفت محمد عبدالرزاق المرصي20152111021العالج الطبيعيبكالوريوس5594

ي20152111022العالج الطبيعيبكالوريوس5595
ن احمد العجلونن أنثىساره ياسي 

ذكرمحمود سليمان محمد جرادات20152111023العالج الطبيعيبكالوريوس5596

أنثىعبن  وليد محمد جادهللا20152111024العالج الطبيعيبكالوريوس5597

ن بخيت حشة العجمي20152111025العالج الطبيعيبكالوريوس5598 ذكرعبداالله مانع حسي 

أنثىشهد عبدالرحمن ذياب بطارنه20152111027العالج الطبيعيبكالوريوس5599

ذكرمحمود رائد محمود الشبلي20152111028العالج الطبيعيبكالوريوس5600

أنثىرسى حسام طه طه20152111029العالج الطبيعيبكالوريوس5601

ن السعيد20152111033العالج الطبيعيبكالوريوس5602 أنثىفاطمة عيس حسي 

ن طواها20152111034العالج الطبيعيبكالوريوس5603 ذكرباسم محمد حسي 

أنثىأيسل فؤاد اسماعيل ابوعواد20152111035العالج الطبيعيبكالوريوس5604

ي20152111036العالج الطبيعيبكالوريوس5605
ذكرعادل خليل عادل العفيفن

أنثىرساب عدنان يوسف جدعان20152111037العالج الطبيعيبكالوريوس5606

ذكريمان محمد ابراهيم السالم20152111038العالج الطبيعيبكالوريوس5607

أنثىنور تيسن  عليان خرابشه20152111041العالج الطبيعيبكالوريوس5608

ذكرمحمد فراس ابراهيم العزام20152111043العالج الطبيعيبكالوريوس5609

ذكرعيس اكرم عيس سويدان20152111045العالج الطبيعيبكالوريوس5610

110/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

أنثىاخالص سداح  20152111046العالج الطبيعيبكالوريوس5611

أنثىروان اياد خالد عبيد20160111002العالج الطبيعيبكالوريوس5612

ذكراويس محمد احمد دنون20160111003العالج الطبيعيبكالوريوس5613

ماريا محمود علي منسي20160111004العالج الطبيعيبكالوريوس5614
أنثى

أنثىهاله محمد ذيب البشابشه20160111005العالج الطبيعيبكالوريوس5615

ن يوسف جمعه سعايده20160111006العالج الطبيعيبكالوريوس5616 أنثىياسمي 

ن20160111008العالج الطبيعيبكالوريوس5617 أنثىرنا عبدهللا شحده حسي 

أنثىرهف عمر محمد العالونه20160111009العالج الطبيعيبكالوريوس5618

ذكرعمر انيس ابراهيم العطاري20160111012العالج الطبيعيبكالوريوس5619

أنثىوالء فايز محمد طبيشات20160111014العالج الطبيعيبكالوريوس5620

ماريا سليمان علي لبابنه20160111015العالج الطبيعيبكالوريوس5621
أنثى

اسيل غانم علي الشيخ علي20160111016العالج الطبيعيبكالوريوس5622
أنثى

أنثىاالء جمال فوزى عبدهللا20160111017العالج الطبيعيبكالوريوس5623

ذكرمؤمن يحث  محمدخن  بشايره20160111018العالج الطبيعيبكالوريوس5624

ذكريوسف احمد شحاده الحياصات20160111020العالج الطبيعيبكالوريوس5625

أنثىانوار محمد خن  علوان 20160111021العالج الطبيعيبكالوريوس5626

ذكرعمران القريناوي  20160111022العالج الطبيعيبكالوريوس5627

أنثىروان سفيان جابر ابوحميد20160111023العالج الطبيعيبكالوريوس5628

وم20160111024العالج الطبيعيبكالوريوس5629 أنثىمالك تيسن  عمر خشر

ي محمود محمد20160111025العالج الطبيعيبكالوريوس5630
أنثىتيما مفضن

أنثىايمان عدنان محمد نوارصه20160111026العالج الطبيعيبكالوريوس5631

ي20160111027العالج الطبيعيبكالوريوس5632
ذكرعبدالعزيز واصل عبدالعزيز المومثن

ه20160111028العالج الطبيعيبكالوريوس5633 أنثىرويده عادل قاسم ابو خرصن

ي20160111029العالج الطبيعيبكالوريوس5634 انفال فريد محمد وهيث 
أنثى

ذكركرم بالل عبدالرحيم ابورجيع20160111030العالج الطبيعيبكالوريوس5635

أنثىبراءه ابراهيم احمد عبابنه20160111031العالج الطبيعيبكالوريوس5636

ن احمد غرايبه20160111032العالج الطبيعيبكالوريوس5637 أنثىرند حسي 

أنثىتمارا توفيق خرصن ربيع20160111034العالج الطبيعيبكالوريوس5638

أنثىلينه رائد محمد عليوه20160111035العالج الطبيعيبكالوريوس5639

ذكرعناد هارون موىس جوارسه20160111036العالج الطبيعيبكالوريوس5640

ذكركرم حسام علي ابوزيد20160111037العالج الطبيعيبكالوريوس5641

يف صالح20160111038العالج الطبيعيبكالوريوس5642 ال احمد رسر أنثىمن 

ي حمد20160111039العالج الطبيعيبكالوريوس5643
أنثىمياده نايف احمد بثن

ذكرعمر عبدالرحمن عبدهللا المعايطه20160111040العالج الطبيعيبكالوريوس5644

ذكرحسام يحث  احمد مقابله20160111041العالج الطبيعيبكالوريوس5645

أنثىتسنيم هيثم  علوش20162111001العالج الطبيعيبكالوريوس5646

ذكرمحمد جالل محمد صالح20162111002العالج الطبيعيبكالوريوس5647

ن صالح نصن 20162111003العالج الطبيعيبكالوريوس5648 ذكرعبدهللا حسي 

أنثىمنار احمد مصطفن بدوي20162111004العالج الطبيعيبكالوريوس5649

أنثىراما هشام خليف البطاينه20162111006العالج الطبيعيبكالوريوس5650

ذكرفكري عمر عطيه دويكات20162111009العالج الطبيعيبكالوريوس5651

أنثىرؤى خالد يوسف الخطيب20162111011العالج الطبيعيبكالوريوس5652

ذكرمعاذ يوسف احمد عطية20162111012العالج الطبيعيبكالوريوس5653

امنه علي محمد ابوحطب20162111013العالج الطبيعيبكالوريوس5654
أنثى

ذكراحمد عدنان احمد قشقش20162111014العالج الطبيعيبكالوريوس5655

ذكرحازم يوسف محمد ابوسالم20162111015العالج الطبيعيبكالوريوس5656

ي حسن محسن الكبسي20162111016العالج الطبيعيبكالوريوس5657
أنثىتهانن

أنثىشذى حسيب محمود مصاروه20162111017العالج الطبيعيبكالوريوس5658

ذكريوسف محمد سليم السخارنه20162111019العالج الطبيعيبكالوريوس5659

أنثىوعد جهاد محمد عويس20162111020العالج الطبيعيبكالوريوس5660

ي20162111021العالج الطبيعيبكالوريوس5661
ي المومثن

ي باسم حسثن
ذكرحسثن
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ذكررامي عيس محمد محمد20162111023العالج الطبيعيبكالوريوس5662

أنثىثراء ايهاب محمد عباد20162111024العالج الطبيعيبكالوريوس5663

أنثىهبة السيد مؤيد نعمة رضا20162111025العالج الطبيعيبكالوريوس5664

ف20162111026العالج الطبيعيبكالوريوس5665 أنثىقنوت سيد محمد صالح مهدي رسر

زا زهن 20162111027العالج الطبيعيبكالوريوس5666 ذكراحمد محمد من 

ذكرعلي رمزي ابوزهرية 20162111028العالج الطبيعيبكالوريوس5667

ي20162111029العالج الطبيعيبكالوريوس5668
أنثىبتول وجيه عيس كيالنن

ذكرمحمد عبدهللا سالم بن سليم20162111030العالج الطبيعيبكالوريوس5669

أنثىخلود محمد عبدالمنعم عبد الفتاح20162111031العالج الطبيعيبكالوريوس5670

أنثىرزان كمال عبدهللا رسالن20162111032العالج الطبيعيبكالوريوس5671

ن  يمامه20162111033العالج الطبيعيبكالوريوس5672 ذكرمحمد حسي 

أنثىريم جالل موىس ريحان20162111034العالج الطبيعيبكالوريوس5673

ذكراحمد محمد نور يوسف ابو خرمه20162111035العالج الطبيعيبكالوريوس5674

ذكريزن جارس سعدو سعد20162111036العالج الطبيعيبكالوريوس5675

ذكرعبدهللا محمد علي مصطفن20162111037العالج الطبيعيبكالوريوس5676

ذكرشكري نصيف سامي عزيز جرجس20162111038العالج الطبيعيبكالوريوس5677

أنثىزينب رضا محمد محمد20162111039العالج الطبيعيبكالوريوس5678

ن جاسم ابوادريس20162111040العالج الطبيعيبكالوريوس5679 أنثىمريم حسي 

أنثىارساء عبدالعزيز علي عطوه20162111041العالج الطبيعيبكالوريوس5680

ن عبدالرحمن البكري20162111042العالج الطبيعيبكالوريوس5681 أنثىتاال أمي 

ي20162111043العالج الطبيعيبكالوريوس5682
أنثىمرح محمد عمر الجيالنن

ي20162111045العالج الطبيعيبكالوريوس5683 ذكرعمر بسام محمد الزعث 

بلسم رامي سعيد القضاة20162111046العالج الطبيعيبكالوريوس5684
أنثى

ذكررئبال االسالم احمد جن  الحلو20162111048العالج الطبيعيبكالوريوس5685

ن الشديفات20162111049العالج الطبيعيبكالوريوس5686 ار حسي  ن رصن أنثىحني 

ي20162111050العالج الطبيعيبكالوريوس5687
ذكرزيد نارص احمد اليمانن

أنثىامينه يارس سعود عيس20162111051العالج الطبيعيبكالوريوس5688

ي عبيد20162111052العالج الطبيعيبكالوريوس5689
ي حسثن

ذكربشار صدفر

ذكرسيف الدين محمود فائق القيسي20162111053العالج الطبيعيبكالوريوس5690

أنثىرهف بدران حسن بدران20162111054العالج الطبيعيبكالوريوس5691

ذكربهاء الدين عاكف فالح الشوحه20162111055العالج الطبيعيبكالوريوس5692

أنثىفاطمه احمد جميل مقابله20162111056العالج الطبيعيبكالوريوس5693

ذكرلؤي عمر عبدالعزيز عبدالرزاق20162111057العالج الطبيعيبكالوريوس5694

ذكرقضي خالد عطا الشاعر20162111058العالج الطبيعيبكالوريوس5695

ي20162111059العالج الطبيعيبكالوريوس5696
ي قاسم عبدالقادر المومثن ذكرناج 

 اديبلي20167111001العالج الطبيعيبكالوريوس5697
أنثىكلثوم عالء الدين خرصن

يبكالوريوس5698
ي20102112053العالج الوظيفن

ذكريارس محمد تمام  الرشوانن

يبكالوريوس5699
ذكربشر منذر يعقوب العتوم20102112054العالج الوظيفن

يبكالوريوس5700
أنثىنوره كايد محمد أبوشومر20112112043العالج الوظيفن

يبكالوريوس5701
أنثىسىح  جمعه علي الجالودى     20120112003العالج الوظيفن

يبكالوريوس5702
أنثىجمانه محمود عطوان بطاينه    20120112015العالج الوظيفن

يبكالوريوس5703
هديل خالد علي الكساسبه     20120112024العالج الوظيفن

أنثى

يبكالوريوس5704
أنثىبيان ماجد احمد البشارات     20120112031العالج الوظيفن

يبكالوريوس5705
ي20120112049العالج الوظيفن

 خالد علي المومثن
ن أنثىحني 

يبكالوريوس5706
أنثىمرام احمد مصاروه 20120112051العالج الوظيفن

يبكالوريوس5707
ات20120112052العالج الوظيفن أنثىلينا كمال صالح الظهن 

يبكالوريوس5708
أنثىفاطمة حسن يوسف فردان20122112021العالج الوظيفن

يبكالوريوس5709
أنثىعال شحاده  20122112025العالج الوظيفن

يبكالوريوس5710
ن عكور20122112026العالج الوظيفن ذكرحمزه عبدالسالم حسي 

يبكالوريوس5711
أنثىايمان عدنان محمد اللطايفه20130112001العالج الوظيفن

يبكالوريوس5712
ن يوسف محمد عطيه20130112005العالج الوظيفن أنثىحني 
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يبكالوريوس5713
أنثىدنيا صالح محمد عبيدات20130112008العالج الوظيفن

يبكالوريوس5714
أنثىرانيا رافت ماجد الهياجنه20130112010العالج الوظيفن

يبكالوريوس5715
أنثىرحمه بكر فايز القطاونه20130112012العالج الوظيفن

يبكالوريوس5716
عه20130112014العالج الوظيفن ي محمود قاسم الشر

أنثىامانن

يبكالوريوس5717
أنثىرهف غالب محمد الطيظي20130112016العالج الوظيفن

يبكالوريوس5718
أنثىديمه رشاد جن  محمد20130112017العالج الوظيفن

يبكالوريوس5719
أنثىايمان عمر سليمان الدباس20130112019العالج الوظيفن

يبكالوريوس5720
أنثىغدير سمن  عياش عياش20130112022العالج الوظيفن

يبكالوريوس5721
أنثىرؤى تيسن  خالد السلمان20130112026العالج الوظيفن

يبكالوريوس5722
أنثىوفاء مامون سالم ابودلو20130112028العالج الوظيفن

يبكالوريوس5723
أنثىمالك محمد عطاهللا طيظي20130112029العالج الوظيفن

يبكالوريوس5724
أنثىجهينه ايهاب احمد ابوالهيجاء20130112030العالج الوظيفن

يبكالوريوس5725
أنثىحال حمد عواد الحماد20130112031العالج الوظيفن

يبكالوريوس5726
ذكرمصطفن درويش مصطفن المطرى20130112032العالج الوظيفن

يبكالوريوس5727
ا  خليل عوده عبدهللا20130112038العالج الوظيفن أنثىمن 

يبكالوريوس5728
ذكرابراهيم محمد صبىحي المدهون20130112039العالج الوظيفن

يبكالوريوس5729
أنثىأصالة سالم سعيد قسوم20130112041العالج الوظيفن

يبكالوريوس5730
أنثىرنا زاهي اسعد مطر20130112045العالج الوظيفن

يبكالوريوس5731
شهرزاد علي احمد خطبا20130112046العالج الوظيفن

أنثى

يبكالوريوس5732
ي20130112047العالج الوظيفن

روان عدنان علي المومثن
أنثى

يبكالوريوس5733
ن سجراوي  20130112048العالج الوظيفن أنثىكريستي 

يبكالوريوس5734
ي20130112049العالج الوظيفن

ق علي محمد المومثن ذكربن 

يبكالوريوس5735
أنثىسماح فريد محمد عساسفه20130112050العالج الوظيفن

يبكالوريوس5736
ذكرزكريا احمد محمد اسماعيل20130112051العالج الوظيفن

يبكالوريوس5737
أنثىرنيم فواز عبدهللا المنارصة20132112001العالج الوظيفن

يبكالوريوس5738
ي20132112003العالج الوظيفن ن أنثىأمجاد عياده عفات العنن

يبكالوريوس5739
أنثىالرا غزال  20132112011العالج الوظيفن

يبكالوريوس5740
أنثىوردة نزار منن  صباغ20132112012العالج الوظيفن

يبكالوريوس5741
ذكرحسان محمد رجب حبيب هللا20132112013العالج الوظيفن

يبكالوريوس5742
أنثىاالء عبدالملك  قائد  احمد 20132112018العالج الوظيفن

يبكالوريوس5743
ي20132112019العالج الوظيفن ن ذكرنايف  محمد حسن العنن

يبكالوريوس5744
أنثىايمان ابراهيم كمال ابوخرمه20140112001العالج الوظيفن

يبكالوريوس5745
براءه علي خرصن بشارات20140112007العالج الوظيفن

أنثى

يبكالوريوس5746
أنثىارساء يوسف عبدالرحمن ابوالرب20140112008العالج الوظيفن

يبكالوريوس5747
ذكراحمد سعيد عبدالكريم خميس20140112010العالج الوظيفن

يبكالوريوس5748
أنثىدالل حاتم محمود الطرمان20140112012العالج الوظيفن

يبكالوريوس5749
أنثىبيسان محمود محمد الجابري20140112014العالج الوظيفن

يبكالوريوس5750
أنثىسىح  محمود محمد ملكاوي20140112015العالج الوظيفن

يبكالوريوس5751
أنثىديما حمد ارشيد العكاليك20140112019العالج الوظيفن

يبكالوريوس5752
أنثىضىح عزايزة  20140112023العالج الوظيفن

يبكالوريوس5753
ذكرفيصل خالد عبدهللا غرايبه20140112025العالج الوظيفن

يبكالوريوس5754
أنثىسبأ باسم عواد ابوعاشور20140112026العالج الوظيفن

يبكالوريوس5755
أنثىمثن خرصن صالح الدين الكردي20140112027العالج الوظيفن

يبكالوريوس5756
أنثىنورا نواف محمد خضن 20142112002العالج الوظيفن

يبكالوريوس5757
ذكركمال محمد كمال ابو الهيجاء20142112004العالج الوظيفن

يبكالوريوس5758
ي  20142112007العالج الوظيفن

أنثىاية صوفن

يبكالوريوس5759
أنثىدعاء محمد عبدالمجيد خراشقه20150112005العالج الوظيفن

يبكالوريوس5760
النا قاسم محمد العقيلي20150112009العالج الوظيفن

أنثى

يبكالوريوس5761
دياال فخرى علي الحلو20150112012العالج الوظيفن

أنثى

يبكالوريوس5762
أنثىفرح جمال منصور منسي20150112013العالج الوظيفن

يبكالوريوس5763
رؤى علي عبدهللا الغندور20150112017العالج الوظيفن

أنثى
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يبكالوريوس5764
أنثىناديه احمد نايف قاسم20150112019العالج الوظيفن

يبكالوريوس5765
ي مرعي20150112020العالج الوظيفن

ذكرمحمد عبدالخالق محمد  بثن

يبكالوريوس5766
ي20150112021العالج الوظيفن

أنثىبتول فتىحي اسعد مسلمانن

يبكالوريوس5767
أنثىصفا عادل مصطفن سليمان20150112022العالج الوظيفن

يبكالوريوس5768
أنثىنشين زياد يارس خمايسي20150112023العالج الوظيفن

يبكالوريوس5769
ي20150112024العالج الوظيفن

ذكرخليل حسن محمد الكسوانن

يبكالوريوس5770
ذكراحمد علي عبدالرحمن الربابعه20150112026العالج الوظيفن

يبكالوريوس5771
ن بصول20150112027العالج الوظيفن ن سمن  حسي  أنثىياسمي 

يبكالوريوس5772
أنثىتسنيم محمد نجيب عزام20150112028العالج الوظيفن

يبكالوريوس5773
أنثىديانا جمال قاسم بشن 20150112029العالج الوظيفن

يبكالوريوس5774
أنثىسندس عاهد عبد الرازق وتد20150112030العالج الوظيفن

يبكالوريوس5775
أنثىشادن خليل مصطفن المطالقه20150112031العالج الوظيفن

يبكالوريوس5776
أنثىنشين ابو راس  20150112032العالج الوظيفن

يبكالوريوس5777
أنثىلميس بسام يوسف الخرصن20152112001العالج الوظيفن

يبكالوريوس5778
ذكرنادر علي داود العباىسي20152112002العالج الوظيفن

يبكالوريوس5779
أنثىسندس عبدالنارص احمد درويش20152112003العالج الوظيفن

يبكالوريوس5780
ي20152112004العالج الوظيفن ن أنثىذكرى عياده عفات العنن

يبكالوريوس5781
أنثىتغريد عبدهللا عياش الخالدي20152112006العالج الوظيفن

يبكالوريوس5782
ن أحمد المدوب20152112007العالج الوظيفن أنثىفاطمة حسي 

يبكالوريوس5783
ي عطا20152112009العالج الوظيفن

ذكرمحمد جعفر علي بثن

يبكالوريوس5784
أنثىرنا وائل عبدهللا معابرة20152112011العالج الوظيفن

يبكالوريوس5785
أنثىاميمه مازن عبدالحفيظ البطوش20160112002العالج الوظيفن

يبكالوريوس5786
أنثىزينب ثابت صالح عمر20160112003العالج الوظيفن

يبكالوريوس5787
أنثىروان عماد عبدالقادر ادريس20160112004العالج الوظيفن

يبكالوريوس5788
ي20160112006العالج الوظيفن

ن المسلمانن أنثىارساء سامي حسي 

يبكالوريوس5789
ي رامي يحث  جرادات20160112008العالج الوظيفن

أنثىتهانن

يبكالوريوس5790
ي20160112010العالج الوظيفن أنثىاسيل فضل هللا نارص الزعث 

يبكالوريوس5791
ذكرمهدي محمود محمد الحميدي20160112011العالج الوظيفن

يبكالوريوس5792
أنثىساره مفيد حلمي شوبكي20160112012العالج الوظيفن

يبكالوريوس5793
أنثىروان حسن احمد عالونه20160112014العالج الوظيفن

يبكالوريوس5794
اري20160112016العالج الوظيفن غفران علي فايز الشر

أنثى

يبكالوريوس5795
أنثىايمان رياض حسن مقابله20160112018العالج الوظيفن

يبكالوريوس5796
ذكريارس محمود علي الباتع20160112019العالج الوظيفن

يبكالوريوس5797
أنثىساجده عيس محمد العمري20160112020العالج الوظيفن

يبكالوريوس5798
أنثىندى رشيد مصطفن عبد الكريم20162112001العالج الوظيفن

يبكالوريوس5799
يف ابو هزيم20162112002العالج الوظيفن أنثىجهاد حسام رسر

يبكالوريوس5800
أنثىروان عمر عبد الفتاح الحايك20162112003العالج الوظيفن

يبكالوريوس5801
ذكرمؤمن نزار نظام الدين شحادة20162112005العالج الوظيفن

يبكالوريوس5802
ذكرعبده" محمد منذر"منذر عمر 20162112006العالج الوظيفن

يبكالوريوس5803
أنثىجنات السيد عمار محمود العلوي20162112007العالج الوظيفن

يبكالوريوس5804
ن النورىسي20162112008العالج الوظيفن ن عمر حسي  ذكرحسي 

يبكالوريوس5805
ذكراحمد حسن محمد القاسم20162112009العالج الوظيفن

يبكالوريوس5806
ات20162112010العالج الوظيفن ن فراس عرسان النصن  أنثىنيفي 

يبكالوريوس5807
رند علي محمد الضمور20167112001العالج الوظيفن

أنثى

أنثىهيا ماجد صبىحي الكياىلي20112114039السمع والنطقبكالوريوس5808

أنثىزينب علي ابراهيم يوسف20112114040السمع والنطقبكالوريوس5809

ن محمد عبدالقادر20120114021السمع والنطقبكالوريوس5810 ذكرامجد تحسي 

أنثىايمان عمر عبدالرحمن عبدالغافر20122114011السمع والنطقبكالوريوس5811

أنثىلينه عاطف عبدالكريم العمري20122114022السمع والنطقبكالوريوس5812

أنثىمنال عادل  عبدهللا  احمد بودواس20122114024السمع والنطقبكالوريوس5813

ذكرعبدالرحمن محمد موىس موىس20122114035السمع والنطقبكالوريوس5814
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أنثىضىح صباح محمد االحمد20122114036السمع والنطقبكالوريوس5815

أنثىنور  حسن  رشدي عثمان20122114037السمع والنطقبكالوريوس5816

أنثىلينه قاسم حبوس 20122114038السمع والنطقبكالوريوس5817

أنثىسحر اسحاق اسماعيل القواسمه20130114001السمع والنطقبكالوريوس5818

يده20130114002السمع والنطقبكالوريوس5819 ن بركات الشر أنثىاروى حسي 

ايه زياد علي العديلي20130114003السمع والنطقبكالوريوس5820
أنثى

أنثىارساء خالد عبدالجواد ابوعوض20130114004السمع والنطقبكالوريوس5821

يف20130114005السمع والنطقبكالوريوس5822 وجدان علي رضوان الشر
أنثى

سواربينا قاسم علي االشقر20130114006السمع والنطقبكالوريوس5823
أنثى

أنثىسماح عايد حمدان الجبور20130114007السمع والنطقبكالوريوس5824

ن الرفاعي20130114008السمع والنطقبكالوريوس5825 أنثىهوازن صابر ياسي 

ن20130114009السمع والنطقبكالوريوس5826 أنثىلينه خليل محمد السباتي 

ذكراحمد عبدهللا عطاف الخوالده20130114010السمع والنطقبكالوريوس5827

أنثىدانه عوض صالح ابو راشد20130114011السمع والنطقبكالوريوس5828

أنثىسمية سليمان صالح الشجراوي20130114012السمع والنطقبكالوريوس5829

ي بداد20130114013السمع والنطقبكالوريوس5830 أنثىفرح جمال راج 

أنثىمالك احسان احمد دغلس20130114014السمع والنطقبكالوريوس5831

أنثىنور أنيس  عبد الرحمن  باسنبل20130114015السمع والنطقبكالوريوس5832

أنثىفرح نواف يوسف مصاروة20130114017السمع والنطقبكالوريوس5833

سناء بسام عبدالرحمن القلقيلي20130114020السمع والنطقبكالوريوس5834
أنثى

أنثىسنابل  عقل  20130114021السمع والنطقبكالوريوس5835

ساىلي موفق محمد بشن 20130114022السمع والنطقبكالوريوس5836
أنثى

أنثى" رواند ابراهيم 20130114025السمع والنطقبكالوريوس5837

أنثىرند شنظي  20130114026السمع والنطقبكالوريوس5838

أنثىمياده عماد فندي الدويري20130114027السمع والنطقبكالوريوس5839

أنثىساره هيثم عبدالرحمن جالد20132114002السمع والنطقبكالوريوس5840

أنثىمرح واصف علي الخصاونه20132114004السمع والنطقبكالوريوس5841

ذكرابراهيم جهاد ابراهيم عليان20132114007السمع والنطقبكالوريوس5842

أنثىارساء محمد يوسف  الخياط افدار20132114011السمع والنطقبكالوريوس5843

أنثىهديل محمد يوسف الدعاس20132114012السمع والنطقبكالوريوس5844

أنثىوالء محمود احمد عبادي20132114016السمع والنطقبكالوريوس5845

أنثىهديل مجدي  فؤاد االطرش20132114017السمع والنطقبكالوريوس5846

ذكرسامر نبيل يوسف حنضل20132114019السمع والنطقبكالوريوس5847

ذكرإياد أحمد محمود الشايب20132114020السمع والنطقبكالوريوس5848

أنثىفرح نضال محمد الزبيدي20132114021السمع والنطقبكالوريوس5849

أنثىريم  صالح محمد  صالح20132114022السمع والنطقبكالوريوس5850

ذكراحمد حمد منصور العيس20132114024السمع والنطقبكالوريوس5851

أنثىاروى حسام الدين جن  تمام20132114026السمع والنطقبكالوريوس5852

ي20132114028السمع والنطقبكالوريوس5853 ن محمد عبدهللا الزعان  دانه علي حسي 
أنثى

ذكراحمد حسن علي الخطيب20140114002السمع والنطقبكالوريوس5854

أنثىسندس رائد صالح ابوالهيجاء20140114003السمع والنطقبكالوريوس5855

أنثىافنان عيد احمد الحديدي20140114004السمع والنطقبكالوريوس5856

أنثىامال ايمن احمد العارضه20140114005السمع والنطقبكالوريوس5857

أنثىسندس هاشم هزاع المحاميد20140114006السمع والنطقبكالوريوس5858

أنثىمثن خالد محمود فرح20140114007السمع والنطقبكالوريوس5859

ي20140114008السمع والنطقبكالوريوس5860
أنثىرجاء محمد سليمان اللوبانن

أنثىاصاله ابراهيم محمد الكتوت20140114009السمع والنطقبكالوريوس5861

أنثىساره وليد محمد الحموري20140114010السمع والنطقبكالوريوس5862

يف20140114012السمع والنطقبكالوريوس5863 أنثىفاطمه محمد ماهر زكريا الشر

أنثىتسنيم يحث  علي الحساسنه20140114014السمع والنطقبكالوريوس5864

ذكرمدحت محمد نادر منصور20140114016السمع والنطقبكالوريوس5865
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أنثىارساء جودت احمد سماره20140114018السمع والنطقبكالوريوس5866

أنثىمجد منذر كامل الالال20140114020السمع والنطقبكالوريوس5867

ي20140114021السمع والنطقبكالوريوس5868
أنثىسعاد محمد يوسف المومثن

أيه عبدالجواد محمد ابوعلي20140114022السمع والنطقبكالوريوس5869
أنثى

أنثىكارين منن  عبده خانو20140114023السمع والنطقبكالوريوس5870

أنثىرغد شادى احمد العجارمه20140114024السمع والنطقبكالوريوس5871

أنثىالزهراء صالح خالد عبيدات20140114025السمع والنطقبكالوريوس5872

أنثىبنان طلب محمد غطاشه20140114026السمع والنطقبكالوريوس5873

ن عبدالرحمن ابوالرب20140114027السمع والنطقبكالوريوس5874 ن ياسي  أنثىياسمي 

أنثىرغد غازى مصطفن بدران20140114029السمع والنطقبكالوريوس5875

أنثىهديل يوسف حسن المرصى20140114030السمع والنطقبكالوريوس5876

ذكرعبادة خلدون محمد غرايبه20140114033السمع والنطقبكالوريوس5877

أنثىوفاء رسحان اسماعيل دودين20140114035السمع والنطقبكالوريوس5878

أنثىميس يونس  20140114036السمع والنطقبكالوريوس5879

ن خاليلة  20140114037السمع والنطقبكالوريوس5880 أنثىرني 

أنثىايه عبد السالم احمد اسدي20140114038السمع والنطقبكالوريوس5881

أنثىعدن دعاس  20140114039السمع والنطقبكالوريوس5882

صبا علي عبدالمجيد ابوعلي20140114040السمع والنطقبكالوريوس5883
أنثى

ذكرمهند عبد السالم اسماعيل صباح20140114041السمع والنطقبكالوريوس5884

أنثىجمان ابراهيم منن  يوسف20140114042السمع والنطقبكالوريوس5885

أنثىساره مصطفن احمد القدي20140114043السمع والنطقبكالوريوس5886

مي عادل عبدهللا بودواس20142114001السمع والنطقبكالوريوس5887
أنثى

أنثىعرين احمد صالح جرادات20142114002السمع والنطقبكالوريوس5888

أنثىلينا عصام عبد السميع مسعد20142114003السمع والنطقبكالوريوس5889

أنثىعبن  محمد احمد الموىس20142114004السمع والنطقبكالوريوس5890

ي20142114005السمع والنطقبكالوريوس5891 ي دخيل سليمان المطن 
ي محمد بانن

ذكربانن

أنثىياره عاطف جميل بنوره20142114006السمع والنطقبكالوريوس5892

أنثىايه عصام محمد ابوصوي20142114008السمع والنطقبكالوريوس5893

أنثىليان فؤاد فوزي المنن 20142114009السمع والنطقبكالوريوس5894

أنثىالرا ابراهيم طاهر النمر20142114010السمع والنطقبكالوريوس5895

أنثىاري    ج احمد نمر صبحه20142114012السمع والنطقبكالوريوس5896

أنثىانوار نهاد شعيب صندوقه20142114013السمع والنطقبكالوريوس5897

ن20142114016السمع والنطقبكالوريوس5898 أنثىفجر عيس جاسم راشد ياسي 

ن ناشد زبيدات 20142114017السمع والنطقبكالوريوس5899 أنثىياسمي 

أميمه احمد جاسم علي الذوادي20142114018السمع والنطقبكالوريوس5900
أنثى

ذكرمحمد سعيد رضا عبيدات20142114023السمع والنطقبكالوريوس5901

نجاة علي بشن  سعيد20142114024السمع والنطقبكالوريوس5902
أنثى

أنثىفرح رائد محمود ابو الرب20142114025السمع والنطقبكالوريوس5903

أنثىشيماء نادر الشيخ اسعد بيوض التميمي20150114001السمع والنطقبكالوريوس5904

ي20150114002السمع والنطقبكالوريوس5905
 محمد علي عبدهللا  العجلونن

أنثىلبثن

أنثىغيداء بسام محمد كساب20150114004السمع والنطقبكالوريوس5906

أنثىلبثن اياد مصطفن العمري20150114006السمع والنطقبكالوريوس5907

ين عوض20150114008السمع والنطقبكالوريوس5908 أنثىفرح حاتم جن 

هديل زكي تيسن  ابوصالحه20150114011السمع والنطقبكالوريوس5909
أنثى

أنثىعائشه ماجد عطيه حمايده20150114012السمع والنطقبكالوريوس5910

ذكراحمد محمد ابراهيم الصالىحي20150114013السمع والنطقبكالوريوس5911

أنثىميساء جمال جميل التميمي20150114015السمع والنطقبكالوريوس5912

ساره وائل محمد الشامي20150114017السمع والنطقبكالوريوس5913
أنثى

ي محمد الشنتن 20150114019السمع والنطقبكالوريوس5914 أنثىاروى صن 

ي20150114020السمع والنطقبكالوريوس5915 ساجده بالل قاسم الزعث 
أنثى

أنثىبلقيس ابراهيم محمود المزيد20150114022السمع والنطقبكالوريوس5916
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ي20150114023السمع والنطقبكالوريوس5917
ذكرمحمود هاشم محمود المومثن

ين نضال عبدهللا البعول20150114024السمع والنطقبكالوريوس5918 أنثىرسر

ذكرمحمد خالد احمد الجراح20150114025السمع والنطقبكالوريوس5919

أنثىايناس اكرم عطيه حمايده20150114026السمع والنطقبكالوريوس5920

ي20150114027السمع والنطقبكالوريوس5921 ذكرحمزه شامخ عارف الزعث 

 نبيل علي عبيدات20150114028السمع والنطقبكالوريوس5922
ن أنثىحني 

ي20150114029السمع والنطقبكالوريوس5923
أنثىبلقيس ثابت محمد العبيثن

أنثىسماح عاطف فرحان العزام20150114030السمع والنطقبكالوريوس5924

أنثىاسيل احمد عوض حمود20150114031السمع والنطقبكالوريوس5925

دانية فايز عزمي شماس20150114032السمع والنطقبكالوريوس5926
أنثى

أنثىانجود سليمان طالب ابوقله20150114033السمع والنطقبكالوريوس5927

ن غرايبه20150114035السمع والنطقبكالوريوس5928 ه واصف امي  أنثىامن 

الرين محمود علي عتاملة20150114036السمع والنطقبكالوريوس5929
أنثى

عال عدنان علي حاج20150114037السمع والنطقبكالوريوس5930
أنثى

أنثىراغده عبد اللطيف عبد هللا عباس20150114040السمع والنطقبكالوريوس5931

أنثىزهراء عباس ابراهيم القصاص20152114001السمع والنطقبكالوريوس5932

أنثىندين محمد فريد محمود صيام20152114002السمع والنطقبكالوريوس5933

أنثىميس عمادالدين سعيد فري    ج20152114003السمع والنطقبكالوريوس5934

أنثىايمان محسن مصطفن جعرور20152114004السمع والنطقبكالوريوس5935

ي20152114005السمع والنطقبكالوريوس5936 لينا عزام احمد الزعث 
أنثى

ذكراحمد فؤاد عبداللطيف الحفناوي20152114006السمع والنطقبكالوريوس5937

أنثىشهد جهاد احمد الذيب20152114007السمع والنطقبكالوريوس5938

أنثىربا عدنان  شيخ بكري20152114008السمع والنطقبكالوريوس5939

أنثىروان رائد شكري خلف20152114011السمع والنطقبكالوريوس5940

ن ابوحرب20152114012السمع والنطقبكالوريوس5941 أنثىنجوى يحث  حسي 

أنثىشذى عمار منصور عتوم20152114013السمع والنطقبكالوريوس5942

ن محمد خليل أبوصيام20152114014السمع والنطقبكالوريوس5943 أنثىياسمي 

ي ارشيد20152114016السمع والنطقبكالوريوس5944
أنثىسبأ سعيد محمد بثن

ذكرمحمد عبدالمهدى احمد ابوعزه20152114017السمع والنطقبكالوريوس5945

ي عيس20152114018السمع والنطقبكالوريوس5946
ذكرخالد عبدالكريم محمد بثن

ي عبدالرحمن حمدان20152114019السمع والنطقبكالوريوس5947
ذكربالل عونن

أنثىرند مندوب سالمة عبيدات20152114020السمع والنطقبكالوريوس5948

ن غسان عطيه القرعان20152114021السمع والنطقبكالوريوس5949 أنثىكارولي 

أنثىآيه احمد سعيد الحاج حامد20152114022السمع والنطقبكالوريوس5950

ذكريحث  قاسم محمد القرباع20152114024السمع والنطقبكالوريوس5951

سلسبيال احمد محمد العقيلي20152114025السمع والنطقبكالوريوس5952
أنثى

ل النعيمي20152114026السمع والنطقبكالوريوس5953 ن ل احمد منن  ن ذكرمنن 

يف20152114027السمع والنطقبكالوريوس5954 أنثىوفاء يحث  محمد الشر

أنثىمريم رائد احمد ابو شنب20152114028السمع والنطقبكالوريوس5955

أنثىعندليب اسد احمد جنيدات20152114029السمع والنطقبكالوريوس5956

رؤى هيثم علي العزه20160114001السمع والنطقبكالوريوس5957
أنثى

أنثىهبه سفيان محمد محافظه20160114002السمع والنطقبكالوريوس5958

أنثىالنا معن ممدوح االخرس20160114003السمع والنطقبكالوريوس5959

أنثىفرح محمد سالمه الرشيد20160114004السمع والنطقبكالوريوس5960

ذكرمحمد ابراهيم عيس حيمور20160114005السمع والنطقبكالوريوس5961

أنثىاري    ج حسن يوسف قاسم20160114006السمع والنطقبكالوريوس5962

أنثىتيماء زياد ابراهيم ابو احمدة20160114007السمع والنطقبكالوريوس5963

ذكرمحمد جعفر فارس الخضور20160114008السمع والنطقبكالوريوس5964

أنثىاري    ج يوسف عبيدهللا الكساسبه20160114010السمع والنطقبكالوريوس5965

أنثىفاطمه حسن محمد الربابعه20160114012السمع والنطقبكالوريوس5966

أنثىبيان جمال محمد نوارصه20160114015السمع والنطقبكالوريوس5967
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أنثىكفن بالل عيس العمري20160114016السمع والنطقبكالوريوس5968

أنثىحال مامون سالم ابودلو20160114017السمع والنطقبكالوريوس5969

أنثىامل حمدان فرج المهيدات20160114018السمع والنطقبكالوريوس5970

أنثىبراء انور محمد الدوالت20160114019السمع والنطقبكالوريوس5971

ي20160114020السمع والنطقبكالوريوس5972 ذكرحمزه احمد محمد الزعث 

أنثىريما حسن ابراهيم حسن20160114021السمع والنطقبكالوريوس5973

أنثىاسيل عزايزة  20160114022السمع والنطقبكالوريوس5974

ن صبح  20160114023السمع والنطقبكالوريوس5975 أنثىنرمي 

أنثىريم ابراهيم  20160114024السمع والنطقبكالوريوس5976

رن  عاطف علي سواعد20160114025السمع والنطقبكالوريوس5977
أنثى

ي  20160114026السمع والنطقبكالوريوس5978 نور زعث 
أنثى

ذكراحمد مروان عبدهللا نوفل20160114027السمع والنطقبكالوريوس5979

ي  20160114028السمع والنطقبكالوريوس5980 رغد زعث 
أنثى

ي محمد الغرايبه20160114029السمع والنطقبكالوريوس5981
ذكرالحارث هانن

ذكرعبدهللا خالد عبدهللا غرايبه20160114031السمع والنطقبكالوريوس5982

ذكراحمد ونس احمد البالونه20160114033السمع والنطقبكالوريوس5983

ي20160114034السمع والنطقبكالوريوس5984
أنثىرهف عبدالمنعم عبدالكريم مومثن

أنثىازهار احمد كساب العرامشه20160114035السمع والنطقبكالوريوس5985

أنثىرؤى عادل محمود عبيدات20160114036السمع والنطقبكالوريوس5986

أنثىسلسبيل عوض يوسف الرواشده20160114037السمع والنطقبكالوريوس5987

أنثىهديل سميح محمود الكراسنه20160114038السمع والنطقبكالوريوس5988

مان20160114039السمع والنطقبكالوريوس5989 ذكرعمرو خالد محمد الشر

أنثىايه محمد احمد ابوليل20160114040السمع والنطقبكالوريوس5990

ي اسماعيل20160114041السمع والنطقبكالوريوس5991
 خالد علي بثن

ن أنثىحني 

ين ايمن سالم االبراهيم20160114042السمع والنطقبكالوريوس5992 أنثىشن 

مي خالد محمد اغباريه20160114043السمع والنطقبكالوريوس5993
أنثى

أنثىروان سعدي  20160114044السمع والنطقبكالوريوس5994

امال عماد خالد شيبلي20162114001السمع والنطقبكالوريوس5995
أنثى

أنثىديانا رياض ابراهيم سعايده20162114004السمع والنطقبكالوريوس5996

أنثىاسيل ماهر جمعه عبد الرحيم20162114005السمع والنطقبكالوريوس5997

أنثىاحالم احمد محمد عبدالهادى20162114006السمع والنطقبكالوريوس5998

أنثىلينة مهدي رمضان صالح20162114007السمع والنطقبكالوريوس5999

أنثىهبة محمود رباح تمام20162114010السمع والنطقبكالوريوس6000

ي20162114011السمع والنطقبكالوريوس6001 ذكرفراس عمر منصور الزعث 

ذكرحمزه عبدالرحمن عبدهللا خريس20162114012السمع والنطقبكالوريوس6002

أنثىرواء يزيد فتىحي أبوعباه20162114014السمع والنطقبكالوريوس6003

أنثىايه محمد يارس عمرو20162114015السمع والنطقبكالوريوس6004

ي عيس20162114016السمع والنطقبكالوريوس6005
ذكرعبدهللا مصطفن يونس بثن

أنثىشهد ايمن محمد ابوغزاله20162114017السمع والنطقبكالوريوس6006

أنثىبتول جهاد احمد الذيب20162114018السمع والنطقبكالوريوس6007

أنثىماريا فاروق محمد الحاره20162114019السمع والنطقبكالوريوس6008

أنثىفرح عيس خليف عواد20162114020السمع والنطقبكالوريوس6009

أنثىحنان عبدالرحمن صادق داوود20162114021السمع والنطقبكالوريوس6010

أنثىأمل صادق جعفر لطف هللا20162114023السمع والنطقبكالوريوس6011

ي20162114025السمع والنطقبكالوريوس6012
ذكرصالح طالب محسن الحميقانن

أنثىتيماء رضا محمد هياجنه20162114026السمع والنطقبكالوريوس6013

أنثىحصه عطيه هللا عبدهللا آل سنان20162114027السمع والنطقبكالوريوس6014

ن بدري العريان20162114028السمع والنطقبكالوريوس6015 أنثىنور حسي 

ذكرالمثثن احمد محمد الفاخري20162114029السمع والنطقبكالوريوس6016

أنثىمرام حمزه حسن ابداح20162114030السمع والنطقبكالوريوس6017

ذكرمحمد عبدالحليم محمد الرجوب20162114031السمع والنطقبكالوريوس6018
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ذكرمحمد ماهر جميل برقاوي20162114032السمع والنطقبكالوريوس6019

ي سوالمه20072021129الهندسة المعماريةبكالوريوس6020
ذكرعمرو طارق صدفر

ذكرمحمد سليمان عواد اعدوس20051022001الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6021

أنثىملك عبدالحفيظ عبدالحميد عواد20072022038الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6022

ذكرباسم سليم عيس الطراونه20072022039الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6023

ذكرشيخ احمد عبد الاله الكاف20082022023الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6024

ن سالم ابوعواد20090022005الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6025 أنثىايمان االمي 

ذكرعبد الباسط عباس علي المؤيد20092022046الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6026

ذكرعمر محمد محمود المزعل20092022051الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6027

ن خضن  الدليمي20100022067الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6028 أنثىهبه حسي 

ن ذيبان20100022071الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6029 ذكرذيبان علي حسي 

ي20100022081الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6030
ذكرمحمد عزمي كمال سفاريثن

أنثىوسن محمد محمود طراد20102022027الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6031

ذكراحمد فتىحي ابراهيم مراد20102022046الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6032

 علي عبابنه20102022055الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6033
ن أنثىسندس حسي 

ذكرابراهيم محمد عيس خميس20102022057الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6034

أنثىصفاء محمد عبدالرحمن أبوورده20110022020الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6035

ذكرليث اسامه احمد محمد20110022046الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6036

أنثىفاطمه عدوان عيس الزغول20110022060الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6037

ن أبوالهيجاء20110022066الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6038 أنثىرنا جهاد حسي 

أنثىارينا نرص كامل الحمود20110022067الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6039

ي علي20110022071الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6040
أنثىآيه غالب سالم بثن

ذكرمحمد صالح محمد الكركي20110022076الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6041

أنثىرؤى محمود خالد عبيدات20110022077الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6042

أنثىشيماء منن  سليمان الشويطر20110022078الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6043

ي20110022081الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6044 ذكرسليمان اكرم سليمان الزعث 

ذكرصالح احمد صالح محمد20111022001الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6045

ذكرجهاد حسن معتوق العلي20112022001الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6046

ذكرعبدالرحمن موىس محمد الصايغ20112022013الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6047

ذكرعلي سمن  موىس النجار20112022019الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6048

ذكرعبد اللطيف طارق عبد اللطيف عيد20112022023الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6049

ذكركرم اسماعيل صالح العمري20112022025الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6050

ذكرليث محمد إبراهيم العابد20112022027الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6051

ذكريوسف عبدهللا محمد قنديل20112022035الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6052

ذكرعمار سفيان فؤاد بدوي20112022050الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6053

ذكرمحمد عواد السليمان 20112022051الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6054

ذكراحمد محمد عبد هللا غماز20112022063الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6055

ذكرعدي محمد احمد قوبر20112022070الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6056

أنثىمياده سعيدي عويد المسيلم20112022071الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6057

ي20112022074الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6058
ن زياد محمد المومثن أنثىحني 

ن الكليبات20112022075الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6059 ن عبدالعزيز حسي  أنثىحني 

ذكرسيف االسالم سالم فهد ابو زيد20112022076الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6060

 علي جرادات     20120022004الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6061
أنثىبيان مصطفن

أنثىابتسام محمد رافت حسن     20120022006الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6062

ذكرعمار كمال محمد سعيد  عبابنه20120022008الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6063

ذكرحمدي جواد حمدى غرايبه     20120022009الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6064

ذكرتامر موىس شاليش الشبول     20120022010الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6065

ذكرصالح محمد زكي خالد محمود20120022014الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6066

أنثىبيان وحيد احمد الخطيب     20120022016الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6067

ذكرقضي صالح زهدى شحاده      20120022018الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6068

أنثىبيان عبدالصمد عطوان الزبيدى   20120022023الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6069
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ذكرسليمان محمد خالد أبوسارى    20120022025الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6070

أنثىهبه باسم فرهود حداد      20120022027الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6071

ن حجن       20120022028الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6072 ذكريزن يحث  حسي 

أنثىبراءه موىس محمود غنيم     20120022031الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6073

أنثىافنان محمود احمد حسن     20120022032الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6074

ذكرحاتم محمدزهن  عبدالرحيم مهداوي20120022035الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6075

ن حسن     20120022036الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6076 أنثىشهد ابراهيم ياسي 

أنثىهبه ابراهيم عبدهللا اللحام    20120022037الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6077

ي     20120022038الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6078
أنثىاالء يونس محمود النونر

ي    20120022039الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6079
أنثىسلسبيال محمود يوسف الطريثن

أنثىارساء محمد توفيق الشطناوي    20120022040الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6080

ي عبدالمعظي عرمان    20120022042الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6081
أنثىصفاء حسثن

أنثىارساء محمود ابراهيم حموده    20120022044الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6082

أنثىساره عبدالحليم عطا هللا الطيظي   20120022045الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6083

ذكرمحمد فايز احمد العبدالالت    20120022046الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6084

أنثىلطيفه حسام الدين محمد العمري   20120022047الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6085

أنثىاسيل محمد حسن سكيكيه     20120022048الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6086

أنثىارساء عبدالعزيز زيدان رمضان   20120022050الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6087

أنثىسماح ابراهيم موىس عالونه20120022051الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6088

أنثىساميه عبدالرحيم عثمان شقن     20120022053الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6089

رغد محمد علي صالح الهنانده20120022058الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6090
أنثى

ذكرنور الدين محمد سليم ابو صالح20120022060الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6091

ذكرمحمد عبدهللا  ابراهيم عبابنه20120022070الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6092

مان20120022072الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6093 ذكرحمزه ذيب علي الشر

أنثىمنار احمد غازى زريقات     20120022074الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6094

ذكرصهيب خالد احمد ابو شنار20120022075الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6095

بيان محمود علي كساسبه     20120022078الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6096
أنثى

ي بكر     20120022079الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6097
أنثىسىح  عمر محمد بثن

ذكرعمر محمد قاسم زريقات20120022080الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6098

أنثىنور ضيف هللا موىس كراسنه    20120022083الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6099

ن     20120022084الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6100 أنثىارساء سمن  عوض ياسي 

ن   عبيدات20120022085الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6101 أنثىشهد محمد خن  ياسي 

أنثىشهناز زياد منصور الدرابسه    20120022087الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6102

أنثىتسنيم محمود رسور الشناق     20120022088الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6103

أنثىربا مروان ممدوح اسعد     20120022089الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6104

ذكرهاشم موىس عبدالرزاق البشايره20120022090الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6105

أنثىاسيل منصور مفلح الروسان     20120022091الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6106

أنثىمريم وليد بدر البطاينه     20120022095الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6107

ذكرمحمد عثمان محمود العثمان    20120022096الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6108

ان20120022097الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6109 ذكرمعاذ محمد علي جن 

أنثىسىه حسن مصطفن ابوكايد     20120022098الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6110

أنثىاسيل داهود فارس العابد20120022099الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6111

ذكرعبدهللا نضال عبدهللا أبوغزال20120022100الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6112

ذكرعبدهللا  فوزى عامر  اسعد20122022001الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6113

ن محمد اسعيد20122022003الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6114 ذكريحث  حسي 

فاطمة حسن علي محمد20122022005الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6115
أنثى

أنثىدانية جابر اسعد الحاج يوسف20122022006الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6116

ذكرقضي محمد خلف اللطايفه20122022009الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6117

ذكرطارق زياد موىس أبولوم20122022010الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6118

ي بكر20122022011الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6119
روان محمد علي بثن

أنثى

ي20122022012الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6120
أنثىساجده سميح محمد عوض الدهثن
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أنثىدانيا هزاع  جميل  الزبيدي20122022013الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6121

أنثىلم ماهر مصطفن أبوعرب20122022017الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6122

أنثىريام فايز عبدالرحمن الغاوي20122022018الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6123

ذكرخالد سميح عبدهللا الجمال20122022019الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6124

ن20122022023الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6125 ساىلي قضي محمود ابوحسي 
أنثى

يده20122022025الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6126 ذكرباسل جهاد احمد الشر

أنثىسوار زيد محمد الخطيب20122022027الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6127

ذكرمؤمن  ايمن خليل  جن  20122022030الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6128

أنثىارساء محمد ابراهيم عبابنه20122022035الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6129

ذكرنبيل سامي الياس منه20122022039الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6130

ذكرنمر عصام نمر الجيوىسي20122022040الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6131

مي احمد محمد طوالبه20122022041الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6132
أنثى

أنثىرهف عبدالفتاح عبدالرؤوف التله20122022046الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6133

أنثىاسماء اسعد محمد رجا سارة20122022047الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6134

ذكربشار عمر مصطفن عمايره20122022055الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6135

ذكرحمزه غسان شحاده أبوجليل20122022057الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6136

ذكرعمر محمد فندى صالح20122022062الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6137

ذكرعمر خالد احمد مطلق20122022063الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6138

أنثىهبه ابراهيم عمر النفنوف     20122022064الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6139

أنثىرهف غالب مصطفن خصاونه20122022068الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6140

ن محمود20122022071الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6141 أنثىفرح عبد الكريم امي 

ذكرمحمد عبداللطيف علي غماز20122022072الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6142

ى صالح20122022073الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6143 أنثىسناء وليد جن 

أنثىميساء خالد محمد عليان20130022004الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6144

أنثىحال شحده عبدهللا ابوكوارع20130022005الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6145

أنثىفداء يارس محمد عليوه20130022008الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6146

ى قراقع20130022010الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6147 ذكراحمد صادق صن 

ي20130022011الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6148
أنثىرؤى غسان نايف الدلقمونن

أنثىهيا محمد نمر ولويل20130022012الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6149

أنثىعرين احمد محمد صوالحه20130022013الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6150

ذكرمحمد احمد علي الخطاب20130022014الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6151

أنثىاروى صالح سليم ابومساعد20130022015الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6152

ذكرانس محمد خميس الموىس20130022016الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6153

ن محمد البطوش20130022022الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6154 أنثىاثره ياسي 

ذكرراشد نواف راشد ابوعليقه20130022023الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6155

ذكرابراهيم احمد ابراهيم نويران20130022028الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6156

أنثىرزان ابراهيم نعيم بدوان20130022029الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6157

أنثىدينا غازي احمد عبيدات20130022030الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6158

ذكرعمر عاطف نعيم ابوسنينه20130022035الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6159

ذكرعامر علي عايد العمرات20130022038الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6160

ذكرمعاذ منن  عبدهللا رواشده20130022039الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6161

ن الحاج محمد العتوم20130022041الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6162 أنثىسندس حسي 

أنثىبسمة جمال جعفر سلمان20130022042الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6163

ذكرتميم حمزه محمد غرايبه20130022043الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6164

أنثىرانيا بسام حسن طه20130022045الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6165

ذكراحمد محمد فؤاد محمود20130022046الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6166

أنثىتسنيم احمد يوسف مطلق20130022047الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6167

أنثىشادن محمد احمد مقابله20130022052الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6168

ي20130022053الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6169
أنثىرزان فوزى خرصن الطعانن

ذكرسليم احمد سليم معابره20130022057الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6170

أنثىغاليه وليد محمد خلف ابودلو20130022059الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6171
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أنثىردينه منذر ممدوح عواوده20130022060الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6172

أنثىناديه سعيد درويش الحرباوي20130022061الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6173

أنثىسوزان محمد مفلح الدالبيح20130022062الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6174

ذكريزن منصور محمد مصطفن20130022064الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6175

ذكربراء جمال محمود عواد20130022065الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6176

ذكرمحمد مىحي الدين محمد العمري20130022068الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6177

ذكرمحمد خالد فريد تيم20130022069الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6178

ي20130022072الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6179 ذكرمحمد موفق سعد الزعث 

أنثىاسيل محمد حسن الغروز20130022073الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6180

ذكرمحمد مروان محمد المراونه20130022075الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6181

ن20130022076الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6182 أنثىهبا محمد عبدهللا حسي 

أنثىمالك محمد صالح شياب20130022077الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6183

ات20130022078الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6184 أنثىساجده محمد سليمان الظهن 

ن محمد القاسم20130022079الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6185 ذكرمحمد حسي 

ذكرنادر  ابراهيم عبدالعزيز ابوالجمال20131022001الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6186

ذكرمصطفن  احمد مصطفن بدوي20132022001الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6187

أنثىدانية فؤاد سمور 20132022005الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6188

ذكرجالل ذوقان يوسف عكور20132022009الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6189

ذكرخليل ماهر فرحان الكاللده20132022013الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6190

أنثىريم زياد محمود أبوعكر20132022018الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6191

ذكرمحمد نبيل ابراهيم الطرشه20132022026الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6192

أنثىفرح عاطف فضل خليل20132022027الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6193

ن عبدالرحمن احمد قشنون20132022030الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6194 ذكرحسي 

ي الشمري20132022041الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6195
ذكراحمد علي معاىسر

أنثىروىل ابراهيم  محمد  مرصي 20132022042الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6196

ذكرصالح الدين جمال يوسف نايفة20132022044الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6197

ف احمد احمد اللسامي20132022049الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6198
ذكرأرسر

أنثىنهال عامر محمد ابو راشد20132022051الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6199

ذكراحمد رسحان عبدالسالم داود عبدالسالم20132022052الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6200

ذكرمحمد مامون محمد عبدهللا20132022053الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6201

ي20132022055الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6202 دينا عدنان احمد الزعث 
أنثى

ذكريارس خالد محمد المنصور20132022056الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6203

أنثىغيداء  رياض  يوسف 20132022060الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6204

ات20132022061الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6205 داليا محمد علي نصن 
أنثى

ي موىس20132022063الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6206
ن بثن أنثىميسم احمد امي 

أنثىلميس محمد عيس عباده20132022065الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6207

أنثىانفال محمود احمد فرحات20140022002الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6208

 محمود علي مهيدات20140022003الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6209
أنثىتفر

أنثىتفر محمد حمود الحتامله20140022005الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6210

ذكرسند عبدالوهاب عطاهللا الطراونه20140022006الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6211

أنثىأمامه اسعد احمد قنديل20140022007الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6212

أنثىناريمان خالد سالم ابوعراق20140022013الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6213

أنثىساره عدنان ابراهيم سعايده20140022016الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6214

ن عويس20140022018الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6215 رهام علي محمد امي 
أنثى

ي20140022021الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6216 مالك فاعور فارس الزعث 
أنثى

أنثىالرا محمد احمد اعبيد20140022023الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6217

ذكرمصطفن محمد عبدهللا قبالن20140022030الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6218

أنثىدانا محمد احمد الرواشده20140022031الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6219

يف حسن العمرى20140022032الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6220 أنثىدانيه احمد رسر

أنثىارساء محمد علي قواسمه20140022033الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6221

أنثىسارا ذيب محمد الجباىلي20140022034الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6222
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ذكرابراهيم نواف محمد شخاتره20140022038الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6223

حمده محمد حمدان المثيلي20140022041الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6224
أنثى

أنثىالعنود مكرم فرحان غرايبه20140022043الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6225

ذكرمحمد جمال محمد الشبول20140022044الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6226

ذكراحمد محمود محمد عابد20140022045الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6227

أنثىرغد عماد محمود حماد20140022046الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6228

أنثىاماليا خالد محسن مياس20140022047الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6229

أنثىرزان نعيم محمود الرمىحي20140022048الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6230

ذكرمحمد احمد سليمان جنيدات20140022050الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6231

ي20140022051الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6232
ذكرعبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن الحبسر

أنثىسىح  فواز عبدالمالك أبوالهيجاء20142022002الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6233

ذكرفرات علي قاسم جرادات20142022004الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6234

ذكرعبدالكريم صالح قاسم فرحان20142022006الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6235

ذكرخالد احمد موىس خليل20142022007الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6236

ذكرمحمد ايمن جمال عمر20142022010الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6237

أنثىهال ايمن خليل احمد20142022011الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6238

أنثىساره ايهاب احمد أبوالهيجاء20142022012الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6239

أنثىنور الهدى محمد بسام زين 20142022019الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6240

ايعه20142022021الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6241 ذكرمعاويه عامر شفيق الشر

أنثىسوار محمد نزال الرشدان20142022022الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6242

ن احمد الملكاوي20142022023الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6243  حسي 
ذكرمصطفن

أنثىسحر عبد السالم الفاضل 20142022024الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6244

ذكرحسام صالح يوسف العتوم20142022025الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6245

ذكرعننر احمد محمد عننر20142022028الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6246

ذكرابراهيم عبدي محمد عمر20142022029الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6247

أنثىبسماء عمر حمد الخوالدة20142022032الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6248

أنثىعبن  هشام احمد رواشده20142022033الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6249

ذكرقتيبه محمد يوسف زقيلي20142022035الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6250

ي    20142022036الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6251 روان عاهد ابراهيم الزعث 
أنثى

أنثىاالء يحث  طه أبوحميده20142022037الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6252

ذكرفيصل وائل ذيب الزبيدي20142022038الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6253

أنثىيانا محمود محمد شعبان20142022041الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6254

أنثىامل صبىحي احمد الخطيب20142022043الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6255

ي20142022044الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6256
أنثىرنا صالح غالب الدهثن

أنثىفرح يحث  محمد صالح قاروط20142022049الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6257

ذكرهيثم بدر سالم البدارين20142022052الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6258

ذكرمجد محمد عبد المنعم عيد20142022053الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6259

أنثىدينا محمد عبدالرحمن الدوس20150022001الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6260

ذكرمحمد خالد سعيد جرادات20150022005الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6261

ن نرص مصطفن بنات20150022008الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6262 أنثىحني 

أنثىرهف عالن عبدالرحمن قطامش20150022009الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6263

أنثىاسيل نعيم نبيه داود ابوسفط20150022010الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6264

ذكرادم عمر محمد رسطاوي20150022011الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6265

ذكراحمد صالح محمد الربيع20150022012الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6266

أنثىزين عماد صالح الجمل20150022013الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6267

أنثىتسنيم بسام عقله ابوملحم20150022014الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6268

أنثىرنا امجد محمد شهاب20150022015الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6269

رنيم امجد علي العمري20150022016الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6270
أنثى

أنثىغفران خالد محمد خرصن20150022017الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6271

أنثىافنان عايش موىس ابوالدبس20150022019الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6272

أنثىايه عصام محمد عادل ابراهيم20150022020الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6273
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أنثىرساب هيثم محمد ابداح20150022022الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6274

ذكراسامه كفاح عزت ابوالهيجاء20150022023الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6275

أنثىفرح حرب سعيد االطرش20150022026الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6276

ه20150022029الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6277 ذكرسنان فايز زهن  عمن 

أنثىتاله نمر مطلق الشحان20150022032الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6278

أنثىرغد خرصن جميل الجواوده20150022033الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6279

ي20150022034الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6280
أنثىعنان عبدالسالم ابراهيم المومثن

أنثىساجده وائل عبداللطيف احمد20150022035الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6281

أنثىغاده حسام احمد خنفر20150022036الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6282

أنثىنجود سلطان احمد عبيدات20150022037الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6283

ي20150022038الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6284 ديمه مروان نوري الزعث 
أنثى

أنثىلينه عماد مصطفن بدران20150022039الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6285

أنثىفرح رافت غازى البيارى20150022041الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6286

أنثىخلود وليد مطهرعبدالواحد السقاف20150022042الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6287

ذكرابراهيم حمد محمد ابوالرب  ع20150022043الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6288

أنثىميس محمد عايد عبابنه20150022044الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6289

أنثىروان نادر طالل كراسنه20150022045الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6290

أنثىرهف محمد عبد السالم الطعيمات20150022047الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6291

ن سليمان اللطايفه20150022048الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6292 أنثىبيان حسي 

أنثىرهف عبد محمد منصور20150022049الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6293

أنثىسلسبيل ابراهيم عبدالحفيظ الخراشقه20150022050الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6294

ن عوض الخطيب20150022051الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6295 ذكراحمد ياسي 

ذكراحمد عوض ضيفاهلل الدرويش20150022052الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6296

أنثىسلسبيل نافع خلف مساعيد20150022053الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6297

أنثىرند محمد عبد اللطيف ارشيد20150022054الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6298

أنثىسهام رائد عمر احمد20150022055الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6299

ذكرأحمد ظافر محمد سليمان20152022004الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6300

ذكرموىس مروان موىس ابو راشد20152022005الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6301

ذكرعبدالرحمن عزالدين عبدالرقيب الشوري20152022007الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6302

 علي النعيمي20152022008الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6303
ن أنثىيارا معنر

ذكرفريد صالح فريد درويش20152022010الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6304

أنثىسارة عبدالقادر محمود سلمان20152022016الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6305

ن احمد الصالح20152022017الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6306 أنثىارساء امي 

أنثىمنار أسامة طالل الخليل20152022019الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6307

ذكرابراهيم خالد نوري عيس20152022023الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6308

ذكرزيد رائد علي المحاميد20152022025الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6309

أنثىميس حسن إبراهيم شحادة20152022029الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6310

ن ابوستة20152022030الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6311 ذكرفيصل حماد حسي 

ذكرعبدالبارئ شيخ عبدالقادر العيدروس20152022031الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6312

ي20152022035الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6313
ذكرمحمد يوسف ماهر محمد يوسف الجوالنن

أنثىمري  هان زهدي محمد عيد20152022036الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6314

البتول عمار محمد وىلي الدين الخطيب20152022037الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6315
أنثى

ذكرعلي ابراهيم علي ملكاوي20152022040الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6316

ي النادى20152022042الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6317
أنثىمثن رياض راضن

أنثىعال حسن حمو 20152022043الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6318

ذكركامل جهاد كامل الشعيبات20160022001الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6319

أنثىيارا محمد حسن ابوعبيده20160022002الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6320

أنثىايمان عقله محمود الهزايمه20160022005الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6321

أنثىريم بسام سعيد خنفر20160022006الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6322

ذكراسيد محمد عبدهللا موىس20160022007الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6323

ذكرمجد مأمون عبدالرؤوف مطالقه20160022008الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6324
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ذكرسيف الدين صابر شحاده ابوصبح20160022010الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6325

أنثىرند عاطف سالم السويظي20160022011الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6326

ي20160022012الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6327 ي زياد ابراهيم الرجث 
ذكرهانن

ن الشقاقحه20160022013الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6328 أنثىروان محمد حسي 

ى حسونه20160022014الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6329 أنثىآيه يارس جن 

ن الصالحات20160022015الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6330 أنثىثراء محمود حسي 

ذكرايمن زارع سلمان ابودعابس20160022016الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6331

أنثىهدى سمن  محمد الهوره20160022017الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6332

ذكرعمر علي موىس الربايعه20160022018الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6333

ي20160022019الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6334
غونى ذكرغدي عبدالحكيم فايز الن 

ايمان محمد علي خرصن20160022020الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6335
أنثى

ن البشايره20160022021الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6336 ذكرمحمد عبدهللا حسي 

أنثىعال ابراهيم عوده ابوصيبعه20160022023الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6337

ودي20160022024الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6338 ذكرمحمد محمد هشام مىحي الدين الين 

أنثىرهف عماد عبدهللا ظاهر20160022025الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6339

ه مفيد داود عياش20160022027الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6340 أنثىامن 

ذكرهيثم صالح محمد مقدادى20160022028الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6341

ي20160022030الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6342  الزعث 
ن أنثىرهف احمد حسي 

ذكريزيد جن  احمد حوامده20160022031الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6343

أنثىروان عبدهللا سعدو الباز20160022033الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6344

ذكرمحمد فهمي ابراهيم ابوجويد20160022035الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6345

ذكرمحمود جميل محمد ابودلو20160022036الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6346

ذكرعبداللطيف خالد عبداللطيف عبدهللا20160022037الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6347

ذكرمالك علي سالمه العبدهللا20160022038الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6348

ذكرعبدالرزاق محمد علي الربابعه20160022040الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6349

ذكرايمن فايز محمود عفنان20160022041الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6350

أنثىروان سهن  عطيه ابو شباب20160022042الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6351

أنثىفدوى عوض طالب خويله20160022043الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6352

أنثىايناس فليح محمد الصقر20160022045الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6353

ي موىس ابو حشيش20160022048الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6354
ذكريزن هانن

ي20160022050الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6355 ذكرمجاهد محمد عبدهللا الكليث 

أنثىخديجه نبيل حسن عبدالهادي20160022052الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6356

أنثىنور عبدهللا حمود الحتامله20160022053الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6357

ذكرانطون كايد شكرى الساليطه20160022054الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6358

ذكريزيد احمد فالح الضامن20160022055الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6359

ذكراحمد سمن  حسن عقيل20160022056الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6360

ذكرصالح يحث  محمد مصطفن20160022057الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6361

وسن رائد حافظ علي20162022002الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6362
أنثى

ذكرمحمد ثائر صبىحي الصادق20162022009الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6363

أنثىراما انور سعد كنش20162022010الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6364

ذكركمال صالح خليل معبد20162022016الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6365

ي زايغ 20162022019الهندسة الكيميائيةبكالوريوس6366
ذكرعلي عبدالغثن

ذكرجهاد مالك محمد القرم20062023122الهندسة المدنيةبكالوريوس6367

ذكرامجد عامر غالب الجيطان20070023133الهندسة المدنيةبكالوريوس6368

مريم علي مال حسن رسحان20082023144الهندسة المدنيةبكالوريوس6369
أنثى

ي20082023218الهندسة المدنيةبكالوريوس6370 ن ذكرعبد الكريم صافق مزكي العنن

أنثىاالء محمد نبيل وهيب عبابنة20082023220الهندسة المدنيةبكالوريوس6371

ي علي عقيل20092023012الهندسة المدنيةبكالوريوس6372 ذكرمحمد ناج 

ذكرمجد عبد الحميد الرهوان 20092023038الهندسة المدنيةبكالوريوس6373

ذكراحمد ابراهيم سليمان الحراحشة20092023060الهندسة المدنيةبكالوريوس6374

ي موفق محمد الشبول20092023089الهندسة المدنيةبكالوريوس6375
ذكرهانن
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ي20100023096الهندسة المدنيةبكالوريوس6376
ذكرعبد هللا فيصل محمد الحورانن

ذكرعبد الرحمن مرعي مبارك البطاىطي20100023131الهندسة المدنيةبكالوريوس6377

ايعه20100023161الهندسة المدنيةبكالوريوس6378 أنثىعال خالد احمد الشر

ذكراحمد حسن صياح الصباغ20100023176الهندسة المدنيةبكالوريوس6379

أنثىهديل خالد فايز البطاينه20102023082الهندسة المدنيةبكالوريوس6380

ذكرحازم عاطف وجيه ابو مخ20102023104الهندسة المدنيةبكالوريوس6381

ذكرمظفر جالل عبد القادر  زعينر20102023134الهندسة المدنيةبكالوريوس6382

ذكرمحمد سفيان عبدالحميد الشويات20102023143الهندسة المدنيةبكالوريوس6383

ذكرقيس اديب عبدهللا قاسم20102023151الهندسة المدنيةبكالوريوس6384

ذكرهيثم ممدوح عبد الحميد عبد الحميد20102023168الهندسة المدنيةبكالوريوس6385

ي عبدهللا يونس شاويش20102023171الهندسة المدنيةبكالوريوس6386
ذكرشوفر

ذكرمعاويه محمود محمد المنسي20102023174الهندسة المدنيةبكالوريوس6387

أنثىدانيه زهن  محمد نارص20102023178الهندسة المدنيةبكالوريوس6388

ذكراحمد خلدون محمود الكوري20102023185الهندسة المدنيةبكالوريوس6389

ذكرمصعب محمود توفيق حجازى20102023186الهندسة المدنيةبكالوريوس6390

ن ابراهيم زبيدات20102023188الهندسة المدنيةبكالوريوس6391 أنثىبسمه حسي 

ذكرامجد احمد عيد عودة هللا20102023194الهندسة المدنيةبكالوريوس6392

ذكرعمر وائل يوسف جالد20102023197الهندسة المدنيةبكالوريوس6393

ذكرالمرزوق" مىحي الدين"صهيب عادل 20102023207الهندسة المدنيةبكالوريوس6394

ذكرحازم اكرم شفيق حتامله20102023208الهندسة المدنيةبكالوريوس6395

ذكرعلي مجدي عطا نرص هللا20102023209الهندسة المدنيةبكالوريوس6396

أنثىشيماء موىس علي العلي20102023210الهندسة المدنيةبكالوريوس6397

ذكرمحمد ماجد عبدالمهدي بصول20110023001الهندسة المدنيةبكالوريوس6398

ي علي20110023002الهندسة المدنيةبكالوريوس6399
ذكرعدي عبد الكريم قاسم بثن

ذكرمحمد محمود خالد الشياب20110023007الهندسة المدنيةبكالوريوس6400

ذكراحمد محمود رضوان خفاجه20110023017الهندسة المدنيةبكالوريوس6401

ذكرمحمد ادريس محمد فريوان20110023035الهندسة المدنيةبكالوريوس6402

ذكرعبيده محمود زايد ملكاوى20110023039الهندسة المدنيةبكالوريوس6403

ذكرمحمد عبدالسالم علي أبوعيس20110023042الهندسة المدنيةبكالوريوس6404

ذكرغيث محمد محمود الصمادي20110023066الهندسة المدنيةبكالوريوس6405

ذكرعاصم علي سلمان ابوصهيون20110023071الهندسة المدنيةبكالوريوس6406

ن الزغول20110023091الهندسة المدنيةبكالوريوس6407 ذكرمحمد راتب حسي 

ذكررامي هايل كامل الشناق20110023093الهندسة المدنيةبكالوريوس6408

ذكرفارس هاشم احمد فريجات20110023095الهندسة المدنيةبكالوريوس6409

ذكرثائر اسماعيل محمود العيده20110023096الهندسة المدنيةبكالوريوس6410

ذكرخالد خليل علي الحلحوىلي20110023100الهندسة المدنيةبكالوريوس6411

ذكرعدي حاتم عيد الكردى20110023102الهندسة المدنيةبكالوريوس6412

ذكرعالء نبيل محمد اللحام20110023105الهندسة المدنيةبكالوريوس6413

ذكرعالء محمد خن  جابر الشطناوي20110023106الهندسة المدنيةبكالوريوس6414

أنثىهاجر غالب محمد الشياب20110023117الهندسة المدنيةبكالوريوس6415

ذكرعمرو عدنان محمد الوديان20110023122الهندسة المدنيةبكالوريوس6416

ذكرمحمد احمد صالح كساسبه20110023132الهندسة المدنيةبكالوريوس6417

اء عبدهللا محمد الجيوىسي20110023133الهندسة المدنيةبكالوريوس6418 ذكرالن 

ذكراحمد محمد احمد المصلي20110023146الهندسة المدنيةبكالوريوس6419

أنثىعريب زكي عارف دقامسه20110023161الهندسة المدنيةبكالوريوس6420

يف عمر برجوس20110023165الهندسة المدنيةبكالوريوس6421 ذكرمحمد رسر

قان20110023171الهندسة المدنيةبكالوريوس6422 ن جمال صقري الن  ذكرمعنر

ذكرمثثن زياد عيس الزيادات20110023189الهندسة المدنيةبكالوريوس6423

ذكرقضي عليان محمد الحياري20110023197الهندسة المدنيةبكالوريوس6424

ذكررسحان محمد العبد علي20110023210الهندسة المدنيةبكالوريوس6425

ذكراحمد ظاهر محمد أبوراشد20110023215الهندسة المدنيةبكالوريوس6426
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ن احمد20110023219الهندسة المدنيةبكالوريوس6427 ذكرمحمد طاهر حسي 

ي20110023221الهندسة المدنيةبكالوريوس6428
ذكرفؤاد محمد قايد صالح الطلفر

ذكرمهاب هاجم عيس درويش20110023222الهندسة المدنيةبكالوريوس6429

ي20110023223الهندسة المدنيةبكالوريوس6430
ذكرايمن محمود حسن العجلونن

ي عواد20110023224الهندسة المدنيةبكالوريوس6431
ذكرسيف احمد محمد بثن

أنثىرىل احمد اسماعيل غزالن20110023227الهندسة المدنيةبكالوريوس6432

ي20110023228الهندسة المدنيةبكالوريوس6433
ذكرعنان محمد سالمه العبيثن

ذكرمعن فوزي حسن الشايب20110023231الهندسة المدنيةبكالوريوس6434

ي يوسف العمرى20110023245الهندسة المدنيةبكالوريوس6435
أنثىصبا لطفن

ذكرعامر محمد ابراهيم بطاينه20110023249الهندسة المدنيةبكالوريوس6436

ذكرعبدهللا فتىحي محمد فرج هللا20111023001الهندسة المدنيةبكالوريوس6437

ذكريوسف حمدان فرج المهيدات20111023002الهندسة المدنيةبكالوريوس6438

ذكرتميم عبد هللا محمد الشبول20111023003الهندسة المدنيةبكالوريوس6439

ذكريوسف هاشم يوسف حسن20112023025الهندسة المدنيةبكالوريوس6440

ذكرمجدي مازن الشيخ خليل 20112023048الهندسة المدنيةبكالوريوس6441

ذكرعمرو باسم محمود حمورى20112023073الهندسة المدنيةبكالوريوس6442

ن20112023075الهندسة المدنيةبكالوريوس6443 ذكروجدي خالد محمود شاهي 

ذكرسيف محمد عبد ابورمان20112023086الهندسة المدنيةبكالوريوس6444

ذكرجابر مروان عبد الجابر عواد20112023092الهندسة المدنيةبكالوريوس6445

ذكرمحمد خالد محمد حنتوىلي20112023100الهندسة المدنيةبكالوريوس6446

ذكرمحمد بهجت قسيم هيالت20112023104الهندسة المدنيةبكالوريوس6447

ذكرقيس عبد فواز عالونه20112023111الهندسة المدنيةبكالوريوس6448

ن20112023114الهندسة المدنيةبكالوريوس6449 ن يوسف شاهي  ذكرليث حسي 

ذكراحمد محمد عادل غباري20112023123الهندسة المدنيةبكالوريوس6450

ذكرايهم سليمان سالم دبابنه20112023137الهندسة المدنيةبكالوريوس6451

ذكراحمد بشن  سليمان البشايره20112023139الهندسة المدنيةبكالوريوس6452

ذكرايهاب يوسف مصطفن المدلل20112023152الهندسة المدنيةبكالوريوس6453

ذكرزيد خالد محمود ابو دلهوم20112023153الهندسة المدنيةبكالوريوس6454

ذكرعبد الرحمن محمد محمد 20112023169الهندسة المدنيةبكالوريوس6455

ذكرابراهيم موىس محمد جوبان20112023177الهندسة المدنيةبكالوريوس6456

ذكرمالك جمال خليل صالح20112023179الهندسة المدنيةبكالوريوس6457

ك20112023183الهندسة المدنيةبكالوريوس6458 ذكرمعتصم محمد علي النر

ذكرمحمد احمد فوزي القاسم20112023184الهندسة المدنيةبكالوريوس6459

ذكرمحمود خالد احمد غرايبة20112023190الهندسة المدنيةبكالوريوس6460

ي عبيدات20112023192الهندسة المدنيةبكالوريوس6461
ف اياد دوجن ذكرارسر

ذكرمحمد حبيب حسن محمد 20112023196الهندسة المدنيةبكالوريوس6462

ن20112023197الهندسة المدنيةبكالوريوس6463  علي قطرمن 
ذكروليد مصطفن

ذكرلؤي محمود حسن ابو دالل20112023210الهندسة المدنيةبكالوريوس6464

ذكرسيف عزام نواف الزطيمه20112023212الهندسة المدنيةبكالوريوس6465

ذكرقاسم محمد نايف بطاينه20112023214الهندسة المدنيةبكالوريوس6466

ذكراجود سمن  حسن البطاينه20112023215الهندسة المدنيةبكالوريوس6467

ي مفلح غرايبه20112023216الهندسة المدنيةبكالوريوس6468
ذكرحسام وصفن

ذكرجنيد احمد محمود الجنايده20112023222الهندسة المدنيةبكالوريوس6469

ذكرمحمد علي مفلح البطاينه20112023228الهندسة المدنيةبكالوريوس6470

ذكرعمر محمود تركي قاسم20112023232الهندسة المدنيةبكالوريوس6471

ذكرمحمود سامي فيصل البطاينه20112023233الهندسة المدنيةبكالوريوس6472

ي احمد الزناتيه20112023236الهندسة المدنيةبكالوريوس6473
أنثىسىح  زينانر

ندى ابراهيم محمد العلي20112023239الهندسة المدنيةبكالوريوس6474
أنثى

أنثىوسام احمد فارس القضاه20112023241الهندسة المدنيةبكالوريوس6475

ذكرموىس عدنان موىس عبابنه20112023242الهندسة المدنيةبكالوريوس6476

كي20112023243الهندسة المدنيةبكالوريوس6477
ي النر ي ناج 

ذكرفايز بافر
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ذكرمحمد عصام كايد ابو سالم20112023251الهندسة المدنيةبكالوريوس6478

ذكرحذيفه ناظر خالد خصاونه20112023252الهندسة المدنيةبكالوريوس6479

ذكرنايف زكريا حامد ابوناموس20112023254الهندسة المدنيةبكالوريوس6480

ذكرحسن عماد خليل جعران20112023255الهندسة المدنيةبكالوريوس6481

ذكرسامر هالل احمد النجار20112023258الهندسة المدنيةبكالوريوس6482

ذكرعبدهللا رافع علي صوافطه20112023259الهندسة المدنيةبكالوريوس6483

ذكريوسف عبدالقادر صالح عمارين20112023262الهندسة المدنيةبكالوريوس6484

ن السيالوي20112023264الهندسة المدنيةبكالوريوس6485 ي حسي 
ذكرابراهيم هانن

ذكرمحمد بالل علي الرشدان20112023265الهندسة المدنيةبكالوريوس6486

ذكرعبدهللا محمد نايف المنايصه20112023268الهندسة المدنيةبكالوريوس6487

ذكرعمر عبدالوهاب عمر الرجوب20112023269الهندسة المدنيةبكالوريوس6488

ذكراحمد باسم خالد المنارصه20112023271الهندسة المدنيةبكالوريوس6489

ذكرمالك احمد سليمان عودةهللا20112023273الهندسة المدنيةبكالوريوس6490

ذكرالمثثن عبدالمنعم محمد الداود20120023001الهندسة المدنيةبكالوريوس6491

أنثىالرا بسام محمود الذيب20120023002الهندسة المدنيةبكالوريوس6492

ذكرسعيد مروان سعيد ابو لباد20120023003الهندسة المدنيةبكالوريوس6493

ات20120023004الهندسة المدنيةبكالوريوس6494 ذكرمنن  نور زاد عوض الشقن 

ذكرأحمد عبد الكريم محمود المخادمه20120023005الهندسة المدنيةبكالوريوس6495

ي علي20120023006الهندسة المدنيةبكالوريوس6496
ذكربشار عبدالرحيم مصطفن بثن

ذكرفارس حافظ  محمود رمضان20120023007الهندسة المدنيةبكالوريوس6497

ذكرقضي جودت عطيه نماس      20120023008الهندسة المدنيةبكالوريوس6498

ذكرعامر قاسم محمود مريان     20120023010الهندسة المدنيةبكالوريوس6499

ذكراحمد ابراهيم صبىحي العسل20120023011الهندسة المدنيةبكالوريوس6500

أنثىغدير عبدالمنعم كريم الطويط20120023013الهندسة المدنيةبكالوريوس6501

أنثىمثن مامون ابراهيم العسود    20120023016الهندسة المدنيةبكالوريوس6502

ذكرمصطفن كامل مصطفن الخالد20120023019الهندسة المدنيةبكالوريوس6503

ذكرغسان محمد حسن القضاه20120023021الهندسة المدنيةبكالوريوس6504

ن قاسم الطشاطشه20120023024الهندسة المدنيةبكالوريوس6505 أنثىارساء حسي 

ذكرليث كمال عبدهللا العزه     20120023026الهندسة المدنيةبكالوريوس6506

أنثىشيماء زياد ابراهيم البسندي20120023029الهندسة المدنيةبكالوريوس6507

أنثىافنان محمد رجا الغليالت     20120023032الهندسة المدنيةبكالوريوس6508

ن20120023033الهندسة المدنيةبكالوريوس6509 ذكرجعفر جميل جعفر المبيضي 

ى20120023035الهندسة المدنيةبكالوريوس6510 ذكرعالء محمد محمود البحن 

أنثىدعاء نرصت ابراهيم جرادات    20120023037الهندسة المدنيةبكالوريوس6511

ن نرص عبدهللا عليان     20120023040الهندسة المدنيةبكالوريوس6512 ذكرحسي 

ذكراياد حسن محمد هواري      20120023042الهندسة المدنيةبكالوريوس6513

ذكرصهيب محمود مصطفن عكور     20120023048الهندسة المدنيةبكالوريوس6514

ي20120023052الهندسة المدنيةبكالوريوس6515 ذكراكرم بسام عبدالرحيم الشلث 

ي20120023054الهندسة المدنيةبكالوريوس6516
أنثىهيفاء احمد يوسف حمدونن

ذكرعمر فايز احمد عبدهللا20120023058الهندسة المدنيةبكالوريوس6517

ذكربالل طعمه محمود الدعوم     20120023059الهندسة المدنيةبكالوريوس6518

أنثىسهر هيثم فريد االشقر     20120023066الهندسة المدنيةبكالوريوس6519

ذكرمحمد سمن  ابراهيم القطيشات    20120023073الهندسة المدنيةبكالوريوس6520

ذكرسعد نايل زيدان القواسمه     20120023085الهندسة المدنيةبكالوريوس6521

ي20120023087الهندسة المدنيةبكالوريوس6522
ذكراسامه محمد خن  عبد حورانن

ذكرحسام ابراهيم حسن ابوغزله20120023090الهندسة المدنيةبكالوريوس6523

ن  20120023092الهندسة المدنيةبكالوريوس6524 ذكرليث عبدالعظيم عبدالرزاق الحسي 

ذكرابراهيم عصام ابراهيم الوديان20120023094الهندسة المدنيةبكالوريوس6525

ذكرسيف محمود زكي الدقامسه20120023097الهندسة المدنيةبكالوريوس6526

ذكرهيثم احمد عبدالموىل ابودلبوح20120023099الهندسة المدنيةبكالوريوس6527

ذكرعمر محمود حسن قاقيش20120023105الهندسة المدنيةبكالوريوس6528
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ذكرأنس أحمد محمود بطيحة20120023113الهندسة المدنيةبكالوريوس6529

ذكرحسام الدين محمد تركي عبابنه20120023114الهندسة المدنيةبكالوريوس6530

ي20120023116الهندسة المدنيةبكالوريوس6531
ذكروسيم محمد خن  عبد حورانن

ذكرحسام سامي جريس عويس20120023118الهندسة المدنيةبكالوريوس6532

مان20120023119الهندسة المدنيةبكالوريوس6533 ذكرمحمد احمد محمد الشر

ذكرخالد محمود حمودة 20120023121الهندسة المدنيةبكالوريوس6534

ذكراسامه صالح عطيه أبوشلظم20120023123الهندسة المدنيةبكالوريوس6535

ذكرابراهيم عبد هللا علي المنارصه20120023124الهندسة المدنيةبكالوريوس6536

ذكرعلي محمد صالح الربابعه20120023127الهندسة المدنيةبكالوريوس6537

ذكرخالد رشيد علي سيف20120023128الهندسة المدنيةبكالوريوس6538

ذكركمال ايهم كمال أبوالشعر20120023134الهندسة المدنيةبكالوريوس6539

ذكرعمر مازن محمود مغاري20120023139الهندسة المدنيةبكالوريوس6540

ذكرنوح عايض محمد جيدع20120023146الهندسة المدنيةبكالوريوس6541

ن طشطوش20120023148الهندسة المدنيةبكالوريوس6542 أنثىهيا عصام ياسي 

ي20120023149الهندسة المدنيةبكالوريوس6543
ذكرهاشم يارس محمد كيالنن

ذكراسيد سليمان حمود الحتامله20120023151الهندسة المدنيةبكالوريوس6544

ذكرمحمد قاسم محمد العمري20120023153الهندسة المدنيةبكالوريوس6545

ن ابوزيتون20120023154الهندسة المدنيةبكالوريوس6546 أنثىمالك محمد حسي 

ي20120023158الهندسة المدنيةبكالوريوس6547
ذكرمحمد وحيد احمد المومثن

ذكرعباس حسن علي ابوغزله20120023159الهندسة المدنيةبكالوريوس6548

ذكرمحمد منصور عبدالفتاح الحوارات20120023160الهندسة المدنيةبكالوريوس6549

ي     20120023161الهندسة المدنيةبكالوريوس6550
أنثىصفاء بسام عمر الكيالنن

ذكربشار محمد محمود الزغول20120023163الهندسة المدنيةبكالوريوس6551

ذكرمحمد علي عادل عفيف عبدالكريم20120023164الهندسة المدنيةبكالوريوس6552

ذكرمعاذ عيس عبدالحميد القضاه20120023166الهندسة المدنيةبكالوريوس6553

ذكرفيصل محمد علي فيصل البطاينه20120023167الهندسة المدنيةبكالوريوس6554

ذكرعالء عمر صالح ابوجلبان20120023169الهندسة المدنيةبكالوريوس6555

أنثىدعاء عدنان غازى الردايده    20120023171الهندسة المدنيةبكالوريوس6556

ذكرحسن علي حسن الصبيحات20120023172الهندسة المدنيةبكالوريوس6557

أنثىالرا امجد مىحي الدين عبيدات20120023173الهندسة المدنيةبكالوريوس6558

ذكرعلي جمال خلف الخزاعله20120023174الهندسة المدنيةبكالوريوس6559

ذكرمصطفن عمر مصطفن غزاوي20120023175الهندسة المدنيةبكالوريوس6560

ن محمد عبد الهادي عبد هللا20120023176الهندسة المدنيةبكالوريوس6561 ذكرحسي 

ذكراحمد نبيل صالح المحافظه20120023177الهندسة المدنيةبكالوريوس6562

ذكرعبدهللا عيس محمد ابوحمود20120023179الهندسة المدنيةبكالوريوس6563

أنثىلينا ابراهيم مصطفن الزغول    20120023181الهندسة المدنيةبكالوريوس6564

ذكرصهيب يوسف محمود الحسينات    20120023182الهندسة المدنيةبكالوريوس6565

ذكراحمد زهر الدين محمد القضاه    20120023183الهندسة المدنيةبكالوريوس6566

ذكرعدي خالد عقله الرواشده     20120023186الهندسة المدنيةبكالوريوس6567

ذكرعبدالرحمن زياد علي هيالت    20120023189الهندسة المدنيةبكالوريوس6568

ذكرعبده محمود  حرىسي عبد20120023190الهندسة المدنيةبكالوريوس6569

ذكرموىس احمد موىس الشبول     20120023193الهندسة المدنيةبكالوريوس6570

ذكراحمد محمد صادق جمال الصاوي20120023194الهندسة المدنيةبكالوريوس6571

ذكرسيف محمد علي حسن  العمري20120023195الهندسة المدنيةبكالوريوس6572

ذكرباسل جمال عيس معايعه20120023196الهندسة المدنيةبكالوريوس6573

أنثىرضوى تيسن   كمال  عبابنه20120023197الهندسة المدنيةبكالوريوس6574

ذكروعد رضوان محمد سعيد بطاينه20120023198الهندسة المدنيةبكالوريوس6575

ذكرمجد معتصم محمد القبج     20120023202الهندسة المدنيةبكالوريوس6576

و شديفات20120023204الهندسة المدنيةبكالوريوس6577 ذكرحمزه يونس خن 

ذكرعبدالرحمن محمد احمد الدردور20120023205الهندسة المدنيةبكالوريوس6578

ذكرمحمد مصعب محمد محمود قبالن20120023207الهندسة المدنيةبكالوريوس6579
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ذكرنرصن عبدالمطلب محمود عبابنه20120023208الهندسة المدنيةبكالوريوس6580

فرح احمد علي الغماز20120023214الهندسة المدنيةبكالوريوس6581
أنثى

أنثىرنا عبدالرزاق احمد حمدى  الدباغ20120023215الهندسة المدنيةبكالوريوس6582

ذكرأحمد عرار سالم التل20120023217الهندسة المدنيةبكالوريوس6583

ن خطاطبه20120023218الهندسة المدنيةبكالوريوس6584 أنثىعال نادر حسي 

ذكرفارس نبيل عبدالعفو أبوبكر20120023219الهندسة المدنيةبكالوريوس6585

أنثىرند احمد محمد الجرايدة     20120023220الهندسة المدنيةبكالوريوس6586

ذكراسالم محمد سعيد مصطفن الخطيب20120023221الهندسة المدنيةبكالوريوس6587

ذكرمحمد زياد صالح جرادات     20120023222الهندسة المدنيةبكالوريوس6588

ن20120023223الهندسة المدنيةبكالوريوس6589 ذكرطلب حسن طلب ياسي 

ذكريمان عبد الرؤوف حسن المقابله20120023224الهندسة المدنيةبكالوريوس6590

ن الحراىسي20120023227الهندسة المدنيةبكالوريوس6591 ذكريارس  محمد حسي 

ذكرفالح ابراهيم فالح الذيابات20120023228الهندسة المدنيةبكالوريوس6592

ن20122023001الهندسة المدنيةبكالوريوس6593 ذكرعدي نرص عثمان ياسي 

ذكرمحمد جهاد النعيمي 20122023003الهندسة المدنيةبكالوريوس6594

ذكرعمار رضوان السقا 20122023004الهندسة المدنيةبكالوريوس6595

ذكرمحمود يوسف محمود حميد20122023007الهندسة المدنيةبكالوريوس6596

ذكركمال احمد كمال الصانع20122023009الهندسة المدنيةبكالوريوس6597

ي الجزائري 20122023010الهندسة المدنيةبكالوريوس6598 ذكرعمر ممتاز المغرن 

أنثىمريم محمد فتيح 20122023017الهندسة المدنيةبكالوريوس6599

ي زهراوي20122023019الهندسة المدنيةبكالوريوس6600
ذكربالل  باسم حسثن

ذكرعالء محمدباسل المن  20122023023الهندسة المدنيةبكالوريوس6601

ذكرعالء غانم رسالن 20122023024الهندسة المدنيةبكالوريوس6602

ذكرحسام محمد صبىحي غرايبة20122023025الهندسة المدنيةبكالوريوس6603

ذكرمحمد فارس محمد مروان  جنيد احمد 20122023026الهندسة المدنيةبكالوريوس6604

ي 20122023028الهندسة المدنيةبكالوريوس6605
ذكرعباده محمد مروان البغجانر

ي20122023029الهندسة المدنيةبكالوريوس6606 ذكرمحمود سعود محمود الشقن 

ذكرمحمد احمد الحداد 20122023031الهندسة المدنيةبكالوريوس6607

ذكرمحمد سليم محمد سعيد سليم ابوعماره 20122023033الهندسة المدنيةبكالوريوس6608

أنثىفرح اسامه الفحام 20122023034الهندسة المدنيةبكالوريوس6609

ذكرسهيل  سامر صبىحي ابوليل20122023039الهندسة المدنيةبكالوريوس6610

ذكرعلي عالء راسم سعيد20122023040الهندسة المدنيةبكالوريوس6611

أنثىحل عماد احمد اسماعيل20122023045الهندسة المدنيةبكالوريوس6612

ذكرنايف هيثم نايف خليل20122023046الهندسة المدنيةبكالوريوس6613

ار محمد عبدالعظيم الجنيدي20122023048الهندسة المدنيةبكالوريوس6614 ذكررصن

ذكرمحمد عمر توفيق حمادنه20122023050الهندسة المدنيةبكالوريوس6615

ذكريوسف سعد عوض الرحال20122023053الهندسة المدنيةبكالوريوس6616

ذكرمحمود شاهر محمد جن 20122023055الهندسة المدنيةبكالوريوس6617

ن شطناوي 20122023060الهندسة المدنيةبكالوريوس6618 ذكرامجد فرحان حسي 

ذكرأنس خالد عبدالرحمن أبوالرب20122023061الهندسة المدنيةبكالوريوس6619

ذكرعبد العزيز  باسم يونس سليم20122023064الهندسة المدنيةبكالوريوس6620

ذكرزياد  محمد عبد الحميد شتات20122023066الهندسة المدنيةبكالوريوس6621

ذكرليث ربىحي أسعد أسعد20122023072الهندسة المدنيةبكالوريوس6622

ي 20122023075الهندسة المدنيةبكالوريوس6623 ذكرعبدهللا محمد توفيق ناج 

ذكرأحمد عماد أحمد مسعد20122023077الهندسة المدنيةبكالوريوس6624

ذكربشار حسن محمد أبو شمط 20122023084الهندسة المدنيةبكالوريوس6625

ذكرعبدالرحمن احمد رشيد الجمال20122023085الهندسة المدنيةبكالوريوس6626

ذكرمحمد عبد العال خليل ابو الجديان20122023089الهندسة المدنيةبكالوريوس6627

ذكرعماد يوسف  عماد التوم20122023090الهندسة المدنيةبكالوريوس6628

ذكرعنان فريد نمر رباح20122023098الهندسة المدنيةبكالوريوس6629

ذكرمناف خالد صالح الدويري20122023103الهندسة المدنيةبكالوريوس6630
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ذكرعلي صابر باجس العلي20122023104الهندسة المدنيةبكالوريوس6631

ذكرمحمد خليل زهدي عبدالرازق20122023108الهندسة المدنيةبكالوريوس6632

ي20122023109الهندسة المدنيةبكالوريوس6633
ذكرليث عبداإلله محمد الحورانن

ذكريوسف رياض يوسف ابو هالل20122023113الهندسة المدنيةبكالوريوس6634

أنثىبراء يوسف محمد الصمادي20122023117الهندسة المدنيةبكالوريوس6635

ن ابراهيم حبوب20122023120الهندسة المدنيةبكالوريوس6636 ذكرحسام امي 

ذكرأحمد عبداللطيف جمال سالم20122023122الهندسة المدنيةبكالوريوس6637

ي 20122023138الهندسة المدنيةبكالوريوس6638
ذكرباسل  بسام غالييثن

ذكرمحمد حسان محمد الحلو 20122023140الهندسة المدنيةبكالوريوس6639

ذكرمؤيد خالد محمود المخادمه20122023142الهندسة المدنيةبكالوريوس6640

ذكرعلي احمد عبدالقادر العمري20122023146الهندسة المدنيةبكالوريوس6641

ذكرعبد الحفيظ فواز عبد العظيم 20122023147الهندسة المدنيةبكالوريوس6642

مان20122023153الهندسة المدنيةبكالوريوس6643 ذكررامي جهاد هالل الشر

ى العتال20122023159الهندسة المدنيةبكالوريوس6644 ذكرحمزه ابراهيم خن 

ذكرعبدالرحمن اسعد محمد حسن20122023161الهندسة المدنيةبكالوريوس6645

ن الخماش20122023163الهندسة المدنيةبكالوريوس6646 ن نعيم محمد تحسي  ذكرتحسي 

ذكرطارق خالد محمود بطاينه20122023165الهندسة المدنيةبكالوريوس6647

أنثىدانا باسل محمد عليان20122023175الهندسة المدنيةبكالوريوس6648

أنثىسارا مصطفن عبدالقادر العساف20122023177الهندسة المدنيةبكالوريوس6649

أنثىهدى عبدهللا طه ارسالن20122023178الهندسة المدنيةبكالوريوس6650

ذكرخالد نزيه خالد المجذوب20122023179الهندسة المدنيةبكالوريوس6651

ي20122023182الهندسة المدنيةبكالوريوس6652 ذكرمحمد  محمود حسن  الزعث 

ذكرمروان محمد محمد النابلسي20122023188الهندسة المدنيةبكالوريوس6653

ن عبيدات20122023189الهندسة المدنيةبكالوريوس6654 ذكرمحمد عماد حسي 

ذكراحمد خالد محمد ملحم20122023192الهندسة المدنيةبكالوريوس6655

ي 20122023197الهندسة المدنيةبكالوريوس6656
يفر ذكراسامه سبيع  رسر

ي20122023198الهندسة المدنيةبكالوريوس6657
ذكرعبدهللا مصطفن فخرى الكسوانن

ذكرطارق محمود موىس حماد20122023199الهندسة المدنيةبكالوريوس6658

ن عبد الغفار سلعوس 20122023201الهندسة المدنيةبكالوريوس6659 ذكرعبد هللا  أمي 

ذكرعمر رياض قاسم عضيبات20122023202الهندسة المدنيةبكالوريوس6660

ذكريحث  باسم يوسف العلي20122023203الهندسة المدنيةبكالوريوس6661

ذكرعبدالسالم محمد سليم بيضون20122023204الهندسة المدنيةبكالوريوس6662

ذكرصهيب اسامه محمد عالونه20122023206الهندسة المدنيةبكالوريوس6663

ذكرغيث محمد وضاح الحسن 20122023207الهندسة المدنيةبكالوريوس6664

ذكرمؤيد مجاهد ماجد خليفه20122023208الهندسة المدنيةبكالوريوس6665

ذكرسعيد منذر سعيد معشر20122023211الهندسة المدنيةبكالوريوس6666

ي20122023213الهندسة المدنيةبكالوريوس6667
أنثىريم عبدالرحمن عبدهللا الحورانن

ذكريزن اكرم كمال حداد20122023214الهندسة المدنيةبكالوريوس6668

ن اللحام20122023215الهندسة المدنيةبكالوريوس6669 أنثىرهف محمد ياسي 

ذكريزن فايز علي القطايشه20122023218الهندسة المدنيةبكالوريوس6670

ذكرعاصم محمد احمد هنانده20122023219الهندسة المدنيةبكالوريوس6671

ذكرعصام اسامه محمد عبابنه20122023220الهندسة المدنيةبكالوريوس6672

ي20122023221الهندسة المدنيةبكالوريوس6673 ذكرعبدهللا محمد موىس الزعث 

أنثىيارا خليل يوسف الحارون20122023222الهندسة المدنيةبكالوريوس6674

ي ابوحمد20122023223الهندسة المدنيةبكالوريوس6675
ي نظام حسثن

ذكرحسثن

ذكرمحمد جمال علي القضاة20122023225الهندسة المدنيةبكالوريوس6676

ي عرب20122023227الهندسة المدنيةبكالوريوس6677
ي غسان عبدالغثن

ذكرعبدالغثن

ذكرعبدالرحمن جودت خالد السلمان20122023228الهندسة المدنيةبكالوريوس6678

ذكرعبيده جودت خالد السلمان20122023229الهندسة المدنيةبكالوريوس6679

ذكراحمد رفيق حمدى بطاح20122023230الهندسة المدنيةبكالوريوس6680

ي الشعار 20122023232الهندسة المدنيةبكالوريوس6681
ذكروائل لطفن
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ذكرعبدالرحمن محمد الزحيلي 20122023234الهندسة المدنيةبكالوريوس6682

ل 20122023236الهندسة المدنيةبكالوريوس6683 ن ذكرعبدهللا  عبدالسالم منن 

ن  الصمادي20122023243الهندسة المدنيةبكالوريوس6684 ذكرعبدالرحمن غالب حسي 

ي 20122023247الهندسة المدنيةبكالوريوس6685
ذكرانس  محمد  عمر  مومثن

ذكريزن زياد يعقوب عماري20122023249الهندسة المدنيةبكالوريوس6686

ي20122023256الهندسة المدنيةبكالوريوس6687 ذكرليث عيس ذياب الزعث 

ذكراحمد عمر عصام  جراح20122023257الهندسة المدنيةبكالوريوس6688

ذكرطالل كمال محمد بدوي20122023258الهندسة المدنيةبكالوريوس6689

ي الخطيب20122023259الهندسة المدنيةبكالوريوس6690
ذكرعمار فوزي الفن

ن محمد جيت20122023260الهندسة المدنيةبكالوريوس6691 ذكرقاسم حسي 

ذكرأحمد ربىحي محمد المجدالوي20122023262الهندسة المدنيةبكالوريوس6692

ذكربهاءالدين نجم الدين محمود الطوالبه20122023263الهندسة المدنيةبكالوريوس6693

ذكرسلمان محمد جعفر المطوع20122023265الهندسة المدنيةبكالوريوس6694

ذكرليث سامي بولص ابو خرصن20122023267الهندسة المدنيةبكالوريوس6695

ذكرمحمد حسن محمد العرسان20122023269الهندسة المدنيةبكالوريوس6696

ذكرحسن زهن  احمد عطيات20122023270الهندسة المدنيةبكالوريوس6697

ذكرضياء خالد عوض الهزايمه20122023271الهندسة المدنيةبكالوريوس6698

ذكرعبدهللا عماد الدين عواد القضاه20122023274الهندسة المدنيةبكالوريوس6699

أنثىارساء ابراهيم احمد الربابعه20122023275الهندسة المدنيةبكالوريوس6700

ذكرخالد خليل نعيم رمضان20122023279الهندسة المدنيةبكالوريوس6701

ذكرعمر محمد سليمان الربابعه    20122023281الهندسة المدنيةبكالوريوس6702

ذكرمحمد عبد الكريم صالح الجمحاوي20122023284الهندسة المدنيةبكالوريوس6703

ذكرعالء محمد علي حسن البطاينه20122023285الهندسة المدنيةبكالوريوس6704

ذكرمحمد مطر علي  مطر20122023289الهندسة المدنيةبكالوريوس6705

ي20122023291الهندسة المدنيةبكالوريوس6706
ذكرأحمد فيصل محمد الحورانن

ذكراحمد سعيد محمد عكور20122023293الهندسة المدنيةبكالوريوس6707

ذكرمحمد وليد محمود حسان20122023294الهندسة المدنيةبكالوريوس6708

ن احمد ابوحردان20122023296الهندسة المدنيةبكالوريوس6709 ذكرعدي حسي 

ذكرحمزه غازي  محمود المقصقص20122023297الهندسة المدنيةبكالوريوس6710

ذكرعمر كرم سالمه الحداد20122023298الهندسة المدنيةبكالوريوس6711

ي20122023299الهندسة المدنيةبكالوريوس6712
ذكرمحمود محمد هزاع العرجانن

ذكرعمر عبدالكريم محمد النادر20122023300الهندسة المدنيةبكالوريوس6713

ذكروائل عمر محمود مسعود20122023301الهندسة المدنيةبكالوريوس6714

ي20122023302الهندسة المدنيةبكالوريوس6715
ذكرانس محمود يوسف القريونر

أنثىمثن محمد خن  مىحي الدين  ارشيدات20122023303الهندسة المدنيةبكالوريوس6716

أنثىلينا جمال مصطفن أبوزينه20122023304الهندسة المدنيةبكالوريوس6717

ذكرعبدالرحمن محمد زهن  الخوضي 20122023306الهندسة المدنيةبكالوريوس6718

ن نبيل توفيق سماوي20122023308الهندسة المدنيةبكالوريوس6719 أنثىكرستي 

ذكرهيثم ثابت احمد ابو غيدا20122023309الهندسة المدنيةبكالوريوس6720

ذكرسفيان سعيد حامد عبيدات20122023310الهندسة المدنيةبكالوريوس6721

ذكراحمد محمود احمد زيتون20122023312الهندسة المدنيةبكالوريوس6722

ذكرمحمد نور غزوان جعمور 20122023313الهندسة المدنيةبكالوريوس6723

ذكرغيث غازى عقيل االيوب20122023315الهندسة المدنيةبكالوريوس6724

ذكرمؤيد كمال محمد الكرزون20122023316الهندسة المدنيةبكالوريوس6725

ن جمال محمود عالوي20122023317الهندسة المدنيةبكالوريوس6726 ذكرمحمد امي 

ي20122023318الهندسة المدنيةبكالوريوس6727
ذكرشاكر محمد شاكر الكسوانن

ذكرزيد نارص جميل زكريا20122023319الهندسة المدنيةبكالوريوس6728

ي حسن شويات20122023321الهندسة المدنيةبكالوريوس6729
أنثىتانيا هانن

ذكرأحمد عبد العزيز عبد الكريم أبو الحاج20122023323الهندسة المدنيةبكالوريوس6730

ذكرمحمد مأمون موىس عبيدات20122023324الهندسة المدنيةبكالوريوس6731

ذكراحمد رائد اكرم يعقوب20122023329الهندسة المدنيةبكالوريوس6732
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أنثىهيا عمر سليم الخطيب20122023330الهندسة المدنيةبكالوريوس6733

ي عامر20122023333الهندسة المدنيةبكالوريوس6734
ذكرمنقذ سامي احمد بثن

ذكرمحمد مراد عوض عطن 20122023335الهندسة المدنيةبكالوريوس6735

ذكرطارق يوسف ابراهيم الخطيب20122023337الهندسة المدنيةبكالوريوس6736

أنثىهيا محمد خالد حمد الطراونة20122023338الهندسة المدنيةبكالوريوس6737

ي مصلح20122023339الهندسة المدنيةبكالوريوس6738 ذكراحمد اسامه احمد خن 

أنثىرنيم عصام رشيد الجزار20122023340الهندسة المدنيةبكالوريوس6739

ذكرعمر احمد محمد نصار20122023341الهندسة المدنيةبكالوريوس6740

أنثىهديل احمد نصار الروله20122023343الهندسة المدنيةبكالوريوس6741

ذكريونس عبد القادر حسن الموىس20122023344الهندسة المدنيةبكالوريوس6742

ذكرعمرو اديب زيد مشوجه20122023345الهندسة المدنيةبكالوريوس6743

ذكرسليمان محمد سعيد سليمان عبيدات20122023346الهندسة المدنيةبكالوريوس6744

ذكرصقر ابراهيم رزق الداود     20122023347الهندسة المدنيةبكالوريوس6745

ذكرعبدهللا علي سليمان السعدي20122023350الهندسة المدنيةبكالوريوس6746

ذكرعبدالرحمن كمال عبدالرحمن فريحات20122023351الهندسة المدنيةبكالوريوس6747

ي20122023352الهندسة المدنيةبكالوريوس6748 ذكرعمار عمر علي العلث 

ذكرحذيفة مصطفن عواد الحمد20122023353الهندسة المدنيةبكالوريوس6749

ي سلظي مقطش20122023354الهندسة المدنيةبكالوريوس6750
ذكربهاء هانن

ذكرطالل سميح رشدي البدوي20122023355الهندسة المدنيةبكالوريوس6751

ي    20122023356الهندسة المدنيةبكالوريوس6752
ي هانن

ذكرمحمد وليد محمود بثن

ذكرمحمد محمود محمد بلوط20122023357الهندسة المدنيةبكالوريوس6753

ذكرمحمد فوزات احمد كنعان20122023358الهندسة المدنيةبكالوريوس6754

أنثىقمر خليل عبدالرؤوف الفاخوري20122023359الهندسة المدنيةبكالوريوس6755

ن عبد الحميد عيس حبوش20122023360الهندسة المدنيةبكالوريوس6756 أنثىياسمي 

ذكراحمد عيس احمد محمود     20122023361الهندسة المدنيةبكالوريوس6757

ذكرلؤي زياد نمر الخطيب      20122023364الهندسة المدنيةبكالوريوس6758

ن منن  عمر ابوسلمه20122023365الهندسة المدنيةبكالوريوس6759 أنثىياسمي 

ن حمادنه20122023368الهندسة المدنيةبكالوريوس6760 ذكرباسل بسام حسي 

ذكرمحمد عاطف علي الخصاونه20122023370الهندسة المدنيةبكالوريوس6761

ذكرعلي  رسمي علي  ابو عبيله20122023371الهندسة المدنيةبكالوريوس6762

أنثىاسالم  يوسف  سليمان  البالونه20122023372الهندسة المدنيةبكالوريوس6763

أنثىعلياء نايف حكمت الرفاعي20122023373الهندسة المدنيةبكالوريوس6764

ذكرمحمد زياد محمود حلوش     20122023374الهندسة المدنيةبكالوريوس6765

ذكرمحمود واصل محمد الزغول20122023375الهندسة المدنيةبكالوريوس6766

ذكراحمد غازي نزال الكركي20130023001الهندسة المدنيةبكالوريوس6767

ذكرمحمود عامر عبدالسالم عجاوى20130023004الهندسة المدنيةبكالوريوس6768

ذكريمان نرص فالح العريان20130023005الهندسة المدنيةبكالوريوس6769

ن الجعافره20130023006الهندسة المدنيةبكالوريوس6770 ذكررماح جميل ياسي 

أنثىرنده قتيبه نارص غانم20130023008الهندسة المدنيةبكالوريوس6771

ذكرصهيب فوزي محمد المنارصه20130023009الهندسة المدنيةبكالوريوس6772

أنثىهاله محمد عبدهللا قبالن20130023010الهندسة المدنيةبكالوريوس6773

ي20130023011الهندسة المدنيةبكالوريوس6774
أنثىبراءه محمد محمود المومثن

ذكرسعد جمال سعد ارشيدات20130023012الهندسة المدنيةبكالوريوس6775

ذكرسيف رفعات عبدالرحيم ارشيدات20130023013الهندسة المدنيةبكالوريوس6776

أنثىتقوى محمد محمود قرعان20130023014الهندسة المدنيةبكالوريوس6777

ن عيس محمد االخرس20130023015الهندسة المدنيةبكالوريوس6778 أنثىحني 

أنثىآيه احمد محمود شطناوى20130023016الهندسة المدنيةبكالوريوس6779

ذكراحمد عمران سليمان مصطفن20130023017الهندسة المدنيةبكالوريوس6780

أنثىفرح احمد عبدالرحمن نرصهللا20130023018الهندسة المدنيةبكالوريوس6781

ذكرعبدهللا يحث  احمد الشطرات20130023019الهندسة المدنيةبكالوريوس6782

ذكراحمد عبدالحكيم صالح الجمره20130023021الهندسة المدنيةبكالوريوس6783
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ذكربالل محمد ادم محمد ربابعه20130023022الهندسة المدنيةبكالوريوس6784

ذكرسعد فتىح ابراهيم مطالقه20130023023الهندسة المدنيةبكالوريوس6785

ي محمود عزام20130023024الهندسة المدنيةبكالوريوس6786
ذكرمعاذ عونن

أنثىالهام يوسف محمد الزيود20130023025الهندسة المدنيةبكالوريوس6787

أنثىنسيبه مازن احمد القزاقزه20130023026الهندسة المدنيةبكالوريوس6788

ي20130023028الهندسة المدنيةبكالوريوس6789 أنثىديما اكرم عليان الحىح 

ذكرطارق علي محمد الكتاب20130023030الهندسة المدنيةبكالوريوس6790

ذكرحمزه رجب محمد ابوالشعر20130023031الهندسة المدنيةبكالوريوس6791

أنثىاماىسي علي حسن حجاحجه20130023032الهندسة المدنيةبكالوريوس6792

ي20130023033الهندسة المدنيةبكالوريوس6793
ذكرهاشم سليم الياس الربضن

ذكرعبدالسالم وليد محمد نصار20130023034الهندسة المدنيةبكالوريوس6794

ذكريزن يارس محمد قاسم20130023035الهندسة المدنيةبكالوريوس6795

ي البكار20130023036الهندسة المدنيةبكالوريوس6796
ذكربشار سمن  مفضن

رن  صالح محمد سعيفان20130023037الهندسة المدنيةبكالوريوس6797
أنثى

أنثىبراءه رفاعي عبدالرحمن النمراوى20130023038الهندسة المدنيةبكالوريوس6798

ذكرخليل محمد احمد عواد20130023039الهندسة المدنيةبكالوريوس6799

ذكرمحمد نور محمد خلف أبوغزال20130023040الهندسة المدنيةبكالوريوس6800

أنثىسوسن عبدهللا محمد الهزايمه20130023041الهندسة المدنيةبكالوريوس6801

ي20130023042الهندسة المدنيةبكالوريوس6802 ميساء تيسن  سليم الخديوي الزعث 
أنثى

ن نبيل عبدالفتاح النارص20130023043الهندسة المدنيةبكالوريوس6803 أنثىياسمي 

ن فارس الخطيب20130023044الهندسة المدنيةبكالوريوس6804 ذكراحمد محمد االمي 

ذكرخالد خليل محمد البلوى20130023045الهندسة المدنيةبكالوريوس6805

ذكرسيف هللا احمد ذيب هياجنه20130023046الهندسة المدنيةبكالوريوس6806

ذكراسامه وليد رسمي احمد يوسف20130023047الهندسة المدنيةبكالوريوس6807

ي20130023049الهندسة المدنيةبكالوريوس6808
أنثىيش عدىلي محمد العفيفن

أنثىازهار قاسم محمود الذيابات20130023051الهندسة المدنيةبكالوريوس6809

ن طشطوش20130023052الهندسة المدنيةبكالوريوس6810 ذكرمحمد نضال ياسي 

ذكربهاءالدين فالح محمد العموش20130023053الهندسة المدنيةبكالوريوس6811

ذكرابراهيم احمد مصطفن حميدان20130023055الهندسة المدنيةبكالوريوس6812

أنثىهديل عدنان محمد الداللعه20130023056الهندسة المدنيةبكالوريوس6813

ن20130023057الهندسة المدنيةبكالوريوس6814 ذكرمحمد نرص كمال حسي 

يف صالح20130023059الهندسة المدنيةبكالوريوس6815 أنثىشهد محمد رسر

ذكرعماد محمد خالد صالح يغمور20130023060الهندسة المدنيةبكالوريوس6816

ن الروسان20130023061الهندسة المدنيةبكالوريوس6817 ذكرسليمان بالل ياسي 

ذكرمراد منصور نارص المصطفن20130023063الهندسة المدنيةبكالوريوس6818

ذكرابراهيم صالح ابراهيم العمرى20130023064الهندسة المدنيةبكالوريوس6819

ذكرهيثم محمد محمد الحراحشة20130023066الهندسة المدنيةبكالوريوس6820

ذكرمحمد خلف احمد ابوالعسل20130023067الهندسة المدنيةبكالوريوس6821

ذكروليد خالد محمد الخطيب20130023068الهندسة المدنيةبكالوريوس6822

ذكرصالح محمد صالح صالح20130023069الهندسة المدنيةبكالوريوس6823

ذكرعبدهللا محمد اسامه جاد عزام20130023070الهندسة المدنيةبكالوريوس6824

ذكرمحمد ابراهيم اسماعيل الدقس20130023071الهندسة المدنيةبكالوريوس6825

أنثىنور باسم كايد قرقز20130023073الهندسة المدنيةبكالوريوس6826

أنثىنورس شكري احمد العمري20130023074الهندسة المدنيةبكالوريوس6827

أنثىدانيا سلطان احمد الصمادي20130023075الهندسة المدنيةبكالوريوس6828

ذكرظفار نواف قاسم عبيدات20130023078الهندسة المدنيةبكالوريوس6829

ن جميل محمد الحبايبه20130023079الهندسة المدنيةبكالوريوس6830 أنثىحني 

ن عودات20130023080الهندسة المدنيةبكالوريوس6831 ذكرحسان عبدالكريم حسي 

أنثىمثن بكر محمد أبو عناب20130023081الهندسة المدنيةبكالوريوس6832

ن بيان20130023082الهندسة المدنيةبكالوريوس6833 ذكريزن فؤاد حسي 

يف ابولبده20130023083الهندسة المدنيةبكالوريوس6834 ذكرمحمد فتىحي رسر
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ذكرطارق علي عبد فحيلي20130023086الهندسة المدنيةبكالوريوس6835

أنثىحال كمال صالح السلظي20130023088الهندسة المدنيةبكالوريوس6836

ذكرمحمد زهن  محمد الخطيب20130023089الهندسة المدنيةبكالوريوس6837

ذكرمؤيد يوسف عيس النوافله20130023090الهندسة المدنيةبكالوريوس6838

ذكرغيث محمد طالب الخطباء20130023091الهندسة المدنيةبكالوريوس6839

ي عدوان النعيمي20130023092الهندسة المدنيةبكالوريوس6840 ذكرباسل راج 

ذكراحمد خالد الطالب الحطاب20130023093الهندسة المدنيةبكالوريوس6841

ذكريزن رسمي صالح ردايده20130023095الهندسة المدنيةبكالوريوس6842

ي فياض20130023096الهندسة المدنيةبكالوريوس6843
أنثىايمان محمد قاسم بثن

ي20130023101الهندسة المدنيةبكالوريوس6844  الزعث 
ن ذكرمحمد يوسف حسي 

ذكرمحمد زياد نواف الجراح20130023102الهندسة المدنيةبكالوريوس6845

ن20130023104الهندسة المدنيةبكالوريوس6846 ذكرمحمد يارس محمد الزواتي 

ذكرطارق نبيل عبدالحميد ابودغمه20130023105الهندسة المدنيةبكالوريوس6847

ذكرمراد رياض ابراهيم عويس20130023106الهندسة المدنيةبكالوريوس6848

ذكراحمد علي محمد مقدادي20130023107الهندسة المدنيةبكالوريوس6849

ي20130023108الهندسة المدنيةبكالوريوس6850
ن موفق محمد المومثن ذكرمعنر

ن20130023114الهندسة المدنيةبكالوريوس6851 ذكرمحمود جمال محمد فراسي 

ذكرتامر فايز سعيد الخصاونه20130023116الهندسة المدنيةبكالوريوس6852

ذكرمحمود عدنان محمود عبيدات20130023117الهندسة المدنيةبكالوريوس6853

ي علي احمد داود20130023120الهندسة المدنيةبكالوريوس6854
ذكردانن

ذكرهمام يونس اسمر ابوشحاده20130023121الهندسة المدنيةبكالوريوس6855

ذكرعبدهللا محمود عبدهللا العمري20130023124الهندسة المدنيةبكالوريوس6856

ذكرمحمود راتب اسعيد الديكه20130023125الهندسة المدنيةبكالوريوس6857

ذكرمحمود شمس الدين محمود ملكاوي20130023126الهندسة المدنيةبكالوريوس6858

ذكرانس جمال جميل حجاز20130023127الهندسة المدنيةبكالوريوس6859

ذكراحمد محمود عبدهللا غريز20130023130الهندسة المدنيةبكالوريوس6860

ايثار علي منصور السنجالوي20130023131الهندسة المدنيةبكالوريوس6861
أنثى

ذكرحلمي  احمد صالح القباىطي20130023132الهندسة المدنيةبكالوريوس6862

ن احمد الدرادره20130023133الهندسة المدنيةبكالوريوس6863 ذكراحمد حسي 

أنثىمروه عمر محمد الجرادات20130023134الهندسة المدنيةبكالوريوس6864

ات20130023135الهندسة المدنيةبكالوريوس6865 أنثىدانه بسام مصطفن خضن 

ار احمد صوالحه20130023136الهندسة المدنيةبكالوريوس6866 ن رصن أنثىلي 

ذكرعمرو معن مصطفن جرادات20130023137الهندسة المدنيةبكالوريوس6867

ي20130023139الهندسة المدنيةبكالوريوس6868
ذكرمحمد صادق علي النخالنن

أنثىرؤى محمد محمود خزاعله20130023141الهندسة المدنيةبكالوريوس6869

ذكرمهند عبدهللا علي الذيابات20130023142الهندسة المدنيةبكالوريوس6870

أنثىدعاء احمد عوده سليمان20130023143الهندسة المدنيةبكالوريوس6871

ذكرحسام احمد ابراهيم الخطيب20130023144الهندسة المدنيةبكالوريوس6872

أنثىتسنيم محمد تيسن  مبارك الربابعه20130023145الهندسة المدنيةبكالوريوس6873

ي علي الزبون20130023146الهندسة المدنيةبكالوريوس6874
ذكرعلي هانن

ذكرمؤمن علي محمود طلفاح20130023147الهندسة المدنيةبكالوريوس6875

ذكرحمزه فوزي علي الخطيب20130023148الهندسة المدنيةبكالوريوس6876

أنثىراما نضال احمد ابوالهيجاء20130023150الهندسة المدنيةبكالوريوس6877

ذكرعبدالحيلم غالب عبدالحليم أبوعبود20130023151الهندسة المدنيةبكالوريوس6878

ي20130023152الهندسة المدنيةبكالوريوس6879
ن احمد مومثن ذكرعباده حسي 

ذكراحمد محمد خلف الخزاعله20130023153الهندسة المدنيةبكالوريوس6880

ذكرعبدهللا عبدالوهاب عليان الحنيظي20130023154الهندسة المدنيةبكالوريوس6881

ي20130023155الهندسة المدنيةبكالوريوس6882
ذكرزيد فواز محمد مومثن

ي20130023156الهندسة المدنيةبكالوريوس6883
غونى ذكرعمر مشن  زهدى الن 

أنثىرغد موفق محمد الداود20130023157الهندسة المدنيةبكالوريوس6884

ذكرعبيده علي محمد جنيدي20130023158الهندسة المدنيةبكالوريوس6885
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ي20130023160الهندسة المدنيةبكالوريوس6886
ذكرمحمود نعيم محمود المومثن

ذكرمحمود فيصل عبد الكريم اقصن 20130023161الهندسة المدنيةبكالوريوس6887

أنثىمها رعد محمد رماضنه20130023162الهندسة المدنيةبكالوريوس6888

ات20130023163الهندسة المدنيةبكالوريوس6889 أنثىنور موفق حسن الشقن 

ذكرعمر محمد احمد الزغول20130023164الهندسة المدنيةبكالوريوس6890

يك20130023165الهندسة المدنيةبكالوريوس6891 ذكرصالح منن  خالد الن 

أنثىمالك احمد سعيد الطويل20130023166الهندسة المدنيةبكالوريوس6892

ذكرعماد احمد محمد مبارك20130023167الهندسة المدنيةبكالوريوس6893

أنثىرانيه بسام نايف الرفاعي20130023168الهندسة المدنيةبكالوريوس6894

ذكرمهند بسام محمد الوديان20130023169الهندسة المدنيةبكالوريوس6895

أنثىصوفيا عبدالكريم محمود عبيدات20130023170الهندسة المدنيةبكالوريوس6896

ي ملحم20130023171الهندسة المدنيةبكالوريوس6897
ذكرحسن كايد حسن بثن

ي20130023172الهندسة المدنيةبكالوريوس6898
ن ياعن ذكرمحمد يحث  حسي 

ذكرحمزه علي احمد عمري20130023173الهندسة المدنيةبكالوريوس6899

أنثىبنان خالد سليمان عبابنه20130023174الهندسة المدنيةبكالوريوس6900

ذكرطيف محمد يوسف مقابله20130023175الهندسة المدنيةبكالوريوس6901

ذكرمحمد كامل عبدالرحمن عبابنه20130023176الهندسة المدنيةبكالوريوس6902

ذكرعالء علي محمد نجادات20130023181الهندسة المدنيةبكالوريوس6903

ذكرعباده احمد علي يعاقبه20130023182الهندسة المدنيةبكالوريوس6904

ذكروائل عاطف حسن الدغيمات20130023183الهندسة المدنيةبكالوريوس6905

أنثىشدى قيس فالح مهيدات20130023184الهندسة المدنيةبكالوريوس6906

ذكرنديم عالء الدين فايز الفقهاء20130023185الهندسة المدنيةبكالوريوس6907

ي سلمان20130023186الهندسة المدنيةبكالوريوس6908
ذكرمحمد جارس سعود بثن

ذكراحمد خالد احمد الدومي20130023187الهندسة المدنيةبكالوريوس6909

ي20130023188الهندسة المدنيةبكالوريوس6910
ي احمد المومثن

ذكراسالم صدفر

ذكرتامر محمد حمزه بطاينه20130023191الهندسة المدنيةبكالوريوس6911

ي خليف المعنقر20130023192الهندسة المدنيةبكالوريوس6912
ذكرامام مفضن

ذكراحمد زهن  فالح السالم20130023193الهندسة المدنيةبكالوريوس6913

ذكرسعد مناف محمود التل20130023194الهندسة المدنيةبكالوريوس6914

ذكرفراس نسيم بهجت الخصاونه20130023195الهندسة المدنيةبكالوريوس6915

ذكرعبادة محمود سليمان شويات20130023199الهندسة المدنيةبكالوريوس6916

أنثىاالء منذر جميل بركه20130023200الهندسة المدنيةبكالوريوس6917

ذكرموىس يوسف عطيه العالونه20130023201الهندسة المدنيةبكالوريوس6918

ي20130023202الهندسة المدنيةبكالوريوس6919
ن النعواىسر ذكريزيد فرج حسي 

ذكرليث علي حسن عبابنه20130023203الهندسة المدنيةبكالوريوس6920

ذكرزيد منصور عبدهللا عبيدات20130023205الهندسة المدنيةبكالوريوس6921

ذكرمحمد حسن محمد العمري20130023206الهندسة المدنيةبكالوريوس6922

ذكرمحمد كساب سليمان أبوالنرص20130023208الهندسة المدنيةبكالوريوس6923

ذكرادريس مروان محمود حرب20130023210الهندسة المدنيةبكالوريوس6924

أنثىدانا اسامه احمد العمري20130023213الهندسة المدنيةبكالوريوس6925

ي20130023214الهندسة المدنيةبكالوريوس6926 الرا قفطان صالح الزعث 
أنثى

ن العمرى20130023215الهندسة المدنيةبكالوريوس6927 أنثىفرح محمد حسي 

أنثىنجوى محمد يوسف ابوحمدان20130023216الهندسة المدنيةبكالوريوس6928

ي20130023217الهندسة المدنيةبكالوريوس6929
ف محمد المومثن أنثىثناء ارسر

ذكرمجد محمد هايل الجراح20130023218الهندسة المدنيةبكالوريوس6930

ذكراحمد وائل محمد قبالن20130023219الهندسة المدنيةبكالوريوس6931

ذكرعبدهللا محمد علي العمري20130023220الهندسة المدنيةبكالوريوس6932

ذكرسيف مهند زيد العمرى20130023221الهندسة المدنيةبكالوريوس6933

أنثىبتول محمد احمد نصن 20130023222الهندسة المدنيةبكالوريوس6934

ذكرمحمد علي محمد خناطله20130023223الهندسة المدنيةبكالوريوس6935

ذكرغيث محمد سليمان الهالالت20130023224الهندسة المدنيةبكالوريوس6936

136/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

أنثىعال صبىحي موىس الدرابسه20130023225الهندسة المدنيةبكالوريوس6937

ذكرمأمون خلف محمود المبارك20130023226الهندسة المدنيةبكالوريوس6938

ات20130023227الهندسة المدنيةبكالوريوس6939 أنثىاسيل رمضان محمود نصن 

ي20130023228الهندسة المدنيةبكالوريوس6940
ي قاسم المومثن

ذكرقاسم عونن

ذكرعدي فايز عبدالقادر دقامسه20130023229الهندسة المدنيةبكالوريوس6941

أنثىهديل محمد فيصل شطناوي20130023230الهندسة المدنيةبكالوريوس6942

ذكرعصام محمود يوسف عيادات20130023231الهندسة المدنيةبكالوريوس6943

ذكراحمد محمد احمد الغدران20130023232الهندسة المدنيةبكالوريوس6944

ي20130023233الهندسة المدنيةبكالوريوس6945
ذكرعبدهللا محمد علي هالل المومثن

ن مقدادي20130023235الهندسة المدنيةبكالوريوس6946 أنثىتسنيم محمد حسي 

ف الدين محمد محمود الشيوخ20130023236الهندسة المدنيةبكالوريوس6947 ذكررسر

ذكراسامه احمد محمد توفيق الصمادى20130023237الهندسة المدنيةبكالوريوس6948

ذكرعمر صالح محمد الحسينات20130023238الهندسة المدنيةبكالوريوس6949

ذكرفادي بالل محمد عمر20130023239الهندسة المدنيةبكالوريوس6950

ذكرابراهيم اسماعيل ابراهيم مطالقه20130023240الهندسة المدنيةبكالوريوس6951

ذكرمحمد عزت عبدالرحيم مقصقص20130023241الهندسة المدنيةبكالوريوس6952

ذكرسعد  وضاح  سلمان الخليفة 20130023242الهندسة المدنيةبكالوريوس6953

ذكرمحمد رياض سليمان بشابشة20130023243الهندسة المدنيةبكالوريوس6954

أنثىتمارا قاسم احمد الدردور20130023245الهندسة المدنيةبكالوريوس6955

ذكرصهيب محمد عايد أبودلو20130023246الهندسة المدنيةبكالوريوس6956

ذكريزن انور صالح حمايده20130023247الهندسة المدنيةبكالوريوس6957

ذكرمكرم امجد محمد الشبول20130023248الهندسة المدنيةبكالوريوس6958

ذكرحسام رشيد محمد البشابشه20130023249الهندسة المدنيةبكالوريوس6959

ذكرمحمد عوض خرصن العبيدهللا20130023251الهندسة المدنيةبكالوريوس6960

ذكرراشد محمد خالد الردايده20130023252الهندسة المدنيةبكالوريوس6961

ن20130023253الهندسة المدنيةبكالوريوس6962 ذكراحمد نارص احمد حسي 

ن سلمان20130023254الهندسة المدنيةبكالوريوس6963  سمن  حسي 
ذكرمصطفن

أنثىرغد صالح سليمان العالونه20130023255الهندسة المدنيةبكالوريوس6964

ذكرباسل ادريس صالح بطاينه20130023256الهندسة المدنيةبكالوريوس6965

ذكرمحمد احمد ظاهر قيشاوي20130023257الهندسة المدنيةبكالوريوس6966

ذكرحسن ذيب حسن الزيود20131023001الهندسة المدنيةبكالوريوس6967

ي20131023002الهندسة المدنيةبكالوريوس6968 مريم عبدالرحمن صالح الزعث 
أنثى

ن ابراهيم سالم20132023001الهندسة المدنيةبكالوريوس6969 أنثىندى حسي 

ذكرمحمد حسام الدين اغا الحاىسي 20132023006الهندسة المدنيةبكالوريوس6970

ذكرأنس محمد حجازي 20132023008الهندسة المدنيةبكالوريوس6971

ذكرمحمد فضل محمد معن  توكل 20132023009الهندسة المدنيةبكالوريوس6972

ن سعد  فاضل  الماس20132023011الهندسة المدنيةبكالوريوس6973 ذكرحسي 

ذكرأحمد منن  علي عبيدات20132023012الهندسة المدنيةبكالوريوس6974

ذكرصهيب عطا موىس غانم20132023014الهندسة المدنيةبكالوريوس6975

ذكرعمر حسن عبدهللا التعمري20132023016الهندسة المدنيةبكالوريوس6976

ذكرعمر خالد محمود عبدالجابر20132023017الهندسة المدنيةبكالوريوس6977

ذكرالشامي " وليد نايف"عبدهللا  نبيل 20132023019الهندسة المدنيةبكالوريوس6978

ذكرصالح الدين عبد السالم فاضل فريحات20132023021الهندسة المدنيةبكالوريوس6979

ذكرطارق زياد محمد محمد20132023024الهندسة المدنيةبكالوريوس6980

ي 20132023025الهندسة المدنيةبكالوريوس6981
ذكرمحمد عزت محمود الجباصيثن

ذكرمحمد زياد علي عبنده20132023027الهندسة المدنيةبكالوريوس6982

ذكرعمر  محمد  الحريري 20132023028الهندسة المدنيةبكالوريوس6983

ذكرطارق اكرم المرصي 20132023030الهندسة المدنيةبكالوريوس6984

ذكرنرصي  اياد  نرصي  االطرش20132023033الهندسة المدنيةبكالوريوس6985

ذكرجمال غانم رشيد غانم20132023034الهندسة المدنيةبكالوريوس6986

ذكرايهاب علي قاسم المصطفن20132023036الهندسة المدنيةبكالوريوس6987
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ذكراحمد اسامه القداح 20132023037الهندسة المدنيةبكالوريوس6988

ذكربكر محمد عزمي  االتاىسي 20132023042الهندسة المدنيةبكالوريوس6989

ذكررامز محمد خن  شيخ الغنامه 20132023045الهندسة المدنيةبكالوريوس6990

ذكرعماد محمد غازي فهد 20132023046الهندسة المدنيةبكالوريوس6991

ي20132023051الهندسة المدنيةبكالوريوس6992 ذكرأحمد  مرهف راتب الدرون 

ي20132023052الهندسة المدنيةبكالوريوس6993 ن ذكرعلي محمد احمد صغن  عنن 

ذكرفادي  مجن   عيس الهواش20132023054الهندسة المدنيةبكالوريوس6994

ذكرمالك غسان محمود ابو مونس20132023055الهندسة المدنيةبكالوريوس6995

اوي20132023059الهندسة المدنيةبكالوريوس6996 ذكراسامه علي يوسف خرصن

ذكرزيد ثائر محمد وحشات20132023061الهندسة المدنيةبكالوريوس6997

ذكرعلي معتصم الباشا 20132023062الهندسة المدنيةبكالوريوس6998

ذكرسامي محمود  احمد20132023063الهندسة المدنيةبكالوريوس6999

هللا عبدالدايم 20132023065الهندسة المدنيةبكالوريوس7000 ذكرمحمد براء خن 

ذكرمهيب عبدالعليم الطرشه 20132023066الهندسة المدنيةبكالوريوس7001

ذكرنور صالح الشواف 20132023067الهندسة المدنيةبكالوريوس7002

ذكرفؤاد محمد عرفات يوسف البنا20132023068الهندسة المدنيةبكالوريوس7003

ذكرفيصل محمد نور االحمد 20132023069الهندسة المدنيةبكالوريوس7004

ات20132023071الهندسة المدنيةبكالوريوس7005 ن ذكرعبداالله محمد عبدهللا عنن 

ن20132023072الهندسة المدنيةبكالوريوس7006 ن حسي  ذكرحمزه احمد امي 

ذكرمحمد  فخري احمد مفلح20132023073الهندسة المدنيةبكالوريوس7007

ذكراحمد عدنان  قاسم شطناوي20132023074الهندسة المدنيةبكالوريوس7008

ن المعتصم فضل ابو صهيون20132023075الهندسة المدنيةبكالوريوس7009 ذكرمعنر

ذكرحمزه عمر سعود أبوالسمن20132023076الهندسة المدنيةبكالوريوس7010

ي20132023081الهندسة المدنيةبكالوريوس7011  وجدي منن  مرج 
ذكربشر

ذكرمحمد كمال الدين ذيب عموره20132023082الهندسة المدنيةبكالوريوس7012

ي20132023091الهندسة المدنيةبكالوريوس7013
ذكريزيد فراس نارص مومثن

كات20132023096الهندسة المدنيةبكالوريوس7014 ذكرمحمود عمر محمود الن 

ي20132023097الهندسة المدنيةبكالوريوس7015
أنثىبلقيس هاشم رضوان المومثن

ذكرعمار جعفر عبدهللا التميمي20132023103الهندسة المدنيةبكالوريوس7016

ذكرعزم سميح الياس أبورحمون20132023105الهندسة المدنيةبكالوريوس7017

ذكرشادي عبدهللا حنا مقطش20132023106الهندسة المدنيةبكالوريوس7018

ذكرحمزه أحمد ساير العواوده20132023108الهندسة المدنيةبكالوريوس7019

ذكرثائر نضال سميح صايمه20132023110الهندسة المدنيةبكالوريوس7020

ذكرمحمود احمد عواد 20132023116الهندسة المدنيةبكالوريوس7021

ذكرقضي محمود بسام تايه20132023123الهندسة المدنيةبكالوريوس7022

ذكرمحمد امجد خالد رجوب20132023124الهندسة المدنيةبكالوريوس7023

أنثىالنا خالد محمد عوض20132023125الهندسة المدنيةبكالوريوس7024

ذكرعمر عبد الحكيم فليح العبد20132023126الهندسة المدنيةبكالوريوس7025

ذكرمالك حازم عادل النمري20132023128الهندسة المدنيةبكالوريوس7026

ذكرعمر محمد يوسف أبوطه20132023132الهندسة المدنيةبكالوريوس7027

ي سالم20132023133الهندسة المدنيةبكالوريوس7028
ذكرمؤمن محمد حسثن

ذكرمهاب محمد علي أبوارواق20132023138الهندسة المدنيةبكالوريوس7029

ذكرأيمن إبراهيم رجب النابلسي20132023150الهندسة المدنيةبكالوريوس7030

ي20132023153الهندسة المدنيةبكالوريوس7031 ذكرمهند  نضال نادر خندقىح 

ذكرمجد محمد نهار الخواطره20132023154الهندسة المدنيةبكالوريوس7032

ذكرسامر بسام محمد يونس20132023159الهندسة المدنيةبكالوريوس7033

ذكرفيصل أسامة يوسف الرفاعي20132023161الهندسة المدنيةبكالوريوس7034

ذكرعمرو   معن  علي الحراسيس20132023163الهندسة المدنيةبكالوريوس7035

ذكربالل بشار زينو 20132023164الهندسة المدنيةبكالوريوس7036

ي محمد الشناق20132023166الهندسة المدنيةبكالوريوس7037
أنثىساجده وصفن

أنثىرهام محمود سليمان رواشده20132023176الهندسة المدنيةبكالوريوس7038
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ذكرمؤمن منذر يوسف الكوفىحي20132023179الهندسة المدنيةبكالوريوس7039

ذكرعدنان فوزي محمد حيدر20132023181الهندسة المدنيةبكالوريوس7040

ي 20132023187الهندسة المدنيةبكالوريوس7041
ذكراحمد محمد سالم المعرصانن

ن المحمد 20132023190الهندسة المدنيةبكالوريوس7042 ذكرالحسن حسي 

ذكرعبد الرحمن تيسن  أديب افقيس20132023192الهندسة المدنيةبكالوريوس7043

ذكرليث جمال احمد مرزوق20132023193الهندسة المدنيةبكالوريوس7044

ذكرمعتصم منصور احمد الخطيب20132023194الهندسة المدنيةبكالوريوس7045

ذكركرم  حسن  محمد ابو شمط 20132023195الهندسة المدنيةبكالوريوس7046

أنثىعال محمد رضوان التميمي20132023207الهندسة المدنيةبكالوريوس7047

ذكرعمر هايل قاسم درابسه20132023208الهندسة المدنيةبكالوريوس7048

أنثىهبه عادل عبدالكريم المرصى20132023209الهندسة المدنيةبكالوريوس7049

ذكرمحمد عمر نبيل احمد التميمي20132023213الهندسة المدنيةبكالوريوس7050

ي القواسمي20132023219الهندسة المدنيةبكالوريوس7051
ي لطفن

ذكرمهند حسثن

ن العمرى20132023221الهندسة المدنيةبكالوريوس7052 ذكرمالك عبدهللا حسي 

ذكرمهدي محمود عامل 20132023225الهندسة المدنيةبكالوريوس7053

ن20132023228الهندسة المدنيةبكالوريوس7054  ياسي 
أنثىايمان سمن  مصطفن

ذكراحمد عدنان خالد كناكري20132023229الهندسة المدنيةبكالوريوس7055

ن20132023235الهندسة المدنيةبكالوريوس7056 ذكرهشام  محمد عزيز ابوحسي 

ذكرمحمد سعدي محمد طه20132023237الهندسة المدنيةبكالوريوس7057

ذكرمصطفن  ايمن مصطفن الخطيب20132023238الهندسة المدنيةبكالوريوس7058

ذكراحمد زياد احمد حتامله20132023240الهندسة المدنيةبكالوريوس7059

ذكرامجد  سمن   هالل  مقطش20132023245الهندسة المدنيةبكالوريوس7060

أنثىرانيا اسامه عرسان أبوالهيجاء20132023247الهندسة المدنيةبكالوريوس7061

ي20132023250الهندسة المدنيةبكالوريوس7062
ذكرطارق مىحي الدين سعدى الحلبونن

ذكرحسن محمد حسن معابره20132023251الهندسة المدنيةبكالوريوس7063

ن بخيت سلظي فاخوري20132023252الهندسة المدنيةبكالوريوس7064 أنثىنرمي 

ذكراحمد هشام علي حجازي20132023253الهندسة المدنيةبكالوريوس7065

ذكرعبدهللا محمد طه  شمسي باشا 20132023254الهندسة المدنيةبكالوريوس7066

ذكرسالم قسيم سالم الروسان20132023256الهندسة المدنيةبكالوريوس7067

ذكرمحمد اغزاوى نهار العبدهللا20132023257الهندسة المدنيةبكالوريوس7068

ذكراسعد عبد الجليل اسعد ابو رسايا20132023258الهندسة المدنيةبكالوريوس7069

ذكرزيد احمد شايش النصن 20132023259الهندسة المدنيةبكالوريوس7070

ذكرعبدهللا محمد جهاد محمود اسعد20132023261الهندسة المدنيةبكالوريوس7071

ذكرفؤاد جمال ابراهيم البايض20132023262الهندسة المدنيةبكالوريوس7072

أنثىساجده هايل فالح الحوري20132023263الهندسة المدنيةبكالوريوس7073

ذكرامن  عبد الكريم حامد االدهمي20132023265الهندسة المدنيةبكالوريوس7074

ي يونس20132023267الهندسة المدنيةبكالوريوس7075
أنثىالعنود يونس صالح بثن

ذكرنارص منذر ممدوح الموال20132023268الهندسة المدنيةبكالوريوس7076

ن رجوب20132023269الهندسة المدنيةبكالوريوس7077 أنثىالنا وفاق حسي 

ذكرصهيب احمد سالم موىس20132023270الهندسة المدنيةبكالوريوس7078

ذكرزيد راتب محمد اعليان20132023271الهندسة المدنيةبكالوريوس7079

ذكرانس محمد سعيد فواز مصطفن20132023272الهندسة المدنيةبكالوريوس7080

ذكرفواز فراس فواز الصمادى20132023273الهندسة المدنيةبكالوريوس7081

ه20132023274الهندسة المدنيةبكالوريوس7082 ي محمد صن  ذكرقيس صن 

ذكرعلي جميل ذيب زهران20132023275الهندسة المدنيةبكالوريوس7083

ذكرأسامه محمود جمال قطان 20132023276الهندسة المدنيةبكالوريوس7084

ذكرزيد ارقم عبدالرزاق الرباعي20132023277الهندسة المدنيةبكالوريوس7085

ذكرحسام رشدى ذيب حداد20132023279الهندسة المدنيةبكالوريوس7086

ذكرصهيب ابراهيم علي طاهات20132023280الهندسة المدنيةبكالوريوس7087

ذكراسامه  نضال  محسن عبيدات20132023281الهندسة المدنيةبكالوريوس7088

ي نائل عقيل الصباغ20132023282الهندسة المدنيةبكالوريوس7089
ذكرهثن
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ذكرممدوح مهند جعمور 20132023283الهندسة المدنيةبكالوريوس7090

ذكرمحمد احمد جودت صالح20132023284الهندسة المدنيةبكالوريوس7091

ذكرحازم غازي محمود المقصقص20132023286الهندسة المدنيةبكالوريوس7092

ذكرمحمد بدر محمد الزرعي20132023288الهندسة المدنيةبكالوريوس7093

ذكرحران عصام موىس اندراوس20132023290الهندسة المدنيةبكالوريوس7094

ن العظمه20132023295الهندسة المدنيةبكالوريوس7095 ذكرمحمد ابراهيم حسي 

ذكرعبد الملك غزوان جعمور 20132023299الهندسة المدنيةبكالوريوس7096

ذكرسعود عذاب اللطيف 20132023301الهندسة المدنيةبكالوريوس7097

ذكريزيد محمد فهد الديارنه20132023302الهندسة المدنيةبكالوريوس7098

ي عيس20132023303الهندسة المدنيةبكالوريوس7099
ذكرامجد صالح عبدالكريم بثن

ذكرايهم حسن محمد الصالح20132023304الهندسة المدنيةبكالوريوس7100

ن20132023305الهندسة المدنيةبكالوريوس7101 ي محمود شواهي 
ذكرجعفر هانن

ي20132023306الهندسة المدنيةبكالوريوس7102
يف احمد محمد عجلونن ذكررسر

ذكريزن مهند عزت الحمد20132023307الهندسة المدنيةبكالوريوس7103

ذكرحمزة مهدي سميح المدموج20132023310الهندسة المدنيةبكالوريوس7104

ذكرعبد الرحمن عادل رجب 20132023311الهندسة المدنيةبكالوريوس7105

ي20132023314الهندسة المدنيةبكالوريوس7106
ذكريزن بسمان علي الشجن

ذكرماجد وائل كايد ابريوش20132023315الهندسة المدنيةبكالوريوس7107

ي20132023316الهندسة المدنيةبكالوريوس7108
ذكرمحمد بكر شحده الصيفن

و شهابات20132023317الهندسة المدنيةبكالوريوس7109 ذكربهاء الدين ابراهيم خن 

أنثىضىح خالد سالم رشيدات20132023318الهندسة المدنيةبكالوريوس7110

ذكرمصطفن نارص مصطفن جرادات20132023319الهندسة المدنيةبكالوريوس7111

ذكرسامي غازى علي العفيف20132023320الهندسة المدنيةبكالوريوس7112

ي20132023321الهندسة المدنيةبكالوريوس7113
ن حامد المومثن ذكرمحمد حسي 

ن20132023322الهندسة المدنيةبكالوريوس7114 ذكرمحمود سمن  محمد حسي 

أنثىسىح  احمد خرصن الربايعه20132023323الهندسة المدنيةبكالوريوس7115

ذكرليث احمد عيس الصبيىحي20132023324الهندسة المدنيةبكالوريوس7116

أنثىدانا محمد عبدهللا محمود20132023325الهندسة المدنيةبكالوريوس7117

ذكرعلي محمد علي ساق هللا20132023326الهندسة المدنيةبكالوريوس7118

أنثىايه فوزي احمد عبيدات20132023328الهندسة المدنيةبكالوريوس7119

أنثىسماح بالل عيس خنجر20132023329الهندسة المدنيةبكالوريوس7120

أنثىسارة احمد سليم الشويات20132023330الهندسة المدنيةبكالوريوس7121

ذكرقيس يارس اندراوس اندراوس20132023331الهندسة المدنيةبكالوريوس7122

ي20132023334الهندسة المدنيةبكالوريوس7123
ذكرمراد عبدهللا رجا جهمانن

يف رشيد أبوالجزر20132023335الهندسة المدنيةبكالوريوس7124 أنثىايه رسر

ذكرمالك جمال فوزى عبدهللا20132023336الهندسة المدنيةبكالوريوس7125

ذكرغيث محمد علي النوارصة20140023001الهندسة المدنيةبكالوريوس7126

ذكرمحمود احمد علي شطناوي20140023002الهندسة المدنيةبكالوريوس7127

ذكرعمر فائق طايل عواوده20140023003الهندسة المدنيةبكالوريوس7128

ذكراحمد جميل منصور مغايره20140023004الهندسة المدنيةبكالوريوس7129

ذكربكر عبدالمجيد محمد الشبول20140023005الهندسة المدنيةبكالوريوس7130

أنثىرسى احمد صالح الضامن20140023006الهندسة المدنيةبكالوريوس7131

ذكرنارص خالد علي الكساسبه20140023007الهندسة المدنيةبكالوريوس7132

ذكرقيس باسم قاسم عضيبات20140023008الهندسة المدنيةبكالوريوس7133

ي20140023009الهندسة المدنيةبكالوريوس7134
أنثىرند بالل ارحيل المومثن

ذكركرم نضال عبدالمجيد داود20140023010الهندسة المدنيةبكالوريوس7135

ي20140023011الهندسة المدنيةبكالوريوس7136 ذكرمحمود خالد محمود سعود الزعث 

ن ابوبكر20140023012الهندسة المدنيةبكالوريوس7137 ذكرعاصم محمود حسي 

ذكرقاسم تركي قاسم ابوكساب20140023013الهندسة المدنيةبكالوريوس7138

ذكراسيد جمال محمد طيظي20140023014الهندسة المدنيةبكالوريوس7139

ي20140023015الهندسة المدنيةبكالوريوس7140
ي هانن

ن بثن ذكراحمد كمال الدين حسي 
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ذكرمروان موفق فريوان الصالح20140023016الهندسة المدنيةبكالوريوس7141

ذكرعبدهللا سالم عبدالمحسن الرواشده20140023017الهندسة المدنيةبكالوريوس7142

ذكرعبدهللا غالب عبدهللا اكباريه20140023018الهندسة المدنيةبكالوريوس7143

ي20140023019الهندسة المدنيةبكالوريوس7144 ذكريحث  محمد سالمه البستنىح 

ذكرمحمود يوسف احمد ابولباد20140023020الهندسة المدنيةبكالوريوس7145

ذكريزن خرصن عارف الهواوشه20140023021الهندسة المدنيةبكالوريوس7146

ذكريوسف محمد علي سماره20140023022الهندسة المدنيةبكالوريوس7147

أنثىغروب احمد محمود العليمات20140023024الهندسة المدنيةبكالوريوس7148

ات20140023025الهندسة المدنيةبكالوريوس7149 ذكرمجد احمد حمد هن 

ذكرعمر عطاهللا مطر مطلق20140023026الهندسة المدنيةبكالوريوس7150

أنثىساجده محمود رضوان خفاجه20140023027الهندسة المدنيةبكالوريوس7151

أنثىبيان نبيل محمد الجراح20140023029الهندسة المدنيةبكالوريوس7152

ذكرعبدالرحمن عبدهللا خليل االخرس20140023030الهندسة المدنيةبكالوريوس7153

ذكرمظفر محمد احمد القضاه20140023031الهندسة المدنيةبكالوريوس7154

ذكرحمزه وليد احمد البشابشه20140023033الهندسة المدنيةبكالوريوس7155

ذكرحسن محمد حسن ربيع20140023034الهندسة المدنيةبكالوريوس7156

أنثىسندس احمد سليم مطاحن20140023036الهندسة المدنيةبكالوريوس7157

بري20140023037الهندسة المدنيةبكالوريوس7158 أنثىنور محمد احمد الن 

ن العدمات20140023038الهندسة المدنيةبكالوريوس7159 ذكرانس عبدالرحيم حسي 

ذكرعمر غالب ابراهيم غانم20140023039الهندسة المدنيةبكالوريوس7160

ذكرانس مازن ناظم غادي20140023040الهندسة المدنيةبكالوريوس7161

ذكرمحمد محمود سالمه العزام20140023041الهندسة المدنيةبكالوريوس7162

حال خليفه علي الجراح20140023044الهندسة المدنيةبكالوريوس7163
أنثى

ي20140023045الهندسة المدنيةبكالوريوس7164
أنثىرهف هاشم محمد المومثن

مي مهدي انور نصن 20140023047الهندسة المدنيةبكالوريوس7165
أنثى

ذكرعزالدين يوسف عبدهللا صالح20140023048الهندسة المدنيةبكالوريوس7166

ذكرمراد صالح مصطفن رمضان20140023050الهندسة المدنيةبكالوريوس7167

ي محمد عدنان محمد منارصه20140023052الهندسة المدنيةبكالوريوس7168 ذكرديمنر

ن احمد عبدالرحمن الخطيب20140023053الهندسة المدنيةبكالوريوس7169 أنثىحني 

ذكرمحمد فخري نايف ساليمه20140023054الهندسة المدنيةبكالوريوس7170

ذكرسعد جمال محمد الحلته20140023055الهندسة المدنيةبكالوريوس7171

ذكراحمد عمر تكرورى اللويسي20140023058الهندسة المدنيةبكالوريوس7172

ذكرباسل تيسن  سليمان أبوالشعر20140023060الهندسة المدنيةبكالوريوس7173

ذكرمروان ذيب سعد مرج 20140023061الهندسة المدنيةبكالوريوس7174

ذكرسيف عبدالمنعم طه طه20140023062الهندسة المدنيةبكالوريوس7175

ن احمد القضاه20140023064الهندسة المدنيةبكالوريوس7176 أنثىامل امي 

ذكرعامر محمود صالح العكور20140023065الهندسة المدنيةبكالوريوس7177

مان20140023067الهندسة المدنيةبكالوريوس7178 أنثىعرين محمد مفلح الشر

أنثىليان يحث  اسعد شقن 20140023069الهندسة المدنيةبكالوريوس7179

روال جمال علي عليان20140023070الهندسة المدنيةبكالوريوس7180
أنثى

ذكرعمر عبدالكريم عبدالرحمن نايفه20140023071الهندسة المدنيةبكالوريوس7181

ذكرزيد امجد محمد طبيشات20140023072الهندسة المدنيةبكالوريوس7182

أنثىفرح عبده فرحان قرباع20140023073الهندسة المدنيةبكالوريوس7183

ذكرسهل عبدالمحسن ابراهيم العزام20140023074الهندسة المدنيةبكالوريوس7184

ي20140023075الهندسة المدنيةبكالوريوس7185
ذكرمحمد احمد عيس المومثن

أنثىنور محمد احمد البطاينه20140023076الهندسة المدنيةبكالوريوس7186

ي سعيد20140023077الهندسة المدنيةبكالوريوس7187
ذكرهاشم زاهي محمد بثن

أنثىهبه متوكل طاهر يخلف20140023078الهندسة المدنيةبكالوريوس7188

ن20140023079الهندسة المدنيةبكالوريوس7189 ذكرمؤمن خالد محمد الحسي 

ذكرعلي احمد موىس الشبول20140023080الهندسة المدنيةبكالوريوس7190

ذكروليد خالد مصطفن قازان20140023081الهندسة المدنيةبكالوريوس7191
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أنثىمريانا سعد صالح مقطش20140023082الهندسة المدنيةبكالوريوس7192

ن موىس عجاينه20140023084الهندسة المدنيةبكالوريوس7193 ذكراحمد حسي 

أنثىايناس عبدالمجيد شبلي الشبلي20140023085الهندسة المدنيةبكالوريوس7194

 العقلي20140023086الهندسة المدنيةبكالوريوس7195
ن أنثىرهف علي حسي 

أنثىغاده خلف عليان بعالو20140023087الهندسة المدنيةبكالوريوس7196

ذكرعمرو موفق فالح الداود20140023088الهندسة المدنيةبكالوريوس7197

ذكراسامه احمد محمد الرفاعي20140023089الهندسة المدنيةبكالوريوس7198

ذكرعبدالرحمن مفيد طايل عواوده20140023090الهندسة المدنيةبكالوريوس7199

ي احمد عبيدات20140023091الهندسة المدنيةبكالوريوس7200
أنثىذكرى لطفن

ذكرعمر صبىحي حسن عالونه20140023092الهندسة المدنيةبكالوريوس7201

ذكرعبدهللا احمد خلف ذبيان20140023093الهندسة المدنيةبكالوريوس7202

أنثىتفر احمد رفاعي بطاينه20140023094الهندسة المدنيةبكالوريوس7203

ذكرمحمود سعد محمود صيام20140023095الهندسة المدنيةبكالوريوس7204

ذكرحسان نارص خالد الساكت20140023096الهندسة المدنيةبكالوريوس7205

ذكرايهاب ايمن محمد الدرايسه20140023097الهندسة المدنيةبكالوريوس7206

ن احمد ملكاوي20140023098الهندسة المدنيةبكالوريوس7207 ذكرقيس حسي 

ديما تركي محمد ردايده20140023100الهندسة المدنيةبكالوريوس7208
أنثى

ذكرصهيب علي سليمان الزريقات20140023101الهندسة المدنيةبكالوريوس7209

ذكريارس باسم علي طلفاح20140023102الهندسة المدنيةبكالوريوس7210

ذكرمحمد احمد سليمان حجازي20140023103الهندسة المدنيةبكالوريوس7211

ذكرسيف عصام علي االبراهيم20140023104الهندسة المدنيةبكالوريوس7212

أنثىعال احمد فواز خصاونه20140023105الهندسة المدنيةبكالوريوس7213

ذكرمىحي الدين وليد مىحي الدين المرصي20140023106الهندسة المدنيةبكالوريوس7214

ي20140023107الهندسة المدنيةبكالوريوس7215
ذكراحمد طارق محمد المومثن

ي20140023108الهندسة المدنيةبكالوريوس7216
أنثىبراء يونس محمود النونر

أنثىاسيل زياد قدوره ابوليل20140023109الهندسة المدنيةبكالوريوس7217

ذكرمحمد شمس الدين قاسم الخزاعله20140023110الهندسة المدنيةبكالوريوس7218

ذكرمهند يونس حسن ملحم20140023111الهندسة المدنيةبكالوريوس7219

ذكرموىس ابراهيم خالد السلمان20140023112الهندسة المدنيةبكالوريوس7220

ذكرمحمود عبدالفتاح محمد علي  بطاينه20140023113الهندسة المدنيةبكالوريوس7221

ذكرمحمد ايمن ابراهيم الخطيب20140023116الهندسة المدنيةبكالوريوس7222

ذكرمحمد امجد عبدهللا التميمي20140023118الهندسة المدنيةبكالوريوس7223

أنثىشادن نوفان ابراهيم بطاينه20140023119الهندسة المدنيةبكالوريوس7224

ذكريزن رائد عبد الرفاعي20140023120الهندسة المدنيةبكالوريوس7225

ذكرجميل محمد جميل النسور20140023121الهندسة المدنيةبكالوريوس7226

أنثىعبن  عز الدين عبدهللا المقدادي20140023122الهندسة المدنيةبكالوريوس7227

ي20140023123الهندسة المدنيةبكالوريوس7228
أنثىعيناء محمد عبدهللا دلقمونن

ذكرامجد سالمه مهنا السمردىلي20140023125الهندسة المدنيةبكالوريوس7229

ذكرعبد العزيز قاسم محمد بشابشه20140023126الهندسة المدنيةبكالوريوس7230

أنثىدياال سامر عبدالعزيز العالونه20140023127الهندسة المدنيةبكالوريوس7231

 جن  علي درادكه20140023128الهندسة المدنيةبكالوريوس7232
ن أنثىلي 

ذكراحمد عارف سالم المقبل20140023129الهندسة المدنيةبكالوريوس7233

ذكرمعن يوسف محمد ملكاوى20140023130الهندسة المدنيةبكالوريوس7234

ذكريزيد وليد سعد عبيدات20140023131الهندسة المدنيةبكالوريوس7235

أنثىرهام محمد ابراهيم بطاينه20140023132الهندسة المدنيةبكالوريوس7236

ذكرابراهيم محمد سالم أبوعراق20140023135الهندسة المدنيةبكالوريوس7237

ات20140023136الهندسة المدنيةبكالوريوس7238 ذكرسلطان احمد يوسف نصن 

ذكرطارق ماهر سعيد سويدان20140023138الهندسة المدنيةبكالوريوس7239

ي20140023139الهندسة المدنيةبكالوريوس7240
ذكرميشيل زهن  خميس الربضن

ذكرزين الدين محمد خالد حمدان20140023140الهندسة المدنيةبكالوريوس7241

ي مقابله20140023141الهندسة المدنيةبكالوريوس7242
ذكرسيف الدين جهاد راضن
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ذكرمحمد سلطان عبده الربايعه20140023142الهندسة المدنيةبكالوريوس7243

ذكرمحمد امجد صبىحي الفاهوم20140023143الهندسة المدنيةبكالوريوس7244

ذكرمحمد عبدهللا مصلح سويدات20140023144الهندسة المدنيةبكالوريوس7245

ذكروضاح غسان غريب الدويرى20140023145الهندسة المدنيةبكالوريوس7246

ن نظمي الجنيدي20140023147الهندسة المدنيةبكالوريوس7247 ذكرطه حسي 

ي20140023148الهندسة المدنيةبكالوريوس7248 ذكراحمد بالل ابراهيم الزعث 

ذكرحكم رياض عليان بطاينه20140023149الهندسة المدنيةبكالوريوس7249

ذكرقيس ابراهيم عايد الغويري20140023150الهندسة المدنيةبكالوريوس7250

ذكرمحمد صالح محمد باعبيد20140023151الهندسة المدنيةبكالوريوس7251

ذكرمحمد احمد عبدالحافظ مسمار20140023152الهندسة المدنيةبكالوريوس7252

ن20140023153الهندسة المدنيةبكالوريوس7253 ي ياسي 
ذكرمحمد ابراهيم محمد بثن

أنثىمرح فراس عايش قرعان20140023154الهندسة المدنيةبكالوريوس7254

ي20140023155الهندسة المدنيةبكالوريوس7255
ن محمود النونر ذكرمحمود امي 

ن شحاده القضاه20140023156الهندسة المدنيةبكالوريوس7256 ذكرخالد امي 

ي ابو شنب20140023157الهندسة المدنيةبكالوريوس7257
أنثىسارة برهان عبدالغثن

أنثىسىح  سامي حسن بطاينه20140023158الهندسة المدنيةبكالوريوس7258

ذكراحمد فؤاد محمود طبيشات20140023159الهندسة المدنيةبكالوريوس7259

مرام محمد علي فيصل البطاينه20140023160الهندسة المدنيةبكالوريوس7260
أنثى

ي20140023161الهندسة المدنيةبكالوريوس7261 أنثىغيداء خلدون عبدالقادر الحىح 

ن البطاينة20140023163الهندسة المدنيةبكالوريوس7262 ذكرراشد محمد حسي 

ذكرلؤي وائل عطية فراج20140023164الهندسة المدنيةبكالوريوس7263

ذكرنسيم سلمان محمد عزايزة20140023165الهندسة المدنيةبكالوريوس7264

ي20140023166الهندسة المدنيةبكالوريوس7265
ذكرعبدهللا مازن فتىحي الغالييثن

ذكررامي فؤاد محمود النعامنه20140023167الهندسة المدنيةبكالوريوس7266

ذكرمعتصم جهاد محمد المرازيق20140023168الهندسة المدنيةبكالوريوس7267

ذكرحسن سليمان حسن عبدهللا20140023169الهندسة المدنيةبكالوريوس7268

ذكرمحمد ابراهيم عبدالعزيز عبيدات20140023170الهندسة المدنيةبكالوريوس7269

ذكرحمزه راتب عبدالرحمن الحجاوى20140023171الهندسة المدنيةبكالوريوس7270

ذكرمحمد محمود عوض ادهون20140023172الهندسة المدنيةبكالوريوس7271

ذكراثن  شمس الدين قاسم الخزاعله20140023173الهندسة المدنيةبكالوريوس7272

 علي العثمان20140023174الهندسة المدنيةبكالوريوس7273
ن ذكرمحمد حسي 

ي محمد العبدالعال20140023175الهندسة المدنيةبكالوريوس7274
ذكرباسل هانن

ذكرخالد خليف رمضان زعاتره20140023176الهندسة المدنيةبكالوريوس7275

ذكرفوزي عبدهللا مىحي الدين عبيدات20140023177الهندسة المدنيةبكالوريوس7276

ذكربشار مأمون سليمان عبيدات20140023178الهندسة المدنيةبكالوريوس7277

ذكرباسل عمر اسماعيل اوالد محمد20140023180الهندسة المدنيةبكالوريوس7278

ذكرمنن  سمن  يوسف قديسات20140023181الهندسة المدنيةبكالوريوس7279

ذكررداد محمود ضيف هللا الردايده20140023183الهندسة المدنيةبكالوريوس7280

ي20140023184الهندسة المدنيةبكالوريوس7281 ن فتىحي ابراهيم عبد النث  أنثىياسمي 

أنثىغيداء عبدالمجيد محمد بدور20140023185الهندسة المدنيةبكالوريوس7282

ي شحاده القضاه20140023186الهندسة المدنيةبكالوريوس7283 أنثىرند ناج 

ذكرعبدهللا احمد خالد الهزايمه20140023187الهندسة المدنيةبكالوريوس7284

ن مصطفن الكساسبه20140023188الهندسة المدنيةبكالوريوس7285 ذكرعمر ياسي 

أنثىايمان يوسف فواز ابوعلوش20140023189الهندسة المدنيةبكالوريوس7286

ن20140023190الهندسة المدنيةبكالوريوس7287 اسيل عايد علي حسي 
أنثى

ذكرمحمد احمد رزق الكوفىحي20140023191الهندسة المدنيةبكالوريوس7288

أنثىرزان صالح محمد الربيع20140023192الهندسة المدنيةبكالوريوس7289

ذكريزن محمد محمد الحراحشة20140023193الهندسة المدنيةبكالوريوس7290

ذكرعبدهللا جعفر ساري نصن 20140023194الهندسة المدنيةبكالوريوس7291

ذكرسليمان محمد زاهر سليمان عبيدات20140023195الهندسة المدنيةبكالوريوس7292

ذكرمحمد منن  عبدالمجيد خرصن20140023196الهندسة المدنيةبكالوريوس7293
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ذكرزيد عمر حسن ظاهر20140023197الهندسة المدنيةبكالوريوس7294

ن فايز احمد عبدهللا20140023198الهندسة المدنيةبكالوريوس7295 أنثىسيلي 

ذكرمحمد مجدي محمد الخرشة20140023200الهندسة المدنيةبكالوريوس7296

أنثىريما عبدهللا حسن زامل20140023201الهندسة المدنيةبكالوريوس7297

ن وردات20140023202الهندسة المدنيةبكالوريوس7298 ذكرمالك محمود حسي 

ذكرمحمد فايز عبد الكريم طبيشات20140023203الهندسة المدنيةبكالوريوس7299

ذكرعمر منن  احمد الغرايبه20140023206الهندسة المدنيةبكالوريوس7300

ي20140023207الهندسة المدنيةبكالوريوس7301 ذكراويس محمد احمد الزعث 

أنثىداليا سعيد محمد جربوع20140023208الهندسة المدنيةبكالوريوس7302

اوي20140023209الهندسة المدنيةبكالوريوس7303 ن ذكرهاشم خالد علي الجن 

أنثىمالك صبىحي عمر ابو فوده20140023210الهندسة المدنيةبكالوريوس7304

ذكرخالد فداء يوسف التميمي20140023211الهندسة المدنيةبكالوريوس7305

ذكرازاد خمايسي  20140023212الهندسة المدنيةبكالوريوس7306

أنثىسارة خالد سعيد الزوايدة20142023001الهندسة المدنيةبكالوريوس7307

ذكراحمد جمال محمد عويس20142023003الهندسة المدنيةبكالوريوس7308

ذكرعبدالرحمن رائد محمود الرمىحي20142023004الهندسة المدنيةبكالوريوس7309

ذكرابراهيم مثقال عبدالرحمن عبدالرحمن20142023007الهندسة المدنيةبكالوريوس7310

ي صايل الخضور20142023008الهندسة المدنيةبكالوريوس7311 ذكرهيثم ناج 

ذكرفارس مروان احمد ابو لبده20142023010الهندسة المدنيةبكالوريوس7312

ذكرفارس محمود فارس القضاة20142023011الهندسة المدنيةبكالوريوس7313

ذكرانس ابراهيم سالم الروابده20142023013الهندسة المدنيةبكالوريوس7314

ذكركرم عبد الحليم حساين حساين20142023014الهندسة المدنيةبكالوريوس7315

ي20142023022الهندسة المدنيةبكالوريوس7316
ذكرليث قاسم عبدهللا المومثن

ي 20142023023الهندسة المدنيةبكالوريوس7317
ذكرغسان طلحة القبانن

ذكرطارق موفق علي محمود20142023024الهندسة المدنيةبكالوريوس7318

ذكريوسف منن  احمد نصار20142023025الهندسة المدنيةبكالوريوس7319

ذكرعبيده قاسم نارص عناقره20142023026الهندسة المدنيةبكالوريوس7320

ذكرمحمد ادريس عصام ملكاوي20142023027الهندسة المدنيةبكالوريوس7321

ي عواد20142023028الهندسة المدنيةبكالوريوس7322
ذكرمهدي محمد فؤاد خليفة بثن

أنثىرشا ربىحي أسعد أسعد20142023029الهندسة المدنيةبكالوريوس7323

ذكرفيصل نزار نعيم عرموش20142023030الهندسة المدنيةبكالوريوس7324

ي 20142023031الهندسة المدنيةبكالوريوس7325 ان 
ذكرأمن  معن الشر

ذكراحمد هشام صالح عبدهللا20142023032الهندسة المدنيةبكالوريوس7326

ذكريزن يزيد فتىحي أبوعباه20142023034الهندسة المدنيةبكالوريوس7327

ن محمد20142023040الهندسة المدنيةبكالوريوس7328 ن عبدالرحيم حسي  ذكرحسي 

ن هنطش20142023041الهندسة المدنيةبكالوريوس7329 ذكرعبدالسالم عبدالرحمن حسي 

ذكرمحمد ماهر فايز الشايب20142023043الهندسة المدنيةبكالوريوس7330

ذكرعلي حسن علي ابومنا20142023044الهندسة المدنيةبكالوريوس7331

ذكرمجدي منذر فري    ح الحدادين20142023045الهندسة المدنيةبكالوريوس7332

ذكرمالك اياد عيس الغرايبه20142023046الهندسة المدنيةبكالوريوس7333

ي 20142023048الهندسة المدنيةبكالوريوس7334
ذكرمحمد سعد الشقفر

ذكرماجد صفوان عدي 20142023049الهندسة المدنيةبكالوريوس7335

ي محمد أبوعاضي20142023055الهندسة المدنيةبكالوريوس7336
ذكراحمد حسثن

ذكرمحمد ابراهيم محمود رسور20142023058الهندسة المدنيةبكالوريوس7337

ذكرمهند محمد مصطفن الحسن20142023068الهندسة المدنيةبكالوريوس7338

ذكرعالء محمد علي الحموي 20142023069الهندسة المدنيةبكالوريوس7339

ذكرمحمد فياض محمد السعدى20142023070الهندسة المدنيةبكالوريوس7340

ذكرمنترص يوسف سالم العبابنه20142023071الهندسة المدنيةبكالوريوس7341

ذكرباسل محمد عبد الفتاح عبد الرحمن20142023072الهندسة المدنيةبكالوريوس7342

ذكرحسام طارق سعيد التمام20142023080الهندسة المدنيةبكالوريوس7343

ذكرمعن سليمان احمد الموىس20142023082الهندسة المدنيةبكالوريوس7344
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ذكرعامر محمد فخر الراس 20142023083الهندسة المدنيةبكالوريوس7345

ذكربالل طارق تيسن  أبوزهره االزم20142023085الهندسة المدنيةبكالوريوس7346

ي20142023087الهندسة المدنيةبكالوريوس7347
ذكراحمد رامي فايز الدلقمونن

ذكرفارس عامر السباعي 20142023088الهندسة المدنيةبكالوريوس7348

ي20142023089الهندسة المدنيةبكالوريوس7349
ذكرباسل محمد احمد المومثن

ذكربشار سمن  سليمان النمري20142023090الهندسة المدنيةبكالوريوس7350

 محمد غازي غاىلي 20142023091الهندسة المدنيةبكالوريوس7351
ذكرخرصن

ي20142023092الهندسة المدنيةبكالوريوس7352
ذكرعبدالجليل حكم عبدالجليل النوبانن

أنثىسخاء سمن  محمد الرواشدة20142023093الهندسة المدنيةبكالوريوس7353

ن فخري يونس20142023095الهندسة المدنيةبكالوريوس7354 ذكرأنس أمي 

ي20142023097الهندسة المدنيةبكالوريوس7355
ذكرعبدهللا حسام عادل العسر

ذكرعمر زياد حمد الغزاوي20142023101الهندسة المدنيةبكالوريوس7356

ذكرعبدهللا محمد صالح العليمي20142023102الهندسة المدنيةبكالوريوس7357

ذكرمحمد حيدر طالل العمري20142023105الهندسة المدنيةبكالوريوس7358

ذكريزن حسان عبدالرحمن أبوكبه20142023106الهندسة المدنيةبكالوريوس7359

ذكريوسف محمود سعادات سعادة20142023107الهندسة المدنيةبكالوريوس7360

أنثىهديل زياد يوسف الديرى20142023108الهندسة المدنيةبكالوريوس7361

أنثىتاال طارق شوكت حدادين20142023109الهندسة المدنيةبكالوريوس7362

ذكرقيس طارق فخري ابو الهيجاء20142023115الهندسة المدنيةبكالوريوس7363

ذكرأنس محمود محمد الطرده20142023120الهندسة المدنيةبكالوريوس7364

ذكرعبدالرحمن حسان محمود عبيدات20142023122الهندسة المدنيةبكالوريوس7365

ذكرمحمد وليد نمر الخرصن20142023123الهندسة المدنيةبكالوريوس7366

ذكرهيثم عمر يعقوب صالح20142023124الهندسة المدنيةبكالوريوس7367

ذكرعمران نائل احمد خرصن20142023125الهندسة المدنيةبكالوريوس7368

ن20142023126الهندسة المدنيةبكالوريوس7369 أنثىرغده منن  يونس حسي 

أنثىمنال بهجت عثمان اقطيط20142023127الهندسة المدنيةبكالوريوس7370

ذكرقيس عبدالفتاح خلف جرادات20142023128الهندسة المدنيةبكالوريوس7371

ذكرعبدهللا يعقوب ابراهيم عليان20142023130الهندسة المدنيةبكالوريوس7372

ي عواد20142023136الهندسة المدنيةبكالوريوس7373
ذكرزيد محمد خليفه بثن

ذكراحمد عصام نسيم بطاينه20142023140الهندسة المدنيةبكالوريوس7374

ذكرسيف الدين داهود محمد دبش20142023141الهندسة المدنيةبكالوريوس7375

ذكرعبدهللا محمد سلمان القضاه20142023145الهندسة المدنيةبكالوريوس7376

ذكرخالد عمران سعيد هدايه20142023147الهندسة المدنيةبكالوريوس7377

ذكرسليمان خالد سليمان أبوغريبه20142023152الهندسة المدنيةبكالوريوس7378

ذكرتاج الدين زيد خالد الدباس20142023154الهندسة المدنيةبكالوريوس7379

ي20142023155الهندسة المدنيةبكالوريوس7380 ذكراياد مفيد خليل الشقن 

ذكرسعد نبيل عارف حداد20142023156الهندسة المدنيةبكالوريوس7381

ذكرغيث صالح عبدهللا الفيومي20142023157الهندسة المدنيةبكالوريوس7382

ي أبوزينه20142023159الهندسة المدنيةبكالوريوس7383
أنثىجيانا غالب حسثن

ذكرايهاب ذوقان اكرم الروسان20142023160الهندسة المدنيةبكالوريوس7384

ذكرطارق عدىلي خالد الرواجبه20142023161الهندسة المدنيةبكالوريوس7385

ذكرمحمد فخري عبدالرحمن صمادي20142023162الهندسة المدنيةبكالوريوس7386

ذكراسامه مصطفن عمر الشيخ حسن20142023163الهندسة المدنيةبكالوريوس7387

ذكرطارق خالد فارس أبوعاقوله20142023165الهندسة المدنيةبكالوريوس7388

ذكر"أبوبكر الجيوىسي"انس هاشم سعيد 20142023166الهندسة المدنيةبكالوريوس7389

ذكرحمزه احمد عبدالرحيم الالال20142023167الهندسة المدنيةبكالوريوس7390

ذكرعامر مرشد عبدالحميد القواسمي20142023168الهندسة المدنيةبكالوريوس7391

ي ابراهيم مدلل20142023169الهندسة المدنيةبكالوريوس7392
ذكرأيمن حسثن

ذكرراشد جمال يوسف البوز20142023170الهندسة المدنيةبكالوريوس7393

ذكرمنيب شاكر فهد مقدادى20142023176الهندسة المدنيةبكالوريوس7394

اونه20142023178الهندسة المدنيةبكالوريوس7395 ذكرزيد ماهر عبدالحميد الشر
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ي20142023181الهندسة المدنيةبكالوريوس7396
أنثىاروى عامر سعد الربضن

ذكرمحمد عماد غصاب عبابنه20142023183الهندسة المدنيةبكالوريوس7397

ذكرعمار محمد علي ربابعه20142023187الهندسة المدنيةبكالوريوس7398

ذكرجودت جواد محمد جودت العسلي20142023188الهندسة المدنيةبكالوريوس7399

ذكرغيث عبدالرؤوف سالم ملحم20142023190الهندسة المدنيةبكالوريوس7400

ذكرمحمد جهاد حلمي العارضه20142023201الهندسة المدنيةبكالوريوس7401

ذكرفؤاد خالد محمد مصطفن20142023202الهندسة المدنيةبكالوريوس7402

ذكرعبدهللا نايف فارس عبيدات20142023203الهندسة المدنيةبكالوريوس7403

ذكرمحمود عماد محمود خنجر20142023204الهندسة المدنيةبكالوريوس7404

ذكراحمد نايف اسماعيل الهزايمه20142023205الهندسة المدنيةبكالوريوس7405

ذكرمحمد خالد جميل الصمادي20142023206الهندسة المدنيةبكالوريوس7406

ذكرمحمود محمد عواد غنيمات20142023207الهندسة المدنيةبكالوريوس7407

ذكرسيف نبيل عيس حداد20142023208الهندسة المدنيةبكالوريوس7408

ذكرمهند فوزى مراد عبدالحفيظ20142023209الهندسة المدنيةبكالوريوس7409

ذكرسيف كمال مصطفن عبدالفتاح20142023210الهندسة المدنيةبكالوريوس7410

ي الظاهر20142023213الهندسة المدنيةبكالوريوس7411
أنثىيافا جهاد حسثن

ذكرمحمد عمر ذيب عزايزه20142023214الهندسة المدنيةبكالوريوس7412

ذكرعبدالعزيز علي محمد القضاه20142023215الهندسة المدنيةبكالوريوس7413

ك20142023216الهندسة المدنيةبكالوريوس7414 ذكراسامه فريز فخرى النر

ذكرمحمد رشيد محمد البشابشه20142023217الهندسة المدنيةبكالوريوس7415

ذكرحسن اسماعيل حسن عقيل20142023218الهندسة المدنيةبكالوريوس7416

أنثىتاال محمد محمود بطاينه20142023221الهندسة المدنيةبكالوريوس7417

ف جمال محمود عضيبات20142023223الهندسة المدنيةبكالوريوس7418 ذكرارسر

ذكروسيم حسن محمد نور الدين البيطار20142023226الهندسة المدنيةبكالوريوس7419

ن أبوسويد20142023228الهندسة المدنيةبكالوريوس7420 ذكرمحمد عمر حسي 

ذكرمحمد سليم عبدالىحي الدويك20142023229الهندسة المدنيةبكالوريوس7421

ذكرعادل حاتم سيد أبوشنب20142023230الهندسة المدنيةبكالوريوس7422

ذكرعبدالقادر عبدالرحيم محمد االحوق20142023231الهندسة المدنيةبكالوريوس7423

ن محمد أبولبده20142023233الهندسة المدنيةبكالوريوس7424 ذكرمنترص حسي 

ذكرمحمد نواف خالد السنجالوي20142023235الهندسة المدنيةبكالوريوس7425

أنثىساره زكريا محمود الصمادي20142023236الهندسة المدنيةبكالوريوس7426

ذكرمحمد مصطفن توفيق العتوم20142023237الهندسة المدنيةبكالوريوس7427

ذكرحسان محمد صالح العمري20142023238الهندسة المدنيةبكالوريوس7428

أنثىاثن  رائد محمد القضاه20142023239الهندسة المدنيةبكالوريوس7429

ي20142023240الهندسة المدنيةبكالوريوس7430 ذكريزن نزار شحاده الزعث 

أنثىرؤى يوسف محمد العمايره20142023241الهندسة المدنيةبكالوريوس7431

ي 20142023246الهندسة المدنيةبكالوريوس7432 ذكرمجدي موفق الريان 

ذكرمحمد بسام يوسف ابوسيف20142023247الهندسة المدنيةبكالوريوس7433

ذكرعاصم مصطفن صالح العمرات20142023249الهندسة المدنيةبكالوريوس7434

ذكرزيد محمود محمد الحشاش20142023250الهندسة المدنيةبكالوريوس7435

ذكرعزام وليد محمد ابوصالحية20142023251الهندسة المدنيةبكالوريوس7436

أنثىآيه فهيم فرج زايد20142023254الهندسة المدنيةبكالوريوس7437

ذكرعبدالرحمن غسان محمد الزميلي20142023255الهندسة المدنيةبكالوريوس7438

سارا غسان علي جماحنه20142023256الهندسة المدنيةبكالوريوس7439
أنثى

ي 20142023257الهندسة المدنيةبكالوريوس7440 ذكرعبد الحميد عبد الكريم كاتث 

ذكرخالد نمر خالد مياس20142023258الهندسة المدنيةبكالوريوس7441

ذكرنبيل محمد ماجد غرايبه20142023259الهندسة المدنيةبكالوريوس7442

ن احمد مصطفن20142023260الهندسة المدنيةبكالوريوس7443 أنثىهناء حسي 

ي محمود الدويك20142023261الهندسة المدنيةبكالوريوس7444
ذكريامن عونن

أنثىدعاء عبداللطيف محمد احمد20142023262الهندسة المدنيةبكالوريوس7445

ذكربابل احمد توفيق محاسنه20142023263الهندسة المدنيةبكالوريوس7446
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ذكرعمر ابراهيم محمد عوده20142023264الهندسة المدنيةبكالوريوس7447

ذكرخالد ناجح جميل صوافطه20142023265الهندسة المدنيةبكالوريوس7448

ذكرعبدالرحمن عبداللطيف سليمان عيس20142023266الهندسة المدنيةبكالوريوس7449

ذكريعقوب علي يعقوب حمارشه20142023267الهندسة المدنيةبكالوريوس7450

ذكرمحمد عبد الكريم ذياب  منصور20142023268الهندسة المدنيةبكالوريوس7451

ذكرمحمود مروان محمد التل20142023269الهندسة المدنيةبكالوريوس7452

ذكرمحمد علي محمد نعمان20142023270الهندسة المدنيةبكالوريوس7453

ذكرعامر بسام تركي حداد20142023271الهندسة المدنيةبكالوريوس7454

ذكرايمن منذر احمد عبيدات20142023272الهندسة المدنيةبكالوريوس7455

ي20142023273الهندسة المدنيةبكالوريوس7456
ف حسن نجيب المومثن ذكرارسر

ذكرعمر فراس علي البلص20150023001الهندسة المدنيةبكالوريوس7457

ذكرعمر فداء يوسف التميمي20150023002الهندسة المدنيةبكالوريوس7458

ذكرابراهيم فارس محمد مريان20150023003الهندسة المدنيةبكالوريوس7459

ن عبده طبيشات20150023004الهندسة المدنيةبكالوريوس7460 أنثىصبا حسي 

ي احمد طالفحه20150023005الهندسة المدنيةبكالوريوس7461
أنثىاثن  هانن

ي20150023007الهندسة المدنيةبكالوريوس7462 ذكرعمر يحث  محمد الزعث 

ذكرمحمد نرص سالم غرايبه20150023008الهندسة المدنيةبكالوريوس7463

ذكرطارق باسل احمد الشوحه20150023009الهندسة المدنيةبكالوريوس7464

ذكرجعفر كمال محمد الصالح20150023010الهندسة المدنيةبكالوريوس7465

ذكراحمد قاسم محمد المفلح20150023011الهندسة المدنيةبكالوريوس7466

ي20150023012الهندسة المدنيةبكالوريوس7467
ذكرثائر سمن  قاسم المومثن

أنثىتسنيم رجاء سالم طاشمان20150023013الهندسة المدنيةبكالوريوس7468

ع20150023014الهندسة المدنيةبكالوريوس7469 ذكرعبدالرحمن وليد علي الشر

ذكرهيثم وليد ذيب هياجنه20150023015الهندسة المدنيةبكالوريوس7470

ذكرعمر مصطفن نمر قرطلو20150023016الهندسة المدنيةبكالوريوس7471

ي20150023017الهندسة المدنيةبكالوريوس7472 ذكرعمار عصام محمد شلث 

ذكرأنس ثائر عيس طوالبة20150023018الهندسة المدنيةبكالوريوس7473

ن عبدهللا الهريشات20150023020الهندسة المدنيةبكالوريوس7474 أنثىرهف امي 

ي20150023023الهندسة المدنيةبكالوريوس7475 ذكراسامه حمد علي زعث 

ذكرأنس علي محمد دراوشه20150023024الهندسة المدنيةبكالوريوس7476

ذكرعمر محمد ابراهيم غانم20150023025الهندسة المدنيةبكالوريوس7477

ي20150023026الهندسة المدنيةبكالوريوس7478
أنثىمرح ماجد عبدالكريم حمدونن

ذكرمحمد ربىحي ابراهيم الصبان20150023027الهندسة المدنيةبكالوريوس7479

ذكرعمر محمد سالمه المالح20150023028الهندسة المدنيةبكالوريوس7480

ذكرزيد ماجد خلف االحمد20150023029الهندسة المدنيةبكالوريوس7481

ذكرعباده احمد صالح النعامنه20150023031الهندسة المدنيةبكالوريوس7482

ي20150023032الهندسة المدنيةبكالوريوس7483 ذكرطارق زياد مبارك الزعث 

ذكراحمد محمود غالب السواريه20150023033الهندسة المدنيةبكالوريوس7484

ن رضا الرواد20150023034الهندسة المدنيةبكالوريوس7485 ذكراحمد حسي 

ذكراسالم سليم عبداللطيف ابوهمام20150023035الهندسة المدنيةبكالوريوس7486

ذكرمؤيد اسماعيل جمعه ابوخرمه20150023036الهندسة المدنيةبكالوريوس7487

أنثىغيداء جميل ابراهيم الخطيب20150023037الهندسة المدنيةبكالوريوس7488

ذكرعبدالرحمن ابراهيم سالم الزريقات20150023039الهندسة المدنيةبكالوريوس7489

ذكرخالد علي محمد البطاينه20150023040الهندسة المدنيةبكالوريوس7490

ذكرعالء اياد بركات خربوش20150023041الهندسة المدنيةبكالوريوس7491

ي عدىلي حجازى20150023042الهندسة المدنيةبكالوريوس7492
ذكرعبدالرحمن هانن

ذكرعمر عاكف محمد عقيالت20150023043الهندسة المدنيةبكالوريوس7493

ن20150023044الهندسة المدنيةبكالوريوس7494 ذكرمعاويه عمر عوض حسي 

ذكرعاصم علي محمد العبدهللا20150023045الهندسة المدنيةبكالوريوس7495

يده20150023046الهندسة المدنيةبكالوريوس7496 ذكرعبدهللا قاسم حسن الشر

ذكرحمزه محمود عيد الفار20150023047الهندسة المدنيةبكالوريوس7497
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أنثىضىح باسم احمد عواد20150023048الهندسة المدنيةبكالوريوس7498

ذكرمحمد عدنان علي دقدوق20150023050الهندسة المدنيةبكالوريوس7499

ذكرمصطفن عبدهللا محمد عالونه20150023051الهندسة المدنيةبكالوريوس7500

ذكردانيال بشارة عيس السهاونة20150023052الهندسة المدنيةبكالوريوس7501

اس زياد احمد قدوره20150023053الهندسة المدنيةبكالوريوس7502 أنثىنن 

ذكرسيف الحق محمد فايز عزام20150023055الهندسة المدنيةبكالوريوس7503

ذكرعبدالرحمن شفيق عبدهللا العمرى20150023057الهندسة المدنيةبكالوريوس7504

ي20150023058الهندسة المدنيةبكالوريوس7505
ذكرمالك محمد محمود المومثن

ذكراحمد سعيد محمد سعيد السوالمه20150023059الهندسة المدنيةبكالوريوس7506

ذكرحسام قاسم محمد الحاللشه20150023060الهندسة المدنيةبكالوريوس7507

ذكرمحمد شادي اوسامه احمد العمري20150023063الهندسة المدنيةبكالوريوس7508

نتلي ماجد ابراهيم النمرى20150023065الهندسة المدنيةبكالوريوس7509
أنثى

ذكرحسن احمد سليمان الفريحات20150023069الهندسة المدنيةبكالوريوس7510

ذكرعمار اسماعيل محمود نمارنه20150023070الهندسة المدنيةبكالوريوس7511

ذكرحسام حسن محمد كوفىحي20150023072الهندسة المدنيةبكالوريوس7512

ذكرقيس نارص داود عباىسي20150023073الهندسة المدنيةبكالوريوس7513

ي20150023075الهندسة المدنيةبكالوريوس7514
ي هانن

ن بثن يف حسي  ذكرمحمد رسر

ي عيس20150023076الهندسة المدنيةبكالوريوس7515
أنثىياقوت احمد عبدالكريم بثن

ن20150023077الهندسة المدنيةبكالوريوس7516 أنثىايه رضا محمود زواتي 

ي حتامله20150023079الهندسة المدنيةبكالوريوس7517 ذكرسيف ىطي راج 

ذكرمأمون عبدالرحيم فالح الغويري20150023080الهندسة المدنيةبكالوريوس7518

ن حوامده20150023081الهندسة المدنيةبكالوريوس7519 ذكرنزار فراس حسي 

ذكرحكم خلدون ابراهيم غوانمه20150023082الهندسة المدنيةبكالوريوس7520

ذكرمناف مروان محمد غرايبه20150023083الهندسة المدنيةبكالوريوس7521

ذكراحمد محمود ماجد عبيدات20150023084الهندسة المدنيةبكالوريوس7522

ي علي20150023085الهندسة المدنيةبكالوريوس7523
ذكرعمر محمد كمال بثن

ذكرحمزه فريد طايل عواوده20150023087الهندسة المدنيةبكالوريوس7524

ذكرابراهيم حسام الدين ابراهيم ملكاوي20150023088الهندسة المدنيةبكالوريوس7525

ذكرخالد وليد احمد البطاح20150023090الهندسة المدنيةبكالوريوس7526

أنثىرغد بركات محمد عبيدات20150023092الهندسة المدنيةبكالوريوس7527

ذكرعلي عبدربه عمر الجنايده20150023093الهندسة المدنيةبكالوريوس7528

ي20150023094الهندسة المدنيةبكالوريوس7529  حسن الزعث 
ذكرابراهيم مصطفن

ذكراحمد غسان مصطفن الجراح20150023095الهندسة المدنيةبكالوريوس7530

ذكرحمزه احمد عزام البطاينه20150023096الهندسة المدنيةبكالوريوس7531

ن فالح بدندي20150023097الهندسة المدنيةبكالوريوس7532 ذكرمحمد حسي 

ذكرمؤمن عاكف محمد الوحشات20150023098الهندسة المدنيةبكالوريوس7533

ذكرحكم سليمان حسن فريحات20150023099الهندسة المدنيةبكالوريوس7534

ي20150023100الهندسة المدنيةبكالوريوس7535 يارا خالد سالم الزعث 
أنثى

أنثىريم عبدالعزيز محمد الحمورى20150023101الهندسة المدنيةبكالوريوس7536

أنثىبتول ابراهيم احمد العمرى20150023102الهندسة المدنيةبكالوريوس7537

ذكرصادق نضال مصطفن ابوحردان20150023103الهندسة المدنيةبكالوريوس7538

ذكراحمد زهن  احمد حمدان20150023104الهندسة المدنيةبكالوريوس7539

ذكرعبدالملك محمد احمد عقيلي20150023105الهندسة المدنيةبكالوريوس7540

ذكراحمد وائل محمد محافظه20150023106الهندسة المدنيةبكالوريوس7541

أنثىرغد محمد سليمان النجادا20150023107الهندسة المدنيةبكالوريوس7542

قاوى20150023108الهندسة المدنيةبكالوريوس7543 ذكرعلي معزوز عمر رسر

ذكرمعاذ محمد عطية خليل20150023110الهندسة المدنيةبكالوريوس7544

ي20150023112الهندسة المدنيةبكالوريوس7545 ذكرعمر مروان شاهر الزعث 

أنثىالفت سمن  فوزي الملكاوي20150023113الهندسة المدنيةبكالوريوس7546

أنثىمروه شاهر مصطفن العريان20150023114الهندسة المدنيةبكالوريوس7547

أنثىرسيل احمد حسن القضاه20150023115الهندسة المدنيةبكالوريوس7548
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ذكراسامة كمال يعقوب ايوب20150023116الهندسة المدنيةبكالوريوس7549

ذكرمقبل احمد مقبل العليمات20150023117الهندسة المدنيةبكالوريوس7550

ذكرعباده خالد يوسف عبيدات20150023118الهندسة المدنيةبكالوريوس7551

ذكراحمد زيد عبدالحميد الفريحات20150023119الهندسة المدنيةبكالوريوس7552

أنثىزينه زياد محمد نارص20150023120الهندسة المدنيةبكالوريوس7553

ن20150023121الهندسة المدنيةبكالوريوس7554  غي 
ذكراحمد فتىحي مصطفن

ذكرمؤيد يعقوب عبدالمنعم النجاجره20150023122الهندسة المدنيةبكالوريوس7555

أنثىروان زياد قدوره أبوليل20150023123الهندسة المدنيةبكالوريوس7556

ذكرمحمود رياض محمود اللوزي20150023124الهندسة المدنيةبكالوريوس7557

أنثىهديل محمود محمد عبيدات20150023126الهندسة المدنيةبكالوريوس7558

ذكرعز العرب احمد خليل الشماىلي20150023127الهندسة المدنيةبكالوريوس7559

أنثىرغد مشهور محمد عبيدات20150023128الهندسة المدنيةبكالوريوس7560

ذكراحمد محمد سليم فريحات20150023129الهندسة المدنيةبكالوريوس7561

ي20150023130الهندسة المدنيةبكالوريوس7562
ذكرمحمد محمود سعيد اللوبانن

ذكراحمد خالد احمد عبيدات20150023131الهندسة المدنيةبكالوريوس7563

أنثىنجوان بهيج احمد عبيدات20150023132الهندسة المدنيةبكالوريوس7564

أنثىهديل بسام محمد طلفاح20150023133الهندسة المدنيةبكالوريوس7565

ذكريزن عامر عبدالقادر الحتامله20150023134الهندسة المدنيةبكالوريوس7566

ذكرمحمد خالد احمد قرعان20150023135الهندسة المدنيةبكالوريوس7567

ن محمد عبيدات20150023136الهندسة المدنيةبكالوريوس7568 ذكرصهيب ياسي 

أنثىمنار ماهر مطر ابوعيشه20150023137الهندسة المدنيةبكالوريوس7569

أنثىمرجان نضال خالد ابراهيم20150023138الهندسة المدنيةبكالوريوس7570

ذكررعد خالد زعل المحادين20150023139الهندسة المدنيةبكالوريوس7571

ذكراحمد عبدالحكيم محمد الهزايمه20150023141الهندسة المدنيةبكالوريوس7572

ذكرحمزه نضال ابراهيم العزام20150023142الهندسة المدنيةبكالوريوس7573

ذكرنبيل عماد علي المغايره20150023144الهندسة المدنيةبكالوريوس7574

ن ابوحجلة20150023145الهندسة المدنيةبكالوريوس7575 ذكرجن  عثمان حسي 

أنثىربا محمود صالح الصمادى20150023146الهندسة المدنيةبكالوريوس7576

ذكرعبيده جادهللا محمود شطناوى20150023147الهندسة المدنيةبكالوريوس7577

أنثىغيداء عبدالرحمن فالح مهيدات20150023148الهندسة المدنيةبكالوريوس7578

أنثىاسيل عبدهللا علي الجالبنه20150023149الهندسة المدنيةبكالوريوس7579

ن الخزاعله20150023150الهندسة المدنيةبكالوريوس7580 ذكراسامه محمد امي 

ي طالب عبيدات20150023151الهندسة المدنيةبكالوريوس7581
أنثىرغد وصفن

ي20150023152الهندسة المدنيةبكالوريوس7582
ذكرشادي خلدون عبد الرحمن المومثن

ذكروليد علي صالح غرام20150023153الهندسة المدنيةبكالوريوس7583

ي سعيد العزام20150023154الهندسة المدنيةبكالوريوس7584
ذكرمحمد حسثن

ذكراحمد خالد عبدالجواد ابوعوض20150023155الهندسة المدنيةبكالوريوس7585

ي20150023156الهندسة المدنيةبكالوريوس7586
ذكرحسام حسن محمد الكسوانن

ذكرصهيب وليد محمد طبيشات20150023158الهندسة المدنيةبكالوريوس7587

ذكرزيد عبدهللا سالم القواسمه20150023159الهندسة المدنيةبكالوريوس7588

ذكراسامه محمد سليمان جابر20150023160الهندسة المدنيةبكالوريوس7589

أنثىاميمه خالد سليمان ابوغريبه20150023162الهندسة المدنيةبكالوريوس7590

أنثىمجد خالد محمود المخادمه20150023163الهندسة المدنيةبكالوريوس7591

ذكرمحمد عبد العزيز عبد السالم طبيشات20150023164الهندسة المدنيةبكالوريوس7592

ذكرسيف ذيزن اكرم القعقاع20150023165الهندسة المدنيةبكالوريوس7593

ذكرمحمد عمر محمد بدور20150023166الهندسة المدنيةبكالوريوس7594

أنثىحال محمد سالم الحميدي20150023167الهندسة المدنيةبكالوريوس7595

ذكرحارث حميد عبدالسالم النعيمي20150023168الهندسة المدنيةبكالوريوس7596

ن20150023169الهندسة المدنيةبكالوريوس7597 ذكرمحمد صالح ذياب حسي 

ذكرابراهيم نسيم مصطفن عوده20150023170الهندسة المدنيةبكالوريوس7598

ي20150023171الهندسة المدنيةبكالوريوس7599 أنثىاالء خلدون عبدالقادر الحىح 
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ذكرحمزه علي احمد نمر20150023172الهندسة المدنيةبكالوريوس7600

ذكراحمد نايف صالح الذيابات20150023173الهندسة المدنيةبكالوريوس7601

ذكريزن كمال الدين احمد الدرايسه20150023174الهندسة المدنيةبكالوريوس7602

ذكرمحمد سامي ابراهيم الحميدات20150023175الهندسة المدنيةبكالوريوس7603

ذكرمحمد خالد علي العالونه20150023176الهندسة المدنيةبكالوريوس7604

ذكرغيث حمزه علي عبيدات20150023177الهندسة المدنيةبكالوريوس7605

ن داود الفاعوري20150023179الهندسة المدنيةبكالوريوس7606 ن حسي  أنثىلي 

ذكرايهم يارس احمد الحاج20150023180الهندسة المدنيةبكالوريوس7607

ذكرمحمد خلف عبدالعزيز المساعيد20150023181الهندسة المدنيةبكالوريوس7608

أنثىيارا فيصل محمود ربيع20150023182الهندسة المدنيةبكالوريوس7609

ن فواز كامل حجازي20150023183الهندسة المدنيةبكالوريوس7610 أنثىياسمي 

ذكرحسام محمد علي فرغل20150023184الهندسة المدنيةبكالوريوس7611

ذكرطارق مخلد فالح المعايعه20150023185الهندسة المدنيةبكالوريوس7612

ذكرعبدهللا سالم صالح بالعرب20152023001الهندسة المدنيةبكالوريوس7613

ذكرأنس خليل رشيد الجزار20152023002الهندسة المدنيةبكالوريوس7614

ذكرأنس مروان احمد ابولبدة20152023003الهندسة المدنيةبكالوريوس7615

ذكريونس حازم يونس المصدر20152023004الهندسة المدنيةبكالوريوس7616

بتول مرعي محمود الغادي20152023005الهندسة المدنيةبكالوريوس7617
أنثى

ذكرسامي محمد حالل 20152023008الهندسة المدنيةبكالوريوس7618

ن محمد فواعن 20152023011الهندسة المدنيةبكالوريوس7619 ذكرابراهيم حسي 

ذكرمصطفن محمد مصطفن 20152023014الهندسة المدنيةبكالوريوس7620

ف محمد محمود القرعان20152023016الهندسة المدنيةبكالوريوس7621 ذكرأرسر

أنثىنسيبه عمر عبدالصمد الراشد20152023017الهندسة المدنيةبكالوريوس7622

ذكرايمن محمد العبد ابراهيم االستاذ20152023022الهندسة المدنيةبكالوريوس7623

أنثىمرح جمال قاسم بطايحه20152023024الهندسة المدنيةبكالوريوس7624

 علي محمد الجفري20152023025الهندسة المدنيةبكالوريوس7625
ذكرمرتضن

ي 20152023027الهندسة المدنيةبكالوريوس7626
ن محمد سعيد داغستانن ذكرامي 

ذكركريم ابراهيم عبدالرؤوف خنفر20152023032الهندسة المدنيةبكالوريوس7627

ذكربالل ماهر فرحات 20152023034الهندسة المدنيةبكالوريوس7628

ن20152023035الهندسة المدنيةبكالوريوس7629 ذكراحمد محمد احمد السباتي 

ذكرعلوي احمد علوي عبدهللا20152023036الهندسة المدنيةبكالوريوس7630

ن محمد الوحوش20152023037الهندسة المدنيةبكالوريوس7631 ذكرعلي حسي 

ذكرفيصل باسل عباس قصص20152023038الهندسة المدنيةبكالوريوس7632

ي20152023042الهندسة المدنيةبكالوريوس7633
ذكرحسام الدين اسامة خالد ابو صيثن

ذكرأحمد مروان غازي 20152023049الهندسة المدنيةبكالوريوس7634

ذكروسيم رأفت زعل عبدالعال20152023052الهندسة المدنيةبكالوريوس7635

ذكرحسام ابراهيم علي حجازي20152023053الهندسة المدنيةبكالوريوس7636

ذكرصالح محمد مبارك الزين 20152023057الهندسة المدنيةبكالوريوس7637

ذكرعبدالرحمن وجيه محمود الجندب20152023059الهندسة المدنيةبكالوريوس7638

يم20152023060الهندسة المدنيةبكالوريوس7639 ذكرعمر عارف محمد رسر

ذكريارس عمار محمود أبوالهيجاء20152023061الهندسة المدنيةبكالوريوس7640

ي20152023062الهندسة المدنيةبكالوريوس7641
ذكرعبدالرحمن علي محمد اليمانن

ذكرمؤمن خالد فتىحي برغال20152023064الهندسة المدنيةبكالوريوس7642

ذكرمناف وائل عدنان العزام20152023065الهندسة المدنيةبكالوريوس7643

ذكركرم تيسن  الصاج 20152023066الهندسة المدنيةبكالوريوس7644

ذكرمحمد خالد جعمور 20152023068الهندسة المدنيةبكالوريوس7645

ي20152023069الهندسة المدنيةبكالوريوس7646
ذكربدر تيسن  فؤاد زيد الكيالنن

ذكرمحمد سليمان احمد ابراهيم20152023071الهندسة المدنيةبكالوريوس7647

ات20152023073الهندسة المدنيةبكالوريوس7648 ذكرأحمد خليفه محمد نصن 

ذكرعبدهللا مبتسم عاطف هنداوي20152023074الهندسة المدنيةبكالوريوس7649

ذكرمصطفن نارص مصطفن الهندي20152023078الهندسة المدنيةبكالوريوس7650
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ذكرمحمود احمد صالح الذيابات20152023081الهندسة المدنيةبكالوريوس7651

ذكراسامه موىس محمود عبد هللا20152023083الهندسة المدنيةبكالوريوس7652

ذكرمحمد فهد محمد رشاد البيك20152023086الهندسة المدنيةبكالوريوس7653

ي أبوطريف20152023088الهندسة المدنيةبكالوريوس7654
ذكرعادل حاتم لطفن

ذكرتامر بسام جورج مسعد20152023089الهندسة المدنيةبكالوريوس7655

ذكريمان طارق سالمه العكش20152023090الهندسة المدنيةبكالوريوس7656

ذكروسام ابراهيم علي حجازي20152023091الهندسة المدنيةبكالوريوس7657

ذكرمالك زياد جابر عكور20152023092الهندسة المدنيةبكالوريوس7658

ي20152023093الهندسة المدنيةبكالوريوس7659
ي عادل اونر

ذكرنارت عونن

ن20152023094الهندسة المدنيةبكالوريوس7660 ذكرعبدالرحمن رشاد عبدالرؤوف الشيخ ياسي 

أنثىساره وائل عبد الجواد نارص الدين20152023095الهندسة المدنيةبكالوريوس7661

ي20152023096الهندسة المدنيةبكالوريوس7662
ذكريزن احمد عداد الطعانن

ن عبيدات20152023097الهندسة المدنيةبكالوريوس7663 ن عماد حسي  ذكرحسي 

ذكرعبدالعزيز محمد خن  غازي الصالح20152023099الهندسة المدنيةبكالوريوس7664

ذكربالل خالد فرج درويش20152023100الهندسة المدنيةبكالوريوس7665

ي اسعد عيساوي20152023101الهندسة المدنيةبكالوريوس7666
ذكرمحمد هانن

ذكراسماعيل عاطف اسماعيل الرمىحي20152023103الهندسة المدنيةبكالوريوس7667

ذكراحمد عبدالحكيم عبدالرزاق خنفر20152023105الهندسة المدنيةبكالوريوس7668

ن محمد ابراهيم العنانزه20152023106الهندسة المدنيةبكالوريوس7669 أنثىرجي 

ذكراسحق احمد اسحق ابوحالوه20152023107الهندسة المدنيةبكالوريوس7670

ي20152023109الهندسة المدنيةبكالوريوس7671 بىح  ذكرعمر عماد مصطفن رسر

ذكراحمد نعيم خرصن يوسف20152023110الهندسة المدنيةبكالوريوس7672

ي20152023115الهندسة المدنيةبكالوريوس7673  عبدالنث 
ذكرمالك بسام مصطفن

ذكرمحمود محمد يوسف خنفر20152023116الهندسة المدنيةبكالوريوس7674

يف البطاينه20152023118الهندسة المدنيةبكالوريوس7675 ذكرخالد عبدهللا رسر

ن 20152023121الهندسة المدنيةبكالوريوس7676 ذكرعبدالرحمن محمد الحسي 

ذكرعبدهللا تيسن  الصاج 20152023123الهندسة المدنيةبكالوريوس7677

ن محمد كامل حمدان20152023124الهندسة المدنيةبكالوريوس7678 ذكرمعنر

ي عبدالرحمن الرفاعي20152023125الهندسة المدنيةبكالوريوس7679
ذكرعمر عونن

أنثىبيان محمد ازعيل اسماعيل20152023126الهندسة المدنيةبكالوريوس7680

ذكراحمد عادل زكي شمروخ20152023127الهندسة المدنيةبكالوريوس7681

ن محمد احمد معوض20152023129الهندسة المدنيةبكالوريوس7682 ذكرمحمد حسي 

ذكرفيصل حمود مهدي الشبامي20152023131الهندسة المدنيةبكالوريوس7683

ذكربشار زياد حسن النداف20152023133الهندسة المدنيةبكالوريوس7684

ذكرعبدالقادر عقله محمد ربابعه20152023134الهندسة المدنيةبكالوريوس7685

ذكرأحمد يوسف أحمد عبد الفتاح20152023135الهندسة المدنيةبكالوريوس7686

ذكرحمزه احمد علي خويله20152023136الهندسة المدنيةبكالوريوس7687

ذكرصالح نفزات عبدالرحيم كليب20152023137الهندسة المدنيةبكالوريوس7688

ن عماد خليل جعران20152023138الهندسة المدنيةبكالوريوس7689 ذكرحسي 

ذكرمحمد ماجد محمود دودين20152023139الهندسة المدنيةبكالوريوس7690

ي20152023140الهندسة المدنيةبكالوريوس7691
ذكرانس خالد عبدهللا المومثن

 احمد علي خوالده20152023141الهندسة المدنيةبكالوريوس7692
أنثىلبثن

ذكرتامر عامر نعمان صالح20152023143الهندسة المدنيةبكالوريوس7693

ذكرمهند احمد محمد ربابعه20152023144الهندسة المدنيةبكالوريوس7694

ذكرعمر ابراهيم عقله جوخان20152023145الهندسة المدنيةبكالوريوس7695

ذكرمحمد عمر عبدالعزيز الدويرى20152023146الهندسة المدنيةبكالوريوس7696

أنثىزين شاهر مبارك خريس20152023147الهندسة المدنيةبكالوريوس7697

ن20152023149الهندسة المدنيةبكالوريوس7698 ن يوسف الياسي  ذكراحمد امي 

ذكريزن محمد يوسف كراجه20152023150الهندسة المدنيةبكالوريوس7699

ذكرمصطفن جهاد مصطفن الطيظي20152023153الهندسة المدنيةبكالوريوس7700

ذكرمحمد اسماعيل محمود احمد20152023154الهندسة المدنيةبكالوريوس7701
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ذكرمحمد محسن عبدهللا جرادات20152023155الهندسة المدنيةبكالوريوس7702

أنثىرانيا سقراط ابراهيم احمد20152023157الهندسة المدنيةبكالوريوس7703

ذكرمهند محمد احمد القاسم20152023158الهندسة المدنيةبكالوريوس7704

ذكرخلدون فايز علي القطايشة20152023159الهندسة المدنيةبكالوريوس7705

أنثىعرين اسد محمد غوانمه20152023160الهندسة المدنيةبكالوريوس7706

ن فخرى طه20152023161الهندسة المدنيةبكالوريوس7707 ذكرهيثم حسي 

ذكرعمر مامون محمد الخصاونه20152023162الهندسة المدنيةبكالوريوس7708

ذكرعمرو ثائر فايز الصمادي20152023164الهندسة المدنيةبكالوريوس7709

ذكرمحمد مهدي جميل احمد جميل صالح20152023165الهندسة المدنيةبكالوريوس7710

ذكرعمر باسم عوض يوسف20152023166الهندسة المدنيةبكالوريوس7711

أنثىروان عمر احمد الفندي20152023167الهندسة المدنيةبكالوريوس7712

ي عبدالهادى20152023169الهندسة المدنيةبكالوريوس7713
ي عبدالحكيم وصفن

ذكروصفن

أنثىساره سيف عليان الوديان20152023170الهندسة المدنيةبكالوريوس7714

ذكربهاء يوسف احمد ربابعه20152023171الهندسة المدنيةبكالوريوس7715

ي20152023172الهندسة المدنيةبكالوريوس7716
ذكرمعاذ نعيم محمود المومثن

ذكرخالد جارس سعدو سعد20152023173الهندسة المدنيةبكالوريوس7717

ذكراوس جمال محمود الشناق20160023001الهندسة المدنيةبكالوريوس7718

ذكرحمدان رجا حمدان الهرش20160023002الهندسة المدنيةبكالوريوس7719

ذكرانس خليل ابراهيم العمر20160023003الهندسة المدنيةبكالوريوس7720

ذكرهمام زاهر محمد عمر20160023004الهندسة المدنيةبكالوريوس7721

ي امجد محمد سعد ابوهنيه20160023005الهندسة المدنيةبكالوريوس7722
ذكرعبدالشافن

ذكرمحمد خليل عوض بركات20160023006الهندسة المدنيةبكالوريوس7723

ذكرعلي علي موىس الشحاده20160023007الهندسة المدنيةبكالوريوس7724

ذكرعبدالهادي فرج محمود العقيلي20160023009الهندسة المدنيةبكالوريوس7725

ذكرعبدالرحمن زياد علي عودات20160023010الهندسة المدنيةبكالوريوس7726

ذكرمحمود جميل منصور مغايره20160023011الهندسة المدنيةبكالوريوس7727

ن طالل الطويل20160023012الهندسة المدنيةبكالوريوس7728 ذكرطارق حسي 

ي20160023013الهندسة المدنيةبكالوريوس7729
ذكرعطاهللا سمن  عطاهللا الطعانن

ذكرمراد احمد علي منسي20160023015الهندسة المدنيةبكالوريوس7730

ذكراسامه محمد سليمان موىس20160023016الهندسة المدنيةبكالوريوس7731

ذكرمحمد فؤاد احمد كراسنه20160023017الهندسة المدنيةبكالوريوس7732

أنثىسىح  عبدهللا علي جوابره20160023018الهندسة المدنيةبكالوريوس7733

ي20160023020الهندسة المدنيةبكالوريوس7734
ذكرعايد مالك خلف الربضن

ذكرصالح محمد احمد سليمان20160023021الهندسة المدنيةبكالوريوس7735

ذكرمحمد مصطفن عيس الصمادى20160023022الهندسة المدنيةبكالوريوس7736

ذكرقيس فراس عبدالكريم الفقها20160023023الهندسة المدنيةبكالوريوس7737

ذكرمحمود فريد محمود الذيب20160023024الهندسة المدنيةبكالوريوس7738

ذكرمحمد اسعد رضن موىس20160023025الهندسة المدنيةبكالوريوس7739

ذكرحمزه احمد محمد الغزاوى20160023026الهندسة المدنيةبكالوريوس7740

ي20160023027الهندسة المدنيةبكالوريوس7741 ذكرانس بسام محمد شلث 

ذكرخالد اسعد مصلح جهامه20160023028الهندسة المدنيةبكالوريوس7742

أنثىشيماء خالد فالح بدندي20160023029الهندسة المدنيةبكالوريوس7743

ي20160023030الهندسة المدنيةبكالوريوس7744
ذكرانس جودت محمد المومثن

 علي الشمايله20160023031الهندسة المدنيةبكالوريوس7745
ن ذكرطارق حسي 

ن شطناوى20160023032الهندسة المدنيةبكالوريوس7746 ن موفق امي  ذكرامي 

ذكرمالك مامون محمود صبح20160023033الهندسة المدنيةبكالوريوس7747

ن الخب20160023035الهندسة المدنيةبكالوريوس7748 ذكريوسف محمد حسي 

ذكرمنصف نارص حمدان الخصاونه20160023036الهندسة المدنيةبكالوريوس7749

أنثىتيماء نمر عبدهللا شفا عمري20160023037الهندسة المدنيةبكالوريوس7750

أنثىمروه محمود زهن  المرصي20160023039الهندسة المدنيةبكالوريوس7751

ذكرعبدالرحمن حسام نواف الشوحه20160023040الهندسة المدنيةبكالوريوس7752
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أنثىمجد نور عيس السهاونة20160023041الهندسة المدنيةبكالوريوس7753

ذكرحسن سليمان طالب قوقزه20160023042الهندسة المدنيةبكالوريوس7754

ن20160023043الهندسة المدنيةبكالوريوس7755 ذكرمالك وليد سعيد حسي 

ذكرعمر هاشم احمد فريجات20160023044الهندسة المدنيةبكالوريوس7756

ن بدر العمري20160023045الهندسة المدنيةبكالوريوس7757 ذكرأحمد حسي 

عان20160023047الهندسة المدنيةبكالوريوس7758 ذكرجمعه سمن  جمعه رسر

ذكرسلمان محمدخن  عبدالرحمن بنات20160023048الهندسة المدنيةبكالوريوس7759

ذكرهاشم محمد احمد الخطيب20160023049الهندسة المدنيةبكالوريوس7760

ان20160023050الهندسة المدنيةبكالوريوس7761 ذكرحكم احمد صالح العشر

ذكرمهند احمد سليمان سالم20160023051الهندسة المدنيةبكالوريوس7762

ذكركرم محمد محمود بطايحه20160023052الهندسة المدنيةبكالوريوس7763

أنثىانوار باسم عيس عتوم20160023053الهندسة المدنيةبكالوريوس7764

ذكرهاشم خالد تيسن  الردايده20160023055الهندسة المدنيةبكالوريوس7765

ن نوافله20160023056الهندسة المدنيةبكالوريوس7766 ذكرتامر محمد حسي 

أنثىبيان مامون محمد القرعان20160023058الهندسة المدنيةبكالوريوس7767

ذكرشاكر محمود شاكر ابوسعده20160023059الهندسة المدنيةبكالوريوس7768

ذكرعبدهللا احسان عبدهللا القضاه20160023061الهندسة المدنيةبكالوريوس7769

ذكراحمد عبدالحميد محمود الجباىلي20160023062الهندسة المدنيةبكالوريوس7770

ذكرمحمد تايه  20160023063الهندسة المدنيةبكالوريوس7771

ذكررتيب محمد رتيب أبوالكاس20160023064الهندسة المدنيةبكالوريوس7772

أنثىرهام محمد فالح قضاه20160023065الهندسة المدنيةبكالوريوس7773

ع20160023066الهندسة المدنيةبكالوريوس7774 أنثىعريب عامر عيس الشر

ذكرعمار حابس عبدالكريم الغادي20160023067الهندسة المدنيةبكالوريوس7775

ذكرمهند جزماوي  20160023068الهندسة المدنيةبكالوريوس7776

ذكرمهند عبدهللا عبدالقادر القواقزه20160023069الهندسة المدنيةبكالوريوس7777

ذكرمحمد عبدهللا سالم القواسمه20160023070الهندسة المدنيةبكالوريوس7778

ذكركرم محمد علي الجوارنه20160023071الهندسة المدنيةبكالوريوس7779

ي الزغول20160023072الهندسة المدنيةبكالوريوس7780 أنثىكنده محمد راج 

ي غدير20160023073الهندسة المدنيةبكالوريوس7781
ي علي ماضن

ذكرماضن

ذكرانس عمر محمود الجراح20160023074الهندسة المدنيةبكالوريوس7782

ي20160023075الهندسة المدنيةبكالوريوس7783
ذكرصهيب فؤاد عبدالعزيز المومثن

ذكرمحمد ممدوح مفلح حراحشه20160023076الهندسة المدنيةبكالوريوس7784

ات 20162023002الهندسة المدنيةبكالوريوس7785 ذكروليد خالد النصن 

ذكرسميح درويش  20162023003الهندسة المدنيةبكالوريوس7786

ي20162023004الهندسة المدنيةبكالوريوس7787 ذكررامي مظفر علي الشهرن 

ذكرمحمود عقله النعمة 20162023005الهندسة المدنيةبكالوريوس7788

ذكرتوفيق احمد الحمود 20162023007الهندسة المدنيةبكالوريوس7789

ذكرعبدالقادر ابراهيم ابو العيس 20162023008الهندسة المدنيةبكالوريوس7790

ذكرعمر رياض عبيسي 20162023009الهندسة المدنيةبكالوريوس7791

ذكرعمر عبدالكريم مرصي 20162023010الهندسة المدنيةبكالوريوس7792

ذكراحمد حسن الشورى 20162023012الهندسة المدنيةبكالوريوس7793

ذكرعبدالكريم رضا الباشا 20162023013الهندسة المدنيةبكالوريوس7794

ذكرمحمد ثابت نظن  سعيدي 20162023015الهندسة المدنيةبكالوريوس7795

ذكرصالح طارق صالح أبوعلوان20162023016الهندسة المدنيةبكالوريوس7796

ذكرعبدهللا محمد العبد ابراهيم االستاذ20162023017الهندسة المدنيةبكالوريوس7797

ذكرطارق علي عبد هللا عمرو20162023018الهندسة المدنيةبكالوريوس7798

ذكرمحمد سالم علي الراجح20162023020الهندسة المدنيةبكالوريوس7799

ذكرصالح غسان أحمد علي20162023021الهندسة المدنيةبكالوريوس7800

ذكراسامه رحال عبدالرحيم ابراهيم20162023022الهندسة المدنيةبكالوريوس7801

ذكرجابر جمال الغانم 20162023025الهندسة المدنيةبكالوريوس7802

ذكرخالد إبراهيم أحمد أبوزايد20162023026الهندسة المدنيةبكالوريوس7803
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ذكرعمر عبدالهادي ساسة 20162023028الهندسة المدنيةبكالوريوس7804

ذكرعمران عبدالكريم اسماعيل نعامنه20162023035الهندسة المدنيةبكالوريوس7805

ذكرفراس محمد نور تركي عبيدات20162023036الهندسة المدنيةبكالوريوس7806

ذكرباسل مرشد عبدالحميد القواسمي20162023043الهندسة المدنيةبكالوريوس7807

أنثىزهرة حسن محمد مصطفن20162023044الهندسة المدنيةبكالوريوس7808

ذكرحمزه احمد مصطفن السعدي20162023045الهندسة المدنيةبكالوريوس7809

ذكرعمر مثقال عبد الرحمن عبد الرحمن20162023046الهندسة المدنيةبكالوريوس7810

ذكرحسام بسام محمد مرعي20162023051الهندسة المدنيةبكالوريوس7811

ذكراحمد محمد احمد اجميل20162023054الهندسة المدنيةبكالوريوس7812

ذكرعبدالرحمن غسان عبدالرحمن ابوباشا20162023055الهندسة المدنيةبكالوريوس7813

ذكرعبدالرحمن عيس عبدالرحمن ابو محفوظ20162023056الهندسة المدنيةبكالوريوس7814

ذكرقتيبة باسل خلف الملكاوي20162023058الهندسة المدنيةبكالوريوس7815

ذكرحسن أيوب حسن الجعابيس20162023059الهندسة المدنيةبكالوريوس7816

ذكرحبيب هللا نائل عبدالفتاح مفلح20162023060الهندسة المدنيةبكالوريوس7817

ذكرمحمد عبد هللا محمد الرفاعي20162023062الهندسة المدنيةبكالوريوس7818

ذكرأنس احمد محمد مبارك20162023064الهندسة المدنيةبكالوريوس7819

أنثىاري    ج عيس محمد المحمد20162023066الهندسة المدنيةبكالوريوس7820

ذكرعماد سعيد رشيد حسن20162023069الهندسة المدنيةبكالوريوس7821

ذكرعبد الرحمن يوسف احمد المرعي20162023071الهندسة المدنيةبكالوريوس7822

ذكرمحمد معتصم راسم عنبتاوي20162023072الهندسة المدنيةبكالوريوس7823

ذكرإيهاب نورالدين حسن عيارصة20162023073الهندسة المدنيةبكالوريوس7824

ذكرمحمد رزق ذيب علي20162023074الهندسة المدنيةبكالوريوس7825

ذكرصهيب أحمد عوض بدر20162023076الهندسة المدنيةبكالوريوس7826

أنثىساندي خليل مصباح حجن 20162023078الهندسة المدنيةبكالوريوس7827

ذكرطارق زياد محمد عزام20162023079الهندسة المدنيةبكالوريوس7828

ي20162023080الهندسة المدنيةبكالوريوس7829
ذكرمجد ضياء علي كنانن

ن احجول20162023081الهندسة المدنيةبكالوريوس7830 ن سمن  امي  ذكرامي 

ذكرمحمد احمد يوسف ربابعه20162023083الهندسة المدنيةبكالوريوس7831

ذكربشار مفيد طايل عواوده20162023084الهندسة المدنيةبكالوريوس7832

أنثىاروى كامل مصطفن غانم20162023085الهندسة المدنيةبكالوريوس7833

ذكرحسام محمد عبدهللا نمر20162023086الهندسة المدنيةبكالوريوس7834

ذكرعبدالرحمن محمود ضيفاهلل ابومحفوظ20162023087الهندسة المدنيةبكالوريوس7835

ذكراحمد خالد ارشيد طبيشات20162023088الهندسة المدنيةبكالوريوس7836

ذكربشار نبيل حبيب المقطش20162023091الهندسة المدنيةبكالوريوس7837

ذكرمؤمن احمد ظاهر عالونه20162023092الهندسة المدنيةبكالوريوس7838

ن محمود حافظ صوالحه20162023093الهندسة المدنيةبكالوريوس7839 أنثىحني 

ذكرعمر امجد احمد الخطيب20162023094الهندسة المدنيةبكالوريوس7840

ذكرعالء اسامه احمد الصمادى20162023096الهندسة المدنيةبكالوريوس7841

ذكرعاصف ونس عبدالرحمن العمرى20162023098الهندسة المدنيةبكالوريوس7842

ذكرعبدهللا عاطف صقر هاشم20162023099الهندسة المدنيةبكالوريوس7843

سديم هايل قاسم العقيلي20162023100الهندسة المدنيةبكالوريوس7844
أنثى

ي20162023101الهندسة المدنيةبكالوريوس7845 ذكراحمد سليمان سليمان عرن 

أنثىثريا احمد عبد خطايبه20162023102الهندسة المدنيةبكالوريوس7846

ي20162023104الهندسة المدنيةبكالوريوس7847
أنثىدينا قاسم محمد الحورانن

ن احمد عبيدات20162023105الهندسة المدنيةبكالوريوس7848 أنثىيارا حسي 

ذكرحمزه ابراهيم محمد غريفات20162023109الهندسة المدنيةبكالوريوس7849

ذكرباسل محمد موىس حتامله20162023111الهندسة المدنيةبكالوريوس7850

ذكراحمد نعيم محمد عليوه20162023112الهندسة المدنيةبكالوريوس7851

ذكرعمر يوسف محمد الرشدان20162023117الهندسة المدنيةبكالوريوس7852

ذكرمحمد ايمن صالح ابراهيم20162023118الهندسة المدنيةبكالوريوس7853

ذكرمحمد علي زياد عبدالرحيم الجديتاوى20162023119الهندسة المدنيةبكالوريوس7854
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ذكراشهم محمد عزمي سليمان طنش20162023121الهندسة المدنيةبكالوريوس7855

ال20162023123الهندسة المدنيةبكالوريوس7856 ن ذكراحمد ذياب محمد النن

ذكراحمد عدنان حمد 20162023125الهندسة المدنيةبكالوريوس7857

ذكرعمر نبيل عبدالقادر عصفور20162023127الهندسة المدنيةبكالوريوس7858

أنثىراية زكريا محمود الصمادي20162023128الهندسة المدنيةبكالوريوس7859

ذكرمحمود محمد صياح صياح20162023129الهندسة المدنيةبكالوريوس7860

ذكراحمد رائد احمد مكاحله20162023130الهندسة المدنيةبكالوريوس7861

ذكرعالء محمد عبدهللا عثامنه20162023132الهندسة المدنيةبكالوريوس7862

ذكرحذيفه مأمون حمدان ابوسنينه20162023133الهندسة المدنيةبكالوريوس7863

أنثىايه جمال موىس الحاج سالمه20162023135الهندسة المدنيةبكالوريوس7864

ذكرعبدهللا نبيل محمود الحسن20162023136الهندسة المدنيةبكالوريوس7865

ي20162023137الهندسة المدنيةبكالوريوس7866 ذكرباسل موىس نواف الزعث 

ذكرجريس سليمان فرحان فاخورى20162023138الهندسة المدنيةبكالوريوس7867

ذكرعيس محمدخن  عمر الشبول20162023139الهندسة المدنيةبكالوريوس7868

أنثىروان احمد ابراهيم ابومسامح20162023140الهندسة المدنيةبكالوريوس7869

ذكرعبد الهادي عوض عبد الهادي الطيظي20162023141الهندسة المدنيةبكالوريوس7870

ي20162023143الهندسة المدنيةبكالوريوس7871 ذكرعدي عادل محمود الزعث 

ي20162023144الهندسة المدنيةبكالوريوس7872 ذكرعبدالعزيز جهاد محمود الزعث 

ذكرعلي هشام نمر الصوافطة20162023145الهندسة المدنيةبكالوريوس7873

ذكراياد عبدالرحمن محمد شهاب20162023146الهندسة المدنيةبكالوريوس7874

أنثىنجوى نضال غالب عويس20162023147الهندسة المدنيةبكالوريوس7875

ن احمد ابراهيم العقرباوي20162023148الهندسة المدنيةبكالوريوس7876 ذكرحسي 

ي20162023149الهندسة المدنيةبكالوريوس7877
ذكريوسف محمد يعقوب السكافن

ذكررافت احمد محمد اللوزي20162023150الهندسة المدنيةبكالوريوس7878

ذكرحسام زياد احمد العبيد20162023151الهندسة المدنيةبكالوريوس7879

ذكرمحمد احمد عبدالسالم ضبعان20162023152الهندسة المدنيةبكالوريوس7880

أنثىايه جمال محمد صالح ابوخرمه20162023153الهندسة المدنيةبكالوريوس7881

ي اسماعيل20162023154الهندسة المدنيةبكالوريوس7882
ذكرمعاويه وليد خالد بثن

ذكرحمزه بسام محمود حموري20162023155الهندسة المدنيةبكالوريوس7883

ذكروسام هيثم محمد عبيدات20162023156الهندسة المدنيةبكالوريوس7884

ذكربشار انيس عبدالرزاق الشطناوى20162023157الهندسة المدنيةبكالوريوس7885

ذكركرم كامل فضل خليل20162023158الهندسة المدنيةبكالوريوس7886

ذكرمحمد نبيل منن  القطب20162023160الهندسة المدنيةبكالوريوس7887

ي بكر20162023161الهندسة المدنيةبكالوريوس7888
ميار جهاد علي بثن

أنثى

ذكرزيد عصام حسن صالح20162023164الهندسة المدنيةبكالوريوس7889

أنثىبراءه خالد ظاهر منارصه20162023165الهندسة المدنيةبكالوريوس7890

ذكريزن محمد ابراهيم الحسنات20162023166الهندسة المدنيةبكالوريوس7891

ذكرعصام عمر احمد الشقران20162023167الهندسة المدنيةبكالوريوس7892

ذكرمحمد احمد سالم القواسمه20162023168الهندسة المدنيةبكالوريوس7893

ذكرنارت عامر عبدالرؤوف الناعوري20162023169الهندسة المدنيةبكالوريوس7894

ن البشابشه20162023172الهندسة المدنيةبكالوريوس7895 ن يونس حسي  ذكرحسي 

ذكرأحمد كامل فارس 20162023173الهندسة المدنيةبكالوريوس7896

ذكرعبدهللا سامي شحاده الرجوب20162023174الهندسة المدنيةبكالوريوس7897

ذكرتمام محمد محمد عاشور20162023175الهندسة المدنيةبكالوريوس7898

أنثىهبه احمد سليم الشويات20162023176الهندسة المدنيةبكالوريوس7899

ن نضال طايل المقابله20162023177الهندسة المدنيةبكالوريوس7900 أنثىحني 

ذكرمحمد خالد يوسف عبيدات20162023178الهندسة المدنيةبكالوريوس7901

ذكرايهاب محمد شحاده محمود20162023179الهندسة المدنيةبكالوريوس7902

مان20162023180الهندسة المدنيةبكالوريوس7903 ذكرعمار محمد مفلح الشر

ذكررسي فايز حسن أبو العدس20162023181الهندسة المدنيةبكالوريوس7904

ن راشد المرشد20162023183الهندسة المدنيةبكالوريوس7905 ذكرراشد حسي 
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مان20162023184الهندسة المدنيةبكالوريوس7906 ذكريوسف محسن عبدهللا الشر

ذكراسامه عباس ايوب عبد هللا20162023185الهندسة المدنيةبكالوريوس7907

ذكرأنس أحمد عوض ابو داود20162023186الهندسة المدنيةبكالوريوس7908

ذكررأفت عدنان مصطفن 20162023187الهندسة المدنيةبكالوريوس7909

ذكرانمار منهل مطر شوتر20162023188الهندسة المدنيةبكالوريوس7910

ن20162023189الهندسة المدنيةبكالوريوس7911 أنثىيارا خالد موىس ياسي 

ذكراحمد سامي محمد الشخاتره20162023190الهندسة المدنيةبكالوريوس7912

ي 20162023191الهندسة المدنيةبكالوريوس7913
ذكرمحمد أنس محمد فهد حلوانن

أنثىعلياء أمجد عوض أيوب20162023192الهندسة المدنيةبكالوريوس7914

ذكرمحمد عصام عبدالرحمن العمضي20162023193الهندسة المدنيةبكالوريوس7915

ن نعيم داود ابومايله20162023194الهندسة المدنيةبكالوريوس7916 أنثىلي 

ف عزام محمود البطاينه20162023195الهندسة المدنيةبكالوريوس7917 ذكرارسر

ذكربشار احمد االحمد 20162023196الهندسة المدنيةبكالوريوس7918

ذكرخالد عمر محمد اسماعيل20162023197الهندسة المدنيةبكالوريوس7919

ذكرجهاد سليمان محمد الموىس20162023199الهندسة المدنيةبكالوريوس7920

أنثىساره محمود ابراهيم برغل20162023200الهندسة المدنيةبكالوريوس7921

ذكربهاء الدين محمود محمد خليل20162023201الهندسة المدنيةبكالوريوس7922

ذكرمحمود سعد محمود ردايده20162023202الهندسة المدنيةبكالوريوس7923

ذكرمحمد لؤي شوكت يوسف20162023203الهندسة المدنيةبكالوريوس7924

ذكرابراهيم فراس ابراهيم الويسي20162023204الهندسة المدنيةبكالوريوس7925

ذكرمحمد خالد سالم البشتاوى20162023205الهندسة المدنيةبكالوريوس7926

ذكرالياس عامر مصطفن القضاه20162023206الهندسة المدنيةبكالوريوس7927

ذكرلؤي حسن محمد الجغبن 20162023207الهندسة المدنيةبكالوريوس7928

ذكرعهد نبيل حبيب المقطش20162023208الهندسة المدنيةبكالوريوس7929

ذكربالل قاسم احمد عبابنه20162023209الهندسة المدنيةبكالوريوس7930

أنثىرهف عبدالحكيم عبدالرزاق خنفر20162023210الهندسة المدنيةبكالوريوس7931

ذكرمامون اسماعيل احمد الحجاج20162023211الهندسة المدنيةبكالوريوس7932

ذكرمحمد حسن احمد الزبون20162023213الهندسة المدنيةبكالوريوس7933

أنثىسىح  عبدهللا بدر العمري20162023214الهندسة المدنيةبكالوريوس7934

ي الحرافشة20162023215الهندسة المدنيةبكالوريوس7935 ن راج  ذكرسيف الدين حسي 

ذكراسالم محمد نور الدين محمود الرواقه20162023216الهندسة المدنيةبكالوريوس7936

ذكراحمد نور الدين نايف القادرى20162023217الهندسة المدنيةبكالوريوس7937

ذكرمنذر عبدهللا سالمه الشحان20162023218الهندسة المدنيةبكالوريوس7938

أنثىاالء محمد حامد المقدادي20072024115الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7939

ذكرطارق احمد خليل الحموري20080024138الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7940

ذكرعيس محمد علي الوباري20082024058الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7941

ذكرعامر وجدي عبدهللا ابو جري20090024050الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7942

أنثىرنا شكري محمد سيد20090024089الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7943

ي اليدك20092024001الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7944
ذكراياد داود لطفن

ذكرعلي نارص احمد المطري20092024073الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7945

ي عيس20092024103الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7946
ذكرحمزه صالح محمد بثن

ذكراحمد علي محمد منون20100024024الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7947

يل20100024051الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7948 ذكرسفيان محمد احمد جن 

ي20100024075الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7949
ذكرمحمد حيدر محمد المومثن

ذكررافت احمد محمد الراجىحي20100024084الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7950

ذكرحمزه محمد تركي عبابنه20100024112الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7951

ذكرمحمد محمود علي بزي20102024044الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7952

ذكرحمزه عبدهللا محمد العربيات20102024064الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7953

ي20102024078الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7954
ذكرعبد هللا محمد عارف عبد الغثن

ذكراحمد طالب ابراهيم عبابنه20110024011الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7955

ذكرخالد سليمان احمد صعابنه20110024021الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7956
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ذكرمصطفن غالب عبد الرحمن طه20110024055الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7957

ذكرخالد باسم محمد العقرباوى20110024064الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7958

أنثىلينا ابراهيم محمد ابو عوده20110024065الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7959

ذكراحمد يوسف هزاع الطاهات20110024121الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7960

ذكراحمد عبدهللا علي قماج20110024126الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7961

ن الرحيل20110024135الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7962 ذكرعدنان عبدالنارص امي 

ذكرايمن نارص محمد احمد20112024002الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7963

ذكررمضان سعيد رمضان حسونه20112024012الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7964

ذكرعامر حسن سليمان شقاح20112024071الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7965

ات20112024079الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7966 ن ذكررامي عبدهللا يونس عنن 

ذكرصدام رياض ابراهيم الحاىسي20112024084الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7967

ذكرمحمد احمد علي العمري20112024088الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7968

ذكرامجد سعيد محمد عكاوي20112024094الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7969

ذكريزن رياض احمد كيوان      20112024107الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7970

ذكرمجد الدين عبد الرحمن عواد السكران20112024108الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7971

ذكرفخري عدنان سعيد الدقم20112024112الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7972

ذكرعلي منصور صالح سالط20112024113الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7973

ي احمد حسينات     20120024001الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7974
أنثىلينا هانن

ف كمال ارشيد مقابله20120024004الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7975 ذكررسر

ي   20120024005الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7976 ذكرعبد الرحمن علي ابراهيم الزعث 

ف يوسف محمد عبدالحافظ    20120024006الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7977 ذكرارسر

ي عبدهللا   20120024010الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7978
ذكرعبد هللا علي جميل بثن

أنثىفاطمه خالد قاسم خويله     20120024011الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7979

بيان تركي قاسم ابو كساب20120024012الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7980
أنثى

أنثىديما عماد الدين احمد العليمي   20120024013الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7981

أنثىوالء وليد خلف ذيابات     20120024014الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7982

أنثىسماح زياد طه درابسه      20120024016الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7983

أنثىاسيل بالل فايز دراز      20120024017الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7984

ي    20120024025الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7985
أنثىتقوه ابراهيم خليل الطريثن

ذكرعمار يوسف قويدر الطراونه    20120024030الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7986

أنثىبتول عمر محمد عيارصه     20120024033الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7987

ذكرقضي خالد محمد عبد الفتاح20120024036الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7988

ذكرعبدهللا هاشم عزت بيدس     20120024038الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7989

ي     20120024039الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7990
ذكرمحمد فيصل محمد حمدونن

ي   20120024040الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7991
ذكرابراهيم محمود عبدالسالم الالفن

أنثىبانا احمد محمد حرب 20120024045الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7992

ذكرابراهيم سهيل مقبل الشديفات    20120024046الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7993

ن رياض مصطفن أبوزياد    20120024047الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7994 أنثىياسمي 

ذكرمحمد خن  عليان حمود الحماد20120024048الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7995

ذكرمحمد احمد خلف الشحان     20120024049الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7996

ي سليمان عبيدات     20120024051الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7997
ذكرمحمد صدفر

ذكرقضي باسل حسن حماد      20120024059الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7998

ي20120024064الهندسة الكهربائيةبكالوريوس7999 ابتهال خالد عليان ابو الدران 
أنثى

أنثىايمان وديع محمود طيظي     20120024065الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8000

ذكرمحمد مجدي عبد اللطيف الخماش    20120024070الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8001

ذكرهيثم حيدر سعود انغيمش     20120024072الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8002

أنثىارساء عبد الباسط سالم اسماعيل   20120024077الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8003

أنثىريم رضوان عبد العزيز المناصن 20120024086الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8004

ذكراحمد صالح محمد عليان20120024087الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8005

ذكرمىحي الدين فايز يوسف الهنداوي20120024089الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8006

ي عبد الرحمن20120024093الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8007
ي بثن ذكرغيث عبد البارى عبد النث 
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ذكرزياد عبده طه احمد20120024098الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8008

ذكراحمد محمود حسن عبيدات20120024104الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8009

ذكراحمد محمد محمود مخاتره20120024106الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8010

ذكرمحمد نزار سالم روسان20120024109الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8011

ذكرعمار رزق محمد البطاينه20120024111الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8012

ذكرعمرو محمد علي فاضل الهزيم20120024112الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8013

 علي بطاينه20120024113الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8014
ن ذكرعمر حسي 

ذكرصهيب خليل محمد الشديفات20120024114الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8015

ذكرعلي عامر علي الردايده20120024115الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8016

ن     20120024116الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8017 ي الرواشي 
ذكرمراد جمال راضن

ذكرادهم حسن محمد غالب عيس20120024118الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8018

مان     20120024120الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8019 أنثىالهام احمد فالح الشر

أنثىآيات عمر محمد الغزاوي20120024121الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8020

ي20120024122الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8021 ذكرفالح محمود فالح الزعث 

ن البشايره   20120024123الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8022 ذكرقتيبه عبدهللا حسي 

ذكرعبدهللا زياد محمد الشبول    20120024125الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8023

ذكراحمد علي سعد الدواغره     20120024126الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8024

أنثىتقوى نبيل عبدالحميد مصطفن    20120024133الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8025

أنثىامل محمد عبدهللا عبيدات    20120024134الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8026

ي20120024136الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8027 ي صالح الدين الجعن 
ذكرعلي هانن

ن غانم20120024137الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8028 ذكرمحمود سمن  امي 

ذكريوسف عبدالقادر يوسف عبدالجواد20121024001الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8029

ذكرالمنذر النعمان الشعار 20122024001الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8030

ذكرهاشم احمد مصطفن عبدالكريم20122024002الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8031

ذكرانس جمال محمد ابو حليمه20122024006الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8032

ذكرمحمد منن  احمد نصار20122024017الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8033

يف برقاوي20122024025الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8034 ذكرابراهيم  بسام رسر

ذكرايمن اسماعيل احمد ابو عراق20122024027الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8035

ذكرمحمد  سهيل  يوسف ظاهر 20122024033الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8036

ذكرحمزه عماد موىس الكردى20122024036الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8037

ذكرفادي منذر يعقوب قندح20122024042الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8038

ن الجراح20122024047الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8039 ن محمد امي  ذكرامي 

ذكرعمار معتصم صالح ابو صهيون20122024050الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8040

ذكرمحمد بسام عبدالرحمن درابسه20122024058الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8041

أنثىاري    ج منعم سليم العيس20122024061الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8042

ذكرمحمد ابراهيم محمد قصاد20122024066الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8043

ي20122024080الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8044
ذكرايهاب روجي احمد الوقفن

ذكربهاء الدين منذر أحمد عبيد20122024089الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8045

ذكراحمد يوسف الشباب 20122024091الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8046

ذكربهاء الدين محمد عبد مالك20122024098الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8047

ذكرنذير عبدهللا عصام ملكاوي20122024100الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8048

ذكرمحمد معيوف داوود المحمد20122024115الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8049

ذكراحمد نذير دعدع 20122024121الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8050

ي20122024124الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8051 ي نارص سعد الدين كعث 
ذكرهانن

ذكرزياد محمود احمد عبدالقادر    20122024127الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8052

ذكركرمل جارس عبدالمجيد ابو اسعيد20122024128الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8053

ذكرعمر بسام محمد العنانبه     20122024130الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8054

ي محمد الشبول     20130024001الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8055
أنثىساجده راضن

ن عزيز 20130024003الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8056 ذكر"محمد عيد"محمد امي 

ن مصطفن جرار20130024004الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8057 ذكرعبدالنارص امي 

ذكرعمر محمود هالل عليمات20130024005الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8058
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ذكرايهم تيسن  عبداللطيف ابوسيف20130024007الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8059

أنثىكنده عبدهللا حامد العمري20130024009الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8060

ذكرمصطفن امجد مصطفن حنون20130024010الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8061

يده20130024011الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8062 أنثىقمر محمد اديب صالح الشر

ن20130024012الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8063 أنثىسماح محمد موىس حسي 

أنثىفرح كمال محمد ابومحسن20130024013الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8064

أنثىوسن ابراهيم قويدر مساعده20130024015الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8065

ذكرابراهيم يوسف صالح محمود20130024016الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8066

ذكرصابر معاويه صابر صخريه20130024017الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8067

ي حسونه20130024018الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8068 أنثىحال يارس جن 

أنثىايمان بسام احمد حمدان20130024022الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8069

ذكرعالء علي عبدهللا الدراس20130024025الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8070

ي20130024027الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8071
ي هانن

ذكراحمد خلف عيس بثن

ذكرمحمد بسام عقله ابوملحم20130024028الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8072

ذكرطالل مهند طالل الرطروط20130024030الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8073

ذكرمحمد نور الدين علي عبيدات20130024033الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8074

أنثىدينا فتىحي عبدالقادر حسن20130024035الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8075

ن20130024036الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8076 ي احمد هاشم غي 
أنثىتهانن

أنثىساندي مازن مرزوق بخيت20130024040الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8077

أنثىايناس شاكر محمد وليد الفاصد20130024042الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8078

ذكرطارق عبدالقادر اسعد اسعد20130024043الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8079

ذكرعلي يحث  احمد ابوندى20130024045الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8080

ذكرانس محمدعوده علي ربابعه20130024046الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8081

أنثىسلسبيل نواف توفيق ال دغمي20130024047الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8082

أنثىآالء محمد عوض المزاودة20130024051الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8083

هبه محمد رضا علي المساعده20130024052الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8084
أنثى

أنثىهناء زياد احمد سالمه20130024055الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8085

أنثىسوار محمود احمد لطايفه20130024056الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8086

ذكرمؤمن عبدالمهدى احمد بدور20130024058الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8087

ذكرعبدهللا عدنان عادل السوافطه20130024059الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8088

ذكراحمد معتصم يوسف السمان20130024062الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8089

ذكريزن محمد يوسف النعسان20130024063الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8090

ابعه20130024070الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8091 ذكرعمر عبدالحافظ ضيف هللا الرصن

أنثىاالء عمر عبدالمالك الحمزات20130024071الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8092

ذكرأحمد عبدهللا آدم أبراهيم20130024076الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8093

ذكرحمزه عبدالهادي محمود الفالحات20130024077الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8094

ذكراحمد وليد احمد يونس20130024079الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8095

ذكرانور محمد انور العمري20130024089الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8096

ذكراسامه احمد صالح الفقيه20130024090الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8097

ذكرمصعب كامل ذياب ابو شباب20130024091الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8098

ذكرصهيب رياض احمد االسمر20130024092الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8099

أنثىايات يوسف ابراهيم وردات20130024094الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8100

ن20130024096الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8101 ي ياسي 
ذكرعمر احمد عبدهللا بثن

ذكرسعد محمود احمد رواشده20130024098الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8102

ي20130024101الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8103 الرا حمزه محمد الزعث 
أنثى

ي المقابله20130024102الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8104
ذكرهشام رياض راضن

أنثىتسنيم سميح عبدهللا البواعنه20130024103الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8105

ذكرعلي مفلح محمد المحاسنه20130024105الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8106

ذكرحمزه باير صالح الفقهاء20130024106الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8107

ذكرأبوبكر علوي محمد الجفري20130024110الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8108

ذكرنورس بالل سليمان عبيدات20130024111الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8109
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ذكرمحمد شمسي سليمان عبيدات20130024113الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8110

ذكرسامي حسن احمد مقابله20130024115الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8111

ن  عبابنه20130024117الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8112 ن محمد امي  أنثىمجد امي 

أنثىغيداء موىس عبدالكريم الحجاج20130024118الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8113

ذكراكرم فراس اكرم ربيع20130024119الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8114

أنثىسماح محمد زايد أبوصبيح20130024120الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8115

أنثىساره سهيل عبدهللا خشاشنه20130024121الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8116

ن عبدهللا جرادات20130024123الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8117 أنثىهدى حسي 

أنثىرغد عمر شفيق البطاينه20130024126الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8118

ي20130024128الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8119
ذكرمحمد فتىحي ضيف هللا مومثن

ذكرعالء نواف احمد كنعان20130024130الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8120

ذكرمحمد سالمه احمد ابراهيم20130024131الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8121

ي عبده20130024132الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8122
ذكراحمد محمد عواد بثن

ذكرمثثن يوسف محمد ملكاوى20130024133الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8123

ذكرمحمد بشار محمد البشن 20132024003الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8124

ذكرعبدالعزيز مثقال عبدالرحمن عبدالرحمن20132024009الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8125

أنثىهناء ابراهيم راحج ابو هنطش20132024010الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8126

ذكرعلي عمر علي قطامش20132024011الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8127

ي 20132024013الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8128 ذكرمحمد  محمد توفيق ناج 

ذكرانس موىس عبدهللا الرشايدة20132024014الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8129

ذكريزن عمر  عليان الحمايده20132024018الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8130

ذكرصقر قايد احمد الرصاري20132024030الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8131

ذكرفراس احمد حامد شحاده20132024037الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8132

ذكرجمال رامي فتىحي السليمان20132024040الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8133

ن20132024041الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8134 ذكرمحمد نائل توفيق امي 

ذكرعمر يحث  محمد بزاري20132024044الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8135

ذكرمحمد صالح رزق صباح20132024046الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8136

ذكريوسف بسام يوسف الخرصن20132024047الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8137

ذكركريم  ابراهيم عبدالرحمن  اسليم20132024048الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8138

ذكرمنذر وائل علي حسان20132024056الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8139

ذكرماهر موىس عيس محمود20132024057الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8140

ذكروسيم اجود نمر حجاب20132024069الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8141

ذكرحاتم خالد محمود منسي20132024072الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8142

ذكرعبدالرحمن عدنان عبدالمجيد الحبيه20132024080الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8143

ذكرمحمد زياد احمد الوهيب20132024081الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8144

يف قطم20132024090الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8145 ذكرمحمد وليد محمد رسر

ذكرحمزة عدنان محمد ابوجعفر20132024091الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8146

ن التميمي20132024092الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8147 ذكرورد بكر حسي 

ذكرمصطفن داود مصطفن طهبوب20132024099الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8148

ذكرربيع علي احمد عبيدات20132024103الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8149

ذكراسامة علي فوزي الطالفحه20132024104الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8150

ن محمد بطاينه20132024108الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8151 أنثىسندس حسي 

ن البطاح20132024109الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8152 ذكرسهم الدين رمضان حسي 

ذكرمصطفن عماد مصطفن بدران20140024001الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8153

ذكرعبد المجيد عبد القادر محمد جرار20140024003الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8154

ذكرمهند وليد احمد زواوا20140024005الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8155

ذكرسهم الدين رزق محمد العقيلي20140024008الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8156

ذكرحذيفه يحث  موىس ذبيان20140024010الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8157

أنثىنانسي عوض مصلح الضمور20140024011الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8158

ذكريزن وليد عزت عبدالحليم20140024015الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8159

ذكربالل فارس عبدالرحمن الطراونه20140024017الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8160
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ذكرعمرو ناجح محمود رحال20140024022الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8161

ي محمد رزق العلي20140024023الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8162
ذكرمهند هانن

ذكريزيد معاويه احمد ابوفاشه20140024024الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8163

ذكريزن جمال رشدي ابوسعده20140024025الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8164

ذكرفراس جمال هالل ابوجاموس20140024026الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8165

ذكراسامه غازى عبدهللا الفريجات20140024030الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8166

ذكرمحمود منصور كمال ابوبكر20140024031الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8167

ذكرمحمد احمد سالم الهالالت20140024032الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8168

ذكربشار محمود زهن  عيس ابوطالب20140024033الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8169

ن20140024035الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8170  احمد صباح الحساسي 
أنثىتفر

أنثىارساء باسل خالد كراسنه20140024037الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8171

ذكرحسان محمدخن  باكن  باكن 20140024038الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8172

أنثىامنه محمد عليان الغزو20140024039الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8173

ذكرعصام زياد صالح جرادات20140024041الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8174

ذكرمحمد علي سالمه المالح20140024042الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8175

أنثىايمان خالد مصلح ردايده20140024044الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8176

ذكرامجد ابراهيم احمد ابوعراق20140024046الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8177

 علي النايف20140024048الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8178
ن أنثىحنان حسي 

ذكرحذيفه عبدالحليم عطاهللا الطيظي20140024051الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8179

أنثىايمان وائل فايز ابراهيم20140024053الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8180

ي20140024055الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8181
ذكرمحمد فهمي محمد اسكندرانن

ذكرمحمد ابراهيم محمد المحاسيس20140024056الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8182

ذكرعماد احمد محمود القضاه20140024058الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8183

ن20140024059الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8184 أنثىساجده عبدهللا احمد الياصجي 

أنثىفرح بسام ذياب نزال20140024060الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8185

ذكراحمد عبدالمطلب خليف عبابنه20140024061الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8186

أنثىانفال حسن عمر ضوه20140024062الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8187

ذكرهمام عبدهللا صالح الروسان20140024063الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8188

ذكرمحمد اسعد خليل أبوحسن20140024065الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8189

ي20140024067الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8190
أنثىفرح ماهر محمد الزريفر

أنثىهنادي امجد معروف كريشان20140024068الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8191

ذكرابراهيم محمد سالم ملحم20140024071الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8192

ن النرص20140024072الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8193 ذكرعبدهللا محمد علي امي 

ذكرايهاب عماد عباس عباس20140024073الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8194

ذكرمهند خالد عبدالعزيز ابوشباب20140024074الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8195

ذكرعمر تيسن  احمد المعازي20140024076الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8196

ذكرمعتصم سليمان سميحان عليمات20140024077الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8197

ن20140024078الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8198 ذكرنارص محمد نضال نارص شاهي 

ذكرنارص نضال عيس جمعه20140024081الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8199

ذكراحمد السيد محمد االسطل20140024082الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8200

ذكرعبدهللا ابراهيم نمر ابراهيم20140024083الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8201

يف20140024084الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8202 ذكرأحمد محمد حلمي الشر

أنثىفاطمه عمر محمد عالونه20140024086الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8203

ي20140024087الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8204
أنثىحنان عبدهللا احمد طيلونن

أنثىفرح عماد يوسف الرواشده20140024088الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8205

ي20140024089الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8206
أنثىسارا اسامه ضيف هللا المومثن

ي سعيد20140024090الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8207
أنثىايات جميل عيس بثن

أنثىبراءه ابراهيم خلف علي20140024091الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8208

ذكراحمد زكريا محمد القضاه20140024093الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8209

ى امجد فريد عواد20140024094الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8210 أنثىبشر

ي20140024095الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8211
أنثىدعاء محمد رضوان المومثن

161/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

ن20140024096الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8212 ذكرليث خالد عوض الدعاسي 

ذكرجهاد رياض ناجح ابوزياد20142024004الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8213

ذكرأدهم بسام فخري سالمه20142024006الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8214

ذكرمعتصم خالد محمد عبداللطيف20142024020الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8215

ي20142024021الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8216 ذكرمهند احمد عبدالكريم الزعث 

ذكرأحمد مروان موىس سنجق20142024027الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8217

ذكراحمد يوسف احمد أبوحميدان20142024028الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8218

ي زايد محمد أبوزيد20142024035الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8219
ذكرشوفر

ذكرعبدالعزيز عصام راجح عطا20142024039الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8220

ذكرنبيل ابراهيم عليان عبابنه20142024045الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8221

ذكرعبدالرحمن راسم احمد عنبتاوي20142024046الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8222

ذكرعلي عباس حياوي 20142024048الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8223

ن20142024050الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8224 ذكرصهيب فيصل نمر حسي 

ي20142024051الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8225
فر ذكريزن عاطف محمد مشر

ذكرمنذر رائد سليمان الخشمان20142024052الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8226

ذكراحمد اسامه احمد جهاد الحسن20142024055الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8227

ذكراحمد علي احمد منيباري20142024056الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8228

ذكراحمد محمود شكرى أبوبكر20142024057الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8229

ذكرحسام ايوب شحاده القضاه20142024060الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8230

ي20142024062الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8231
ذكرموىس محمود موىس الريانن

أنثىبراءه عبدالوهاب علوان عطن 20142024063الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8232

ذكرسامر يحث  ربىحي طهبوب20150024001الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8233

ي20150024002الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8234
ى زيد الكيالنن ذكرسليمان اسامه خن 

ذكرعبدالرحمن علي فتىحي الشيخ احمد20150024003الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8235

ي20150024004الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8236 ن ذكرعبدهللا سليمان علي الطمن 

أنثىفاتن يوسف موىس جرادات20150024006الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8237

أنثىايمان وليد عطيه شناق20150024007الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8238

ذكرباسل عمر صيتان القواسمه20150024010الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8239

 عمر عبدالحميد المطرمي20150024011الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8240
ذكرمصطفن

ن حسن20150024013الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8241 ذكرفهد ابراهيم ياسي 

ذكرعارف باسل عارف جعاره20150024014الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8242

ذكرانس محمود سليمان فرغل20150024015الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8243

ن20150024018الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8244 أنثىامل نرص كمال حسي 

ي20150024020الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8245
ذكرعمار كفاح رسور المومثن

ي20150024021الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8246
ذكرعادل مروان ذيب الوقفن

ي20150024022الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8247 ذكرابراهيم نمر ابراهيم الزعث 

ذكرفراس محمود احمد العمري20150024023الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8248

ذكررامي رياض جمال الخطيب20150024024الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8249

ذكرابراهيم محمود احمد الظاهر20150024025الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8250

ذكربشار عمر عبدالكريم عبابنه20150024026الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8251

ذكرمهدي محمد موىس الشطناوي20150024027الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8252

ذكرباسل رياض خالد حمد20150024032الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8253

ذكريزن نضال حسن زايد20150024033الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8254

ذكرزياد سمن  محمد الخزاعله20150024035الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8255

ن مصطفن20150024036الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8256 ذكراحمد جعفر حسي 

ذكرمروان امجد محمد مروان كنعان20150024038الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8257

ات20150024039الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8258 ذكراحمد محمد احمد الخضن 

أنثىسىح  امجد احمد حتامله20150024040الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8259

ذكرمحمد حسام محمد سويدات20150024044الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8260

ن محمود  ردايده20150024048الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8261 أنثىميساء محمدامي 

أنثىاخالص محمود احمد الفرخ20150024049الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8262
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ي20150024050الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8263
أنثىمريم باسم اسماعيل المسلمانن

ن غرايبه20150024051الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8264 ذكراحمد محمد حسي 

ذكرخالد ابراهيم خالد العساف20150024052الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8265

ي عبدالعزيز غانم20150024053الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8266
ذكرخالد عونن

ذكريمان عماد مصطفن الشدوح20150024054الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8267

ذكرعمر صالح عيدالفتاح العطار20150024055الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8268

ذكرحذيفه قاسم محمد درادكه20150024056الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8269

ذكراحمد عمر محمد جرادات20150024058الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8270

ذكرقاسم عاطف علي الشبول20150024061الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8271

ذكراسعد جهاد اسعد  الشيخ20150024062الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8272

ذكراحمد كامل عزيز صبيح20150024063الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8273

ذكرأحمد سالم سعيد بن دويس20150024065الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8274

ذكرصالح أبوبكر صالح العماري20150024066الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8275

ذكرباسل عبد النارص جميل ملحم20150024069الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8276

ذكرمحمد باسل سليمان ربايعه20150024070الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8277

أنثىارساء مازن سليمان الغزاالت20150024071الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8278

رهام رضوان علي مساعده20150024073الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8279
أنثى

أنثىرزان احمد عبده خطاطبه20150024074الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8280

ي مرتضن20150024075الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8281
رؤى نسيم علي بثن

أنثى

ذكرزكريا وهيب محمد المنصور20150024076الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8282

أنثىصبا بسام محمد الحمورى20150024077الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8283

أنثىاسيل باسل محمد العنانبه20150024078الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8284

ذكررزق محمد رزق المشاقبة20150024079الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8285

ن عبدهللا يوسف السالمات20150024080الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8286 ذكرمحمد امي 

مان20150024082الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8287  علي الشر
ن ذكرعلي حسي 

ذكرمحمد احمد حسن ابوصيام20150024083الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8288

ذكرعمر عصام سليمان قنيص20150024084الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8289

ذكرجمال جميل محسن القطابري20150024085الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8290

ذكرسيف زياد ايوب سهاونه20152024001الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8291

ذكرباسل يوسف احمد العطار20152024003الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8292

يف البطاينه20152024004الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8293 ذكرعادل محمد رسر

ذكرمحمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم20152024008الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8294

ذكروضاح محمد محمود الوادى20152024013الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8295

ذكراحمد هيثم نارص عبيدات20152024014الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8296

أنثىاية ايمن وجيه فري    ج20152024018الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8297

ن بن طالب20152024021الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8298 ذكرسعيد انور حسي 

ذكرمحسن محمد محسن الزقري20152024029الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8299

ذكرمراد احسان علي رواشده20152024031الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8300

ذكرسليم عبداالله سليم الحاج عيد20152024033الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8301

ذكرمايكل نقوال جورج أبوزيد20152024036الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8302

ن امن  احمد ابوحجله20152024038الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8303 ذكرامي 

ي20152024042الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8304
ذكراسماعيل خالد حسن راضن

ي20152024043الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8305
ذكرعالء الدين احمد صبىحي الكباريثر

ذكرابراهيم مىحي الدين ابراهيم طوالبه20152024044الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8306

ذكراحمد حمدان عبدربة ابوقاعود20152024053الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8307

ذكربركات حسن محمد عبدالهادي20152024054الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8308

ي 20152024055الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8309
ذكرعامر عبد هللا صهيونن

ي20152024058الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8310
ونر ذكربشار رائد توفيق البن 

أنثىرحيل وائل عبدالقادر الربيع20152024059الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8311

ي20152024060الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8312
ذكررويد محمد عبدالفتاح الحورانن

ذكرباسل محمد صبىحي حمد20152024061الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8313
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ي20152024062الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8314
ذكرعبدالرحمن محمد حمد الماضن

ي وليد الدبيك20160024001الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8315
ذكرسيف الدين محمد راضن

ذكرانس محمد محمود الفسفوس20160024002الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8316

ذكرخالد سامر احمد ابوعمر20160024005الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8317

ذكرمحمد سفيان محمد البله20160024006الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8318

ذكرليث محمد جمال مكحول20160024007الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8319

ذكراحمد خالد نهار البدارين20160024008الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8320

ذكرمؤيد حسن عوض سكر20160024009الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8321

ن هنيدي عباىسي20160024010الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8322 أنثىروان معي 

ذكرعلي اكرم محمد موىس20160024011الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8323

ي20160024012الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8324
أنثىلبابه جهاد محمد المومثن

أنثىعاليه هيثم محمد الربابعه20160024013الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8325

ذكرمحمود حمد علي الصقور20160024014الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8326

ذكرمحمد خالد سليمان الرفاعي20160024015الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8327

ذكراحمد تيسن  حسن ابوسيف20160024016الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8328

أنثىمالك معاويه عبدالسالم الحجوج البطوش20160024017الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8329

أنثىمرام محمد نجيب عبدالوهاب ابوهندى20160024018الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8330

أنثىرهف جمال كمال ابوحويله20160024019الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8331

ذكرجعفر احمد ذيب الجعفرى20160024020الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8332

ذكرمحمد عبدهللا خليل المنارصه20160024021الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8333

ذكرجهاد خالد طه طه20160024022الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8334

ذكرمحمد نزيه محمد اعالوي20160024023الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8335

ذكرعبدالرحمن خالد صالح العسل20160024024الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8336

 محمد العسوىلي20160024025الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8337
ن ذكرمنجد امي 

ذكراياد نضال محمود الحسن20160024027الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8338

ذكرنورس محمد احمد القرعان20160024028الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8339

ذكراحمد مسعود عبدهللا المسعود20160024029الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8340

ذكرعمران شاكر احمد عكاوي20160024030الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8341

ذكروسام عادل داغر القويسم20160024031الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8342

ذكراسامه خالد محمد الردايده20160024032الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8343

ن الضمور20160024033الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8344 ذكرباسل محمود حسي 

ذكرسالم علي محمد رزق العلي20160024034الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8345

ذكروائل جهاد محمود عواوده20160024035الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8346

ذكرمحمد جمعه محمد ابوشحرور20160024036الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8347

ذكرعالء علي يوسف عضيبات20160024037الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8348

ذكرمعتصم مفيد صالح الخطيب20160024038الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8349

ذكرمحمد عمر صيتان القواسمه20160024039الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8350

ن وجيه محمد20160024040الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8351 ذكرينال معنر

ذكرخالد تيسن  احمد ابوالرب20160024043الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8352

ذكرنايف يحث  نايف عبدالهادي20160024044الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8353

ن بشن  الخفش20160024046الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8354 ذكرمعتصم فطي 

ي20160024047الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8355 ذكراحمد جمال يوسف ثلىح 

ن عبابنه20160024048الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8356 ذكربراء محمد حسي 

ذكرمحمد مجدى عبدالرحيم سالمه20160024049الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8357

أنثىضىح صالح محمد فارس20160024050الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8358

ذكراحمد جمال ابراهيم فوده20160024051الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8359

ذكرحمزه جميل عادى احمد20160024053الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8360

أنثىعهد اكرم محمد عبيدات20160024054الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8361

أنثىجمانه كايد يوسف عتوم20160024055الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8362

ذكرنارص جن  شاكر ابوعليا20160024056الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8363

ذكرعبدالرحمن عمر حسن القيام20160024057الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8364
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ذكرفراس عبدالمجيد مسلم ابوعماش20160024058الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8365

ذكرمحمد محمود يونس جروان20160024059الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8366

ي20160024061الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8367
ذكرسامر محمد نايف الوقفن

ي20160024062الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8368
ذكرمحمد محمود مصطفن العبيثن

ذكراحمد محمد صالح الدويكات20160024063الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8369

ذكرحمزه منن  عبدالكريم عفيف20160024064الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8370

ذكريوسف احمد يعقوب اسليم20160024065الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8371

ذكرعبدهللا جمال عبدهللا نشوان20160024066الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8372

ذكراحمد اسعد محمد فحماوي20160024067الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8373

ذكرمحمود عيس خليل زياد20160024068الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8374

ذكرعبد الوهاب احمد حبو 20160024069الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8375

ذكرنارص فيصل نارص فوده20160024070الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8376

ذكرصهيب سهيل قاسم طلفاح20160024072الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8377

أنثىفرح محمد درويش ابوظاهر20160024074الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8378

ذكرمجد سامي محمد مسعود20160024075الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8379

ذكرمحمد عبدالكريم محمد النصار20160024076الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8380

ذكرالحارث عبدالعزيز محمد هليل20160024077الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8381

ي علي العمرات20160024078الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8382
ذكرليث راضن

ن الرشايده20160024079الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8383 ن فيصل حسي  ذكرحسي 

ي عامر20160024080الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8384
ذكرعمار محمد محمود بثن

ذكرعبدهللا واصف محمود العمري20160024081الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8385

ذكرمصطفن سعيد مصطفن جابر20160024082الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8386

ذكرمحمد علي محمد الجوارنه20160024083الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8387

ي فواز20160024084الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8388
ذكرمروان فايز عبدالقادر بثن

 علي عبيدات20160024085الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8389
ن ذكرعلي حسي 

ذكرعبدهللا رفعات عبدالرحيم ارشيدات20160024087الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8390

ذكرينال محمدخن  نواف نوافله20160024088الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8391

ذكرعبدالمالك اسامة بركات 20162024001الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8392

ذكرخالد موىس نجيب الكور20162024003الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8393

ي محمد الحسون20162024008الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8394 ذكرسيف الدين صن 

ذكرعبدالعزيز رمضان حسونه حشحوش20162024011الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8395

ذكربشار طارق عبدالسميع النتشة20162024014الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8396

ذكرمحمد احمد مقبل العليمات20162024015الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8397

ن20162024017الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8398 ذكرمعتصم حكم يوسف ياسي 

ن صالح بطاح20162024018الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8399 ذكرمحمد حسي 

ش20162024020الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8400 ذكرمحمد محمود احمد الشر

ي يوسف20162024022الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8401 ذكراحمد عبدالسالم عرن 

ذكرقيس نواف حسن احمد عوده20162024023الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8402

ذكرفضل محمد فضل عسكر20162024024الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8403

ذكريافع محمد فضل عسكر20162024025الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8404

ذكرخالد عبدالكريم خالد الجرادات20162024026الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8405

ازي20162024027الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8406 ذكرعبدهللا جابر محمد الشن 

ي احمد عايش20162024028الهندسة الكهربائيةبكالوريوس8407
ذكرمحمدهاشم لطفن

ذكرمحمد اكرم احمد السعدي20082025114الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8408

ذكرصدام احمد محمد العلي20090025130الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8409

ذكراحمد عمر حامد دالبيح20090025139الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8410

ن توفيق محمد رشيد20090025140الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8411 ذكرامي 

ي20092025083الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8412 ذكرحسام يىح فرج العزيزي المطن 

ن سالم العموش20092025098الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8413 ذكرعدي حسي 

ذكرمؤمن محمد تميم محمد20092025100الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8414

ذكراحمد حسن محمد المشاقبه20100025116الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8415
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ذكرفواز علي فواز فوزي سلم20102025002الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8416

ي جن 20102025023الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8417
ذكراحمد سامر نظمي حسثن

ذكرليث زياد عبدهللا البندك20102025030الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8418

ذكرالحارث زيد صالح الكايد20102025037الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8419

ذكرابراهيم علي محمد البواعنه20102025056الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8420

ذكرشادي حمد سعيد خلف20102025120الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8421

ذكرعدي برجس محمدسمن  الحناينه20102025124الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8422

ي20102025125الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8423
ذكرفادي محمد رضوان المومثن

ن ابو جاموس20102025126الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8424 ن عبدهللا حسي  ذكرحسي 

ذكرخليل فايز عبدهللا ابوزرقه20110025017الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8425

ذكرمحمود محمد اسعد مصلح20110025024الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8426

ذكرمحمد احمد محمد القضاه20110025044الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8427

ذكريزن سالمه موىس ابوشهاب20110025057الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8428

ذكرعبدالرحمن حسام احمد ابو الهيجاء20110025086الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8429

ي سليم20110025104الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8430
ذكريزيد محمد فخري بثن

ي20110025116الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8431
ذكراحمد محمد علي هالل المومثن

ذكراسامه سامح محمد جويعد20110025117الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8432

ذكرعلي احمد عبد الرحمن مكاحله20110025122الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8433

ذكرعلي محمد علي نبهان20110025130الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8434

ذكرعاصم محمد عبد الشدي20110025131الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8435

ذكرعمران سعيد مصطفن مرتىح 20112025015الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8436

ذكرتوفيق اكرم الشديدي 20112025017الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8437

ذكرمالك محمود محمد شكارنه20112025034الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8438

ذكربهاء ابراهيم يوسف مطالقة20112025075الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8439

ذكرخالد صالح عبد الجابر لهلوب20112025088الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8440

ذكرعبدالرحمن عبداالله بحالق 20112025107الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8441

ذكراحمد  مصدق محمود عبدهللا بريه20112025109الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8442

ذكريىحي خالد يىحي العرمزه20112025114الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8443

ذكريحث   رياض  محمود  يحث  20112025126الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8444

ذكرجميل ظافر جميل شحادة20112025127الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8445

ذكرانس احمد صالح ابو جلبان20112025130الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8446

ذكرعلي حسن خلف الخزاعله20112025133الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8447

يف أبوالهيجاء20112025136الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8448 ذكريارس خليل رسر

ذكرعبيده بشار عبد الخالق جبعي20112025146الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8449

ف يوسف محمد حداد20112025148الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8450 ذكرارسر

ي20112025149الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8451
ذكرغيث محمد هشام حمدان المومثن

ذكرفادي حابس محمد البطاينه20112025155الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8452

يده20112025160الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8453 ذكرحسان عبدالرحمن صحن الشر

ذكرمزيد عيس مزيد االزرعي20112025163الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8454

ذكرالمثثن تيسن  احمد الشطرات20112025165الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8455

ذكرمحمود يوسف محمود ابو غياظه20112025166الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8456

ذكرعبد هللا احمد عبد هللا ابراهيم متوم20112025167الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8457

ذكرمعن ذيب افليح السليم20112025168الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8458

ي20112025169الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8459
ذكرشاكر بالل شاكر المومثن

ذكرمحمد صايل خليف محمد20112025170الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8460

ذكرأحمد علي عبدالمنعم سويلم20112025171الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8461

ذكرمحمد عبدالعزيز مصطفن جرادات20112025172الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8462

ي     20112025174الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8463 ن ذكرركان عيد خليف العنن

ذكرجورج منذر عيس قندح20120025009الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8464

ذكرمجد عبد الرؤوف احمد درويش20120025014الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8465

ي    20120025016الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8466 ذكركمال مروان ابراهيم الزعث 
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ذكرمحمد زياد محمد صبىحي يوسف    20120025017الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8467

ذكرخالد فيصل فليح الرواشده     20120025018الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8468

ي    20120025021الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8469
ذكرعالء خلدون هاشم المارديثن

ذكرمحمد سمن  صابر سويدان     20120025022الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8470

ذكرابراهيم عبدهللا احمد السلمان20120025024الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8471

ذكرايهاب عمر تكرورى اللويسي20120025026الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8472

ذكرصهيب مرتضن محمد يونس زيتون    20120025027الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8473

أنثىبتول حسام سليمان عبيدات     20120025039الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8474

ذكرمحمد عمر يوسف الذيابات     20120025043الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8475

ي     20120025046الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8476  الزعث 
أنثىبراءه خالد مصطفن

ذكرمحمد علي ابراهيم الخطيب     20120025048الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8477

ن    20120025054الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8478 ذكرمحمد بهاء عرفات رشاد ياسي 

ذكرابراهيم محمد رسحان الحسبان    20120025057الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8479

ذكررعد ايمن فرحان عطن 20120025060الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8480

ن  رحال20120025069الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8481 ذكراحمد عالء الدين حسي 

ذكراحمد جابر احمد وقاد      20120025075الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8482

ذكرجعفر نايف رزق أبوسويد20120025081الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8483

ي نرص ايوب20120025093الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8484
ذكرسند عونن

ذكرعبد هللا بهجت عبد الرزاق الحباشنه20120025095الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8485

ذكرمحمد حاتم محمد عبد الرحيم20120025103الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8486

ذكرانس جهاد محمد سفوري      20120025104الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8487

ذكرزكريا علي عبدهللا محسن20120025105الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8488

ذكرنشوان عبدالرحمن علي حمود جعوان20120025107الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8489

ذكربالل محمد موىس المزيد20120025109الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8490

ذكراحمد صالح محمد ردايده20120025112الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8491

ذكرعمر سعد الدين محمد علي ظاظا20120025113الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8492

ذكروسام اياد محمود عبابنه20120025114الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8493

ذكرعمران احمد مصطفن الصياح20120025116الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8494

ذكرعلي عبدهللا مصلح سويدات    20120025117الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8495

ي ملحم20120025118الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8496
ذكرسهل منصور زكي بثن

ذكرمحمد قاسم محمد الجراح20120025120الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8497

ذكراحمد سمن  احمد الشناق20120025121الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8498

ذكرمحمد مالك احمد فهد جداونه20120025123الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8499

ي سعيد20120025128الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8500
ذكرمحمد سمن  مصطفن بثن

ذكرمحمد باسل محمد عثمان     20120025129الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8501

ذكرسيف الدين محمد يوسف مقابله    20120025131الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8502

ذكراحمد رشاد ذياب الخمايسة20120025133الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8503

ي    20120025134الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8504
ذكرمحمد عبدالنارص ذيب المومثن

ي احمد الحراحشه20120025137الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8505
ذكرهاشم راضن

ذكرمحمود ظاهر علي المقداد     20120025138الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8506

ذكرعمر قاسم سالم الروسان     20120025139الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8507

ذكرمالك عبدالرؤوف محمد الطالفحه   20120025141الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8508

ذكررائد فيصل علي ابراهيم     20120025142الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8509

ذكرعمر تيسن  محمد العالونه     20120025144الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8510

ات     20120025146الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8511 ن ذكررسمي احمد محمد عنن 

ذكراحمد عبدالكريم محمد النصار20120025147الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8512

ي20120025148الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8513 ذكريزن خالد محمد الزعث 

ذكرمصعب سليمان صالح ملكاوي20120025149الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8514

ذكرمأمون ابراهيم محمود الدهون    20120025150الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8515

ذكرخالد بسام حسن دردور      20120025151الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8516

ذكرمحمد مروان ابراهيم القيسي20120025153الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8517
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ذكرعبدالرحمن محمد علي مهيوب20120025154الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8518

ذكريحث  جاد نجيب شحاتة20120025155الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8519

ي20120025156الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8520
ذكرعبدالرحمن  وليد  هاشم  المارديثن

ي20120025157الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8521 ذكرخالد علي احمد الزعث 

ذكرراكان محمد زهن  حرفوش20120025158الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8522

ذكرمحمد محمود ماجد عبيدات     20120025160الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8523

ذكرفاضل اكرم نايف عالونه20120025162الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8524

ذكرصهيب نواش سعود الزبيدى     20120025163الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8525

ذكرحماده سليمان احمد الخوالده20120025165الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8526

ذكروسام سمن  عز الدين الظاهر    20120025166الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8527

ذكرصهيب ادريس محمد فريوان20120025167الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8528

ذكرعبد هللا  محمد خن  عباس محمد20122025004الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8529

ي20122025007الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8530
ذكراحمد هيثم محمد الكسوانن

ذكراكرم محمد منذر محمد اكرم استيتية20122025011الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8531

ذكرمحمد معاوية محمد  مصلح20122025030الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8532

ذكرفواز عبدهللا محمد الغنيمي20122025031الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8533

ذكريوسف عمران عبداللطيف عبدالفتاح20122025034الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8534

ذكرطارق صالح سالم الجراح20122025045الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8535

ذكرفارس بسام شناعه احمد صالح20122025052الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8536

ذكرعيس كمال ارشيد 20122025054الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8537

ذكرساري زهن  احمد زهران الزرعي20122025055الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8538

ذكرمحمد عامر حسونه طاهات20122025057الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8539

ذكرسعيد عبد القادر سعيد مرشد20122025058الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8540

ذكرايمن تيسن  يوسف جزر20122025059الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8541

ذكرعبد الرحمن زياد عبد اللطيف الحفناوي20122025060الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8542

ذكرسامر زياد علي عبنده20122025062الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8543

ن جعفر فياض السيورى20122025063الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8544 ذكرامي 

ذكرحسام شاكر راشد حرب20122025065الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8545

أنثىشيخه عمر احمد الصمادي20122025067الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8546

ذكرعبدهللا محمد عبدهللا القضاه20122025069الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8547

ن20122025070الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8548 ذكرحسن احمد محمد الشيخ حسي 

ذكرمثثن عبدالحميد حسن الطويل20122025071الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8549

ذكرعبدهللا عوده محمد الشناق20122025072الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8550

ذكرسالم سمن  يعقوب الفار20122025073الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8551

ي20122025074الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8552
ذكرمحمد عمر عبده المومثن

ذكرعبدهللا ابراهيم عبدهللا حموري20122025080الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8553

ن  احمد حجاب20122025081الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8554 ذكرعادل  معنر

ذكرعبدهللا وليد محمد جرادات20122025082الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8555

ذكرمحمد سامي سعد حدرب20122025084الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8556

ي20122025086الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8557
ذكرمحمد تيسن  محمد الحورانن

ذكرمؤمن محمود عبدالكريم العيارصه20122025088الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8558

ن ابو منشار20122025089الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8559 ذكرحمزة  عيس  حسي 

ذكرهمام عثمان احمد تيم20122025091الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8560

ذكرزيد ماجد خرصن العنن 20122025096الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8561

ذكرمحمد جهاد موىس جرادات20122025099الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8562

ذكرعمر عصام هاشم الرياجي20122025102الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8563

ذكربشار خالد محمد الخطيب20122025105الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8564

ذكرمحمد يوسف محمد البدارنه20122025108الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8565

ذكريوسف محمد عاطف عبيدات20122025116الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8566

ن عبدالهادي20122025122الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8567 ذكرمحمد فتىحي حسي 

ذكرمصعب كمال محمد تيسن  جعاره20122025124الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8568
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ي دومي20122025125الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8569
ذكرعبدالرحمن عصام علي بثن

ذكرباسل مروان عبدالجابر عواد20122025126الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8570

ذكراحمد محمد سعيد الكردي20122025131الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8571

ذكرامجد رافت محمد  ابو عيس20122025132الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8572

ذكرعامر احمد محمود مقدادي20122025133الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8573

ن عاطف محمد الصوص القواسمي20122025134الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8574 ذكرمعنر

ذكراحمد محمد محمود الحمامي20122025135الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8575

ذكريوسف محمد يوسف المعاسفه20122025138الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8576

ذكرراشد خرصن محمد الدعامسه20122025139الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8577

ذكرراشد احمد اسماعيل راشد20122025140الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8578

ى20122025142الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8579 ذكررامي عماد خرصن الجعن 

ذكرحسن فواز حسن سعد20122025144الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8580

ذكرقاسم محمد قاسم عابوره20122025146الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8581

ان حنا نينو20122025153الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8582 ذكرتامر جن 

ذكرراغب نارص راغب أبو الروس20122025154الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8583

ذكرايهم محمد شحاده الخياط20122025157الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8584

ذكرمحمد جمال محمد بيدس20122025161الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8585

ذكرعبدهللا محمد موىس حماد20122025162الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8586

ذكرمحمدنزيه كامل نزيه علي20122025163الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8587

ذكرعمر محمد خن  سليمان الرواشده20122025164الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8588

ذكرليث نادر محمود عبيدات20122025168الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8589

ي20122025169الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8590
ذكرمالك عايد رجب الرفانر

ذكرراشد محمد عبدهللا القرامسه20122025170الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8591

ذكرمحمد عادل احمد عليان20122025171الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8592

ذكراسماعيل بسام اسماعيل علي20122025173الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8593

ن أحمد حرز20122025176الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8594 ذكرأحمد حسي 

ذكرضياء جهاد مصطفن الفياض20122025178الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8595

ن20122025182الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8596 ذكرغالب جمال محمود شواهي 

ذكرعبد الفتاح خالد عبد الفتاح النجداوي20122025192الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8597

ي السعيد20122025195الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8598
ي نادر لطفن

ذكرلطفن

ذكرسيف اكرم فريد االيوب20122025196الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8599

ذكروليد خالد جمال الحجه20122025197الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8600

ن20122025198الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8601 ذكرعالء اياد علي قطرمن 

ي صالح20122025200الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8602
ذكربالل محمد احمد بثن

ذكرمحمد حسن احمد النوح20122025201الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8603

ذكرباسل شحاده احمد القرعان20122025203الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8604

ي20122025204الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8605 ذكررعد خلف جازي الن 

ذكرعدي اسامه محمد سعيد مريان20122025207الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8606

ذكرعمر ماجد عبدالرزاق العوامله20122025209الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8607

ذكربيان منن  يعقوب عبد الكريم20122025210الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8608

ذكراحمد وحيد عبدالرؤوف الشياب20122025212الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8609

ي     20122025213الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8610 ذكرنبيل احمد محمود ثلىح 

ن عبدهللا فارع االكحلي20122025215الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8611 ذكرادهم حسي 

ذكرمحمد سعيد محمود جرادات20122025217الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8612

ن"يزيد ابراهيم 20122025221الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8613 ذكرالرفاعي"  محمد امي 

ذكرقتيبه محمود محمد الهيشان20122025225الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8614

ي20122025226الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8615
ذكرمحمد عبدهللا سليمان العبدالغثن

ذكريزيد فتىحي ابراهيم مراد     20122025227الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8616

ذكرعمرو عبدالنعيم صالح صالح20122025228الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8617

ي20122025231الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8618
ذكرحذيفة  أحمد موىس النونر

ذكرمعتصم علي احمد أبوعيس     20122025232الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8619
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ذكرالمنترصباهلل  معتصم نارص ذينات   20122025239الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8620

ي20122025242الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8621
ذكرمحمد عثمان محمود العجلونن

أنثىاسماء  حسام سعيد ابو خزنه20122025245الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8622

ذكرنديم طالق غازي البطاينه20122025246الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8623

ذكرمحمد عارف احمد كراسنه20122025247الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8624

ذكرعماد  هود فرج باطحان20122025248الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8625

ذكرهمام فرحان موىس النمراوي    20122025249الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8626

ذكررزق ابراهيم فليح الرواشده    20122025250الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8627

ذكرمحمد عماد محمد الخرابشه     20122025251الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8628

ذكرانس خالد خلف خلوف20130025001الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8629

ذكراحمد بسام ادم الزغن 20130025003الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8630

ذكرعبدالفتاح زياد عبدالفتاح ابوشعبان20130025006الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8631

ذكرعادل محمود سليمان ريحان20130025007الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8632

ذكراسالم نبيل احمد شتات20130025009الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8633

ي ضيف هللا حناوي20130025010الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8634 ي ناج 
ذكرهانن

ذكرمحمد فيصل احمد شوحه20130025011الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8635

ي20130025013الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8636 ي سالم الزعث 
ذكرحسام حسثن

ذكروليد جريس برهم فراج20130025014الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8637

ذكرعبدهللا ابراهيم عبدهللا العجارمه20130025016الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8638

ذكرمعاذ ناجح عبد ابوحمد20130025018الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8639

ذكرحمزه عمر احمد القاسم20130025020الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8640

ذكرايهم محمد احمد الصوافطه20130025021الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8641

أنثىارساء يحث  عادل الصمادي20130025023الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8642

ن مرشود20130025024الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8643 ن زهدى حسي  ذكرحسي 

ذكرمحمد ابراهيم جمال خلف20130025025الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8644

ذكرعمر عزمي عبدهللا عبابنه20130025028الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8645

ذكرمحمد نايف عبدالرحيم نايف مقابله20130025030الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8646

ان20130025031الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8647 ذكرمالك نايف غثوان السمن 

ذكرشاكر سليمان قبالن المشاقبة20130025032الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8648

ذكراسامه اسماعيل محمد الجراح20130025035الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8649

ي20130025037الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8650
ن موافن ذكرعبدالرحمن تيسن  حسي 

ي الحجوج20130025038الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8651
ذكرعماد محمود عبدالغثن

ذكراحمد محمد احمد مسمار20130025039الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8652

ذكرقضي احمد خالد قعاقعه20130025041الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8653

ذكراحمد خليل احمد قصقص20130025042الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8654

ذكرعصام نرصى جميل الهلسه20130025043الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8655

ذكربسام نارص سليمان القادرى20130025046الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8656

يف صالح20130025047الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8657 ذكراحمد جمال رسر

ذكربهاء وائل حلمي جوابره20130025048الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8658

يف20130025049الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8659 ذكريزن عبدالعزيز عوض الشر

ذكرحمزه احمد محمود السجان20130025050الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8660

ذكرمهند عبدهللا احمد حامد20130025051الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8661

ذكرعاصم علي عبدالرحيم سمان20130025052الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8662

ي موىس محمد برغوث20130025053الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8663
ذكرهانن

ن20130025055الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8664 ذكرمحمد رامي حيدر علي قراعي 

ذكرعلي دولت محمود الرشدان20130025057الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8665

ذكرايهم ماجد احمد سليم20130025058الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8666

ي سعد البشتاوى20130025061الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8667
ف هانن ذكرارسر

ذكراحمد خالد سالم يوسف20130025064الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8668

ن20130025065الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8669 ذكرمحمد عبدهللا محمد أبوعي 

ذكرحمزه راشد منن  الخزاعي20130025066الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8670
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ذكريزن محمود احمد الزيدى20130025068الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8671

ذكرعبدهللا محمد سعيد السوالمه20130025070الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8672

ذكرصهيب نبيل سارى أبوبكر20130025071الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8673

ذكرعيس ربىحي عبدالىحي الزغول20130025072الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8674

ذكراحمد وليد احمد علي20130025073الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8675

ذكرمحمد فوزي خليل الخطيب20130025076الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8676

ن محمد الرواش20130025078الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8677 ذكرمحمد حسي 

ذكربالل عصام خليل الخطيب20130025079الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8678

ذكرطراد عبدهللا احمد ابوالبندوره20130025080الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8679

يىحي20130025083الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8680 ذكرعلي محمد علي المسنر

ذكراسامه نمر محمد النمر20130025084الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8681

ذكريوسف خالد رضوان العكور20130025085الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8682

ي20130025087الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8683
ذكرخليل الياس خليل الالنر

ذكرعمر عبدالكريم نواف العمرى20130025091الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8684

ذكرحسام الدين مروان سالمه الشلول20130025092الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8685

ذكرمحمد عمر محمود محاسيس20130025094الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8686

ي20130025096الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8687
ذكرمحمود عبدالرزاق صالح العجلونن

ذكرعدي محمد منصور طوالبه20130025098الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8688

ذكرعامر محمد علي عبابنه20130025099الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8689

ذكرمعتصم وجيه يحث  الصياح20130025100الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8690

ذكرصهيب احمد محمد الدهون20130025101الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8691

ذكريحث  محمود خالد العمرى20130025102الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8692

ذكرمحمد وائل عبدالحفيظ الشطناوى20130025103الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8693

ذكرمالك مروان محمود العمايرة20130025104الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8694

ذكريزيد نضال متعب القرعان20130025105الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8695

ي20130025106الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8696
ذكرسالم وليد احمد المومثن

ذكراحمد فواز احمد الزعارير20130025107الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8697

ذكراكثم نارص محمود النوارصه20130025108الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8698

ذكرزيد مذكور محمد عبيدات20130025109الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8699

ذكرمحمد نور الدين علي الروسان20130025110الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8700

ي20130025111الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8701
ذكرنشات عقله مفلح المومثن

ذكرعبدهللا عايش احمد مصلح20130025112الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8702

ن20130025113الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8703 ي ياسي 
ذكرقضي احمد حسن بثن

ذكرمحمد بشن  محمد مريان20130025114الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8704

ذكرمالك عبدالقادر محمود مساعده20130025115الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8705

ذكرمهند صالح عبدهللا طالفحه20130025116الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8706

ذكرفايز محمد فايز عمور20130025118الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8707

ذكرمحمد غازي محمد الشنيقات20130025119الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8708

ي عمر20130025122الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8709
ذكراسامه وليد عادل بثن

ذكرمحمد عوض فالح الصالحات20130025123الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8710

ي سالمه20130025124الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8711
ذكرحسن عمر محمد بثن

ي20130025125الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8712
ذكرسامر حكمت حامد الطعانن

ذكرعبدالرحمن نزار محسن االعرج20130025126الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8713

ذكرانس محمد مروح حمدان20130025127الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8714

ذكرعبيده محمد يوسف زقيلي20130025128الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8715

ذكرمجدي عبدالرحمن نارص الجباىلي20130025129الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8716

أنثىلينا هيثم رشيد غرايبه20130025132الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8717

ذكريوسف عبدهللا يوسف حجازى20130025133الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8718

ذكرعبدالرحمن عبدالعزيز مصطفن جرادات20130025134الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8719

وك الشحان20130025135الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8720 ذكرمنيب رافع منر

ذكرخالد محمد منصور الشديفات20130025136الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8721
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ذكرعيس سليمان عيس عيارصه20130025137الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8722

ي حسن الشوبكي20130025138الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8723 ذكرمحمود ناج 

ي20130025139الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8724 ن ذكرايهم جهاد محمد العنن

ذكرعلي صالح محمد الزطيمه20130025140الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8725

ن العليمات20130025141الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8726 ذكرسالمة محمد حسي 

ذكرسيف الدين عادل محمد الحراحشه20130025143الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8727

ذكرمحمد احمد عبدالحميد اصبيح20130025144الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8728

أنثىريا تيسن  محمود النوارصه20130025145الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8729

ذكرمحمد احمد علي زواهره20130025146الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8730

ذكرايوب عبد الرحيم عبد هللا علي مستاكو20130025148الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8731

ذكرقضي سمن  عبدالحليم عباده20130025149الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8732

ي20130025150الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8733
ذكراحمد محمد احمد العبدونن

ذكرعبدهللا محمود سليمان غريزات20130025152الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8734

ذكرحسام عدنان محمد الشياب20130025154الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8735

ذكراحمد سعيد عمر العمري20130025156الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8736

ذكرمحمد علي تركي العطاونه20130025157الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8737

ذكرلؤي مصباح خلف الزغول20130025159الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8738

ذكراسامه عبدالكريم محمد الضامن20130025160الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8739

ذكرعبدالرحيم عماد عبدالرحيم ربايعه20130025161الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8740

ذكراحمد مصطفن محمد سليط20130025162الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8741

ذكرعادل عزام عادل فري    ج20130025163الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8742

ذكرجالل الدين عبدهللا عيس عبدهللا20130025165الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8743

ذكرحسام لويز جريس فواضله20130025166الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8744

ن غانم20130025167الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8745 ذكرطالل منن  امي 

ذكرمنذر جمال مصطفن ابوالرب20130025169الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8746

ذكريحث  محمد حسن الصالح20130025170الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8747

ذكراسامه احمد ذياب خميس20130025171الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8748

ذكرجميل رائد جميل ردايده20130025172الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8749

ذكرانس عطا رشيد الجراح20130025173الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8750

ن محمد مصطفن الجراح20130025174الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8751 ذكرمعنر

أنثىروان عماد محمود كيوان20130025175الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8752

مروه مروان محمد العسيلي20130025176الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8753
أنثى

ذكرمحمد انور محمد القواسمه20130025177الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8754

ي20130025178الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8755 ذكرمحمود حسن محمد الزعث 

ذكرعلي عبدالوهاب علي السقار20130025179الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8756

ذكراسامه علي اسماعيل ابوحموده20130025180الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8757

ذكرنوران عبدالسالم عبدهللا الخطيب20130025181الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8758

ذكرمحمد سليم مصطفن دكناش20132025001الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8759

ذكرمحمد عمر محمد حمدي 20132025003الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8760

ذكرأحمد فؤاد أحمد جميل فارس20132025004الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8761

ذكرمحمد جمال علي صفوري20132025005الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8762

ذكرنزيه إسماعيل محمد نزيه قمحية20132025008الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8763

ي احمد السعدي20132025009الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8764 ذكراحمد عرن 

ذكرأنس  عامر  أحمد  أبو قياص 20132025010الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8765

ذكرمحمد جاويد عبدالقادر سمارة20132025011الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8766

ذكريوسف زهن  محمد فياس20132025015الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8767

ن محمد فواعن 20132025016الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8768 ذكرعبدهللا حسي 

ي محمد شالخ20132025020الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8769
ذكرعالء هانن

ذكرزهن  بالل قاسم طلفاح20132025021الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8770

ذكرهيثم احمد علي القضاه20132025022الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8771

ذكرفارس محمد مصطفن المطالقه20132025023الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8772
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ذكرعبدالرحيم عبداللطيف محمد  النارص20132025026الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8773

ذكرمحمد جهاد محمد عكور20132025032الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8774

ذكرعمر هشام نمر صوافطة20132025033الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8775

ذكرابراهيم  موىس  عبد الرحمن  ابو الهيجاء 20132025034الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8776

ذكرعبدالمنعم نبيل نادي صيام20132025040الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8777

ذكرصهيب عبدالرحيم مصطفن العمري20132025041الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8778

ذكرمحمد انور احمد ظاهر20132025043الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8779

ذكررمزي يعقوب نعيم حداد20132025044الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8780

ذكراحمد يوسف صالح عباىسي20132025045الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8781

ذكرمحمد ذياب ابراهيم طه20132025046الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8782

ذكرعبدهللا انور احمد القرعان20132025049الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8783

ذكرمجد الدين عرفات عارف محمود20132025050الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8784

ذكرعمرو جهاد عبدالكريم صوان20132025052الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8785

ذكرعمر عزمي عبدالحافظ مسمار20132025057الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8786

ذكرمحمد هارون محمد سالمه20132025065الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8787

ذكرمحمد لؤي محمد علي ابوعصبه20132025068الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8788

ي هارون غوجه20132025070الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8789
ذكرمحمد حسثن

ذكرأحمد غازي محمد الحموري20132025075الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8790

مان20132025083الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8791 ذكرمحمد علي سالم الشر

ذكرعمر مازن عبدهللا فضه20132025086الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8792

ذكرمحمد غيث اياد المؤذن 20132025088الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8793

ن األرغا 20132025089الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8794 ذكرمؤمن محمد ياسي 

ذكرمحمد وائل علي حسان20132025098الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8795

ذكرهشام عبد الرحيم هشام الزيات20132025100الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8796

ذكرمحمد مصطفن محمد مصطفن20132025101الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8797

ذكرمهدي هاشم مصطفن غرايبه20132025102الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8798

ذكرعبدهللا ايمن محمد غماز20132025108الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8799

ذكرمحمد جعفر محمود البواعنه20132025116الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8800

ذكرعزام جالل  محمد ردمان20132025118الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8801

ذكرنايف خالد الرحمن 20132025119الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8802

ذكرعباده عبدالنارص ذيب الرطروط20132025121الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8803

ذكرمعتصم عمر احمد الفندي20132025124الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8804

ذكرمحمد قاسم محمد الجراح20132025125الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8805

ي20132025128الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8806
ذكرعبدهللا عبدالكريم علي محمد السنحانن

ذكرعلي حسن علي حتامله20132025133الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8807

ذكرمهند خليل طه الشيخ يوسف     20132025134الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8808

ذكرمحمد غالب نافع مراشده20132025135الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8809

ي احمد رضوان20132025136الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8810
ذكرعمر راضن

ذكرعالء قاسم محمد علي المرصي20132025137الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8811

ذكربالل عمر احمد مهيدات20132025138الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8812

ي العواد20132025139الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8813
ذكراحمد سليم لطفن

ن20132025140الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8814 ي ياسي 
ذكرعمر فاروق حسثن

ذكرمحمد خليل احمد النجار20132025142الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8815

ذكرعمار وساما احمد الرواشده20132025143الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8816

ذكرمحمود اياد احمد نزال20132025144الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8817

ذكرعماد علي حميدان القاسم20132025147الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8818

ذكراحمد جمال محمود السليمان20132025148الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8819

ذكرعبد الرحمن ابراهيم محمد دنون20132025149الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8820

ذكراسماعيل سمن  عبدالرؤوف خرصن20132025151الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8821

ذكرايهاب وليد محمد المنصور20132025157الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8822

ن العليمي20132025158الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8823 ذكربالل محمد حسي 
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ذكرعلي محمد علي العزام20132025160الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8824

ذكرمحمد  سامي  يوسف  قشوع20132025161الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8825

ذكرغسان عبدالخالق مصطفن عبدالخالق20132025164الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8826

ذكرعبدهللا عالء يوسف العالم البسطامي20132025166الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8827

أنثىغفران ماهر حموده البياري20132025168الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8828

أنثىسميحه عاصم محمد عبدالحق20132025173الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8829

ذكرعمر سليمان رجا عودات20132025174الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8830

ذكرمالك احمد محمد شنيك20132025175الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8831

ي20132025176الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8832 ذكرعمران امجد اسعد الزعث 

ذكرعامر عواد علي عكور20132025177الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8833

ذكرانس فايز محمد فايز الصباغ20132025178الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8834

فاتن السعيد علي عيش20132025179الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8835
أنثى

ذكرحسن محمد حسن الصفدي20132025180الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8836

ذكرحمزة محمود عواد العبادي20132025181الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8837

ذكرليث مدحت محمد الحوري20132025183الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8838

 الجباىلي20132025184الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8839
ن ذكرمعتصم محمد حسي 

ذكرمحمد اسماعيل موىس عالونه20132025185الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8840

ذكرمظفر فندى ابراهيم ابراهيم20132025186الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8841

ذكراياد علي علي ابوهمام20140025002الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8842

ذكرمصطفن عبدالنارص رفيق علي20140025003الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8843

ذكرمعتصم ايمن توفيق الفقهاء20140025004الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8844

ذكرمحمد احمد صالح عتمه20140025006الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8845

ذكرعبدهللا محمد علي خالد محمود20140025007الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8846

ذكرمهند مراد محمد الخب20140025008الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8847

ذكرمحمد خالد احمد الزغول20140025009الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8848

ذكريزيد رياض خالد ابوحشمه20140025010الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8849

ذكراحمد ابراهيم صالح المرصى20140025011الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8850

ذكربشن  مازن بشن  الرفوع20140025012الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8851

ي احمد حسينات20140025015الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8852
ذكرمراد هانن

ذكرعبدهللا ذياب هليل الرواجفه20140025016الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8853

ذكرعبدهللا جارس محمد ملحم20140025017الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8854

ذكرمحمد عمر عبدالمجيد اللبابنه20140025018الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8855

أنثىلينه عصام خرصن منصور20140025021الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8856

ذكرمحمد احمد محمد سعيد الشياب20140025022الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8857

ذكربالل محمد عبده معمر20140025023الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8858

ذكرانس تيسن  علي ابو صباح20140025024الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8859

ذكرمحمد عدنان نجيب خرصن20140025025الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8860

ذكرفادي محمد رمضان محمد نايفه20140025027الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8861

ذكرزيد عيس حسن بركات20140025028الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8862

ن القرعان20140025031الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8863 ذكراسامه محمد حسي 

ذكرمعن أمي جمال فروخ20140025032الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8864

ذكرحمزه جمال محمد يوسف20140025034الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8865

ي سماره20140025035الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8866
ذكربراء تامر عبدالغثن

ذكرعمرو احمد ذيب زحراوي20140025036الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8867

ذكرنارص انور نارص عتمه20140025038الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8868

ذكراسامه باسل موىس نخله20140025040الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8869

ذكرباسل خليل عمر البيشاوي20140025043الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8870

ي علي بركات20140025044الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8871
ذكرعلي عبدالغثن

ي20140025045الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8872
ن عاطف عبدالحميد مومثن ذكرمعنر

ذكراحمد جارس محمود القواسمه20140025046الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8873

ذكرأحمد داود أحمد الرمىحي20140025047الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8874
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ذكرمحمد نارص محمد العبدالعزيز20140025048الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8875

ذكرعبدهللا فارس انيس الشاديح20140025049الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8876

ذكرفخري احمد سعيد ابولباد20140025050الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8877

ذكرمعاذ عبدالرؤوف خلف اسعد20140025052الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8878

ذكرقضي نازم عوض شناق20140025055الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8879

ذكرراندي جميل ميخائيل النمرى20140025056الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8880

ذكراحمد زيد سالمه نوارصه20140025059الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8881

ذكرقيس فخرى شفيق قسيم20140025060الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8882

ذكرمحمد عبدهللا علي الجالبنه20140025061الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8883

ذكرعامر انور خالد عقالت20140025062الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8884

ي مصطفن20140025063الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8885
ذكرمجاهد محمد خليل بثن

ي20140025064الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8886 ذكرمحمد صالح عبده الزعث 

ذكرمحمد جارس عيس عبدالرزاق20140025065الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8887

ع20140025066الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8888 ذكرعبدالرحمن عبدالسالم عبدالرحمن الشر

ذكرمحمد انور عبدالقادر النمراوي20140025068الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8889

ذكرمحمد عمر برجس البشابشه20140025069الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8890

ذكرانس خالد كايد الشطناوى20140025070الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8891

ذكرمحمد عمر احمد الطرزى20140025071الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8892

ع20140025072الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8893 ذكرعبدالرحمن شحاده احمد الشر

ي عطا20140025073الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8894
ذكرينال احمد محمد بثن

ذكرعبدالكريم محمد عبدالمحسن القيس20140025074الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8895

ذكرعبدهللا داهود شحاده اسماعيل20140025075الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8896

ي20140025076الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8897 ي خالد محمد الزعث 
ذكرهانن

ذكراحمد جهاد عيس الخمايسه20140025077الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8898

ذكرفيصل عبدالقادر احمد قطوم20140025078الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8899

ذكرميشه موفق بديوي صوالحه20140025080الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8900

ن20140025081الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8901 ذكراحمد ابراهيم محمد شاهي 

ذكرمحمد عمر محمد صالح20140025083الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8902

ذكرعاصم موىس ايوب مقطش20140025084الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8903

ذكرمؤمن خلدون محمد الطاهات20140025085الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8904

ذكرمعتصم محمد موىس نصايره20140025086الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8905

ذكريزن احمد عبده الخزاعله20140025087الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8906

ي20140025088الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8907 ذكرالحارث مروان احمد الزعث 

ذكرعبدهللا طالل فالح حموري20140025089الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8908

ذكراسامه اجود جميل الشاعر20140025090الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8909

ذكرمعن خالد محمد العزام20140025091الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8910

ذكرمصطفن خالد محمد الجمال20140025092الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8911

ذكرعبدالرحمن يوسف محمد ابوصالح20140025093الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8912

ذكرمىحي الدين غانم احمد غانم20140025094الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8913

ذكرعبدهللا عثمان فايز نجادات20140025095الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8914

ذكرمحمد فؤاد زكي الزبيدي20140025097الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8915

ذكرنشأت عيس مذيب قندح20140025098الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8916

ات20140025099الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8917 ذكرهاشم محمد محمود الشقن 

ذكرموىس داهود مصطفن دواس20140025100الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8918

ذكرمعاذ ايوب عبدالرؤوف عطاء20140025101الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8919

ار20140025103الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8920 ذكرمحمد سليمان عبدهللا أبورسر

ي20140025104الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8921
ذكرنادر ضيف هللا محمد المومثن

ذكرمحمد وجيه محمد الغدران20140025105الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8922

ي علي ملكاوي20140025106الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8923 ذكرمحمد ناج 

ذكرأحمد بن فرج األشطر 20140025107الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8924

ذكرادريس علي احمد المرصى20140025108الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8925
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ذكرمعاذ بسام احمد كنعان20140025109الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8926

ذكرخليل محمد سعد سلمان20140025110الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8927

ي20140025112الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8928
ي هانن

ذكرمحمد فالح فهد بثن

ي سعيد20140025113الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8929
ذكرمحمد فيصل محمد بثن

ن الصبح20140025114الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8930 ذكرعلي زياد حسي 

ذكرصوالحه" محمدعلي"محمد عبدهللا 20140025115الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8931

ذكرمحمد ناجح عطاهللا حويله20140025116الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8932

ي20140025117الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8933
ذكرابراهيم محمد عبدهللا المومثن

ذكرمصطفن محمد مصطفن العمرى20140025118الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8934

ذكرنائل تيسن  سليمان دواغره20140025119الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8935

ن االحمد20140025120الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8936 ذكرقضي يوسف حسي 

ذكرمحمد حسن خطار عطن 20140025121الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8937

ذكرعلي عمر محمد ابو فرحه20140025122الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8938

ذكرطارق زياد مهنا السمردىلي20140025123الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8939

ذكرعبد القادر سلمان عبد القادر أبو مسامح20140025124الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8940

ذكرمحمد هيثم محمد المزارى20140025125الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8941

ذكرحذيفه عبدهللا ابراهيم صقر20140025126الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8942

ذكرعبدهللا نارص عبدالجواد علي20140025127الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8943

ذكرعالء غسان سالمه عطار20140025128الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8944

ي عوض داود20140025131الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8945
ذكرمحمد عونن

ذكرحمزه عمر حمزه العزام20140025132الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8946

أنثىميس محمد حمدو عليان20140025133الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8947

ذكرهشام نضال مصطفن ايوب20140025134الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8948

ذكرعبدهللا بركات محمد عبيدات20140025135الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8949

ذكرصالح محمد ابراهيم الطوالبه20140025136الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8950

ن20140025137الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8951 ذكرورد أكرم سالمه حسي 

ذكرمحمد شكري صالح بارجاء20140025138الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8952

ن ذياب عبدهللا السعدي20140025139الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8953 أنثىياسمي 

ذكرشهاب الدين غسان فارس الخطيب20142025001الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8954

ذكرأحمد زياد نواف دوايمه20142025003الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8955

ذكرعيس عمر علي قطامش20142025005الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8956

ذكرمحمد عبد الفتاح عبد الرحمن حبوش20142025006الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8957

 فوزي عبدالفتاح حاج علي20142025008الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8958
ن ذكراحمد حسي 

ذكرمحمد خليل محمد مصلح20142025009الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8959

ذكرعلي عبدهللا احمد باسندوة20142025011الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8960

ن الزبادي20142025014الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8961  احمد حسي 
ذكرمصطفن

ذكرعبدهللا ماهر تركي الخطيب20142025015الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8962

ن نايفة20142025017الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8963 ذكريوسف عبد الرحمن امي 

ذكرجواد يارس جميل جوابرة20142025019الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8964

ذكرمحمد محمود محمد أبوعرب20142025020الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8965

ذكرجورج خرصن عيس هواش20142025021الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8966

ن عبدهللا السالم20142025023الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8967 ذكراحمد امي 

ذكرمحمد محمود احمد عبدهللا20142025025الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8968

ذكرابراهيم هشام علي فريد قاسم20142025026الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8969

ي االحول20142025031الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8970
ي خالد عونن

ذكرعونن

ي20142025032الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8971
ذكرعبدالرحمن عبدهللا عبداللطيف الحسانن

ذكرخميس عماد الدين خميس عاشور20142025034الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8972

 علي بطحة20142025035الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8973
ذكرباسل مصطفن

ذكرمحمد مهدي محمد الكرنز20142025037الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8974

ذكرعبدالرحمن عزام عبدالمجيد ملحم20142025042الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8975

ذكرابراهيم فؤاد ابراهيم برجاوي20142025047الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8976
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ذكرنادر محمد اسامة نادر الحاج عيس20142025053الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8977

ذكراحمد رأفت احمد صبح20142025055الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8978

ي سالم20142025056الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8979
ذكراحمد محمد حسثن

ذكرسلطان ماجد حرب عبد صالح20142025058الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8980

ذكرمعتصم ماجد محمد غيظان20142025060الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8981

ذكرحسام أيمن رشيد الجزار20142025061الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8982

ذكرحذيفه خالد مصطفن ابوصالح20142025067الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8983

ذكرخالد عالء الدين عبد الرحيم ريان سنكر20142025069الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8984

ذكرراكان فيصل محمد الحوامده20142025072الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8985

ذكرجعفر ماهر محمود عالوي20142025084الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8986

ن حسن عالونه20142025100الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8987 ذكرمحمد امي 

ي20142025101الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8988
ذكرعلي خالد حسن راضن

ذكرعمر خالد محمد سعيد القاسم20142025107الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8989

ن عبدالحميد20142025109الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8990 ذكرعبدالحميد محمد علي حسي 

ذكرمراد عصام فضلو الخوري20142025111الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8991

ذكرعالء الدين محمد عطيه عالونه20142025112الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8992

ن ذياب خميس20142025114الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8993 ذكروليد حسي 

ي يونس20142025115الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8994
ف الدين عبدالقادر بثن ذكراسحاق رسر

ذكرايوب مهدى عوض ايوب20142025116الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8995

ي20142025118الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8996
ذكراحمد محمود موىس التيثر

ذكرمهند جودة محمد زلوم20142025120الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8997

ي20142025121الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8998 ي الزعث 
ذكرشداد منذر راضن

ي20142025122الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس8999
ذكرعزالدين محمد هالل الطعانن

ذكرقتيبه احمد محمد المرصي20142025125الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9000

ذكراسامه سعد محمد عطروز20142025129الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9001

ذكرحسام عيس ابراهيم الشناق20142025132الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9002

ذكرليث خالد مفلح شناق20142025135الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9003

ن20142025145الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9004 ذكرعبدهللا حسام الدين محمد فهمي أبولي 

ذكركرم منصور محمود عبيدات20142025147الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9005

ذكربدر اياد محمد االحمد20142025148الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9006

ذكرايمن يوسف خالد حسن20142025150الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9007

ذكراحمد بسام عبدهللا خزاعله20142025151الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9008

ذكرطارق عالء الدين جميل الداري20142025152الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9009

أنثىسوار محمد محمود القرعان20142025153الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9010

ذكرمعتصم مصطفن محمد نارص20142025155الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9011

ذكرمحمود عبدهللا عبد الكريم نصايره20142025157الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9012

ن توفيق بدر20142025159الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9013 ذكرعون معي 

ذكرجعفر عادل عفيف عبدالكريم20142025160الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9014

ذكرمصطفن محمد سليمان أبورمان20142025161الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9015

ذكريزن وجدي عبد الحميد مساعدة20142025162الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9016

ن بازل20142025163الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9017 ن كمال الدين حسي  ذكرحسي 

ذكرعبد هللا يارس محمود تيم20142025165الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9018

ذكرأمن  حسام محمد مبسلط20142025166الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9019

ذكربراء حسان محمود عرار20142025167الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9020

ذكرعبدهللا هشام عبد الرحمن ابو صالح20142025168الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9021

ذكرعبدهللا خالد محمد الدرايسه20142025169الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9022

ذكرجعفر احمد محمد القضاه20142025170الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9023

ي يونس20142025171الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9024
ذكرراشد احمد سالم بثن

ذكرصهيب احمد فايز العزام20150025001الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9025

ذكراحمد رياض احمد العضايلة20150025002الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9026

ذكرعاصم محمد خرصن شديفات20150025004الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9027
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ذكرمحمد الطيب احمد محمد بكر20150025006الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9028

ي غانم20150025007الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9029
ذكرثامر محمد لطفن

ذكراحمد فرج علي الزريقات20150025008الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9030

ذكرمحمد جهاد محمد المرازيق20150025009الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9031

ن20150025010الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9032 ي ياسي 
ذكراسامه زكريا محمد بثن

ذكرليث خليل ابراهيم الصغن 20150025011الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9033

ذكراصيل سامي فتىحي نصار20150025012الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9034

لينا علي سالم السمامعه20150025013الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9035
أنثى

ذكرعلي فرحان محمد الحماد20150025014الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9036

ذكرمهند اسماعيل محمد عقيالن20150025015الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9037

ذكرخالد خلدون سعيد ابراهيم20150025016الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9038

ذكرنورس نضال محمود المرصي20150025017الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9039

ذكرانس طه زكريا محمد20150025018الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9040

ذكرمالك اكرم محمد ابوالرب20150025019الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9041

ذكرمحمد عبدالوهاب عطا يوسف سليمان20150025020الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9042

ذكرقضي منن  علي هليل20150025021الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9043

ات20150025022الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9044 ذكراحمد فايز فهد المهن 

ذكرانس عصام محمد ابوشاكر20150025023الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9045

ذكرمحمد زهن  خالد الطاهر20150025024الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9046

ذكريارس يحث  مصطفن خطاطبه20150025025الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9047

أنثىرنا موىس علي الرواشده20150025026الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9048

ي محمد ابوطعيمه20150025027الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9049
ذكراحمد هانن

أنثىامنه رضوان ابراهيم نرص20150025029الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9050

ذكرتوفيق ربيع توفيق منصور20150025030الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9051

ي احمد20150025032الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9052
ذكرحمزه محمود راضن

ي20150025034الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9053
ذكرعبيده عمر احمد سليثر

ذكرعيس سامي ابراهيم سواقد20150025036الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9054

ذكرمحمد نايف عارف الظاهر20150025037الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9055

ذكرمهند قاسم محمد الخصاونه20150025039الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9056

ذكراحمد محمد عوض عماري20150025041الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9057

ات20150025042الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9058 ذكرمهند ايمن شمسي السمن 

ذكرجواد غازي عواد حداد20150025043الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9059

ذكرهيثم اديب جميل حداد20150025045الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9060

ي عيس20150025046الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9061
ذكرعالء عبدالرحمن سند بثن

أنثىلؤلؤه رائد محمد البصول20150025051الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9062

ذكرمحمد جميل عطا شنيور20150025053الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9063

ذكربشن  محمود محمد النعيم20150025054الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9064

ذكراياد حسن عبدالرحمن شكور20150025055الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9065

ذكرمحمد زياد محمد العمور20150025056الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9066

ذكرمحمد فؤاد محمود العزام20150025057الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9067

ي20150025058الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9068
ذكرمنترص احمد محمد المومثن

ذكرمعاذ محمدخن  سليمان المحمد20150025059الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9069

ذكراحمد باسم محمد الحمورى20150025060الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9070

ذكرعمار ادريس محمد فريوان20150025061الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9071

ذكرمحمد مأمون محمد الخصاونه20150025062الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9072

ذكرمهدي زياد منصور الدويرى20150025063الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9073

ذكراحمد محمد عبدهللا النمراوى20150025064الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9074

ي عطا20150025065الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9075
ذكرحمزه احمد جميل بثن

ي ملحم20150025066الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9076
ذكرعماد عبدالحميد محمد بثن

ي20150025067الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9077
ذكرمعن ابراهيم عبدالمجيد كنانن

مان20150025068الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9078 ي احمد الشر
ذكرسند هانن
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ذكربهاء ابراهيم احمد النجار20150025069الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9079

ذكرمحمد شاهر احمد العمري20150025071الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9080

ذكرنور الدين محمود حلمي الصباغ20150025072الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9081

ذكريوسف بالل يوسف ملكاوي20150025073الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9082

ي20150025074الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9083
فن ذكراحمد محمد يحث  الشر

ذكرمازن موىس رجا سعيد20150025075الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9084

ذكرمحمد رعد محمد رماضنه20150025076الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9085

ذكرعبدالرحمن امجد سليمان العليمات20150025077الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9086

ذكرعبدهللا محمود فالح الجروان20150025078الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9087

ي20150025079الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9088  سليم الزعث 
ن ذكرسليم حسي 

ن محمد الخطيب20150025080الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9089 ذكرانس حسي 

ذكرعبدالرحمن اسماعيل عبدالمعظي محمود20150025082الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9090

ذكرايوب نرص محمد االيوب20150025083الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9091

ذكرمحمد احمد عبدهللا ايوب20150025084الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9092

ذكرعمر عبدالرحمن احمد عبابنه20150025085الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9093

ذكراحمد نايف شاهر بطاينه20150025088الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9094

ذكريوسف علي محمد القضاه20150025089الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9095

ذكرعمر محمد اسماعيل العبيدات20150025090الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9096

أنثىضىح محمد احمد ابوجابر20150025091الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9097

ي20150025092الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9098
ذكرعروه عبدالرازق تيسن  العوفن

ذكراحمد رزق حسن قواسمه20150025093الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9099

ذكرعمار احمد مصطفن العمري20150025094الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9100

ذكرمحمد احمد علي بواعنه20150025095الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9101

ذكرصخر عصام علي الردايده20150025096الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9102

ي علي الصمادى20150025098الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9103
ذكرحسام وصفن

ذكرعمران محمد نايف العمري20150025101الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9104

ذكرعبدهللا زياد وليد ابو صالح20150025102الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9105

ذكرمحمد صالح محمد سعيد الخطيب20150025103الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9106

يده20150025106الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9107 ذكريزن فوزي محمد الشر

ذكرمحمد احمد فيصل القرعان20150025107الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9108

ذكرمحمد اديب قاسم الغماز20150025108الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9109

ذكرسلمان مروان سالم الحميدي20150025109الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9110

ذكرصهيب عادل فهد البصول20150025110الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9111

ذكريمان خالد مليحان معابره20150025111الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9112

ذكرسيف نبيل نمر سويدان20150025112الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9113

ف صالح محمد نعيم دويك20150025113الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9114 ذكرارسر

ي20150025114الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9115
ذكرصالح محمد صالح مسلمانن

ذكرمحمد زياد حسن ابورسدانه20150025115الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9116

ي20150025117الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9117
ذكرعلي حسن محمد الحورانن

ن زياد حمد البخيت20150025118الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9118 أنثىحني 

ذكرعرب محمد رشيد ربايعه20150025119الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9119

ذكرعمر رزق يوسف عطاهللا20150025120الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9120

ي20150025122الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9121
فر ذكرقضي عصام عبود مشر

ذكروائل عماد فايز ابوطربوش20150025123الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9122

ذكرعمر فؤاد أحمد جميل فارس20152025001الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9123

ذكرمحمد صالح محمد مقدادي20152025002الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9124

ذكراحمد محمود محمد ابو سمحه20152025004الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9125

ذكرهاشم احمد نجيب العقله20152025009الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9126

ذكرأحمد باسل ابوعرف 20152025010الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9127

ذكرأحمد جالل موىس ريحان20152025011الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9128

ذكرمحمد أكرم فيصل طبيشات20152025013الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9129
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ذكرعمران مهند عبدالحفيظ التميمي20152025015الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9130

ار نعيم صالح20152025019الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9131 ذكرخلدون رصن

ذكرعمران محمد عبدالرحمن قنوع20152025021الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9132

ذكرعبدالملك محمد عجم السباعي 20152025022الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9133

ذكرايمن احمد علوي عبدهللا20152025023الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9134

ذكرعطاء ايمن تركي الخطيب20152025024الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9135

ذكرأحمد عبد الكريم فهد الفحماوي20152025029الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9136

ن برغوث20152025034الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9137 ن حسي  ذكراياد معي 

ذكرمصطفن حاتم يوسف دبور20152025035الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9138

ذكرمحمود عبدهللا محمود عثمان20152025037الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9139

ذكرمصطفن عبدالرحمن مصطفن ابوشميس20152025042الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9140

ذكريزن محمود اسماعيل قنديل20152025043الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9141

ي ابوشيخه20152025044الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9142
ي رافر

ذكرفراس حسثن

ذكريزيد صالح مصطفن مسلم20152025046الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9143

ذكرماهر عابدين نارص الغباين20152025047الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9144

ي20152025052الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9145
ذكرمحمود علي محمود القاضن

ن عيس اسماعيل20152025053الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9146 ذكرطارق حسي 

ذكرمحمد حسن سعيد احمد20152025056الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9147

ي يونس20152025059الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9148
ذكرطارق محمد اديب بثن

ي20152025060الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9149
ذكرعبد هللا خالد حسن راضن

ذكرعبدهللا اياد عودة عودة20152025062الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9150

ذكرحمزه يوسف محمد شدوح20152025063الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9151

ذكرعمر محمود فهد الفحماوي20152025066الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9152

ذكرمحمد كمال محمد كرزون20152025067الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9153

ذكرجميل اسامة جميل زيادة20152025070الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9154

ذكريزيد محمد مىحي الدين ابوعفار20152025072الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9155

ذكريزن نضال يوسف ملكاوى20152025074الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9156

ذكراحمد خالد قاسم الطشاطشه20152025076الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9157

ذكرحمزه طالل محمد ربابعه20152025077الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9158

ذكراحمد ماهر ابراهيم الصقر20152025078الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9159

ذكرعبدهللا احمد اسماعيل عبدهللا20152025079الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9160

ذكرغسان محمد علي النجار20152025080الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9161

ن النادي20152025081الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9162  علي حسي 
ن ذكرحسي 

ذكررامي زياد محمود ابو عكر20152025082الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9163

ي20152025083الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9164
ذكرهاشم زيد محمود المومثن

ذكرمحمد سمن  احمد الشناق20152025085الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9165

ذكراسامه رزق عبداللطيف حجاوي20152025086الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9166

ي20152025087الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9167
ذكرمحمداسالم نضال محمد الدلقمونن

ذكرعبدهللا ماهر علي خرصن20152025088الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9168

اء حسن خليل االصفر20152025089الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9169 ذكرالن 

ذكرمحمد حيدر محمد العمرى20152025090الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9170

ذكرايمن عبدالرزاق محمد سعيد البلعاوي20152025091الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9171

يف صالح20152025092الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9172 ذكرابراهيم محمد رسر

ذكرليث سالمه محمد شطناوى20152025093الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9173

ذكراحمد محمد جمال محمد العاشوري20152025094الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9174

ذكرسامر محمود سالم الخصاونه20152025095الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9175

ذكرمهند محمد ابراهيم الحموري20152025096الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9176

ذكرطاهر باسم جعفر األغا20152025097الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9177

ذكرعبد هللا محمد مأمون طحينه 20152025098الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9178

ذكرمحمد احمد محمد ابورايسه20152025099الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9179

ذكرمعاذ عبدالحميد حسن الطويل20152025100الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9180
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ذكرداوود محمد حموده سلهب20152025102الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9181

ذكرمهند عماد عبدالرحيم البواب20152025103الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9182

ذكرمحمود عاطف حكمت ابوغزاله20152025106الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9183

ي 20152025107الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9184 ذكررامي مهيب ابوناج 

ن عالوي20152025108الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9185 ذكرعلي احسان محمد امي 

ن هيدل20152025109الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9186 ذكرهشام محمد حسي 

ن عدنان محمد تيسن  خضن 20152025110الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9187
ذكرمعنر

ذكرحسام عاطف احمد المساد20152025111الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9188

ذكرزيد محمد عبدهللا الحمايده20152025112الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9189

ذكراحمد اسامه خالد مسامح20152025113الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9190

ذكرشادي ماهر عبد عللوه20152025114الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9191

ي20152025116الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9192 حبيل نواف الزعث  ذكربشار رسر

ذكرعمر بشار صالح الزراق20152025117الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9193

اء20152025118الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9194 ذكربشر خالد احمد الخرصن

ي بكر20152025120الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9195
ذكرمثثن فراس علي بثن

ذكرصهيب عمر محمد وديان20152025121الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9196

ذكرصالح احمد صالح النصن 20152025122الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9197

ي حسن20152025123الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9198 ذكرمحمد نورس صالح الدين صن 

ذكرعمر هيثم احمد خصاونه20152025124الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9199

ذكراحمد عاطف احمد المساد20152025125الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9200

ه20152025127الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9201 ذكرمصطفن سليمان عبدهللا امطن 

يل برهم20152025128الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9202 ذكرحاتم سميح جن 

ذكرعبدهللا عامر جميل صباح20152025129الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9203

ي20152025130الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9204
ذكرعمر غزوان عدنان العانن

ي 20152025133الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9205
ذكركنان محمد مرصن اسطوانن

ذكرفيصل مامون محمد الظفن 20152025135الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9206

ذكرمحمد عمر مفلح القضاه20152025136الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9207

ذكرنزار اسامه منور حداد20160025001الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9208

ذكرسامح جمال سامح البطاينه20160025002الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9209

ن فريد الشناق20160025004الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9210 ذكربشار ياسي 

ذكرعبدالحميد انمار محمد الفاهوم20160025006الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9211

ذكرعاصم محمد نور سليمان الجبور20160025007الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9212

ذكرمنترص حسن احمد الشناينه20160025008الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9213

ي20160025009الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9214
ذكرمحمد زياد عاطف المومثن

ذكرقتيبه رياض محمد القضاه20160025010الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9215

ذكرمحمد هشام مصطفن العتوم20160025013الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9216

ذكرمحمد فؤاد خليل عدوان20160025014الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9217

ذكراحمد عماد عبدالغفور الحراحشة20160025015الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9218

ذكرمحمد نعيم محمد قرقوده20160025016الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9219

ذكرمحمد عناد محمود زايد20160025017الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9220

ذكراحمد محمد عبدالفتاح زعرور20160025018الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9221

ذكرحمزه ابراهيم محمد حمدان20160025019الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9222

ذكرمؤيد محمد محمود بنات20160025020الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9223

ذكرمالك نبيل سليمان شختور20160025021الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9224

ذكرعزالدين عبدالرحمن محمد الطيظي20160025022الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9225

ذكريزن اسعد محمود ابوالرب20160025023الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9226

ذكريحث  رياض يحث  ابوجعفر20160025024الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9227

ذكرابراهيم يوسف ابراهيم سليمان20160025025الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9228

ي بكار20160025026الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9229
ذكرمؤيد عبدهللا ابراهيم بثن

ذكرقضي عبدالرحمن محمد سعيد جرادات20160025028الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9230

ذكرصهيب زكريا مصطفن جرادات20160025029الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9231
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ذكرعاطف رافت احمد سوالمه20160025030الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9232

ذكرعبدالرحمن نادر محمد الصغن 20160025031الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9233

ذكرعالء باسم عبداللطيف الغزاوى20160025032الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9234

ذكرحسام الدين صالح هاشم الحاجه 20160025033الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9235

ذكرموىس عماد موىس ابولوم20160025034الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9236

ذكرزيد وليد زكي شنك20160025035الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9237

ذكرمعن رزق نهار طبيشات20160025036الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9238

ي20160025037الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9239 ذكرمهند عادل سلمان المران 

ي20160025038الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9240 ذكرعمار علي محمد نايف الفالوج 

و20160025039الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9241 ن ابوزمن  ذكرليث اسامه حسي 

ذكرابراهيم محمد يوسف الجراح20160025040الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9242

ي20160025041الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9243
ذكراحمد عبدهللا عماد الدين جميل النوبانن

ذكرمصعب محمد صالح الجبارات20160025042الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9244

ذكرعماد الدين ليث طارق التل20160025044الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9245

ذكرعمر احمد شحاده خاطر20160025045الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9246

ذكريزن مجدي فتىحي ابوالحاج20160025046الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9247

ذكرابراهيم جمال محمد سعيد الغزاوي20160025047الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9248

ذكرادم خليفه علي الهالالت20160025048الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9249

ن منسي20160025049الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9250 ذكرالحارث محمود حسي 

ذكرمهند ابراهيم رزق الحنيظي20160025051الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9251

ي20160025052الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9252  الزعث 
ن ذكرعلي حسن حسي 

ذكرعمار عبدهللا احمد عبابنه20160025053الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9253

ذكرمحمد خرصن نواف ابداح20160025055الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9254

ذكرعبدهللا عمر ابراهيم كنعان20160025057الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9255

ي بداد20160025058الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9256 أنثىعنان جمال راج 

أنثىعال زهن  محمد سعيد الحسن20160025059الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9257

ذكرعلي نافذ جميل حسن20160025060الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9258

ذكراحمد عصام حامد المرصى20160025062الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9259

ن الخطيب20160025063الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9260 ذكرفارس احمد محمد امي 

ذكرعباده محمد يوسف عبابنه20160025064الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9261

ذكراحمد تيسن  محمود مرار20160025066الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9262

ي حسن20160025067الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9263
ن محمد تيسن  حسثن ذكرامي 

ي20160025068الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9264 ذكرعبدهللا فيصل معروف الناج 

ذكراحمد عبدالفتاح صادق حمدان20160025069الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9265

ي احمد العمري20160025070الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9266
ذكرمحمد هانن

ذكرمحمد اياد محمد عبيدات20160025071الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9267

ذكراحمد محمد صالح ابوجخيدم20160025072الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9268

ن20160025073الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9269 ذكراحمد عبدالقادر محمود المبيضي 

ذكرعبدهللا موىس محمد سمرين20160025074الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9270

ذكرنارص محمد نارص غرايبه20160025075الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9271

ي دومي20160025076الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9272
ذكرمحمد مصطفن احمد بثن

ذكرموىس عبد الحكيم السعيد 20160025077الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9273

ذكرعباده احمد محمود حسن20160025078الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9274

ذكرمامون عليان عبدالرحمن الرقاد20160025079الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9275

ي20160025080الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9276 ذكرايمن شامخ عارف الزعث 

ذكرمحمود سعيد محمد جرار20160025081الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9277

ي كوافحه20160025082الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9278 ذكرعمر محمود راج 

ذكربشار عبدهللا صالح الرفاعي20160025083الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9279

ذكرقيس وليد محمد غنيمات20160025084الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9280

ذكرعلي مازن محمود مغاري20160025085الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9281

ذكرعامر علي عبدهللا القضاه20160025086الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9282
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ذكرمحمود محمد محمود العواد20160025087الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9283

ذكرباسل عزير محمد القضاه20160025088الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9284

ذكرمحمود عبدالقادر نارص عتوم20160025089الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9285

ذكرمالك عبدالنارص موىس ابوالبصل20160025090الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9286

ذكرمحمد باسم بدر الدين الوديان20160025091الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9287

ذكرعبدالرحمن قاسم محمد الجراح20160025092الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9288

ذكرجواد علي حسن عبابنه20160025093الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9289

ي20160025094الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9290
ذكرمحمد بالل عبدالموىل المومثن

ذكرمحمد حسن احمد فريحات20160025095الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9291

ذكرمحمد مؤيد احمد فريحات20160025096الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9292

ذكراحمد عدنان محمد الشلول20160025097الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9293

يىحي20160025098الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9294 ذكراحمد زهن  صالح مسنر

ي20160025099الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9295
ذكراحمد موىس خالد العجلونن

ذكرفارس عوده فالح الرواشده20160025100الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9296

ذكربهاء خالد احمد العلي20160025101الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9297

ذكراحمد امجد صبىحي الفاهوم20160025102الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9298

ذكرمحمد أحمد سعيد الحاوي20162025002الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9299

ي20162025003الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9300 ي علي الجريث 
ذكرمحمد مصطفن

ذكرهيثم يوسف عبدالكريم حسن20162025004الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9301

ذكرأحمد عمر محمد قدورة20162025005الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9302

ذكرمحمد السعيد أحمد رضوان20162025006الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9303

ذكرهزاع ادهم عليان الحمايده20162025007الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9304

ذكريوسف خالد الزبده 20162025008الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9305

ذكرمهند حازم يونس المصدر20162025010الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9306

ذكراحمد مصطفن احمد الشورى20162025011الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9307

ذكرسليمان محمد سليمان حجن 20162025012الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9308

ذكرزيد محمود فتح عبدهللا الخطيب20162025013الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9309

ذكراسامه وليد ابراهيم رمضان فرح20162025014الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9310

ذكرمحمد اكرم محمد عبدالهادى20162025015الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9311

ذكرزيد اكرم ابراهيم حماد20162025016الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9312

ذكرعبدهللا محمد خليل عنايه20162025017الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9313

ذكرجعفر عدىلي رشاد بدوي20162025022الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9314

ذكرخالد فوزي محمود شطناوي20162025024الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9315

ذكرعبدالحكيم عدنان محمد ابو رسدانه20162025026الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9316

ذكرعمر محمد ضيف هللا العموش20162025027الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9317

ذكرمحمد عبدالقادر فندي العبدهللا20162025028الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9318

ذكرحسان هشام صالح عبدهللا20162025032الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9319

ذكرايهم نارص محمد حرب20162025033الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9320

ذكريوسف عبدهللا بهجت الحمضي20162025035الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9321

ي عيد20162025037الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9322
ذكريوسف رامي عبد الغثن

ذكرمعاذ عبد العظيم رضوان الخطيب20162025039الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9323

ذكرمحمود ابراهيم سالم الروابده20162025040الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9324

ذكريمان وهيب حمزه عزام20162025041الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9325

ذكرعبدالرحمن محمد ادم ابو سالم20162025042الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9326

ذكراحمد يوسف عبدهللا ابوفارس20162025043الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9327

ذكرعامر علي محمد السليم20162025045الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9328

ع20162025046الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9329 ذكرمحمد زياد عبدالكريم الشر

ن حسن العمري20162025047الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9330 ذكرضياء الدين حسي 

ذكرراشد اكرم سالم الطراونه20162025048الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9331

ي20162025049الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9332
ف عمر احمد اليمانن ذكرارسر

ذكررائد جودت سعود القاسم20162025050الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9333
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ذكرعمر احمد عبدهللا رمضان20162025051الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9334

ذكرسليمان خالد سليمان خوىلي20162025054الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9335

ذكرابراهيم يوسف ابراهيم حيمور20162025055الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9336

ذكرمحمد اسامه ابراهيم عبابنه20162025058الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9337

ذكرعمر حسام عمر هديب20162025059الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9338

ذكرعامر جعفر عبدهللا التميمي20162025060الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9339

ذكرفارس خالد خليل اسماعيل20162025064الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9340

ي20162025065الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9341 ذكرلؤي فخرى سعيد الزعث 

ذكرمحمود محمد ماهر محمود الكردى20162025068الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9342

ذكرليث اسامه تركي النمري20162025069الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9343

ذكرزيد باسم احمد عوض20162025071الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9344

ذكريحث  سمن  يحث  ملكاوي20162025072الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9345

ذكرمحمد يوسف صالح ابوصالح20162025074الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9346

ذكرعبدهللا رامي سميح سعدون20162025075الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9347

ي عبدهللا طبيشات20162025076الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9348
ذكرعبدهللا راضن

ذكرحمزه نادر حامد دخل هلل20162025077الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9349

ذكرمعتصم محمد سليم أحمد20162025078الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9350

ذكرمصطفن نارص مصطفن الحشحوش20162025081الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9351

ذكرمعتصم وليد ذياب عبدالرازق20162025082الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9352

ذكرزاهر احمد محمد فرح20162025083الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9353

ذكرمحمد خالد مصطفن الصالح20162025084الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9354

ذكرعالء محمد عبدالكريم الشبول20162025085الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9355

ن الصحن 20162025086الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9356 ذكرمحمد خن  معنر

ي20162025087الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9357 ذكرعبدهللا احمد علي الزعث 

ي20162025089الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9358 ذكريوسف جميل يوسف البطنيىح 

ذكرقضي محمد محمود الشناق20162025090الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9359

ذكراياد بشار احمد مهانوه20162025091الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9360

ذكريزن محمد احمد التعمري20162025092الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9361

ذكراحمد مصطفن فوزى حيفاوى20162025093الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9362

 أحمد علي 20162025094الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9363
ن ذكرحسي 

ذكرعمر نادر السادات بدوي شلباية20162025095الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9364

ي20162025096الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9365
ذكراحمد خالد غازي يعقوب سيف الدين الحسيثن

ذكراحمد عادل احمد عبيدات20162025097الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9366

ذكرمحمد فيصل طايل براهمه20162025098الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9367

ذكرعمرو حسن اسماعيل الفار20162025099الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9368

ذكرمحمد حكمت الجلم 20162025100الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9369

ذكرعبدهللا ماجد علي الروسان20162025101الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9370

ي عبدالمجيد قطيشات20162025103الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9371
ذكرعبدالمجيد وصفن

ذكرعبيده انور صالح حمايده20162025104الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9372

ي يونس20162025105الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9373
ذكراسامه محمدخن  سليمان بثن

ذكرابواصبع" محمد رمضان"خالد هشام 20162025106الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9374

ذكرمحمد ماهر عبدالحافظ الحموز20162025107الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9375

ذكرغياس اسماعيل فايز الحايك20162025108الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9376

ذكراحمد رمزى حسن بنيان20162025109الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9377

ذكراحمد عبدالرحمن حسن الملكاوي20162025111الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9378

ذكرزيد محمود عبدالرحمن موىس20162025112الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9379

ذكرقضي عمار كايد العمرى20162025113الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9380

ذكرصهيب محمد صبىحي منصور20162025114الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9381

ذكرمهند محمد نايف محاسنه20162025115الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9382

ذكرغازي محمد غازي ابو دلو20162025116الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9383

ي20162025117الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9384
ذكرعامر منور سعد المومثن
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ذكرنشأت احمد محمد اللوزي20162025118الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9385

ذكربشار مجدي محمد الرمىحي20162025119الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9386

ذكريوسف سليمان حسن الزير20162025120الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9387

ذكرعلي عنان علي احمد20162025121الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9388

ذكرعلي محمد احمد جرادات20162025122الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس9389

ذكرصالح محمد خليل البنخليل20062028060الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9390

ي عبداللطيف حمد20072028055الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9391
ذكرعبد اللطيف لطفن

ذكراحمد خليل محمد الحوت20092028089الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9392

أنثىيارا نادر خرصن 20092028098الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9393

ذكرعدي شاهر صالح ربابعه20102028064الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9394

أنثىوالء حاتم محمود العمرى20110028033الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9395

ي20110028059الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9396
ن محمد الخيشثن ذكرعصام حسي 

ي20110028073الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9397
أنثىايمان كاسب محمود المومثن

أنثىمثن محمد سليمان رمضان20110028082الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9398

أنثىهنادي محمد عبدالرحيم شواقفه20110028085الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9399

أنثىوالء هاشم عوض الكريم الخواض20112028006الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9400

ذكرسامي محمد اسد سامي مسمار20112028009الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9401

أنثىهديل سليمان احمد ابراهيم20112028011الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9402

ن االسطة20112028016الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9403 ذكرمروان محمود حسي 

وق عادل محمود النقرش20112028023الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9404 أنثىرسر

ذكرمحمد جمال معروف دراوشه20112028033الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9405

ذكرطالل عبد هللا علي الحمري20112028042الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9406

ذكرابراهيم محمد الرفاعي 20112028055الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9407

ن الحمضي 20112028061الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9408 ذكرهاشم معنر

ذكرهشام احمد جميل اقطيفان20112028064الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9409

ذكراحمد هشام محمد أبوغوش     20120028001الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9410

ذكرمحمد عبدالسالم علي شحاده    20120028002الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9411

أنثىهنادي محمد محسن الذيابات    20120028004الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9412

أنثىتقوى خالد محمد العمرى     20120028006الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9413

أنثىبلقيس سامي سليم النادى     20120028008الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9414

ي عطيه طايع المعايطه    20120028009الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9415
أنثىتهانن

أنثىتفر ثائر محمد الصمادى     20120028010الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9416

أنثىرغد ربىحي حسن عالونه      20120028014الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9417

أنثىفاطمه عوض محمد الحواري     20120028016الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9418

أنثىرغد فيصل احمد عبابنه     20120028020الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9419

ذكراحمد عمران خليل شعبان     20120028021الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9420

ي    20120028023الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9421
أنثىرانيا عبدهللا رجا جهمانن

أنثىاالء قاسم محمد مقدادي     20120028038الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9422

أنثىمرح محمد عبدالمجيد القيسي    20120028044الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9423

أنثىفرح محمود عبداللطيف قيسي    20120028045الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9424

ذكرخالد عبدالمجيد عطا عبدهللا   20120028048الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9425

أنثىماريه يوسف محمود عبيدات     20120028050الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9426

أنثىاالء ابراهيم سالم أبوغريقانه   20120028053الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9427

ن محمود ملكاوي20120028056الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9428 أنثىرنا حسي 

أنثىلينا عبد الرحمن محمد يوسف20120028061الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9429

ذكرعبد الرحمن مطيع عبده الشامي20120028062الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9430

أنثىميس عثمان فايز نجادات20120028065الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9431

أنثىوالء سالم منصور الدالبيح20120028066الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9432

فت جمعه عبدالحميد النوارصه20120028067الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9433 أنثىمن 

ذكرعمر هيثم محمد علي  خشاشنه20120028068الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9434

ن دقامسه     20120028071الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9435 أنثىانسام احمد حسي 

185/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

مريم علي عبد حرب20120028073الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9436
أنثى

أنثىشمس زكريا محمد ملحم      20120028075الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9437

فت عبدهللا محمد العودات    20120028076الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9438 أنثىمن 

ن محمود ابراهيم20120028077الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9439 أنثىرؤى حسي 

أنثىنجوى خالد احمد خشاشنه     20120028078الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9440

أنثىجيهان صالح الدين محمد نور العزام  20120028080الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9441

أنثىحنان زكريا سالم العمري20120028082الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9442

ن فرحان محمد هنانده     20120028083الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9443 أنثىحني 

أنثىهنادي يارس عمر ابراهيم     20120028084الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9444

ذكرمحمد سهيل يوسف الزين20121028001الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9445

ذكرمحمد علي زهدي رمضان ابو سعد20122028001الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9446

ذكرخالد وليد قطيش 20122028003الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9447

أنثىبيان محمود عبد دسه20122028005الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9448

ذكراصيل اسامه سامي درباس20122028008الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9449

ذكرعامر عبدهللا عبدالكريم ابوسارة20122028010الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9450

ذكرباسل احمد امونه الحايك 20122028014الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9451

ي 20122028015الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9452
ذكروسيم محمد عطا هللا الصابونن

ي علي20122028023الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9453
أنثىريم خالد سالم بثن

أنثىبراءه يارس محمد الشبول20122028025الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9454

ي خلف20122028038الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9455
ي عونن ذكرمصطفن ناج 

ذكرعادل مدحت احمد صانوري20122028040الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9456

أنثىشيماء  حسن  ذياب عبدالرازق20122028042الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9457

ي20122028043الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9458 ذكريزن سمن   جميل الجعن 

ه فاتح حسون 20122028044الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9459 أنثىامن 

ذكرمحمد غياث  محمد يوسف الحجة 20122028049الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9460

ذكرعمرو احمد موىس البحرى20122028051الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9461

أنثىافنان قاسم محمد الصمادي     20122028059الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9462

ي نارص20122028060الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9463
ذكريوسف محمد منن  صدفر

ن األرغا 20122028066الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9464   محمد ياسي 
ذكرمصطفن

أنثىاسيل محمد محمود طراد20122028070الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9465

أنثىرانيا احمد عبدالسالم ضبعان20122028071الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9466

أنثىفاطمه ايمن محمد طلفاح20122028073الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9467

أنثىالعنود عبدهللا علي ابوالكشك20122028082الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9468

أنثىبيان زهن  عبدهللا القرعان20122028083الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9469

أنثىافنان خالد سليمان عساف20130028005الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9470

أنثىنور احمد زايد بطاينه20130028010الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9471

ن محمد خرصن رزق20130028011الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9472 أنثىحني 

بيان سامي خليل مصطفن20130028012الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9473
أنثى

أنثىهديل خالد صبىحي محمود20130028015الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9474

ي20130028016الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9475 روان عامر محمود الشلث 
أنثى

أنثىرزان جهاد محمد يونس20130028017الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9476

أنثىالرا يوسف مرعي الدالبيح20130028018الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9477

ن بشايره20130028021الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9478 مي احمد حسي 
أنثى

ل النعيمي20130028025الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9479 ن أنثىاسيل احمد منن 

أنثىعبن  سعيد نهار القضاه20130028026الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9480

أنثىغيداء محمد محمد العمري20130028028الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9481

ي20130028030الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9482
ن شملونن أنثىميس محمد حسي 

أنثىروند حسام الدين عبدالرزاق الجيوىسي20130028031الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9483

أنثىرغد رافت محمد جمعه فرسخ20130028032الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9484

أنثىانوار نور الدين قاسم قرباع20130028033الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9485

ذكراحمد نضال ذياب الجراح20130028035الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9486
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ن المشط20130028037الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9487 أنثىسلسبيل شحده حسي 

أنثىارساء جمال علي طنش20130028038الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9488

أنثىبلقيس عمر عبده ذيابات20130028039الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9489

أنثىميسون محمد حمزه سماره20130028040الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9490

أنثىلينا فؤاد فاروق ابوقمر20130028041الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9491

 سامي عبدهللا جرادات20130028044الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9492
أنثىمثن

أنثىسىح  احمد جادهللا السوالقه20130028046الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9493

أنثىساجده هاشم محمد الزغول20130028049الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9494

ذكررياض عبدهللا احمد الحيدري20130028052الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9495

ذكرموىس صالح سعد الزنينه20130028054الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9496

أنثىابتسام ابراهيم محمود الدويرى20130028056الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9497

أنثىفاطمه عبدالرحمن فالح مهيدات20130028060الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9498

أنثىهديل ماهر احمد عبيدات20130028061الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9499

أنثىمرام عبدهللا حسن النعيمي20130028064الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9500

أنثىذكريات محمود عطا حراحشه20130028065الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9501

ي مرتضن20130028066الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9502
ي سليمان بثن

أنثىدعاء راضن

أنثىبراءه محمد محمود كساسبه20130028067الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9503

ن دحام احميدي الفواعره20130028068الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9504 أنثىمجدلي 

أنثىعال محمد كايد مقدادي20130028069الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9505

أنثىرغد منيف ابراهيم ابوطبنجه20130028070الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9506

أنثىوئام اسامه بشن  عبابنه20130028071الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9507

رن  محمد عبد القادر االحمد20130028072الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9508
أنثى

أنثىذكريات عوض يوسف الرواشده20130028073الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9509

بروج مأمون علي البشايره20130028075الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9510
أنثى

أنثىميش علي عبدالكريم عيس20130028076الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9511

ن20130028077الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9512 ذكراحمد مازن سالمه الزيدانيي 

أنثىسماح مرشد احمد زيتون20130028079الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9513

أنثىسوسن خالد محمد رشاد  الشبول20130028080الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9514

أنثىاسالم اسماعيل يوسف ابوصهيون20130028081الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9515

أنثىالصواف" محمد سميح"غثن سامر 20130028083الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9516

أنثىميس محمود عبد القادر الرفاعي20130028084الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9517

ذكرمحمد احمد عبدهللا مهيوب20130028085الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9518

أنثىنور أحمد حسن الحداد20132028001الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9519

ذكرسالم فايز محمد ابو حشمه20132028002الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9520

ذكروائل عماد جاموس 20132028003الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9521

ذكرمحمد براء محمد برهان البابا 20132028004الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9522

ذكرعبدهللا أحمد جميل أقطيفان20132028008الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9523

ذكربراء عبد القادر طرابيش 20132028009الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9524

ذكرباسل  احمد سالم القرنه20132028011الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9525

ذكرمحمد عالءالدين عزت عبد الحق20132028014الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9526

ذكرمحمد ماجد محمد مأمون طحينة 20132028015الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9527

ذكربشار مجدي الموقع 20132028016الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9528

ذكرمحمد خالد  محمد سعيد  مرىسي 20132028019الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9529

ذكرسمن  محمود حسن بدرية20132028028الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9530

ذكرسعد  راسم يوسف عوض20132028029الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9531

أنثىمرح حسن صالح قوقزه20132028032الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9532

أنثىسيلينا توحيد حمدى الخطيب20132028035الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9533

ن الخطيب20132028045الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9534 ن عبدالرزاق امي  ذكرامي 

ذكرجريس عيد نظمي منصور20132028046الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9535

ذكرعبدهللا باسم ايوب الجمل20132028049الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9536

ذكرفارس نارص طاهر سيف20132028051الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9537
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أنثىدانيه غسان حسن ابو عيشه20132028052الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9538

ذكريحث  كريم المحمد 20132028058الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9539

أنثىغصون نزيه جحا 20132028060الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9540

أنثىرامه مازن عرفات زيتون20132028061الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9541

ذكرمالذ ابراهيم الفا 20132028065الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9542

ن20132028067الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9543 ذكرعلي عبدالعزيز عبدهللا بوحسي 

ن20132028068الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9544 ذكرجاسم عيس جاسم ياسي 

أنثىشهد حسن محمد عبيدات20132028070الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9545

أنثىخديجه عبدهللا صالح أبوالعسل20132028071الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9546

ذكراسامه خالد شفيق التخاينه20132028075الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9547

ذكراحمد عوض عبدالحميد قنديل20132028084الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9548

أنثىلينا موىس محمود داود20132028085الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9549

ذكرعبدهللا نارص عبد الرحمن الشاويش20132028087الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9550

ذكراحمد سمن  زهدي حمد20132028089الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9551

ذكرحمزة سمن  زهدي حمد20132028090الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9552

ذكرمؤمن سمن  سنجاب 20132028091الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9553

أنثىايه عمران ذياب برجاوى20132028092الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9554

ذكرشاكر عدنان شاكر خنفر20132028094الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9555

أنثىايه عدنان محمد اكرم استيتيه20132028096الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9556

ذكريارس محمد قاسم 20132028098الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9557

ن20132028100الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9558 ي ياسي 
أنثىنداء محمود يوسف بثن

سلسبيل سامي خلف شديفات20132028101الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9559
أنثى

ذكرانس منن  احمد غانم20132028102الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9560

أنثىرهام عمر محمد الصبح20140028001الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9561

أنثىرابعه احمد جابر حماد20140028002الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9562

أنثىكفاح محمد عبدربه سلمان نرص20140028003الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9563

أنثىاسيل محسن محمد الشوا20140028004الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9564

أنثىشوق زياد محمد العمور20140028005الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9565

أنثىمجد واصف عبدالرحيم شعبان20140028008الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9566

أنثىندى سمن  محمد سعيد ولويل20140028012الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9567

أنثىارساء محمد عيس بنات20140028017الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9568

أنثىلبابه ايوب ابراهيم ابونجم20140028018الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9569

أنثىسوزان شامخ حسن الزبيدي20140028019الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9570

أنثىاري    ج اكرم رزق أبوسويد20140028020الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9571

أنثىدعاء محمود ذيب أبوالعيله20140028023الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9572

أنثىهزار ميمون كامل العمري20140028025الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9573

أنثىوعد محمود حامد العطارى20140028027الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9574

ن20140028028الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9575 أنثىنور احمد نرصى شاهي 

ن العمري20140028029الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9576 أنثىنور احمد حسي 

ي عيس20140028031الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9577
أنثىميساء خالد فالح بثن

ن كايد الرواشده20140028033الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9578 أنثىرؤى تحسي 

أنثىدياال وليد محمد محمد20140028034الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9579

أنثىريم عبدالعزيز حسن الغرايبه20140028035الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9580

وعد علي عبدهللا الشلول20140028037الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9581
أنثى

أنثىبلقيس عماد فهد حجازى20140028038الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9582

ي الدومي20140028040الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9583
أنثىفيحاء يوسف مفلح بثن

أنثىشكران نعمان نرصي عتوم20140028041الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9584

رنيم غانم علي الشيخ علي20140028042الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9585
أنثى

أنثىزينب عمر محمد عالونه20140028043الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9586

ذكرمحمد سعد سلمان الطويسات20140028047الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9587

أنثىاباء احمد عبدهللا الذيابات20140028048الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9588
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ي20140028051الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9589
ذكرمحمد محفوظ سالم باطرفن

ذكرهمام باجس اسماعيل البيطار20140028052الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9590

ي20140028054الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9591
أنثىمثن طالب محسن الحميقانن

ي20140028055الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9592  الزعث 
ن أنثىايثال رائد محمد امي 

ي20140028058الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9593 أنثىمروه احمد يوسف العقث 

ي محمود الزيادنه20140028061الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9594
أنثىيارا وصفن

مان20140028062الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9595 أنثىمنار شعبان محمد الشر

أنثىرؤى محمد سالمه ابودوله20140028063الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9596

أنثىبراءه موىس نهار المساعفه20140028064الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9597

أنثىسماح سالم طالق الشحان20140028065الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9598

أنثىتمارا منذر عيس قندح20140028066الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9599

أنثىنور الهدى محمد ابراهيم الخطيب20140028068الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9600

ذكرعادل محمود سالم الزغل20140028069الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9601

جمانه محمد علي القطان20142028001الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9602
أنثى

أنثىأسماء اسماعيل مفيد عرفه20142028004الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9603

ذكرابراهيم عبدالرحيم رشدي عبدالرحيم20142028005الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9604

ذكرخالد سعيد توفيق ابو هنطش20142028006الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9605

ذكرمصطفن عدنان محمد ناعسه20142028007الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9606

أنثىرؤى يارس محمد أبو السعود20142028008الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9607

ذكرعبد الرحمن يوسف كمال غزال20142028009الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9608

ذكرحسام محمد نارص شغيليل 20142028010الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9609

ذكرعبدالرحمن خالد شحاده 20142028012الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9610

ذكرقضي عبدالوهاب نمر بدران20142028014الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9611

ذكريوسف محمد حسن ابو علي20142028015الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9612

أنثىسارة الهيثم محمود عبدالغفار20142028016الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9613

أنثىرهام جواد ابراهيم عارضه20142028017الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9614

ذكرلؤي محمد علي خالد20142028018الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9615

ي 20142028019الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9616 ذكرطارق عبد الباري االيون 

ذكرراتب مجد قطمة 20142028021الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9617

ذكربشر عامر السقظي 20142028022الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9618

ذكرصقر خالد عقله عباىسي20142028023الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9619

ذكرعبدهللا نورس منعم 20142028024الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9620

أنثىميساء فؤاد فاروق القاسم20142028026الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9621

ذكردانيال غسان كامل الخورى20142028029الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9622

ذكرمؤمن حسان برهان عويس20142028030الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9623

أنثىميس منترص محمود الحلو20142028031الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9624

أنثىالنا عيد إبراهيم هالل20142028032الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9625

ذكررباح محمد مازن عبدالكريم غربيه20142028036الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9626

أنثىفرح عمر محمد سعيد20142028037الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9627

ذكرمحمد كمال مطاوع 20142028040الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9628

ذكرمحمد اياد االحمد الغانم 20142028044الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9629

ذكرعمر سمن  محمد خليل20142028047الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9630

أنثىفرح عدنان سليمان عبيدات20142028049الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9631

ي20142028050الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9632
يارا احمد علي السخثن

أنثى

ي20142028051الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9633 ذكرعبدهللا بالل صالح الحلث 

ذكرمالك محمد أحمد أبو عيشة20142028052الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9634

ي20142028053الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9635
أنثىفريال أمجد عباس السكافن

ي احمد20142028056الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9636
وجدان علي محمد بثن

أنثى

ي20142028060الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9637
ذكرعالء خالد رياض الحورانن

أنثىساره حابس غالب طاشمان20142028066الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9638

ا أحمد عبد السالم ابو سمور20142028068الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9639 أنثىمن 
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أنثىديما احمد موىس ابراهيم20142028069الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9640

ي 20142028070الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9641 ذكرعمر بسام حلث 

أنثىنهال كمال صديق عبدالرحيم20142028073الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9642

ذكرعمرو محمد مامون عباس 20142028074الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9643

ذكرمحمد عبد المجيد فرهوده 20142028075الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9644

ي20142028076الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9645  عبدالنث 
ذكرمصطفن يوسف مصطفن

ذكرخالد محمد سامر الكسم 20142028077الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9646

ي اسياكو 20142028078الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9647
ذكرصديق ثانن

ي عبدالحميد 20142028079الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9648 ذكرابو بكر امث 

نور علي يحث  دقامسه20142028081الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9649
أنثى

أنثىرهف جمال ضيف هللا ساليمه20142028082الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9650

ن زياد عبداللطيف خريشه20142028084الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9651 أنثىمجدولي 

لورين اسامه سليم علي20142028085الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9652
أنثى

ذكرالمعتصم باهلل محمد علي مرعي20142028086الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9653

ي20150028001الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9654
ذكربالل مامون ابراهيم الدسوفر

أنثىتاال مفيد احمد عسفان20150028002الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9655

ذكرمعن خالد احمد الحجه20150028004الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9656

أنثىمالك محمد عبدهللا الجعاعره20150028005الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9657

ن قاسم اسعد موىس20150028006الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9658 أنثىنيفي 

أنثىفرح محمد عزات حميده20150028009الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9659

ن خليل نصيب عساف عيال الحصان20150028010الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9660 أنثىحني 

أنثىجهينة فؤاد فالح عياد20150028016الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9661

ودي20150028019الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9662 ن احمد الجن  أنثىنهله معنر

أنثىمرام مهدى عوض ايوب20150028022الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9663

ذكرسيف الدين احمد محمد عبيدات20150028025الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9664

أنثىلينا احمد عبود الزبون20150028026الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9665

أنثىنوره مامون محمود القرعان20150028028الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9666

ي يونس20150028029الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9667
أنثىرواء منن  محمد بثن

مروه علي ابراهيم طوالبه20150028030الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9668
أنثى

أنثىيرين يحث  احمد حالحله20150028031الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9669

أنثىرهف محمد قاسم المغيض20150028032الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9670

سالم عبد علي المحاسنه20150028033الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9671
أنثى

ذكرداود سمن  سامي قعوار20150028035الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9672

أنثىضياء منن  سليمان الدرابكه20150028037الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9673

أنثىغفران نهار موىس الجوهر20150028038الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9674

أنثىارساء محمد فؤاد منصور مقدادي20150028039الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9675

ذكرطارق جمال محمد عفانه20150028040الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9676

ذكرحازم احمد عبدهللا ابوعاقوله20150028041الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9677

ي20150028042الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9678 ذكرمبارك حسن موىس الزعث 

ذكرعبدالعزيز محمد سالم بن جبن 20150028043الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9679

ذكرمجاهد خالد كرموم باكرموم20150028044الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9680

أنثىندى ابراهيم احمد فريحات20150028046الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9681

أنثىمريم فهد محمد الجسار20150028047الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9682

أنثىمينا جمال جعفر سلمان20150028049الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9683

أنثىاالء خالد حرب ابوعليوة20150028050الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9684

ي20150028051الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9685
أنثىعرين يوسف يوسف الحرحسر

أنثىالرا شفيق بركات الرشدان20150028052الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9686

ذكرمجدي أحمد علي بن عجاج20150028053الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9687

ذكرخالد ابراهيم محمود مزهر20150028054الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9688

أنثىمرح محمد عبداللطيف ارشيد20150028055الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9689

ي عمر20150028057الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9690
ى بثن أنثىمنار سفيان محمد صن 
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أنثىرشا فرحان احمد الجراح20150028058الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9691

أنثىمرام وحيد محمد محسن20150028059الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9692

أنثىشيماء احمد حبو 20150028060الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9693

أنثىسلوى احمد مصطفن العمرى20150028061الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9694

أنثىمالك شعيب يوسف غرايبه20150028062الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9695

أنثىروال مبارك محمود القاسم20150028063الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9696

ذكرصالح الدين علي خليل المسيمي20150028064الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9697

أنثىبراء عماد محمد حجازي20150028065الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9698

أنثىمرح رشيد درويش 20152028001الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9699

أنثىإيمان حسام محمد سعيد صانوري20152028003الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9700

أنثىرهف عدنان مقبل حراحشه20152028004الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9701

ي عدنان احمد قرعان20152028005الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9702
أنثىتهانن

أنثىايه مازن شمسي 20152028006الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9703

أنثىلما عبدهللا طرابلسي 20152028007الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9704

ذكرعلي نياز احمد البيايضه20152028013الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9705

ي20152028014الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9706 ذكرخالد بالل محمود شلث 

ذكرعمر موىس عرسان 20152028015الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9707

ذكريمان احمد عبدالواحد الدوله 20152028017الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9708

ذكرعبدالسالم محمد عبدالسالم الخطيب20152028018الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9709

أنثىراما غربيه  20152028021الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9710

ذكرعبدالرحمن رياض عبدالغافر محمد20152028024الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9711

ذكرعبد الحليم محمد عبد الحليم الدقس20152028025الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9712

ي20152028026الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9713
أنثىجمانه ابراهيم حمدان الحورانن

ذكرمهند محمد رباح تمام20152028028الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9714

أنثىليان جهاد محمود حامد20152028029الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9715

ذكرمحمد عبدالحكيم محمد جابر20152028030الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9716

ذكرمحمد سالم رجب الداعور20152028033الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9717

ي محمود رباح تمام20152028039الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9718
ذكرهانن

ذكرانس حسن احمد حسن20152028043الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9719

ي محمد الشناق20152028048الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9720
ذكرمصطفن وصفن

ذكرعبدالرحمن عاطف عبدالقادر محمد20152028051الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9721

ي عباىسي20152028053الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9722
أنثىنورا بسام راضن

ي جمعة20152028055الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9723
أنثىزينب معاوية حسثن

ذكراحمد محمد شبلي كامل عرفة20152028058الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9724

أنثىعبن  فوزي عامر أسعد20152028059الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9725

أنثىرهف نضال محمود العيارصه20152028061الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9726

ذكرسامي باسم عوده وشاح20152028066الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9727

أنثىسمية محمد عمر 20152028068الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9728

أنثىايمان طالل حكمت الرفاعي20152028069الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9729

أنثىهبة زياد محمد قاسم20152028071الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9730

ذكرسالم تركي سالم ابوربيع20152028072الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9731

ي اكمل رشيد عرفات20152028073الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9732
أنثىامانن

ذكرمحمد محمود عبدالقادر ادريس20152028075الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9733

ذكرماهر فتىحي تيسن  تيسن 20152028076الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9734

اوي20152028077الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9735 ن أنثىأسيل عمر محمود الجن 

ذكرجميل احمد  الفرم20152028078الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9736

ي20152028079الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9737 أنثىمرام وضاح ماجد الجعن 

أنثىوفاق عبدالكريم ايوب عبدالكريم20152028080الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9738

أنثىروال اسامه فيصل القواسمه20160028001الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9739

أنثىبيان زياد محمد المشاعله20160028002الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9740

أنثىضىح محمود اسماعيل يعقوب20160028003الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9741
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ذكرزيد محمد محمود صيام20160028004الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9742

ذكرعمرو طارق ذياب مرقه20160028006الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9743

أنثىامل محمد حسن ابوالرز20160028007الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9744

أنثىامل زيد وجيه زيد20160028008الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9745

ي20160028009الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9746
بانر ساجده محمد دياب عزمي الشر

أنثى

أنثىمها مرشد صالح نارص20160028010الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9747

أنثىايناس عمر سالمه القيسي20160028011الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9748

أنثىاسيل منذر فخرى الشناق20160028012الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9749

أنثىسارا حمد محمد الربيحات20160028013الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9750

أنثىسلسبيل نذير فؤاد احمد20160028014الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9751

ي20160028015الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9752
أنثىرزان بالل احمد مثانن

أنثىامامه نارص سالمه نوارصه20160028016الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9753

ذكرمحمد اياد محمد الجالوىلي20160028017الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9754

أنثىحال عبدهللا عساف الشحان20160028019الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9755

ذكراحمد غيث سعد علوه20160028020الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9756

أنثىتفر محمد خلف العباس20160028021الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9757

أنثىعبن  عبدهللا محمد العساسله20160028022الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9758

أنثىرجاء بركات سالم قسايمه20160028023الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9759

أنثىرؤيه بركات سالم قسايمه20160028024الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9760

 علي محاسنه20160028025الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9761
ن أنثىشيماء حسي 

وق ماهر محمد عقيالن20160028027الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9762 أنثىرسر

أنثىجود عاطف محمد القضاه20160028028الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9763

أنثىمجد وهيب خليفه الحمادين20160028029الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9764

ي20160028032الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9765
أنثىعال صالح قاسم المومثن

أنثىيارا باسل محمد الشناق20160028033الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9766

ذكرراكان صالح عمر الجنايده20160028034الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9767

أنثىسنا ايهاب عبدالرحمن فري    ج20160028035الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9768

ي20160028036الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9769
ي هانن

أنثىغزل رائد نايف بثن

أنثىدانيه محمود عقله بطاينه20160028039الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9770

ذكرمحمود محمد ابراهيم عامر20160028040الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9771

أنثىمجد خالد فارس ساليمه20160028041الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9772

أنثىآية غفن   20160028042الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9773

كوثر ركي  20160028043الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9774
أنثى

ي نبيل شقو20160028044الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9775
أنثىدانه صدفر

ي علي20160028045الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9776
أنثىزين خالد سالم بثن

تسنيم علي محمود نجادات20160028046الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9777
أنثى

أنثىالنا حاتم محمود الداود20160028047الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9778

أنثىمالك سليمان عوض عبداللطيف20160028049الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9779

ذكرمحمد رياض محمد قديسات20160028050الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9780

ذكرطارق عبدالواىلي عبدهللا القرارعه20160028051الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9781

أنثىاسيا خالد محمود القبالن20160028053الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9782

ي20160028054الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9783
أنثىهيا عادل محمد سعيد الكيالنن

ي احمد20160028055الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9784
أنثىابرار احمد حسن بثن

أنثىفرح يوسف سليمان صباح20160028056الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9785

أنثىمالك احمد محمد سعيد العمرى20160028057الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9786

عهد علي محمد مقدادى20160028058الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9787
أنثى

ذكرانس زكريا محمد كساسبه20160028059الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9788

أنثىعليا صبىحي موىس الدرابسه20160028060الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9789

أنثىايمان محمد فارس حراحشه20160028062الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9790

أنثىاالء فرحان محمد الروسان20160028063الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9791

ذكرعمر محمود قاسم 20162028001الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9792
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ذكرعمر محمود المرصي 20162028002الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9793

أنثىنشين محمد عبد الهادي 20162028003الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9794

ذكراحمد موىس شبيب 20162028004الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9795

ذكرمحمد عصام محمد عمر جالل التميمي20162028005الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9796

أنثىعال محمد مؤمن حتاحت 20162028006الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9797

ه ايمن برغله 20162028007الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9798 أنثىسمن 

ي احمد حران 20162028008الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9799
ذكرعبدالغثن

ي صالح20162028010الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9800 أنثىشهد سمن  صن 

ذكرريان سامح محمد كمال20162028011الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9801

أنثىدانه عبدهللا اسماعيل معمر20162028012الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9802

ذكرمحمد طالل كامل الدراغمه20162028013الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9803

أنثىإيمان نرص جن  العمري20162028015الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9804

ذكرعبدالرزاق ايمن عبدالرزاق ابورمان20162028019الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9805

أنثىهديل باسل محمد عطيه20162028020الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9806

أنثىرغد رأفت محمد بدويه20162028028الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9807

ذكريوسف طالل حوكان 20162028029الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9808

ذكريزن وليد اسعد الجعفري20162028030الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9809

ذكرعامر أحمد فخري قرعاوي20162028031الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9810

أنثىيارا محمد محمود الوديان20162028032الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9811

ذكراحمد عصام نمر الجيوىسي20162028033الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9812

ذكرعبدالرحمن منهل وفيق شحادة20162028036الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9813

أنثىشذى ايمن محمد جاد هللا20162028038الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9814

ذكرراشد محمد يارس عبدهللا بشن  القنا20162028039الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9815

أنثىليان درويش عبد الحاج ابو قدوم20162028040الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9816

ذكرعبدالرحمن سالم زين نارص الدين20162028041الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9817

ن20162028042الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9818 ذكرخالد ابراهيم علي حسي 

ذكرمحمد زياد ابراهيم دعسان20162028044الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9819

أنثىرغد رائد إبراهيم المرصي20162028047الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9820

ذكراحمد باسم اسعد القيم20162028048الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9821

ذكرمصعب نايف فارس االسمر20162028052الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9822

ذكرورد فايق انيس قعوار20162028053الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9823

ذكرأسيد نشأت سعيد قاسم20162028054الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9824

أنثىارساء علي صياح الحراحشه20162028055الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9825

أنثىيمثن صالح حجار 20162028056الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9826

ذكرخالد حسام خالد ابو شيخه20162028057الهندسة الطبية الحيويةبكالوريوس9827

ذكرخالد جالل عبد القادر زعينر20072029054الهندسة الصناعيةبكالوريوس9828

ايري20072029055الهندسة الصناعيةبكالوريوس9829 أنثىصابرين ايمن اسامه الشر

ن محمد20072029056الهندسة الصناعيةبكالوريوس9830 أنثىامال ابراهيم ياسي 

ذكرعبدالرحمن رباح محمد اسعد20080029098الهندسة الصناعيةبكالوريوس9831

ذكرإيهاب محمود سعد حماشا20082029086الهندسة الصناعيةبكالوريوس9832

ذكرعادل عوض محمد النادر20082029087الهندسة الصناعيةبكالوريوس9833

ذكرليث محمد علي مقابله20082029096الهندسة الصناعيةبكالوريوس9834

أنثىهناء فتىحي عطيه القديرات20082029098الهندسة الصناعيةبكالوريوس9835

أنثىالزهراء طارق مصطفن البعول20090029093الهندسة الصناعيةبكالوريوس9836

ذكرخليل خالد خليل عبد العزيز20090029095الهندسة الصناعيةبكالوريوس9837

ي20091029001الهندسة الصناعيةبكالوريوس9838
ذكرحمد عوض سعيد العوبثانن

ذكرعلي مؤيد علي الساعد20092029072الهندسة الصناعيةبكالوريوس9839

أنثىثناء محمد يونس الشاويش20092029098الهندسة الصناعيةبكالوريوس9840

ي20092029107الهندسة الصناعيةبكالوريوس9841
ن عبد الرحمن السخثن ذكرثامر حسي 

ذكرثامر احمد طالب عبيدات20092029108الهندسة الصناعيةبكالوريوس9842

ار محمدعمر احمد عبابنه20092029109الهندسة الصناعيةبكالوريوس9843 ذكررصن
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ذكرطارق محمد احمد كنعان20092029110الهندسة الصناعيةبكالوريوس9844

ذكرمحمد يوسف احمد رواشده20092029111الهندسة الصناعيةبكالوريوس9845

ذكرمصطفن جعفر مصطفن القضاه20092029112الهندسة الصناعيةبكالوريوس9846

ذكرصالح الدين محمود محمد القسيم20100029097الهندسة الصناعيةبكالوريوس9847

ي خالد20100029098الهندسة الصناعيةبكالوريوس9848
ذكرعدنان هندي عويد بثن

ذكرعلي عبدالرحمن ابراهيم ابو عجميه20102029064الهندسة الصناعيةبكالوريوس9849

أنثىميس ابراهيم بطرس حداد20102029070الهندسة الصناعيةبكالوريوس9850

أنثىرزان غسان فالح الحواري20102029092الهندسة الصناعيةبكالوريوس9851

أنثىعبن  احمد سالم ملكاوي20102029097الهندسة الصناعيةبكالوريوس9852

ذكرخالد هشام احمد ابو لبدة20102029100الهندسة الصناعيةبكالوريوس9853

ذكرحسام احمد سعيد جانم الحريري20102029101الهندسة الصناعيةبكالوريوس9854

ي محمد قواسمة20102029104الهندسة الصناعيةبكالوريوس9855
ذكرقاسم هانن

ذكراحمد هشام عبد الرؤوف خنفر20102029105الهندسة الصناعيةبكالوريوس9856

ي20110029026الهندسة الصناعيةبكالوريوس9857
ذكرمهند محمد محمود المومثن

ذكرمؤمن عرصى فارس الروسان20110029039الهندسة الصناعيةبكالوريوس9858

ي20110029045الهندسة الصناعيةبكالوريوس9859
ذكرمصعب علي خلف الزموجن

أنثىرغده نرص انور البطاينة20110029053الهندسة الصناعيةبكالوريوس9860

أنثىسىح  انيس صقر الخصاونه20110029072الهندسة الصناعيةبكالوريوس9861

فرح محمد علي فيصل البطاينه20110029078الهندسة الصناعيةبكالوريوس9862
أنثى

أنثىايمان عبدهللا شحاده الدويري20110029079الهندسة الصناعيةبكالوريوس9863

ذكرطارق محمد صالح عبد الىحي20110029080الهندسة الصناعيةبكالوريوس9864

ذكرهيثم عبد ابراهيم رمضان20110029085الهندسة الصناعيةبكالوريوس9865

ذكرعبدهللا عبدالرؤوف عبدهللا عبيدات20110029086الهندسة الصناعيةبكالوريوس9866

أنثىدانية نايف رزق ابو سويد20110029089الهندسة الصناعيةبكالوريوس9867

ذكريزيد محمد علي فرغل20110029090الهندسة الصناعيةبكالوريوس9868

ذكرصهيب احمد صالح الضامن20110029092الهندسة الصناعيةبكالوريوس9869

ذكرهاشم عبدهللا محمود العسكر20110029093الهندسة الصناعيةبكالوريوس9870

ذكرعباد جميل عبد الكريم ابو بكر20110029094الهندسة الصناعيةبكالوريوس9871

ذكرعثمان محمد مصطفن عبدالسالم20112029010الهندسة الصناعيةبكالوريوس9872

ي ملحم20112029014الهندسة الصناعيةبكالوريوس9873
ذكرمعاويه نبيل ملكي بثن

ذكرمحمد أحمد توفيق زامل20112029033الهندسة الصناعيةبكالوريوس9874

ذكرمحمد عمر ابراهيم حرب20112029039الهندسة الصناعيةبكالوريوس9875

ي20112029044الهندسة الصناعيةبكالوريوس9876
ذكراحمد عدنان احمد النونر

ذكراحمد محمود علي القضاه20112029050الهندسة الصناعيةبكالوريوس9877

ذكرخالد محمد خالد عبيدات20112029061الهندسة الصناعيةبكالوريوس9878

ي20112029062الهندسة الصناعيةبكالوريوس9879
ذكرباسل وائل محمد كمال طباجن

أنثىريم نبيل مصطفن قعدان20112029063الهندسة الصناعيةبكالوريوس9880

ذكرهزار حسن علي البوايه20112029067الهندسة الصناعيةبكالوريوس9881

ذكرسيف جالل صالح عبيدات20112029068الهندسة الصناعيةبكالوريوس9882

أنثىرند سلطان ابديوي حلوش20112029069الهندسة الصناعيةبكالوريوس9883

ذكرمحمد هشام عبد الحميد برهم20112029076الهندسة الصناعيةبكالوريوس9884

ذكرناظم  مازن وهبه 20112029079الهندسة الصناعيةبكالوريوس9885

ذكرعمر محمد جميل ابو فارس20112029080الهندسة الصناعيةبكالوريوس9886

أنثىبدرالنعام محمد محمود الغزاوى20112029082الهندسة الصناعيةبكالوريوس9887

أنثىميمونه عبدالموىل محمد صوالحه20112029083الهندسة الصناعيةبكالوريوس9888

يف سويدان20112029086الهندسة الصناعيةبكالوريوس9889 ذكرايمن فواز رسر

أنثىملك عبد الرؤوف  عبد الرحيم ابو حجلة20112029089الهندسة الصناعيةبكالوريوس9890

ذكراحمد علي محمود الالمي20112029091الهندسة الصناعيةبكالوريوس9891

ن20112029092الهندسة الصناعيةبكالوريوس9892 ذكرمحمد بشار نصوح الشيخ حسي 

ذكرهمام حازم اديب الحسن20112029093الهندسة الصناعيةبكالوريوس9893

ذكراحمد  عمر محمد ابوالرب20112029095الهندسة الصناعيةبكالوريوس9894
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أنثىنبيهه رأفت صالح الفقهاء20112029099الهندسة الصناعيةبكالوريوس9895

ذكرمعاويه مروان عزت البطاينه20112029101الهندسة الصناعيةبكالوريوس9896

ذكرعمران سعد محمود قاسم20112029103الهندسة الصناعيةبكالوريوس9897

ذكرعبد الرحمن رياض عبد الرحمن  دعاس20112029106الهندسة الصناعيةبكالوريوس9898

ذكرتامر عبد تركي مشارقه20112029107الهندسة الصناعيةبكالوريوس9899

أنثىوسن وليد عليان القضاه20112029108الهندسة الصناعيةبكالوريوس9900

ذكرعبدالرحمن محمد عادل الخطيب20112029109الهندسة الصناعيةبكالوريوس9901

أنثىساميه عبدهللا اجحيش الشديه20112029110الهندسة الصناعيةبكالوريوس9902

أنثىختام حسن احمد مشعل20112029111الهندسة الصناعيةبكالوريوس9903

ذكرمؤمن عادل علي بواعنه20112029112الهندسة الصناعيةبكالوريوس9904

ي20112029113الهندسة الصناعيةبكالوريوس9905
ذكرابراهيم صالح حمد  القحطانن

ذكرمناف عبدهللا حامد العمرى    20120029006الهندسة الصناعيةبكالوريوس9906

ذكرمحمود علي محمود القيام     20120029010الهندسة الصناعيةبكالوريوس9907

ذكرمحمد ايمن محمود الدويرى     20120029012الهندسة الصناعيةبكالوريوس9908

ي عبده     20120029016الهندسة الصناعيةبكالوريوس9909
ذكرقيس عمر احمد بثن

ي     20120029020الهندسة الصناعيةبكالوريوس9910 أنثىاالء محمد طالب الشخيث 

ن محمد عريض20120029023الهندسة الصناعيةبكالوريوس9911 ذكرطالل امي 

ي     20120029027الهندسة الصناعيةبكالوريوس9912 أنثىهديل ايمن جميل السكىح 

أنثىكرمل كمال عبدالقادر أبوسنينه   20120029028الهندسة الصناعيةبكالوريوس9913

ي     20120029029الهندسة الصناعيةبكالوريوس9914
أنثىهناء لؤي حمدي الحسيثن

ذكرخليل شفيق خليل العوضات     20120029030الهندسة الصناعيةبكالوريوس9915

ذكررؤوف كمال حمود ابوالسندس20120029037الهندسة الصناعيةبكالوريوس9916

أنثىهديل ذيب عبدالرحيم مطالقه    20120029043الهندسة الصناعيةبكالوريوس9917

ذكرمحمد محمود محمد قبالن     20120029045الهندسة الصناعيةبكالوريوس9918

أنثىعبن  واصف طالب عبدالهادي20120029049الهندسة الصناعيةبكالوريوس9919

ذكرمعاذ بشن  احمد العبدالرزاق20120029051الهندسة الصناعيةبكالوريوس9920

ي20120029053الهندسة الصناعيةبكالوريوس9921
ذكرمحمد ابو بكر عبد هللا البيثر

ن القواسمي20120029055الهندسة الصناعيةبكالوريوس9922 ن عبد الكريم حسي  ذكرحسي 

ذكرايش منذر احمد عبيدات20120029057الهندسة الصناعيةبكالوريوس9923

ذكرمحمد ناجح علي سماره20120029058الهندسة الصناعيةبكالوريوس9924

أنثىعال سليم محمد رواشدة20120029059الهندسة الصناعيةبكالوريوس9925

ي يونس20120029061الهندسة الصناعيةبكالوريوس9926
ذكرليث محمد خن  سليمان  بثن

ذكربشار صالح رويلي الخمايسه20120029062الهندسة الصناعيةبكالوريوس9927

ذكراحمد موىس محمد الهليل20120029064الهندسة الصناعيةبكالوريوس9928

مان20120029065الهندسة الصناعيةبكالوريوس9929 ي الشر
ين رائد وصفن أنثىسن 

ذكرزيد مازن فرح أبو منه20120029066الهندسة الصناعيةبكالوريوس9930

ذكرالياس نبيه جريس عويس20120029068الهندسة الصناعيةبكالوريوس9931

ادقه     20120029069الهندسة الصناعيةبكالوريوس9932 ي زايد رسر
ذكراحمد حسثن

أنثىنوران يوسف محمد حجات     20120029071الهندسة الصناعيةبكالوريوس9933

ذكرعالء نرص خالد خزاعله     20120029073الهندسة الصناعيةبكالوريوس9934

مان     20120029074الهندسة الصناعيةبكالوريوس9935 ن الشر أنثىوالء محمود حسي 

أنثىغفران صالح محمد بطاينه     20120029075الهندسة الصناعيةبكالوريوس9936

أنثىضىح عثمان سعيد ابولباد20120029076الهندسة الصناعيةبكالوريوس9937

أنثىوجدان باجس خليل ربابعه     20120029077الهندسة الصناعيةبكالوريوس9938

ذكراسامه علي ذيب مطالقه     20120029078الهندسة الصناعيةبكالوريوس9939

ع     20120029080الهندسة الصناعيةبكالوريوس9940 ذكرصهيب جمال عواد الشر

ذكرصهيب جمال عبدهللا فلفل     20120029081الهندسة الصناعيةبكالوريوس9941

كات     20120029082الهندسة الصناعيةبكالوريوس9942 أنثىوسام احمد محمد الن 

ذكرمعتصم محمد ظاهر مقدادى     20120029083الهندسة الصناعيةبكالوريوس9943

ذكرعبدالرحمن زهن  محمد الخطيب20120029084الهندسة الصناعيةبكالوريوس9944

أنثىبراءه احمد احمد الشدى     20120029085الهندسة الصناعيةبكالوريوس9945
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أنثىرند حسن احمد عبابنه      20120029086الهندسة الصناعيةبكالوريوس9946

أنثىرناد سمن  محمد بطاينه20120029087الهندسة الصناعيةبكالوريوس9947

أنثىغزل خالد احمد عبيدات20120029088الهندسة الصناعيةبكالوريوس9948

أنثىرزان نبيه شاكر القيسي     20120029089الهندسة الصناعيةبكالوريوس9949

ن      20120029090الهندسة الصناعيةبكالوريوس9950 أنثىرغد نعيم احمد شاهي 

أنثىسوزان عبدالنارص عبدهللا حبيب   20120029091الهندسة الصناعيةبكالوريوس9951

ي الفقيه20120029092الهندسة الصناعيةبكالوريوس9952 ذكرمنن  حميد ناج 

ذكرمحمد نضال عبدالرحيم ابوشايب20120029093الهندسة الصناعيةبكالوريوس9953

ذكراحمد خالد فوزى السلظي20120029094الهندسة الصناعيةبكالوريوس9954

ي محمود محمد20120029095الهندسة الصناعيةبكالوريوس9955
ذكرصخر راضن

ذكرقاسم محمد قاسم محافظه20120029096الهندسة الصناعيةبكالوريوس9956

ذكرهاشم حامد سليمان زريقات20120029097الهندسة الصناعيةبكالوريوس9957

ن     20120029098الهندسة الصناعيةبكالوريوس9958 مجد علي هارون السالمي 
أنثى

أنثىديمه نبيل نمر القيسي     20120029099الهندسة الصناعيةبكالوريوس9959

ذكربهاءالدين يارس عبدالحافظ الدالبيح  20120029100الهندسة الصناعيةبكالوريوس9960

ي20120029101الهندسة الصناعيةبكالوريوس9961 ذكرمحمود بسام عبدالرحيم الشلث 

ذكرمصعب طالل مصطفن محمود هواش20120029102الهندسة الصناعيةبكالوريوس9962

ي البطاينه20120029103الهندسة الصناعيةبكالوريوس9963 ذكرمحمد عبدالحكيم عرن 

ذكرعاصم سالمه محمد العبدهللا20120029104الهندسة الصناعيةبكالوريوس9964

ن محمد الذيابات     20120029105الهندسة الصناعيةبكالوريوس9965 ذكرمحمد حسي 

ذكرخالد محمد مأمون طحينه 20122029004الهندسة الصناعيةبكالوريوس9966

ذكرمحمد عكرمه بيطار 20122029005الهندسة الصناعيةبكالوريوس9967

ذكرهاشم صالح هاشم الشحري20122029007الهندسة الصناعيةبكالوريوس9968

أنثىدانه  عبدهللا محمود عثمان20122029008الهندسة الصناعيةبكالوريوس9969

أنثىدانه هيثم محمود ابراهيم20122029012الهندسة الصناعيةبكالوريوس9970

ذكرجورج عزاز قسطندي صويص20122029014الهندسة الصناعيةبكالوريوس9971

ن20122029037الهندسة الصناعيةبكالوريوس9972 ذكرمحمد داهود محمود ابوحسي 

ن20122029042الهندسة الصناعيةبكالوريوس9973 ذكرسيف محمد علي حسي 

ذكرعمر  فؤاد  يوسف بلعاوي20122029043الهندسة الصناعيةبكالوريوس9974

ي20122029044الهندسة الصناعيةبكالوريوس9975
ذكرمحمد مروان صالح جوالنن

ذكرحمزه محمد حسن خليل الكردي20122029047الهندسة الصناعيةبكالوريوس9976

ذكرهمام احمد محمد ربابعه20122029049الهندسة الصناعيةبكالوريوس9977

ي محمود حتامله20122029052الهندسة الصناعيةبكالوريوس9978
ذكراحمد هانن

ي20122029053الهندسة الصناعيةبكالوريوس9979
أنثىاباء غالب فالح مومثن

ذكرعبدهللا راتب زهن  الرواشده20122029054الهندسة الصناعيةبكالوريوس9980

ن الكوز20122029055الهندسة الصناعيةبكالوريوس9981 ذكرمهند عبد العزيز الشي 

أنثىراما موفق فرحان الحدادين20122029056الهندسة الصناعيةبكالوريوس9982

ن صالح عبدالحليم ابورسدانه20122029057الهندسة الصناعيةبكالوريوس9983 ذكرمعنر

أنثىهديل يوسف محمود العماري20122029060الهندسة الصناعيةبكالوريوس9984

أنثىبيان قاسم احمد رواشده20122029061الهندسة الصناعيةبكالوريوس9985

ذكرعبدهللا احمد عبدهللا عبدالعال20122029063الهندسة الصناعيةبكالوريوس9986

ي20122029064الهندسة الصناعيةبكالوريوس9987
ذكراحمد عبدالحميد احمد الزينانر

ن نضال مالك ابو عرا20122029065الهندسة الصناعيةبكالوريوس9988 مي  أنثىنن 

ذكرمحمد باسم عثمان فايد20122029069الهندسة الصناعيةبكالوريوس9989

ذكريوسف شاكر غالب العطيش20122029074الهندسة الصناعيةبكالوريوس9990

ن20122029077الهندسة الصناعيةبكالوريوس9991 أنثىشهد محمد احمد الجهالي 

ذكرعبدالهادي عبدالعليم الطرشه 20122029081الهندسة الصناعيةبكالوريوس9992

أنثىشيماء غالب سعد الفقن 20122029084الهندسة الصناعيةبكالوريوس9993

ذكرصديق عبد الرحمن خضن  20122029087الهندسة الصناعيةبكالوريوس9994

ذكرانس خالد عواد الفاعورى20122029090الهندسة الصناعيةبكالوريوس9995

ذكرمحمد  نارص  محمد  درويش 20122029092الهندسة الصناعيةبكالوريوس9996
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أنثىامل خالد سليمان الطراونه20122029093الهندسة الصناعيةبكالوريوس9997

أنثىهيا صالح عبدالرحمن ابوزيد20122029095الهندسة الصناعيةبكالوريوس9998

ي فيصل محمد الجنيدى     20122029096الهندسة الصناعيةبكالوريوس9999
أنثىامانن

ذكرمحمد عبد النارص محمد المحمود20122029098الهندسة الصناعيةبكالوريوس10000

ذكرحسام محمد احمد القاسم     20122029099الهندسة الصناعيةبكالوريوس10001

أنثىرغد خالد محمد صباح20122029100الهندسة الصناعيةبكالوريوس10002

ذكرمحمد منن  محمود عليان20122029102الهندسة الصناعيةبكالوريوس10003

ذكرالشبول"  محمد سعيد "بشار علي 20122029104الهندسة الصناعيةبكالوريوس10004

ي20122029105الهندسة الصناعيةبكالوريوس10005 اسماء عصام علي الزعث 
أنثى

ذكرمنصور  الدويرى" محمد زياد"عاصم 20122029108الهندسة الصناعيةبكالوريوس10006

أنثىلبثن منصور حسن العبادى20122029115الهندسة الصناعيةبكالوريوس10007

ذكراحمد زياد محمود علوه20122029116الهندسة الصناعيةبكالوريوس10008

ذكرازاد محمد علي حسن الصويركي20122029118الهندسة الصناعيةبكالوريوس10009

ذكراحمد عصام عبده بطاينه20122029119الهندسة الصناعيةبكالوريوس10010

ذكرعدي  محمد زكي عيس بريك20122029120الهندسة الصناعيةبكالوريوس10011

ذكرخالد زكي صالح بشابشه20122029123الهندسة الصناعيةبكالوريوس10012

ذكرعمر وحيد جميل الروسان20122029125الهندسة الصناعيةبكالوريوس10013

ي20122029127الهندسة الصناعيةبكالوريوس10014
ي عيد الربضن

أنثىروان هانن

ي عيس20122029129الهندسة الصناعيةبكالوريوس10015
أنثىساره عبدهللا امجلي بثن

ذكرمحمد سهل محمد عبيدات20122029130الهندسة الصناعيةبكالوريوس10016

ذكرمحمد جمال محمد العسل20122029132الهندسة الصناعيةبكالوريوس10017

ذكرصهيب خلدون محمد حماشا20122029134الهندسة الصناعيةبكالوريوس10018

ذكرسفيان ابراهيم محمد الربابعه20122029135الهندسة الصناعيةبكالوريوس10019

ي ملحم20122029136الهندسة الصناعيةبكالوريوس10020
أنثىايمان احمد محمد بثن

ي20122029137الهندسة الصناعيةبكالوريوس10021 ذكرفارس محمد عبدهللا الزعث 

ذكراالمن  وليد فالح العالونه20122029138الهندسة الصناعيةبكالوريوس10022

ن الرواشده20122029139الهندسة الصناعيةبكالوريوس10023 أنثىكوثر محمد حسي 

ذكرحسام الدين محمد احمد صالح20122029140الهندسة الصناعيةبكالوريوس10024

أنثىروان احمد محمد رشيد  العاشه20122029142الهندسة الصناعيةبكالوريوس10025

ذكرمحمد وليد سالم الخطيب20122029143الهندسة الصناعيةبكالوريوس10026

ذكرمحمد حسن عادل محمود محمود20122029144الهندسة الصناعيةبكالوريوس10027

ذكرمحمد زكريا محمد خطاطبه20122029145الهندسة الصناعيةبكالوريوس10028

ذكرمهند محمد عبداللطيف  البنا 20122029146الهندسة الصناعيةبكالوريوس10029

ذكرابراهيم جمال ابراهيم اغا علي20122029147الهندسة الصناعيةبكالوريوس10030

أنثىسندس جهاد مصطفن الجوهرى20122029148الهندسة الصناعيةبكالوريوس10031

نوار سامي فضل أبوعباس20122029149الهندسة الصناعيةبكالوريوس10032
أنثى

ذكرميار سليمان احمد العمري20122029150الهندسة الصناعيةبكالوريوس10033

ي20122029151الهندسة الصناعيةبكالوريوس10034
أنثىفرح ايمن خليل التلهونن

ذكرمحمد ثائر محمد غرايبه20122029153الهندسة الصناعيةبكالوريوس10035

ن خالد عبدالقادر البشابشه20122029154الهندسة الصناعيةبكالوريوس10036 أنثىيقي 

ذكرليث  زياد عزت  النجار20122029156الهندسة الصناعيةبكالوريوس10037

ذكراحمد محمد احمد أبوطبيخ20122029157الهندسة الصناعيةبكالوريوس10038

ذكرمحمد انور ضيف هللا خصاونه20122029158الهندسة الصناعيةبكالوريوس10039

ذكرصالح اياد صالح عالونه20122029161الهندسة الصناعيةبكالوريوس10040

ذكرمحمد احمد كايد الهنداوي20122029164الهندسة الصناعيةبكالوريوس10041

ذكراحمد رجا سعيد عبد العال20122029165الهندسة الصناعيةبكالوريوس10042

أنثىايه خالد خليفه السقار     20122029166الهندسة الصناعيةبكالوريوس10043

ذكرعباده مرزوق نهار طبيشات     20122029167الهندسة الصناعيةبكالوريوس10044

ذكراسامه حافظ محمود الخضور     20122029168الهندسة الصناعيةبكالوريوس10045

ذكرسعيد" فايز ابراهيم"زيد صالح 20122029170الهندسة الصناعيةبكالوريوس10046

ذكرعبادة وجدان ايوب االيوب20122029171الهندسة الصناعيةبكالوريوس10047
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ذكرحمزه عبد هللا يحث  ابو الهيجاء20122029172الهندسة الصناعيةبكالوريوس10048

ذكرسيف الدين خليل سليمان عباىسي20122029173الهندسة الصناعيةبكالوريوس10049

ي     20122029174الهندسة الصناعيةبكالوريوس10050
ذكرراكان احمد سالم عجلونن

ذكراحمد رياض احمد ابوغزال20122029175الهندسة الصناعيةبكالوريوس10051

ف عبدهللا يوسف الحسن     20122029177الهندسة الصناعيةبكالوريوس10052 ذكررسر

ذكرقتيبه وليد موىس عواوده20122029178الهندسة الصناعيةبكالوريوس10053

أنثىتسنيم قاسم محمد النعامنه20130029001الهندسة الصناعيةبكالوريوس10054

ذكرمحمود قاسم محمد جبعي20130029003الهندسة الصناعيةبكالوريوس10055

أنثىرند يوسف عبدهللا حياصات20130029006الهندسة الصناعيةبكالوريوس10056

أنثىصفاء صفوان محمود صويلح20130029008الهندسة الصناعيةبكالوريوس10057

ذكراحمد سامي علي علي20130029009الهندسة الصناعيةبكالوريوس10058

أنثىمتيل يارس حنا حداد20130029011الهندسة الصناعيةبكالوريوس10059

أنثىحال قاسم محمد الدويري20130029012الهندسة الصناعيةبكالوريوس10060

أنثىرحمه محمد قويدر عبيدات20130029013الهندسة الصناعيةبكالوريوس10061

أنثىمرام صبىحي نرص نرصهللا20130029014الهندسة الصناعيةبكالوريوس10062

ن20130029015الهندسة الصناعيةبكالوريوس10063 افنان علي محمد المبيضي 
أنثى

أنثىرزان احمد يوسف الصالح20130029016الهندسة الصناعيةبكالوريوس10064

ي عبدالرحمن20130029017الهندسة الصناعيةبكالوريوس10065
أنثىسان درينا امجد ريحان بثن

أنثىدارين عصام فالح العزام20130029018الهندسة الصناعيةبكالوريوس10066

أنثىايمان سلطان محمد القرصاوي20130029019الهندسة الصناعيةبكالوريوس10067

ي20130029020الهندسة الصناعيةبكالوريوس10068
أنثىاالء محمد جابر الدرباىسر

أنثىلينا محمد بدر عقل20130029022الهندسة الصناعيةبكالوريوس10069

ذكراحمد عمر عبدالعزيز الخليلي20130029025الهندسة الصناعيةبكالوريوس10070

أنثىساره نشأت غالب فاخورى20130029026الهندسة الصناعيةبكالوريوس10071

أنثىعهد زاهر فواز الزبيدي20130029029الهندسة الصناعيةبكالوريوس10072

أنثىرزان نبيل نهار سهاونة20130029030الهندسة الصناعيةبكالوريوس10073

ي20130029031الهندسة الصناعيةبكالوريوس10074 ذكرمؤمن حسن صالح الزعث 

ذكرمحمود عبدالكريم ابراهيم ابورجيله20130029032الهندسة الصناعيةبكالوريوس10075

ذكربشار زياد عبدالكريم ابوزريق20130029035الهندسة الصناعيةبكالوريوس10076

ذكرزيد ايمن نظمي النسعه20130029037الهندسة الصناعيةبكالوريوس10077

ي عبدالحق ابويعقوب20130029038الهندسة الصناعيةبكالوريوس10078
ن وصفن ذكرمعنر

ن محمد سعيد مكاحله20130029042الهندسة الصناعيةبكالوريوس10079 أنثىحني 

أنثىارساء محمد قاسم العبدالحليم20130029047الهندسة الصناعيةبكالوريوس10080

أنثىوالء امجد موفق النعيمي20130029048الهندسة الصناعيةبكالوريوس10081

ذكرخليل محمد خليل مصطفن حسن20130029049الهندسة الصناعيةبكالوريوس10082

ي20130029050الهندسة الصناعيةبكالوريوس10083
ذكرسعدي زهدى سعدى الحانونر

ذكرعباده فؤاد محمود العزام20130029054الهندسة الصناعيةبكالوريوس10084

ذكراحمد اموفق عبده الدردور20130029056الهندسة الصناعيةبكالوريوس10085

ي20130029057الهندسة الصناعيةبكالوريوس10086 والء نزار شحاده الزعث 
أنثى

ذكرانس خالد محمود جرادات20130029058الهندسة الصناعيةبكالوريوس10087

ي20130029059الهندسة الصناعيةبكالوريوس10088
عال خالد علي المومثن

أنثى

ذكرسامر عبدالرحمن عبدهللا عبابنه20130029060الهندسة الصناعيةبكالوريوس10089

ذكرحازم عبدالحكيم محمد الصالح20130029061الهندسة الصناعيةبكالوريوس10090

أنثىشفاء بسام احمد الشلول20130029062الهندسة الصناعيةبكالوريوس10091

أنثىريمان سعيد ابراهيم الردايده20130029065الهندسة الصناعيةبكالوريوس10092

ي20130029068الهندسة الصناعيةبكالوريوس10093 ذكرفؤاد فالح احمد الزعنر

ذكرعادل محمد عبدالكريم الدغيم20130029069الهندسة الصناعيةبكالوريوس10094

أنثىديما فراس علي عبيدات20130029070الهندسة الصناعيةبكالوريوس10095

ن سليمان الذيابات20130029073الهندسة الصناعيةبكالوريوس10096 أنثىاسيل حسي 

أنثىساره ايمن ابراهيم الخطيب20130029074الهندسة الصناعيةبكالوريوس10097

ي محمد عبيدات20130029075الهندسة الصناعيةبكالوريوس10098 ذكرمحمد راج 
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أنثىضىح محمد محمود عبيدات20130029076الهندسة الصناعيةبكالوريوس10099

أنثىثراء واصف ابراهيم عبيدات20130029078الهندسة الصناعيةبكالوريوس10100

ي سعيد20130029079الهندسة الصناعيةبكالوريوس10101
أنثىصفاء محمد احمد بثن

ي20130029081الهندسة الصناعيةبكالوريوس10102
أنثىرهف طالل رجا الجاعونن

ي20130029082الهندسة الصناعيةبكالوريوس10103
ذكرعامر محمد رضوان المومثن

أنثىمروه احمد محمد الخطيب20130029083الهندسة الصناعيةبكالوريوس10104

ن يوسف عزايزه20130029084الهندسة الصناعيةبكالوريوس10105 أنثىنماء امي 

أنثىفاطمه يوسف محمود عبيدات20130029085الهندسة الصناعيةبكالوريوس10106

أنثىساجده مازن صالح يونس20130029086الهندسة الصناعيةبكالوريوس10107

ذكرسامي محمود محمد مطالقه20130029087الهندسة الصناعيةبكالوريوس10108

أنثىسماح باسل محمد العنانبه20130029088الهندسة الصناعيةبكالوريوس10109

أنثىديما محمد يوسف عبنده20130029089الهندسة الصناعيةبكالوريوس10110

ن فائق محمد الدرويش20130029090الهندسة الصناعيةبكالوريوس10111 أنثىحني 

ن20130029091الهندسة الصناعيةبكالوريوس10112 أنثىالرا نزار محمد فريد الصياحي 

ذكروسيم محمد علي عبابنه20130029092الهندسة الصناعيةبكالوريوس10113

أنثىرسى شفيق يوسف منسي20130029095الهندسة الصناعيةبكالوريوس10114

أنثىبدور كامل راشد ابوالرب20130029096الهندسة الصناعيةبكالوريوس10115

ذكرمجدي احمد ذياب شكرى20130029097الهندسة الصناعيةبكالوريوس10116

ذكرمعاذ رزق نهار طبيشات20130029098الهندسة الصناعيةبكالوريوس10117

ذكرماجد علي محمد الشوري20130029099الهندسة الصناعيةبكالوريوس10118

ذكراحمد علي احمد الزغول20130029100الهندسة الصناعيةبكالوريوس10119

ذكراسامه اسماعيل عبدالمعظي محمود20130029101الهندسة الصناعيةبكالوريوس10120

ي20130029102الهندسة الصناعيةبكالوريوس10121
أنثىفرح خلدون فيصل العجلونن

ع20130029103الهندسة الصناعيةبكالوريوس10122 ذكرحسام عادل سليمان الشر

أنثىدينا سمن  الياس عويس20130029104الهندسة الصناعيةبكالوريوس10123

ذكرادهم سامر قاسم بكار20130029105الهندسة الصناعيةبكالوريوس10124

ي ارشيد20130029106الهندسة الصناعيةبكالوريوس10125
ذكرايهاب موفق بدر بثن

ذكرعبدهللا عدنان محمد المرصى20130029107الهندسة الصناعيةبكالوريوس10126

ذكرسلطان محمد احمد النجداوى20130029108الهندسة الصناعيةبكالوريوس10127

ذكراحمد محمد يوسف حرب20130029109الهندسة الصناعيةبكالوريوس10128

ذكرمحمد يونس محمود حماشا20130029110الهندسة الصناعيةبكالوريوس10129

ذكرعبدهللا حمود عوده العظامات20130029111الهندسة الصناعيةبكالوريوس10130

ذكرعمرو خالد علي جادهللا20130029112الهندسة الصناعيةبكالوريوس10131

ذكرمحمد معاويه صالح أبوجباره20130029113الهندسة الصناعيةبكالوريوس10132

ذكرحيدر مروان فوزي الرواشده20130029114الهندسة الصناعيةبكالوريوس10133

بتول علي فواز الدويري20131029001الهندسة الصناعيةبكالوريوس10134
أنثى

أنثىزينه خالد سعيد الزوايده20132029001الهندسة الصناعيةبكالوريوس10135

أنثىساره عصام سعيد سواقد20132029002الهندسة الصناعيةبكالوريوس10136

ن ابو السبع20132029003الهندسة الصناعيةبكالوريوس10137 ذكرعالء بسام امي 

أنثىفاطمه زياد سليمان مغايضه20132029005الهندسة الصناعيةبكالوريوس10138

ذكرمحمدمهدي احمد محمد سماره20132029006الهندسة الصناعيةبكالوريوس10139

ي20132029008الهندسة الصناعيةبكالوريوس10140 ذكرمحمد وليد عصام صن 

ذكرمحمد سلطان عبدهللا السقار20132029009الهندسة الصناعيةبكالوريوس10141

 بالل محمد الخزعلي20132029012الهندسة الصناعيةبكالوريوس10142
ن أنثىلوجي 

ذكرابراهيم معن االحمد 20132029013الهندسة الصناعيةبكالوريوس10143

أنثىدانه  هشام حسن نارص الدين20132029014الهندسة الصناعيةبكالوريوس10144

أنثىبتول يوسف ابراهيم ا بوجميل20132029016الهندسة الصناعيةبكالوريوس10145

أنثىرويده سهيل خليل غربيه20132029020الهندسة الصناعيةبكالوريوس10146

ي اليدك20132029021الهندسة الصناعيةبكالوريوس10147
ذكرمهند داود لطفن

ي20132029026الهندسة الصناعيةبكالوريوس10148 ذكرعلي طالب علي الزعث 

ي العبيد20132029027الهندسة الصناعيةبكالوريوس10149
ذكرعبدهللا نشات صدفر
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أنثىلبثن زكريا فارس الطراونة20132029029الهندسة الصناعيةبكالوريوس10150

ي الشافعي20132029031الهندسة الصناعيةبكالوريوس10151
أنثىدياال مازن محمد عونن

أنثىلبثن عمر محمود رسحان20132029033الهندسة الصناعيةبكالوريوس10152

ي20132029034الهندسة الصناعيةبكالوريوس10153 ذكرعبدهللا مروان عبدهللا الزعث 

ذكرمحمود محمد منقذ السقار 20132029035الهندسة الصناعيةبكالوريوس10154

أنثىرغد يارس سعيد سعيد20132029036الهندسة الصناعيةبكالوريوس10155

ذكراحمد نبيل احمد عبدالقادر20132029039الهندسة الصناعيةبكالوريوس10156

أنثىغدير بالل سليم خرصن20132029042الهندسة الصناعيةبكالوريوس10157

ذكرأحمد أنور عباس عباس20132029049الهندسة الصناعيةبكالوريوس10158

أنثىنور اسكندر ظاهر زعرور20132029051الهندسة الصناعيةبكالوريوس10159

نور علي مصطفن صمادى20132029053الهندسة الصناعيةبكالوريوس10160
أنثى

ذكرمالك محمود طاهر وفا20132029055الهندسة الصناعيةبكالوريوس10161

ذكرمالك محمود يوسف حمود20132029057الهندسة الصناعيةبكالوريوس10162

ذكراياس احمد مصطفن خاطر20132029059الهندسة الصناعيةبكالوريوس10163

ذكرجليل صليبا جليل الجدع20132029060الهندسة الصناعيةبكالوريوس10164

أنثىدانة محمد حسن بكار20132029064الهندسة الصناعيةبكالوريوس10165

ذكرأحمد عمر مقداد مقدادي20132029067الهندسة الصناعيةبكالوريوس10166

ذكرفرات جعفر اسماعيل الغرايبه20132029068الهندسة الصناعيةبكالوريوس10167

أنثىاسيل مصطفن محمد الفالح20132029071الهندسة الصناعيةبكالوريوس10168

أنثىاالء عدنان ضيف هللا الهنانده20132029072الهندسة الصناعيةبكالوريوس10169

ذكرعيس بكر عيس هزايمه20132029073الهندسة الصناعيةبكالوريوس10170

ذكرمالك احمد طالب الخطيب20132029075الهندسة الصناعيةبكالوريوس10171

ذكرحمزه منذر ربىحي باكن  أصالن20132029077الهندسة الصناعيةبكالوريوس10172

ن20132029078الهندسة الصناعيةبكالوريوس10173 ي حسي 
أنثىروال فؤاد صدفر

ذكرعمر عثمان محمد سقاهللا20132029079الهندسة الصناعيةبكالوريوس10174

ذكريزن احمد محمد القرعان20132029082الهندسة الصناعيةبكالوريوس10175

أنثىلبثن وليد محمد حسن منصور20132029084الهندسة الصناعيةبكالوريوس10176

أنثىعنان سارى احمد الزقيبه20132029085الهندسة الصناعيةبكالوريوس10177

ذكريزن داود عمر عبادي20132029086الهندسة الصناعيةبكالوريوس10178

ذكرجمال اياد جمال ايوب20132029089الهندسة الصناعيةبكالوريوس10179

ي مذيب الرشدان20132029092الهندسة الصناعيةبكالوريوس10180
ذكرحمزه هانن

ذكرمصعب اسحق عبدهللا أبوفارس20132029093الهندسة الصناعيةبكالوريوس10181

ي20132029094الهندسة الصناعيةبكالوريوس10182 أنثىمالك نارص شاهر الزعث 

أنثىرهام ايمن جمال عياد20132029096الهندسة الصناعيةبكالوريوس10183

ذكرغيث نجيب احمد مقابله20132029100الهندسة الصناعيةبكالوريوس10184

ي سعد الدين20132029102الهندسة الصناعيةبكالوريوس10185
ذكرعمر محمد هانن

ذكراحمد مفيد سالم طه20132029103الهندسة الصناعيةبكالوريوس10186

ذكرمحمود يوسف عطيه ابوعصب20132029105الهندسة الصناعيةبكالوريوس10187

ذكرطارق زياد عبدالكريم قرعيش20132029108الهندسة الصناعيةبكالوريوس10188

ذكرعبد القادر حيدر محمد سعيد الخطيب20132029110الهندسة الصناعيةبكالوريوس10189

ذكرمجدي نشات عبدهللا حجاج20132029113الهندسة الصناعيةبكالوريوس10190

ي20132029114الهندسة الصناعيةبكالوريوس10191
أنثىمرح فؤاد حامد السخثن

ذكرحمزه عبدهللا محمد عبيدات20132029115الهندسة الصناعيةبكالوريوس10192

ذكراسماعيل انيس اسماعيل صالح20132029116الهندسة الصناعيةبكالوريوس10193

أنثىبتول عبدالرحمن عواد السكران20132029117الهندسة الصناعيةبكالوريوس10194

ذكرمؤمن محمد صادق عبده ربابعه20132029118الهندسة الصناعيةبكالوريوس10195

ذكرمراد عدنان محمد عبدالرحيم الجدايه20132029119الهندسة الصناعيةبكالوريوس10196

ذكرمجد حسن محمد كنعان20132029120الهندسة الصناعيةبكالوريوس10197

ذكرمحمد زكي محمود الطويق20132029121الهندسة الصناعيةبكالوريوس10198

ذكرسيف محمد محمود جرادات20132029122الهندسة الصناعيةبكالوريوس10199

ذكرمحمد عمر محمد الشقران20132029123الهندسة الصناعيةبكالوريوس10200
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أنثىريف احمد عبدالفتاح الخريسات20132029124الهندسة الصناعيةبكالوريوس10201

ذكرعبد الرحمن احمد محمود ابو زريفه20132029125الهندسة الصناعيةبكالوريوس10202

ن دواس20132029126الهندسة الصناعيةبكالوريوس10203 ن وليد حسي  ذكرحسي 

ن سالمه نصايره20132029128الهندسة الصناعيةبكالوريوس10204 أنثىضياء حسي 

ع20140029001الهندسة الصناعيةبكالوريوس10205 ذكرعلي وليد علي الشر

ذكرمحمدبشار بدرى علي بطاينه20140029002الهندسة الصناعيةبكالوريوس10206

ذكراسامه غازى عبدالفتاح أبوفرسخ20140029003الهندسة الصناعيةبكالوريوس10207

ي20140029004الهندسة الصناعيةبكالوريوس10208
ذكراحمد مخلص سالمه العبيثن

افنان علي محمد طوالبه20140029005الهندسة الصناعيةبكالوريوس10209
أنثى

أنثىشادن زياد محمد العمور20140029006الهندسة الصناعيةبكالوريوس10210

أنثىدنيا هيثم عيس طوالبه20140029007الهندسة الصناعيةبكالوريوس10211

ن أبوخالد20140029009الهندسة الصناعيةبكالوريوس10212 أنثىدانه يوسف حسي 

ذكرموفق ماجد محمود خن 20140029010الهندسة الصناعيةبكالوريوس10213

ذكرمحمد خالد مصطفن عبدالسالم20140029013الهندسة الصناعيةبكالوريوس10214

أنثىايه محمود وليد ابوعمر20140029015الهندسة الصناعيةبكالوريوس10215

ي20140029016الهندسة الصناعيةبكالوريوس10216
أنثىرسى زهدى سعدى الحانونر

ذكراحمد محمد محمود مقبل20140029017الهندسة الصناعيةبكالوريوس10217

رند علي محمد صالح20140029021الهندسة الصناعيةبكالوريوس10218
أنثى

ن جمال احمد ابوحمديه20140029022الهندسة الصناعيةبكالوريوس10219 ذكرمعنر

روعه خالد علي غنيم20140029023الهندسة الصناعيةبكالوريوس10220
أنثى

ذكرعاصم منذر يوسف العرايضه20140029024الهندسة الصناعيةبكالوريوس10221

أنثىدينه محمد حمدان القضاه20140029025الهندسة الصناعيةبكالوريوس10222

أنثىمرام غسان انور عويس20140029026الهندسة الصناعيةبكالوريوس10223

رسى باسم محمد الساحلي20140029027الهندسة الصناعيةبكالوريوس10224
أنثى

ذكرمحمد نواف راشد ابوعليقه20140029028الهندسة الصناعيةبكالوريوس10225

أنثىسماح ماجد صالح اسويد20140029029الهندسة الصناعيةبكالوريوس10226

ذكرعمر فضل احمد البدوى20140029031الهندسة الصناعيةبكالوريوس10227

أنثىجميله ماجد عبدالهادي بنات20140029032الهندسة الصناعيةبكالوريوس10228

ذكرعبدهللا بسام حسن ابورصاع20140029033الهندسة الصناعيةبكالوريوس10229

أنثىضىح عصام محمد الكردى20140029038الهندسة الصناعيةبكالوريوس10230

نا عاطف اسحق الحلو20140029040الهندسة الصناعيةبكالوريوس10231 أنثىمن 

أنثىساره مجدى فؤاد العطارى20140029042الهندسة الصناعيةبكالوريوس10232

ي20140029044الهندسة الصناعيةبكالوريوس10233 أنثىدانه يوسف احمد الزعث 

أنثىتسنيم محمد مفلح الروسان20140029045الهندسة الصناعيةبكالوريوس10234

دانيه نائل محمد الفيومي20140029046الهندسة الصناعيةبكالوريوس10235
أنثى

أنثىزكيه معتصم عبدالرحمن موىس20140029047الهندسة الصناعيةبكالوريوس10236

أنثىتفر احمد سليمان خصاونه20140029048الهندسة الصناعيةبكالوريوس10237

أنثىسال فايز يوسف الهنداوي20140029049الهندسة الصناعيةبكالوريوس10238

ذكراحمد حسن محمد الجراح20140029050الهندسة الصناعيةبكالوريوس10239

ذكراحمد فالح عوض النعيمي20140029052الهندسة الصناعيةبكالوريوس10240

أنثىرانيه نضال محمد دردور20140029053الهندسة الصناعيةبكالوريوس10241

ذكرمحمد ناجح محمود المبارك20140029054الهندسة الصناعيةبكالوريوس10242

أنثىالرا احمد ماجد عبيدات20140029055الهندسة الصناعيةبكالوريوس10243

بيان جمال علي طنش20140029056الهندسة الصناعيةبكالوريوس10244
أنثى

أنثىعبن  رياض محمد البس20140029057الهندسة الصناعيةبكالوريوس10245

أنثىلينا فراس صالح النجار20140029058الهندسة الصناعيةبكالوريوس10246

أنثىوعد محمد خن  موىس عبيدات20140029060الهندسة الصناعيةبكالوريوس10247

ي20140029061الهندسة الصناعيةبكالوريوس10248
ذكرزيد عبدالنارص حمدي صيفن

أنثىدعاء نبيل شفيق القرعان20140029062الهندسة الصناعيةبكالوريوس10249

أنثىبان فؤاد محمد الزعاتره20140029063الهندسة الصناعيةبكالوريوس10250

ي20140029065الهندسة الصناعيةبكالوريوس10251
ذكرمحمد منصور عبدالقادر الطريثن
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ذكرمحمد رياض محمد العالونه20140029067الهندسة الصناعيةبكالوريوس10252

ذكرعالء دولت محمود الرشدان20140029068الهندسة الصناعيةبكالوريوس10253

ذكريزن رشدى خليل اندراوس20140029069الهندسة الصناعيةبكالوريوس10254

ذكربهاء الدين موىس محمد العمرى20140029070الهندسة الصناعيةبكالوريوس10255

ذكروليد محمد حمدان حمايده20140029071الهندسة الصناعيةبكالوريوس10256

ذكرمحمد سامر قاسم خصاونه20140029072الهندسة الصناعيةبكالوريوس10257

ات20140029076الهندسة الصناعيةبكالوريوس10258 أنثىوعد بسام خلف شقن 

ي20140029077الهندسة الصناعيةبكالوريوس10259
أنثىشهد صايل عيس طعانن

ي20140029078الهندسة الصناعيةبكالوريوس10260
أنثىشذى سالمه محمد المومثن

ذكرمحمد علي عبدالرحمن الشلول20140029079الهندسة الصناعيةبكالوريوس10261

أنثىعبن  عاكف سليمان شطناوى20140029080الهندسة الصناعيةبكالوريوس10262

أنثىساره اياد مصطفن العمري20140029081الهندسة الصناعيةبكالوريوس10263

أنثىهبه جادهللا محمد الحمورى20140029082الهندسة الصناعيةبكالوريوس10264

أنثىساره احمد ناظم ملكاوى20140029083الهندسة الصناعيةبكالوريوس10265

ن مصطفن عنانبه20140029084الهندسة الصناعيةبكالوريوس10266 أنثىابرار حسي 

ذكرمحمد منذر محمد الخصاونه20140029085الهندسة الصناعيةبكالوريوس10267

ي طه20140029086الهندسة الصناعيةبكالوريوس10268
ذكرهارون احمد محمد بثن

أنثىرانيا عمر احمد بطه20140029089الهندسة الصناعيةبكالوريوس10269

ذكرعمر منذر محمد عطار20140029090الهندسة الصناعيةبكالوريوس10270

كات20140029091الهندسة الصناعيةبكالوريوس10271 أنثىايه وائل محمد الن 

ذكرعمر يوسف حسن العدوان20140029092الهندسة الصناعيةبكالوريوس10272

ن  العمرى20140029093الهندسة الصناعيةبكالوريوس10273 ذكرمحمدسيف عمر حسي 

أنثىايمان فتىحي محمد احمد20140029094الهندسة الصناعيةبكالوريوس10274

ذكرعبدالعزيز محمد احمد المصلي20140029095الهندسة الصناعيةبكالوريوس10275

أنثىامل محمد محمود جرادات20140029096الهندسة الصناعيةبكالوريوس10276

ذكراحمد اسامه محمد درويش20140029097الهندسة الصناعيةبكالوريوس10277

ذكرمحمد مروان محمد الرشدان20140029098الهندسة الصناعيةبكالوريوس10278

أنثىفرح صالح حمد ابوعاضي20140029099الهندسة الصناعيةبكالوريوس10279

ي تيسن  احمد بدور20140029100الهندسة الصناعيةبكالوريوس10280
أنثىتهانن

أنثىهبة وائل خليل شقن 20142029001الهندسة الصناعيةبكالوريوس10281

أنثىرغد صالح محمود خليل20142029004الهندسة الصناعيةبكالوريوس10282

ذكرزيد معاذ سعيد علي20142029007الهندسة الصناعيةبكالوريوس10283

ذكرمحمد عماد احمد علي20142029009الهندسة الصناعيةبكالوريوس10284

ن حلوه20142029010الهندسة الصناعيةبكالوريوس10285  محمد حسي 
ذكرمصطفن

ساىلي عفيف عزالدين القطب20142029013الهندسة الصناعيةبكالوريوس10286
أنثى

ي وحيد الطرزي20142029015الهندسة الصناعيةبكالوريوس10287
ذكرخالد هانن

ذكرزيد خليل ابراهيم الحمد20142029016الهندسة الصناعيةبكالوريوس10288

ن20142029017الهندسة الصناعيةبكالوريوس10289 أنثىاسيل فراس عيس مشهور شاهي 

أنثىهند توفيق خليل أبو اصبع20142029018الهندسة الصناعيةبكالوريوس10290

أنثىسندس غسان عبدالرحمن ابوباشا20142029021الهندسة الصناعيةبكالوريوس10291

أنثىبراء سعد راشد صالح20142029022الهندسة الصناعيةبكالوريوس10292

ذكركمال جمال محمد جميل القواسمي20142029024الهندسة الصناعيةبكالوريوس10293

أنثىيارا رائد جابر حموده20142029026الهندسة الصناعيةبكالوريوس10294

ذكرمحمد رضوان احمد المجدوب20142029031الهندسة الصناعيةبكالوريوس10295

أنثىديمة طارق ابراهيم العبسي20142029035الهندسة الصناعيةبكالوريوس10296

أنثىزينة عمر عبد الرحمن السعدي20142029040الهندسة الصناعيةبكالوريوس10297

ذكرحمزه ابراهيم حرب نارص20142029042الهندسة الصناعيةبكالوريوس10298

ذكرمظفر عيس هالل حتامله20142029043الهندسة الصناعيةبكالوريوس10299

ذكرمحمد عصام نمر الجيوىسي20142029044الهندسة الصناعيةبكالوريوس10300

ذكرساري صخر حلمي مهيار20142029046الهندسة الصناعيةبكالوريوس10301

أنثىنور صالح سليم عابدين20142029047الهندسة الصناعيةبكالوريوس10302
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ذكرأحمد إياد نايف طه20142029049الهندسة الصناعيةبكالوريوس10303

ذكرمجدالدين هزاع جميل الزبيدي20142029051الهندسة الصناعيةبكالوريوس10304

ذكرحسن عماد حلمي السقا20142029052الهندسة الصناعيةبكالوريوس10305

ذكرحسام حسن علي حجازى20142029053الهندسة الصناعيةبكالوريوس10306

ي20142029054الهندسة الصناعيةبكالوريوس10307
أنثىحال محمد احمد السليثر

ذكرنبيل سامر نبيل جن 20142029055الهندسة الصناعيةبكالوريوس10308

أنثىساره عصام نصوح دامر20142029061الهندسة الصناعيةبكالوريوس10309

ن اسماعيل العيان20142029063الهندسة الصناعيةبكالوريوس10310 ذكريزن معي 

ذكرجورج عماد حنا جحا20142029064الهندسة الصناعيةبكالوريوس10311

ذكرمحمد منذر نايف أبوعبيد20142029065الهندسة الصناعيةبكالوريوس10312

الرا محمد علي خليل20142029067الهندسة الصناعيةبكالوريوس10313
أنثى

أنثىوداد عثمان صادق اشتيه20142029068الهندسة الصناعيةبكالوريوس10314

ذكرمحمد فراس عدنان أبوقعدان20142029069الهندسة الصناعيةبكالوريوس10315

ذكرمحمد علي شحاده سعيفان20142029070الهندسة الصناعيةبكالوريوس10316

ذكرمحمود محمد محمود الخاليله20142029072الهندسة الصناعيةبكالوريوس10317

أنثىظريفة نرصهللا حاتم غربية20142029073الهندسة الصناعيةبكالوريوس10318

أنثىوصفيه مروان ابراهيم حسن20142029076الهندسة الصناعيةبكالوريوس10319

ف احمد علوان20142029077الهندسة الصناعيةبكالوريوس10320 ذكرمالك ارسر

ي أبوعبيد20142029078الهندسة الصناعيةبكالوريوس10321 ذكرمحمد يوسف ناج 

ذكرعبدالقادر محمد عبدالقادر عطاطره20142029081الهندسة الصناعيةبكالوريوس10322

ي عبدالرحمن الغرايبه20142029082الهندسة الصناعيةبكالوريوس10323
أنثىفرح هانن

ذكرعبدالعزيز رائد عبدالعزيز أبوخلف20142029083الهندسة الصناعيةبكالوريوس10324

ذكرمحمد يوسف نرصهللا العطاري20142029085الهندسة الصناعيةبكالوريوس10325

ذكراحمد خليل محمد أبورسحان20142029088الهندسة الصناعيةبكالوريوس10326

ذكراحمد محمد اسحق عويس20142029089الهندسة الصناعيةبكالوريوس10327

أنثىهديل عدنان عبدالعزيز االسمر20142029091الهندسة الصناعيةبكالوريوس10328

ذكرسائد سامر عبدالعزيز خصاونه20142029092الهندسة الصناعيةبكالوريوس10329

ن محمد20142029096الهندسة الصناعيةبكالوريوس10330 ذكرمحمد ابراهيم ياسي 

ي رشيد عرفات20142029098الهندسة الصناعيةبكالوريوس10331
أنثىساره هانن

ذكريىح علي احمد العيس20142029099الهندسة الصناعيةبكالوريوس10332

أنثىبراء مأمون محمد اللحام20142029101الهندسة الصناعيةبكالوريوس10333

ذكريزن ابراهيم محمود جرن20142029103الهندسة الصناعيةبكالوريوس10334

ن شاهر صبىحي قاسم20142029104الهندسة الصناعيةبكالوريوس10335 أنثىحني 

ذكريزن نضال عمر ضوه20142029105الهندسة الصناعيةبكالوريوس10336

ذكرمامون موىس عمر ضوه20142029106الهندسة الصناعيةبكالوريوس10337

أنثىالرا وائل سميح شحاده20142029107الهندسة الصناعيةبكالوريوس10338

ذكربراء خالد مصطفن صادق20142029108الهندسة الصناعيةبكالوريوس10339

ذكريزن محمد مؤمن حتاحت 20142029111الهندسة الصناعيةبكالوريوس10340

أنثىدياال احمد سليمان حماد20142029115الهندسة الصناعيةبكالوريوس10341

ذكرسيف الدين حاتم حمدى أبوعيشه20142029117الهندسة الصناعيةبكالوريوس10342

ذكرعيد محمد عيد الرتيمه20142029118الهندسة الصناعيةبكالوريوس10343

ذكرعبدالرحمن حمدان حمدي  أبوسنينه20142029120الهندسة الصناعيةبكالوريوس10344

ذكرعمار خالد ابراهيم عياش20142029121الهندسة الصناعيةبكالوريوس10345

ذكرعمران سفيان فالح الداود20142029122الهندسة الصناعيةبكالوريوس10346

ي20142029123الهندسة الصناعيةبكالوريوس10347
أنثىغزل عاكف محمود دلقمونن

ذكرعبدهللا بالل جارس النجار20142029124الهندسة الصناعيةبكالوريوس10348

ذكرمحمد محمود رشيد دلبح20142029125الهندسة الصناعيةبكالوريوس10349

ذكرانس غالب محمد النرص20142029126الهندسة الصناعيةبكالوريوس10350

ن ابو حرب20142029127الهندسة الصناعيةبكالوريوس10351 ذكربشار يحث  حسي 

ذكراحمد قاسم محمد النعامنة20142029128الهندسة الصناعيةبكالوريوس10352

ي عبده20142029129الهندسة الصناعيةبكالوريوس10353
أنثىدانا أسامة لطفن
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ذكراحمد محمد عاطف ابو دياك20142029130الهندسة الصناعيةبكالوريوس10354

ذكرعمر وضاح محمود الوادى20150029001الهندسة الصناعيةبكالوريوس10355

ذكرمحمد احمد عبدالكريم جرادات20150029002الهندسة الصناعيةبكالوريوس10356

ن السعيد20150029003الهندسة الصناعيةبكالوريوس10357 أنثىجوان نعيم حسي 

ن عيس صالح العمرى20150029004الهندسة الصناعيةبكالوريوس10358 أنثىحني 

أنثىمريم حسن احمد طويط20150029005الهندسة الصناعيةبكالوريوس10359

ذكرعل ابراهيم احمد الصقر20150029006الهندسة الصناعيةبكالوريوس10360

أنثىرهف عبدالقادر عبدالوهاب المعايطه20150029007الهندسة الصناعيةبكالوريوس10361

ن موىس العساف20150029008الهندسة الصناعيةبكالوريوس10362  حسي 
أنثىتفر

أنثىربا عامر فضيل البدارنه20150029010الهندسة الصناعيةبكالوريوس10363

ن عيس العاروري20150029011الهندسة الصناعيةبكالوريوس10364 ذكرانس معنر

أنثىديما عامر محمد الظفن 20150029012الهندسة الصناعيةبكالوريوس10365

ن عامر محمد عوض هللا20150029013الهندسة الصناعيةبكالوريوس10366 أنثىحني 

أنثىفرح فؤاد عبدالعزيز ابوموىس20150029014الهندسة الصناعيةبكالوريوس10367

ذكرصهيب يحث  علي العمري20150029015الهندسة الصناعيةبكالوريوس10368

أنثىعلياء شوكت عبدالوهاب الجعفري20150029016الهندسة الصناعيةبكالوريوس10369

أنثىروزانا وليد عبدالقادر القضاه20150029017الهندسة الصناعيةبكالوريوس10370

أنثىدانا عبدالعزيز محمد طيون20150029018الهندسة الصناعيةبكالوريوس10371

رغد علي حسن ابوعفيفه20150029019الهندسة الصناعيةبكالوريوس10372
أنثى

ذكرصفوان ناجح عطاهللا حويله20150029021الهندسة الصناعيةبكالوريوس10373

أنثىشهد اسماعيل محمود ابوغياض20150029022الهندسة الصناعيةبكالوريوس10374

أنثىفرح محمد عبدالحميد حبيب هللا20150029025الهندسة الصناعيةبكالوريوس10375

ذكراحمد عدنان محمود رسايا20150029026الهندسة الصناعيةبكالوريوس10376

أنثىسيلينا مهند عيس الصناع20150029027الهندسة الصناعيةبكالوريوس10377

أنثىرنيم سالم سليمان بطارسة20150029029الهندسة الصناعيةبكالوريوس10378

ذكرحمزه محمد فالح الخالدي20150029030الهندسة الصناعيةبكالوريوس10379

أنثىرهف زكي عبدالرحيم الخصاونه20150029032الهندسة الصناعيةبكالوريوس10380

ي20150029033الهندسة الصناعيةبكالوريوس10381
أنثىنور عبدالخالق طالب عبدالغثن

ي20150029035الهندسة الصناعيةبكالوريوس10382
ذكرمحمد سالم فايز المومثن

زي20150029037الهندسة الصناعيةبكالوريوس10383 أنثىرغد احمد مصطفن النر

هزار عقله علي المحاسيس20150029038الهندسة الصناعيةبكالوريوس10384
أنثى

دانا علي احمد ابوعيس20150029039الهندسة الصناعيةبكالوريوس10385
أنثى

أنثىسمر حلمي ابراهيم ابوعلوش20150029040الهندسة الصناعيةبكالوريوس10386

تيماء عبدالكريم علي الفريحات20150029041الهندسة الصناعيةبكالوريوس10387
أنثى

أنثىفرح محمد عبدالمنعم الدويري20150029042الهندسة الصناعيةبكالوريوس10388

ذكرينال نوح محمد العزام20150029043الهندسة الصناعيةبكالوريوس10389

مرام علي محمد ابوعيس20150029044الهندسة الصناعيةبكالوريوس10390
أنثى

ذكرمهند محمد عبدالرزاق الخطيب20150029045الهندسة الصناعيةبكالوريوس10391

أنثىاالء نسيم يوسف السنجالوي20150029046الهندسة الصناعيةبكالوريوس10392

ذكربشار عوض موىس التميمي20150029047الهندسة الصناعيةبكالوريوس10393

أنثىمرح موىس عبدالكريم عوض20150029048الهندسة الصناعيةبكالوريوس10394

ي محمد مقابله20150029049الهندسة الصناعيةبكالوريوس10395
أنثىمالك وصفن

ذكرالحارث اسامه محمد الحمدان20150029050الهندسة الصناعيةبكالوريوس10396

ذكرهيثم مهند محمد محافظه20150029051الهندسة الصناعيةبكالوريوس10397

ي20150029052الهندسة الصناعيةبكالوريوس10398 ذكرحسام فرحان فالح الزعث 

ذكرعمر عماد احمد حبيبه20150029053الهندسة الصناعيةبكالوريوس10399

ي20150029054الهندسة الصناعيةبكالوريوس10400
ذكرميالد مامون محمود كيالنن

ذكراحمد سلطان محمد عبيدات20150029055الهندسة الصناعيةبكالوريوس10401

ن خالد حسن ابوعصبه20150029056الهندسة الصناعيةبكالوريوس10402 أنثىحني 

ذكرطالل احمد طه الغزو20150029058الهندسة الصناعيةبكالوريوس10403

ار حامد دخل هللا20150029059الهندسة الصناعيةبكالوريوس10404 ذكرمحمد رصن
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ي20150029060الهندسة الصناعيةبكالوريوس10405 أنثىخلود بهجت علي الحىح 

أنثىايه بسام ابراهيم الرشدان20150029061الهندسة الصناعيةبكالوريوس10406

أنثىوعد ايمن زاهي ابوزيتون20150029063الهندسة الصناعيةبكالوريوس10407

أنثىايه عبدالهادي عبدهللا عبدالهادي محمود جاد20150029064الهندسة الصناعيةبكالوريوس10408

ي20150029065الهندسة الصناعيةبكالوريوس10409 جيهان موفق فاضل الزعث 
أنثى

أنثىدانه زيد عبيد علوه20150029067الهندسة الصناعيةبكالوريوس10410

ذكرعماد بهاء الدين رضا ملكاوى20150029068الهندسة الصناعيةبكالوريوس10411

ذكريزيد عصام محمود اشلول20150029069الهندسة الصناعيةبكالوريوس10412

أنثىرغد فارس عبدهللا ابوغزال20150029070الهندسة الصناعيةبكالوريوس10413

ي20150029071الهندسة الصناعيةبكالوريوس10414
ذكرمحمد يوسف موىس اللوبانن

ذكرقضي عمر فتىحي قشطه20150029072الهندسة الصناعيةبكالوريوس10415

 عصام علي سعد20150029074الهندسة الصناعيةبكالوريوس10416
ذكرالمرتضن

ذكرحسن مفلح حسن االبراهيم20150029075الهندسة الصناعيةبكالوريوس10417

ذكرمحمد عدنان عبدهللا فريوان20150029076الهندسة الصناعيةبكالوريوس10418

أنثىاري    ج احمد سعيد البطاينه20150029077الهندسة الصناعيةبكالوريوس10419

ذكرمحمود نادر احمد الويسي20150029078الهندسة الصناعيةبكالوريوس10420

ن الموىس20150029079الهندسة الصناعيةبكالوريوس10421 أنثىمالك فتىحي حسي 

ي احمد ابوقديس20150029080الهندسة الصناعيةبكالوريوس10422
أنثىفرح هانن

ذكرسيف الدين ابراهيم موىس عالونه20150029082الهندسة الصناعيةبكالوريوس10423

أنثىرزان صالح محمود الخطيب20150029083الهندسة الصناعيةبكالوريوس10424

اسالم علي حسن عبابنه20150029084الهندسة الصناعيةبكالوريوس10425
أنثى

أنثىاسيل باسم رشيد عبابنه20150029085الهندسة الصناعيةبكالوريوس10426

أنثىجنان عبدهللا جميل حمدان20150029086الهندسة الصناعيةبكالوريوس10427

ذكرعلي احمد محمد جماحنه20150029087الهندسة الصناعيةبكالوريوس10428

ي20150029088الهندسة الصناعيةبكالوريوس10429
ذكرقضي عمر سليم المومثن

ذكرشادي حسثن محمد ماهل20150029089الهندسة الصناعيةبكالوريوس10430

أنثىآيه مروان عبدالرحمن أبوالسندس20150029090الهندسة الصناعيةبكالوريوس10431

ذكراحمد ماجد الزبيدي 20152029001الهندسة الصناعيةبكالوريوس10432

ن الهندي20152029004الهندسة الصناعيةبكالوريوس10433 أنثىلبثن محمد حسي 

ي 20152029005الهندسة الصناعيةبكالوريوس10434
ذكرراشد محمد القاضن

تيماء زكريا علي الفري    ح20152029006الهندسة الصناعيةبكالوريوس10435
أنثى

أنثىندى عصام سعيد سواقد20152029009الهندسة الصناعيةبكالوريوس10436

ه20152029011الهندسة الصناعيةبكالوريوس10437 ن جهاد موىس امطن  أنثىلي 

ذكرانس عبدالسالم سعيد ابوجابر20152029013الهندسة الصناعيةبكالوريوس10438

أنثىزين مصطفن أحمد الخب20152029015الهندسة الصناعيةبكالوريوس10439

ذكرعبدهللا مجدي عبدهللا الشحروري20152029016الهندسة الصناعيةبكالوريوس10440

ذكرفهد محسن صبىحي مصطفن20152029017الهندسة الصناعيةبكالوريوس10441

أنثىعرين سارى احمد الزقيبه20152029018الهندسة الصناعيةبكالوريوس10442

ذكرهاشم محمد عمر صالح الفقيه20152029019الهندسة الصناعيةبكالوريوس10443

أنثىرسل معاويه فوزي جرادات20152029020الهندسة الصناعيةبكالوريوس10444

ي20152029022الهندسة الصناعيةبكالوريوس10445 أنثىداره ايمن عبدالرحمن خندقىح 

ذكرغسان مازن كريم زغلول20152029024الهندسة الصناعيةبكالوريوس10446

ن محمد موىس العبسي20152029025الهندسة الصناعيةبكالوريوس10447 أنثىياسمي 

ذكراحمد حيان تيسن  بسيسو20152029026الهندسة الصناعيةبكالوريوس10448

عبن  علي صالح العمرى20152029029الهندسة الصناعيةبكالوريوس10449
أنثى

ي20152029030الهندسة الصناعيةبكالوريوس10450 ن قضي محمد أديب القهوج  أنثىياسمي 

ى20152029031الهندسة الصناعيةبكالوريوس10451 ي الزعنر سلسبيل نضال عرن 
أنثى

أنثىرؤى محمد مصطفن نايفه20152029032الهندسة الصناعيةبكالوريوس10452

ذكررسالن محمود واصف عوايص20152029033الهندسة الصناعيةبكالوريوس10453

فرح فادي هاشم البسطامي20152029034الهندسة الصناعيةبكالوريوس10454
أنثى

ذكررشاد خالد رشاد بدوي20152029035الهندسة الصناعيةبكالوريوس10455
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يده20152029038الهندسة الصناعيةبكالوريوس10456 أنثىعريب عدنان حمزه الشر

ماوى20152029039الهندسة الصناعيةبكالوريوس10457 ذكرمحمد حسن يوسف الن 

أنثىامل تيسن  موىس الرشدان20152029040الهندسة الصناعيةبكالوريوس10458

ذكرمحمد عبدالكريم عبدالعزيز عواده20152029041الهندسة الصناعيةبكالوريوس10459

أنثىسندس نارص احمد سعديه20152029042الهندسة الصناعيةبكالوريوس10460

ي20152029043الهندسة الصناعيةبكالوريوس10461
أنثىهمسه فضل نبيل الدلقمونن

ي20152029044الهندسة الصناعيةبكالوريوس10462
ذكرنزار محمد سالم السليثر

ذكرعمر حسن كمال القزعه20152029045الهندسة الصناعيةبكالوريوس10463

ي20152029046الهندسة الصناعيةبكالوريوس10464 أنثىرهف نواف مسلط ربيع شالح عبدهللا العتيث 

ن محمد صالح العمرى20152029047الهندسة الصناعيةبكالوريوس10465 أنثىلجي 

أنثىرغد عبدالفتاح عبدالرؤوف التله20152029048الهندسة الصناعيةبكالوريوس10466

ذكرمحمد خالد نور الربابعه20152029050الهندسة الصناعيةبكالوريوس10467

أنثىرند بسام نجيب بصول20152029051الهندسة الصناعيةبكالوريوس10468

ذكرعبدهللا احمد عبدهللا ابورسدانه20152029052الهندسة الصناعيةبكالوريوس10469

ذكرعمران احمد شايش النصن 20152029053الهندسة الصناعيةبكالوريوس10470

أنثىدانا عامر ابراهيم غيث20152029055الهندسة الصناعيةبكالوريوس10471

ذكرابراهيم جواد ابراهيم عارضة20152029056الهندسة الصناعيةبكالوريوس10472

أنثىرزان وجدى عبدالفتاح منصور20152029057الهندسة الصناعيةبكالوريوس10473

ايرى20152029058الهندسة الصناعيةبكالوريوس10474 ذكرعبدهللا عبدالسالم عبدالرحمن الشر

أنثىسبأ عودة سالم عليمات20152029059الهندسة الصناعيةبكالوريوس10475

ذكرحمزه سامي حسن ابوراشد20152029060الهندسة الصناعيةبكالوريوس10476

ي20152029061الهندسة الصناعيةبكالوريوس10477
ذكرحمزة سميح مصطفن المومثن

أنثىاسيل حمزي زيد العمرى20160029001الهندسة الصناعيةبكالوريوس10478

ذكرجعفر محمد حسن منضوري20160029002الهندسة الصناعيةبكالوريوس10479

ذكراوس محمد عبدالحميد عويضه20160029003الهندسة الصناعيةبكالوريوس10480

ذكرعبدالرحمن ابراهيم صبىحي العسل20160029004الهندسة الصناعيةبكالوريوس10481

ذكرعمرو رياض احمد العضايله20160029005الهندسة الصناعيةبكالوريوس10482

أنثىامنيه عادل مسعود دواس20160029006الهندسة الصناعيةبكالوريوس10483

ذكرمحمد حسن سالم العنانبه20160029008الهندسة الصناعيةبكالوريوس10484

ذكرمحمد خالد محمد الشبول20160029009الهندسة الصناعيةبكالوريوس10485

ذكرحازم عدنان سعيد ابوجابر20160029011الهندسة الصناعيةبكالوريوس10486

ذكرمحمد احمد عمر ابوالهيجاء20160029012الهندسة الصناعيةبكالوريوس10487

ذكرعباده رضوان احمد هنانده20160029013الهندسة الصناعيةبكالوريوس10488

أنثىهناء محمود اسماعيل صالح20160029014الهندسة الصناعيةبكالوريوس10489

ذكراحمد عقله حسن المنارصه20160029015الهندسة الصناعيةبكالوريوس10490

ساىلي عبدالرحيم حسن ملكاوي20160029016الهندسة الصناعيةبكالوريوس10491
أنثى

ذكرحمزه فواز علي عبابنه20160029017الهندسة الصناعيةبكالوريوس10492

ذكرعبدهللا باسل عبدهللا الشبيل20160029018الهندسة الصناعيةبكالوريوس10493

أنثىرسى محمد بشار محمود ابودبوس20160029019الهندسة الصناعيةبكالوريوس10494

ذكرمهند نضال ابراهيم الحشاش20160029020الهندسة الصناعيةبكالوريوس10495

ذكرهاشم جعفر محمد عبيدات20160029021الهندسة الصناعيةبكالوريوس10496

ن الشهاب20160029022الهندسة الصناعيةبكالوريوس10497 ذكرمحمد كمال حسي 

ذكرعبدالخالق هايل مشحن العقله20160029023الهندسة الصناعيةبكالوريوس10498

ذكرعرب اسامه محمد عبيدات20160029024الهندسة الصناعيةبكالوريوس10499

ذكرتركي عبدالرحمن تركي البشتاوي20160029025الهندسة الصناعيةبكالوريوس10500

أنثىندى رائد اديب مناع20160029026الهندسة الصناعيةبكالوريوس10501

ذكرعبدهللا نبيل احمد البشن 20160029027الهندسة الصناعيةبكالوريوس10502

ذكريونس محمد مطلق محمد20160029028الهندسة الصناعيةبكالوريوس10503

ذكررمضان عبدهللا احمد عالونه20160029030الهندسة الصناعيةبكالوريوس10504

أنثىزين صالح احمد العوضات20160029031الهندسة الصناعيةبكالوريوس10505

ي فواز20160029032الهندسة الصناعيةبكالوريوس10506
ذكرعبدهللا محمد يوسف بثن
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ي20160029033الهندسة الصناعيةبكالوريوس10507 ذكرالصديق رياض محمود الزعث 

ذكراسامه ركان علي ابوعمر20160029034الهندسة الصناعيةبكالوريوس10508

ذكرحكمت عبدهللا سليم هياجنه20160029035الهندسة الصناعيةبكالوريوس10509

أنثىريم احمد صالح طعامنه20160029036الهندسة الصناعيةبكالوريوس10510

ن عباس محمود الطرايره20160029037الهندسة الصناعيةبكالوريوس10511 أنثىلي 

أنثىمرح محمود فري    ج فري    ج20160029038الهندسة الصناعيةبكالوريوس10512

ذكرمحمد رضوان محمد الدويرى20160029039الهندسة الصناعيةبكالوريوس10513

ذكرهشام سميح محمد صويلح20162029001الهندسة الصناعيةبكالوريوس10514

ذكرمحمد احمد محمد بن قبوس20162029002الهندسة الصناعيةبكالوريوس10515

ذكرعبد هللا محمد عقيل السقاف20162029003الهندسة الصناعيةبكالوريوس10516

ذكرعبدهللا سعيد عمر باسليمان20162029004الهندسة الصناعيةبكالوريوس10517

أنثىمرح فؤاد فاروق القاسم20162029011الهندسة الصناعيةبكالوريوس10518

أنثىغزل وسام اسعد الصفدى20162029012الهندسة الصناعيةبكالوريوس10519

ذكرهاشم مروان ضياء االدهم20162029016الهندسة الصناعيةبكالوريوس10520

ي20162029020الهندسة الصناعيةبكالوريوس10521
ذكرعالء الدين جمال احمد اللوبانن

اب20162029022الهندسة الصناعيةبكالوريوس10522 ذكريزن محمد حسن رسر

ن20162029023الهندسة الصناعيةبكالوريوس10523 ذكرعيس حسام عيس حسي 

ذكراكرم عبد الرحمن علي عبابنه20162029024الهندسة الصناعيةبكالوريوس10524

أنثىندى طارق محمد عمورة20162029025الهندسة الصناعيةبكالوريوس10525

ذكرحسام محمد طه ابو الهيجاء20162029026الهندسة الصناعيةبكالوريوس10526

ذكربشار خالد حسن الحميدات20162029027الهندسة الصناعيةبكالوريوس10527

ذكراحمد سمن  احمد الشوحه20162029028الهندسة الصناعيةبكالوريوس10528

ذكراحمد ابراهيم احمد االحمد20162029031الهندسة الصناعيةبكالوريوس10529

أنثىبيان رضوان محمد ابوتبانه20162029032الهندسة الصناعيةبكالوريوس10530

ذكراحمد نبيل علي مهيدات20162029033الهندسة الصناعيةبكالوريوس10531

ذكريمان بسام يوسف عزايزه20162029035الهندسة الصناعيةبكالوريوس10532

ذكرعبدالرحمن نائل عبدالفتاح الشامي20162029036الهندسة الصناعيةبكالوريوس10533

ذكرحمزه احمد محمد سعيد الطاهات20162029037الهندسة الصناعيةبكالوريوس10534

هبه محمد علي موىس20162029041الهندسة الصناعيةبكالوريوس10535
أنثى

ن20162029042الهندسة الصناعيةبكالوريوس10536 ن حسي  ذكرضياء الدين احمد امي 

زينه محمد علي ساق هللا20162029044الهندسة الصناعيةبكالوريوس10537
أنثى

ذكرموىس ماجد موىس سالمه20162029046الهندسة الصناعيةبكالوريوس10538

ذكرنزار مجدى عبدالرحمن فرحات20162029047الهندسة الصناعيةبكالوريوس10539

ي محمد عريق20162029049الهندسة الصناعيةبكالوريوس10540
ذكرمحمد هانن

أنثىساره حمزه احمد المخاتره20162029050الهندسة الصناعيةبكالوريوس10541

ذكرعبدهللا ممدوح حلمي الصباغ20162029051الهندسة الصناعيةبكالوريوس10542

أنثىارساء صالح محمد حسن20162029052الهندسة الصناعيةبكالوريوس10543

ن عتوم20162029055الهندسة الصناعيةبكالوريوس10544 أنثىاسيل محمد حسي 

أنثىغدير كمال جميل عمايره20162029056الهندسة الصناعيةبكالوريوس10545

أنثىايه احمد محمد العالم20162029057الهندسة الصناعيةبكالوريوس10546

ذكرمحمود شاهر عبدالعزيز أبوالرب20162029059الهندسة الصناعيةبكالوريوس10547

براء محمد علي خصاونه20162029060الهندسة الصناعيةبكالوريوس10548
أنثى

ذكرمحمد فؤاد محمد الردايده20162029062الهندسة الصناعيةبكالوريوس10549

أنثىساره حازم سليمان النابلسي20162029063الهندسة الصناعيةبكالوريوس10550

ف عبدهللا عبيدات20162029064الهندسة الصناعيةبكالوريوس10551 ذكرعبدهللا رسر

ذكرليث زيد محمود ابوالسندس20162029065الهندسة الصناعيةبكالوريوس10552

ذكرحذيفه وليد محمد الشقران20162029066الهندسة الصناعيةبكالوريوس10553

ذكرزيد يارس داود دبش20162029067الهندسة الصناعيةبكالوريوس10554

ذكرعدي عامر عدنان الحرباوي20162029068الهندسة الصناعيةبكالوريوس10555

ذكرمحمد رائد سفيان الخالدي20162029069الهندسة الصناعيةبكالوريوس10556

ذكريارس فراس احمد ملكاوي20162029070الهندسة الصناعيةبكالوريوس10557

207/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

يف جعفر ينيوى الجزائرى20162029071الهندسة الصناعيةبكالوريوس10558 ذكرعبد الرحمن محمد رسر

أنثىجود صالح الدين محمود الحباشنة20162029072الهندسة الصناعيةبكالوريوس10559

ذكرمحمد حسن طالب برقاوي20162029073الهندسة الصناعيةبكالوريوس10560

ي جادهللا20162029074الهندسة الصناعيةبكالوريوس10561
ذكروليد محمد حسن حسثن

ي ملحم20162029075الهندسة الصناعيةبكالوريوس10562
أنثىزين عمر محمد بثن

ن محمود محمد النبابته20162029076الهندسة الصناعيةبكالوريوس10563 أنثىحني 

ي20162029077الهندسة الصناعيةبكالوريوس10564
ذكراحمد عبداللطيف عبدالكريم مومثن

ذكرمحمد فؤاد صبىحي الفاهوم20162029078الهندسة الصناعيةبكالوريوس10565

ذكرمحمد خالد محمد الشيمي20162029081الهندسة الصناعيةبكالوريوس10566

أنثىتاله سمن  عبدالحميد دحبور20162029082الهندسة الصناعيةبكالوريوس10567

ذكرضياء الدين خالد مرفق ريا20162029083الهندسة الصناعيةبكالوريوس10568

أنثىتاال عمر محمد االزهرى20162029084الهندسة الصناعيةبكالوريوس10569

ذكرسعيد نادر سعيد عليان20162029085الهندسة الصناعيةبكالوريوس10570

ن الجيوىسي20162029086الهندسة الصناعيةبكالوريوس10571 ذكرعبدالرحمن بسام حسي 

ذكراحمد ماجد عبد الفتاح الشامي20162029087الهندسة الصناعيةبكالوريوس10572

ذكربهاء الدين جازي فيصل الخصاونه20162029088الهندسة الصناعيةبكالوريوس10573

ذكرمحمد هيثم جالل عبدهللا20162029089الهندسة الصناعيةبكالوريوس10574

انبكالوريوس10575 أنثىندى جمال شالش محمد20092071036هندسة الطن 

انبكالوريوس10576  شحادة الخليلي20092071043هندسة الطن 
ذكراحمد مصطفن

انبكالوريوس10577 ذكرمشعل فوزي عقلة الضابط20092071047هندسة الطن 

انبكالوريوس10578 أنثىهبه داهود محمد دبش20100071031هندسة الطن 

انبكالوريوس10579 ذكرعبد الرحمن مجدي مصطفن عالونه20102071005هندسة الطن 

انبكالوريوس10580 ي احمد عبيدات20110071036هندسة الطن 
ذكرمحمود لطفن

انبكالوريوس10581 ي20110071037هندسة الطن  ذكراحمد مازن خليل الزعث 

انبكالوريوس10582 ي20110071042هندسة الطن 
ن عماد احمد المومثن أنثىحني 

انبكالوريوس10583 ذكرطالل خالد مصطفن مسلم20112071007هندسة الطن 

انبكالوريوس10584 ذكرعلي منن  علي عبيدات20112071012هندسة الطن 

انبكالوريوس10585  بسام زكي خطاطبه20112071023هندسة الطن 
ن ذكرمعنر

انبكالوريوس10586 ذكرقضي علي محمود سمامعه20112071028هندسة الطن 

انبكالوريوس10587 ذكرعبيده محمود سليمان شويات20112071036هندسة الطن 

انبكالوريوس10588 ذكريوسف خالد سليم 20112071037هندسة الطن 

انبكالوريوس10589 أنثىارساء سلطان علي عريق20112071046هندسة الطن 

انبكالوريوس10590 ذكرحسام الدين مهند محمد الكال لده20112071052هندسة الطن 

انبكالوريوس10591 ذكراحمد عدنان رشيد الجراح     20120071003هندسة الطن 

انبكالوريوس10592 ذكرعوده محمد رشدي الرواشده     20120071007هندسة الطن 

انبكالوريوس10593 ذكراحمد عبدهللا محمد عكور     20120071011هندسة الطن 

انبكالوريوس10594 أنثىمها محمد ابراهيم الخطيب     20120071012هندسة الطن 

انبكالوريوس10595 ن     20120071014هندسة الطن  أنثىرند ايمن لويس الضباعي 

انبكالوريوس10596 ذكرعبدالرحمن شحاده احمد شايب    20120071016هندسة الطن 

انبكالوريوس10597 ذكركريم احمد محمد المبشر20120071020هندسة الطن 

انبكالوريوس10598 ذكريزيد احمد محمد عبد الواىلي20120071022هندسة الطن 

انبكالوريوس10599 ي المقابله20120071023هندسة الطن 
ذكرخالد عبدالمجيد راضن

انبكالوريوس10600 ي20120071024هندسة الطن 
ذكراحمد جمال محمد المومثن

انبكالوريوس10601 ن خالد نارص الشديفات20120071025هندسة الطن  أنثىحني 

انبكالوريوس10602 ن حسن البطاينه20120071026هندسة الطن  ذكراحمد حسي 

انبكالوريوس10603 ذكراسماعيل اسامه اسماعيل العمري20120071027هندسة الطن 

انبكالوريوس10604 ذكرعمر جميل رشيد ربابعه     20120071030هندسة الطن 

انبكالوريوس10605 ذكرشادي خالد محمد الزيود     20120071031هندسة الطن 

انبكالوريوس10606 أنثىمجد امجد محمد الشوابكه20120071032هندسة الطن 

انبكالوريوس10607 ذكرابراهيم صالح علي الصبح20120071034هندسة الطن 

انبكالوريوس10608 ذكرحمزه وليد محمود ابو هالله كريشان20122071001هندسة الطن 
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انبكالوريوس10609 ذكرعنان حكم مشن  عبدالحق20122071002هندسة الطن 

انبكالوريوس10610 ذكرمصطفن توفيق محمود الخالد20122071004هندسة الطن 

انبكالوريوس10611 ذكرتيسن  توفيق عوض العمري20122071014هندسة الطن 

انبكالوريوس10612 ذكرصهيب  محمد  علي مصطفن20122071015هندسة الطن 

انبكالوريوس10613 ن20122071018هندسة الطن  ذكرمهند احمد محمود شاهي 

انبكالوريوس10614 أنثىجمانه ايمن خليل ناطور20122071020هندسة الطن 

انبكالوريوس10615 ذكرعبدهللا يوسف محمد مقدادي20122071021هندسة الطن 

انبكالوريوس10616 ذكرعماد نزار فتىحي ابو قاسميه20122071022هندسة الطن 

انبكالوريوس10617 أنثىفاطمه احمد مفلح رمضان20122071026هندسة الطن 

انبكالوريوس10618 ي20122071029هندسة الطن 
ذكرانس محمد سالم السليثر

انبكالوريوس10619 ذكرسعد ابراهيم محمد مقدادي20122071032هندسة الطن 

انبكالوريوس10620 ذكررامي نبيل فايز قويدر20122071033هندسة الطن 

انبكالوريوس10621 ذكرراكان محمود محمد الحياصات20122071041هندسة الطن 

انبكالوريوس10622 ذكراحمد محمد احمد القريشات20122071043هندسة الطن 

انبكالوريوس10623 ذكرقضي سليمان عواد غنيمات20122071046هندسة الطن 

انبكالوريوس10624 ار محمد عبدهللا القرعان20122071049هندسة الطن  ذكررصن

انبكالوريوس10625 ذكرسعد عبداللطيف سليمان جباىلي20122071050هندسة الطن 

انبكالوريوس10626 ذكرابراهيم مروان ابراهيم صالح20122071052هندسة الطن 

انبكالوريوس10627 ي سعيد20122071055هندسة الطن 
أنثىبسمه محمد مصطفن بثن

انبكالوريوس10628 اب20122071056هندسة الطن  ذكرعبدهللا محمد جن  رسر

انبكالوريوس10629 ذكرعدي عبدالوهاب نمر بدران20122071057هندسة الطن 

انبكالوريوس10630 ذكرمحمد بشر عالء الدين محايري 20122071061هندسة الطن 

انبكالوريوس10631 ذكرعبد هللا محمد احمد بزبز20122071064هندسة الطن 

انبكالوريوس10632 ي عامر20122071066هندسة الطن 
ذكرعامر احمد محمود بثن

انبكالوريوس10633 ذكرصهيب موىس ابراهيم الخليلي20122071070هندسة الطن 

انبكالوريوس10634 ذكرحمزه أكرم موىس أبوعلوش20122071071هندسة الطن 

انبكالوريوس10635 ذكرانس محمد عيس صوانه20122071072هندسة الطن 

انبكالوريوس10636 ذكرانس عزمي عبدالفتاح ابونارص20122071079هندسة الطن 

انبكالوريوس10637 ن نوافله20130071001هندسة الطن  ذكرمحمد فراس حسي 

انبكالوريوس10638 ذكررعد عباس عيس القرعان20130071002هندسة الطن 

انبكالوريوس10639 ي20130071004هندسة الطن 
ذكرعامر حازم محمد المومثن

انبكالوريوس10640 ذكراكثم سامي محمد منسي20130071006هندسة الطن 

انبكالوريوس10641 أنثىريم نضال خالد عيس20130071009هندسة الطن 

انبكالوريوس10642 ذكرغيث بشار سعيد نعامنه20130071010هندسة الطن 

انبكالوريوس10643 ات20130071011هندسة الطن  ذكراياد محمد سالمه شقن 

انبكالوريوس10644 ذكرعمر خالد عبدالفتاح النجداوي20130071013هندسة الطن 

انبكالوريوس10645 ذكراحمد ناجح محمد المحاسنه20130071016هندسة الطن 

انبكالوريوس10646 ف الدين عبدالستار خليل غرايبه20130071017هندسة الطن  ذكررسر

انبكالوريوس10647 أنثىبتول حسن سليمان ارشيد20130071021هندسة الطن 

انبكالوريوس10648 ذكرمحمد سليمان علي الصمادى20130071024هندسة الطن 

انبكالوريوس10649 ذكرمؤيد سامي نايف الدغمي20130071025هندسة الطن 

انبكالوريوس10650 ذكرمؤيد صالح عوض النعيمي20130071027هندسة الطن 

انبكالوريوس10651 ذكريزن اياد محمد الجراح20130071031هندسة الطن 

انبكالوريوس10652 ذكررعد عدنان محمد مياس20130071032هندسة الطن 

انبكالوريوس10653 ي20130071033هندسة الطن 
أنثىيمامه احمد محمود المومثن

انبكالوريوس10654 ي20130071034هندسة الطن 
ذكرحسام محمد رضوان مومثن

انبكالوريوس10655 ذكرتامر جالل فارع معايعه20130071035هندسة الطن 

انبكالوريوس10656 ف الدين فرحان ابوالسميد20130071036هندسة الطن  أنثىفرح رسر

انبكالوريوس10657 يعه20130071037هندسة الطن  ذكريزن فتىحي يعقوب ابو رسر

انبكالوريوس10658 ذكرغيث حسن ارشود مهيدات20132071001هندسة الطن 

انبكالوريوس10659 ذكرمحمد حسن محمد الجراح20132071002هندسة الطن 
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انبكالوريوس10660 ذكرابراهيم وجدي غالب  اغا النمر 20132071005هندسة الطن 

انبكالوريوس10661 ي عدنان احمد قرعان20132071007هندسة الطن 
ذكرهانن

انبكالوريوس10662 ذكرراشد محمد الشحاده 20132071008هندسة الطن 

انبكالوريوس10663  علي الصمادي20132071012هندسة الطن 
ن ذكرعبد هللا حسي 

انبكالوريوس10664 ذكرمحمد زياد يارس نفاع20132071013هندسة الطن 

انبكالوريوس10665 أنثىشهد فيصل فرحان حرفوش20132071016هندسة الطن 

انبكالوريوس10666 ذكرصهيب شبلي محمد الخزاعله20132071017هندسة الطن 

انبكالوريوس10667 ذكرقيس سهيل اديب حداد20132071020هندسة الطن 

انبكالوريوس10668 ذكرسعد اكرم محمد حماشا20132071021هندسة الطن 

انبكالوريوس10669 ذكراحمد خرصن محمد ابوديه20132071022هندسة الطن 

انبكالوريوس10670 ن عبدالمعظي اسماعيل قصاد20132071025هندسة الطن  ذكرمعنر

انبكالوريوس10671 ذكرسيف الدين احمد علي أبورمان20132071030هندسة الطن 

انبكالوريوس10672 ن محمد سالم الشديفات20132071033هندسة الطن  أنثىحني 

انبكالوريوس10673 أنثىالعنود عدنان مقبل حراحشه20132071034هندسة الطن 

انبكالوريوس10674 ذكرحمزه نايف صالح العضايله20132071043هندسة الطن 

انبكالوريوس10675 ذكريوسف هشام يوسف عموره20132071047هندسة الطن 

انبكالوريوس10676 ذكريحث  عارف اسماعيل عبد الرحمن20132071051هندسة الطن 

انبكالوريوس10677 ذكرمهند غازى ابراهيم الخاليله20132071053هندسة الطن 

انبكالوريوس10678 ذكرمحمد جعفر مصطفن القضاه20132071056هندسة الطن 

انبكالوريوس10679 ذكرمحمد موىس حمدان الصمادي20132071058هندسة الطن 

انبكالوريوس10680 ذكرعمر حابس طارق العبابنه20132071068هندسة الطن 

انبكالوريوس10681 أنثىسوزان سليمان محمود الغزاوى20140071002هندسة الطن 

انبكالوريوس10682 ذكريزن عبدهللا محمد الخطيب20140071005هندسة الطن 

انبكالوريوس10683 أنثىروان محمود احمد عبداللطيف20140071007هندسة الطن 

انبكالوريوس10684 ذكرمحمود احمد محمود سمرين20140071009هندسة الطن 

انبكالوريوس10685 ن محمد الخليفات20140071010هندسة الطن  ذكرمحمد ياسي 

انبكالوريوس10686 ي20140071011هندسة الطن  ي علي الزعث 
أنثىروان عونن

انبكالوريوس10687 ذكرراتب غالب محمود الخطاطبه20140071015هندسة الطن 

انبكالوريوس10688 ذكرحسن احمد رمضان باهادي20140071020هندسة الطن 

انبكالوريوس10689 ن 20140071021هندسة الطن  ذكرمحمد طالب حسي 

انبكالوريوس10690 ذكرمعتصم محمد احمد النعامنه20140071022هندسة الطن 

انبكالوريوس10691 ذكرمحمد حامدي جمعه الحوامده20140071023هندسة الطن 

انبكالوريوس10692 ي20140071024هندسة الطن  ذكررائد عماد محمود السكىح 

انبكالوريوس10693 ذكرورد عثمان عبدالرحمن البسماوي20140071025هندسة الطن 

انبكالوريوس10694 ذكرفادي سمن  محمود ابوزياد20140071026هندسة الطن 

انبكالوريوس10695 أنثىيارا احمد عبدهللا الكايد20140071027هندسة الطن 

انبكالوريوس10696 ي20140071028هندسة الطن  ايات فهد فارس الزعث 
أنثى

انبكالوريوس10697 ذكرباسل سليم عيس الطراونه20140071029هندسة الطن 

انبكالوريوس10698 ن سليمان خليل النعيمات20140071030هندسة الطن  ذكرحسي 

انبكالوريوس10699 ذكراحمد عبد الكريم محمد  قوقزه20140071032هندسة الطن 

انبكالوريوس10700 ن عبيدات20142071002هندسة الطن  ذكرعالء محمد خرصن حسي 

انبكالوريوس10701 ذكرمصطفن ماجد مصطفن رحمه20142071003هندسة الطن 

انبكالوريوس10702 ذكرسيف صالح صالح حمايده20142071008هندسة الطن 

انبكالوريوس10703 ذكرمحمد طه محمد حرب20142071009هندسة الطن 

انبكالوريوس10704 ذكرليث فواز رائق النابلسي20142071014هندسة الطن 

انبكالوريوس10705 ذكرمحمد سيف سمن  عوده العبادي20142071016هندسة الطن 

انبكالوريوس10706 ذكرعبدالرحمن محمود محمد خليل20142071019هندسة الطن 

انبكالوريوس10707 ذكراحمد طارق خليل قدسية20142071023هندسة الطن 

انبكالوريوس10708 ذكرمحمد نورس منعم 20142071025هندسة الطن 

انبكالوريوس10709 ذكرمعاذ مروان محمود الجريري20142071031هندسة الطن 

انبكالوريوس10710 ي20142071032هندسة الطن 
ذكرأحمد لؤي محمود العانن
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انبكالوريوس10711 أنثىعهد احمد ابراهيم موىس سليمان20142071034هندسة الطن 

انبكالوريوس10712 ذكرعمار عبداالله صالح عودات20142071037هندسة الطن 

انبكالوريوس10713 ذكراسامه زاهي عبدهللا ملحم20142071038هندسة الطن 

انبكالوريوس10714 ي عقاب نصار20150071001هندسة الطن 
ذكرسيف هانن

انبكالوريوس10715 هللا20150071002هندسة الطن  أنثىشماء محمد نعيم خن 

انبكالوريوس10716 ن عبدالرحمن نارص20150071003هندسة الطن  أنثىمرام امي 

انبكالوريوس10717  علي الصقر20150071004هندسة الطن 
ن أنثىشيماء حسي 

انبكالوريوس10718 ذكرعبيده مىحي الدين فهد جرادات20150071005هندسة الطن 

انبكالوريوس10719 ذكرمصعب احمد محمد البدور20150071006هندسة الطن 

انبكالوريوس10720 ذكروسام محمد محمود النوافله20150071010هندسة الطن 

انبكالوريوس10721 ذكرحمزه عامر عاهد ست ابوها20150071011هندسة الطن 

انبكالوريوس10722 ذكرمحمد عماد اسحق الدن20150071012هندسة الطن 

انبكالوريوس10723 أنثىسماح صالح موىس المهيدات20150071016هندسة الطن 

انبكالوريوس10724 ذكراحمد عادل طه نظامي20150071017هندسة الطن 

انبكالوريوس10725 ن20150071018هندسة الطن  ذكراحمد عمر صياح صياحي 

انبكالوريوس10726 أنثىبيداء عمر كامل الخزاعلة20150071019هندسة الطن 

انبكالوريوس10727 ذكرعلي تركي علي سواعي20150071020هندسة الطن 

انبكالوريوس10728 ذكرمهند احمد فرحان عبيدات20150071021هندسة الطن 

انبكالوريوس10729 ي20150071022هندسة الطن  ذكربالل احمد عبدالمعظي الزعث 

انبكالوريوس10730 أنثىبنان نوح احمد قاسم20150071023هندسة الطن 

انبكالوريوس10731 ذكرمحمد عاطف محمود افليح20150071024هندسة الطن 

انبكالوريوس10732 ذكراحمد محمود احمد الدباس20150071025هندسة الطن 

انبكالوريوس10733 ذكرسليمان مصطفن سليمان ربابعه20150071027هندسة الطن 

انبكالوريوس10734 ذكرعالء علي محمد الرصايره20150071031هندسة الطن 

انبكالوريوس10735 ذكرعامر بن الصغن  بنمحمد 20150071032هندسة الطن 

انبكالوريوس10736 ن عبدهللا القضاه20150071033هندسة الطن  ذكراسامه حسي 

انبكالوريوس10737 ذكرعالء الدين عماد محمد الخواجه20152071001هندسة الطن 

انبكالوريوس10738 ي 20152071003هندسة الطن 
أنثىرؤى حسن عياد خليفن

انبكالوريوس10739 أنثىدعاء محمد سعده 20152071004هندسة الطن 

انبكالوريوس10740 ذكرمصعب حامد نارص عبابنه20152071006هندسة الطن 

انبكالوريوس10741 ي20152071009هندسة الطن 
أنثىساره محمد سليمان المومثن

انبكالوريوس10742 ذكرجمال عبدالنارص رشيد موىس20152071010هندسة الطن 

انبكالوريوس10743 ذكرخليل براء خليل جن 20152071015هندسة الطن 

انبكالوريوس10744 ذكرجميل محمد شهيد تومه 20152071019هندسة الطن 

انبكالوريوس10745 ذكرسلطان حاكم مشهور الفواعره20152071021هندسة الطن 

انبكالوريوس10746 ذكرصهيب اركان زيدان منسي20152071022هندسة الطن 

انبكالوريوس10747 ذكرحمزة محمد عبد الفتاح المسعود20152071024هندسة الطن 

انبكالوريوس10748 ذكرعمر مصطفن اسبانيا 20152071026هندسة الطن 

انبكالوريوس10749 ذكرعبدهللا ابوبكر عبدهللا الشي20152071029هندسة الطن 

انبكالوريوس10750 ذكريوسف سليم محمد علي20152071031هندسة الطن 

انبكالوريوس10751 ن موىس يحث 20152071033هندسة الطن  ذكرخليل ابراهيم حسي 

انبكالوريوس10752 ذكرحسام محمد موىس الطراونه20160071001هندسة الطن 

انبكالوريوس10753 ذكراسامه احمد محمد الدرابسه20160071002هندسة الطن 

انبكالوريوس10754 ذكرسامر جهاد بدران جرادات20160071003هندسة الطن 

انبكالوريوس10755 أنثىدينا عبدالرحيم محمد الحو20160071004هندسة الطن 

انبكالوريوس10756 أنثىميار ايمن عبدالكريم زيدان20160071005هندسة الطن 

انبكالوريوس10757 ذكرعبدهللا احمد جميل الجرادين20160071007هندسة الطن 

انبكالوريوس10758 ذكرزيد عبدهللا محمد الخطيب20160071008هندسة الطن 

انبكالوريوس10759 ذكرعبدالرحمن مناضل غالب الريماوي20160071009هندسة الطن 

انبكالوريوس10760 ذكرجهاد محمود مفلح الجراح20160071010هندسة الطن 

انبكالوريوس10761 ذكرمحمد صالح علي دغش20160071011هندسة الطن 
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انبكالوريوس10762 ذكراسامه باسم محمود طه20160071012هندسة الطن 

انبكالوريوس10763 أنثىقمر احمد خليل العزه20160071013هندسة الطن 

انبكالوريوس10764 ذكراياس عبدالرحمن كامل احمرو20160071015هندسة الطن 

انبكالوريوس10765 ذكرايوب صقر مصطفن الصقور20160071016هندسة الطن 

انبكالوريوس10766 ذكربشار احمد عبدالجليل البطوش20160071019هندسة الطن 

انبكالوريوس10767 ي20160071021هندسة الطن 
ذكرليث يوسف محمد المومثن

انبكالوريوس10768 أنثىشذى موىس نهار المساعفه20160071022هندسة الطن 

انبكالوريوس10769 ن احمد خمايسه20160071023هندسة الطن  ذكراحمد حسي 

انبكالوريوس10770 ي20160071024هندسة الطن 
ن صافن ذكرمحمد نظمي حسي 

انبكالوريوس10771 ذكرصالح ماجد صالح مقدادى20160071025هندسة الطن 

انبكالوريوس10772 هديل علي ابراهيم سوالمه20160071026هندسة الطن 
أنثى

انبكالوريوس10773 يىحي20160071027هندسة الطن  ي الدين عاطف صالح مسنر
ذكرمحمد تفر

انبكالوريوس10774 ذكرحماد عمر حماد الخزاعله20160071028هندسة الطن 

انبكالوريوس10775 ي بكر20160071029هندسة الطن 
أنثىاسيل سمن  عبدالمهدى بثن

انبكالوريوس10776 ذكريارس طالب هاشم شن 20162071001هندسة الطن 

انبكالوريوس10777 ذكرعبدالمؤمن مانتاويل غوماندر 20162071002هندسة الطن 

انبكالوريوس10778 أنثىبراءه ابراهيم عبد الكريم فريحات20162071004هندسة الطن 

انبكالوريوس10779 ذكردانيال عبدالمسيح داود المجروح20162071010هندسة الطن 

انبكالوريوس10780 ن محمد احمد خزاعله20162071012هندسة الطن  ذكرمعنر

انبكالوريوس10781 ذكرعمر كمال عمر سمحان20162071013هندسة الطن 

انبكالوريوس10782 ي مصطفن20162071014هندسة الطن 
أنثىسندس علي سالم بثن

انبكالوريوس10783 ذكرسلطان علي محمد الكوره20162071015هندسة الطن 

انبكالوريوس10784 ذكرعلي عدنان محمود الحموري20162071016هندسة الطن 

انبكالوريوس10785 ذكرمحمد نواف محمود أبوهزاع20162071017هندسة الطن 

انبكالوريوس10786 ذكرمحمد احمد عبدالرحمن احمد20162071019هندسة الطن 

انبكالوريوس10787 ذكرمحمد احمد سند الجبور20162071020هندسة الطن 

انبكالوريوس10788 ذكرمحمد احمد سيد ابراهيم20162071021هندسة الطن 

انبكالوريوس10789 ي ملحم20162071022هندسة الطن 
ذكرمحمد احمد محمود بثن

ذكراحمد اسماعيل محمود عوض هللا20092200008الهندسة النوويةبكالوريوس10790

ي20100200028الهندسة النوويةبكالوريوس10791
ذكرقتيبه صالح علي الحورانن

ي ال سفران العجمي20102200002الهندسة النوويةبكالوريوس10792
ي فهيد شافن

ذكرشافن

ذكرموىس جمال سالم البدارنه20110200020الهندسة النوويةبكالوريوس10793

ذكرعبدالرحمن سليم عبدالرحمن تفاحه20112200013الهندسة النوويةبكالوريوس10794

ذكراسيد زكريا احمد ربابعه20112200014الهندسة النوويةبكالوريوس10795

ي     20120200001الهندسة النوويةبكالوريوس10796 ن محمد الخضن  أنثىهبه ياسي 

أنثىايمان هيثم محمد الصمادى20120200010الهندسة النوويةبكالوريوس10797

ذكرابراهيم محمد محمود بطاينه    20120200013الهندسة النوويةبكالوريوس10798

ذكرمعاذ سامي منصور الدبيسي     20120200014الهندسة النوويةبكالوريوس10799

أنثىايه نائل احمد العرود     20120200017الهندسة النوويةبكالوريوس10800

ذكرعلي صالح احسن االكوع20120200018الهندسة النوويةبكالوريوس10801

ذكرسيف خالد عمر أبوجاموس20122200004الهندسة النوويةبكالوريوس10802

أنثىرهف محمد محمود الجباىلي20122200006الهندسة النوويةبكالوريوس10803

ذكرايمن  احمد علي الرشيد20122200009الهندسة النوويةبكالوريوس10804

ن عبدالحليم محمد خاليله20122200012الهندسة النوويةبكالوريوس10805 أنثىلجي 

ن     20122200015الهندسة النوويةبكالوريوس10806 ي ياسي 
ذكرقضي محمد علي بثن

ذكرشامخ عبدالسالم محمد الشبول20122200017الهندسة النوويةبكالوريوس10807

ي20122200019الهندسة النوويةبكالوريوس10808
ذكرصالح عدنان صالح البيثر

ي20130200001الهندسة النوويةبكالوريوس10809
ذكرمجاهد ابراهيم سلمان المومثن

ذكرخلدون علي محمد الداود20130200006الهندسة النوويةبكالوريوس10810

ي القوص20130200008الهندسة النوويةبكالوريوس10811
أنثىغاده يوسف مصطفن شكوكانن

ذكرالمنترصباهلل ابراهيم حسن البلوي20130200009الهندسة النوويةبكالوريوس10812
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أنثىسماح احمد نجم البدور20130200010الهندسة النوويةبكالوريوس10813

ات20130200011الهندسة النوويةبكالوريوس10814 أنثىجنات ابراهيم محمود الشقن 

ذكراحمد بسام طالب الخطيب20130200014الهندسة النوويةبكالوريوس10815

أنثىاحالم يزيد محمد رواشده20130200015الهندسة النوويةبكالوريوس10816

يىحي20130200017الهندسة النوويةبكالوريوس10817 أنثىاصال عاطف صالح مسنر

ي رفيق ابوخرصن20130200018الهندسة النوويةبكالوريوس10818
أنثىبراءه هانن

أنثىدانا محمود فهد عثامنه20130200020الهندسة النوويةبكالوريوس10819

أنثىلبثن خليل محمد الرجوب20132200003الهندسة النوويةبكالوريوس10820

ن سليمان الحماد20132200004الهندسة النوويةبكالوريوس10821 أنثىاصاله حسي 

ذكرراشد عبدالحكيم طه المرصى20132200005الهندسة النوويةبكالوريوس10822

أنثىبيان رائد صالح الشنظي20140200002الهندسة النوويةبكالوريوس10823

أنثىسوزان عمر سليمان غرايبه20140200003الهندسة النوويةبكالوريوس10824

ي الدين محمد عبيدات20140200009الهندسة النوويةبكالوريوس10825
أنثىميس تفر

هبه اياد علي خفاجه20140200013الهندسة النوويةبكالوريوس10826
أنثى

أنثىرزان محمد عبدهللا الجريان20140200015الهندسة النوويةبكالوريوس10827

ذكرمهند ماهر منن  العلي20140200017الهندسة النوويةبكالوريوس10828

أنثىايات محمد سليم السحيم20140200018الهندسة النوويةبكالوريوس10829

ذكريزن محمد سند المسلم20140200019الهندسة النوويةبكالوريوس10830

ي20140200020الهندسة النوويةبكالوريوس10831
أنثىهبه صالح فالح الجهثن

ي صخر20140200021الهندسة النوويةبكالوريوس10832
أنثىاشجان غالب مخلد الحماد بثن

فاطمه علي سليم الزيدان20140200022الهندسة النوويةبكالوريوس10833
أنثى

ذكرارقم محمد سند السمور20140200023الهندسة النوويةبكالوريوس10834

أنثىسىح  عبدهللا مطلب السبيله20140200025الهندسة النوويةبكالوريوس10835

أنثىرغد طايل طالب الزعينر20140200027الهندسة النوويةبكالوريوس10836

أنثىعرين خليف فالح الديكه20140200028الهندسة النوويةبكالوريوس10837

أنثىايات عادل محمد حنانه20140200029الهندسة النوويةبكالوريوس10838

أنثىبراءه مفلح هجيج الرواجفه20142200002الهندسة النوويةبكالوريوس10839

ن حسونه20142200004الهندسة النوويةبكالوريوس10840 أنثىساره وحيد امي 

ذكرعفيف محمد عفيف مراد20142200006الهندسة النوويةبكالوريوس10841

أنثىجنان طلعت فهمي عكاره20142200007الهندسة النوويةبكالوريوس10842

ذكرقضي سامح عبدالكريم الدويري20142200009الهندسة النوويةبكالوريوس10843

ذكراياد كامل شاكر االغا20142200011الهندسة النوويةبكالوريوس10844

ذكرطارق اسامه صالح العمرى20142200012الهندسة النوويةبكالوريوس10845

ي سلمان20142200013الهندسة النوويةبكالوريوس10846
ذكرفادي محمد محيسن بثن

أنثىمرام احمد رضوان الجراح20150200004الهندسة النوويةبكالوريوس10847

أنثىنادين نوزت فؤاد االبده20150200007الهندسة النوويةبكالوريوس10848

ذكرعالء يعقوب احمد الضامن20150200008الهندسة النوويةبكالوريوس10849

أنثىوعد احمد مىحي الدين اليحث 20150200009الهندسة النوويةبكالوريوس10850

ذكراليمان محمد فيصل عبيدات20150200010الهندسة النوويةبكالوريوس10851

أنثىايه احمد فالح حواري20150200011الهندسة النوويةبكالوريوس10852

أنثىساميه عوض عبدالرحمن عوض20150200012الهندسة النوويةبكالوريوس10853

عبن  محمد علي الشلول20150200013الهندسة النوويةبكالوريوس10854
أنثى

أنثىفاطمه يوسف علي الجوارنه20150200014الهندسة النوويةبكالوريوس10855

ن الصفدي20150200018الهندسة النوويةبكالوريوس10856 أنثىفرح رائد حسي 

ن20150200020الهندسة النوويةبكالوريوس10857 ن حسن سالمه النعامي  ذكرحسي 

ذكرعيس زهن  رسمي العياش20150200021الهندسة النوويةبكالوريوس10858

ن20150200022الهندسة النوويةبكالوريوس10859 ذكرمحمود قاسم طاهر ياسي 

أنثىتيماء ابراهيم قاسم الشقران20152200002الهندسة النوويةبكالوريوس10860

ذكرراكان علي محمد معابره20152200003الهندسة النوويةبكالوريوس10861

ذكرعادل فاروق عادل غانم20152200004الهندسة النوويةبكالوريوس10862

ي حمد20152200006الهندسة النوويةبكالوريوس10863
أنثىيارا غسان صالح بثن
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ذكراحمد علي فوزى الطالفحه20152200008الهندسة النوويةبكالوريوس10864

ذكرسطام خالد صالح الشمري20152200010الهندسة النوويةبكالوريوس10865

ذكرصهيب احمد عبدالقادر االحمد20152200011الهندسة النوويةبكالوريوس10866

ذكرزيد بهاء الدين يوسف ابوالوي20152200012الهندسة النوويةبكالوريوس10867

ن20160200001الهندسة النوويةبكالوريوس10868 ذكراحمد نبيل محمود شاهي 

ذكرمحمد احمد حسن الشايب20160200003الهندسة النوويةبكالوريوس10869

ذكرعمر قضي محمد عبابنه20160200004الهندسة النوويةبكالوريوس10870

ذكراسامه عادل محمد ابوزيتون20160200006الهندسة النوويةبكالوريوس10871

ن فاروق عبدهللا الشناق20160200008الهندسة النوويةبكالوريوس10872 ذكرمعنر

ذكررشيد محمد احمد ثويران20160200009الهندسة النوويةبكالوريوس10873

ذكرخالد عبدالكريم منصور البدارين20160200010الهندسة النوويةبكالوريوس10874

ي الخضور20160200014الهندسة النوويةبكالوريوس10875
أنثىساره عبدالرحيم حسثن

ذكرعبدهللا محمد حامد الشديفات20160200015الهندسة النوويةبكالوريوس10876

ن عبدهللا طالفحه20160200016الهندسة النوويةبكالوريوس10877 ذكرعبدهللا حسي 

أنثىاالء ابراهيم محمد عبدالرحمن20160200017الهندسة النوويةبكالوريوس10878

أنثىارساء طارق خالد القرعان20160200018الهندسة النوويةبكالوريوس10879

ذكرسيف فراس فارس ابوعاضي20160200019الهندسة النوويةبكالوريوس10880

ي الفريوان20160200020الهندسة النوويةبكالوريوس10881
ذكرمحمد نواف ثانن

أنثىصفاء حسن اخليف حراحشه20160200021الهندسة النوويةبكالوريوس10882

ذكرمحمد احمد منصور العودات20160200022الهندسة النوويةبكالوريوس10883

ذكربالل محمد رياض عوادين20160200023الهندسة النوويةبكالوريوس10884

أنثىيارا عزام عمر الزقة20162200001الهندسة النوويةبكالوريوس10885

ن20162200003الهندسة النوويةبكالوريوس10886 أنثىعال نضال بوسف حواشي 

يم20162200007الهندسة النوويةبكالوريوس10887 أنثىبلقيس حيدر علي الشر

أنثىامنه ادريس بكري حمدان20072030242الصيدلةبكالوريوس10888

 الشامي20090030121الصيدلةبكالوريوس10889
ن احمد مصطفن أنثىحني 

منال علي الهادي غانمي20090030194الصيدلةبكالوريوس10890
أنثى

ن الشطناوي20092030126الصيدلةبكالوريوس10891 ن منصور حسي  ذكرمعي 

ي20092030257الصيدلةبكالوريوس10892 ذكرعلي احسان عبد الخفاج 

ي عبد هللا نارص20092030258الصيدلةبكالوريوس10893 بتول عبد النث 
أنثى

أنثىتسنيم عصام سيف الدين قرمش20100030021الصيدلةبكالوريوس10894

هديل باسم علي الخصاونه20100030068الصيدلةبكالوريوس10895
أنثى

أنثىاروى عبدالعزيز محمد طشطوش20100030074الصيدلةبكالوريوس10896

ذكرجمال عبد النارص نارص ثابت حلبوب20100030110الصيدلةبكالوريوس10897

أنثىرنا حسام عبدالرزاق أبوطالب20100030148الصيدلةبكالوريوس10898

يف20102030001الصيدلةبكالوريوس10899 ذكرابراهيم محمد عبد هللا آل رسر

ن ادم20102030011الصيدلةبكالوريوس10900 ن حسي  أنثىسهن  ياسي 

ن حسن موىس ابو عاقوله20102030164الصيدلةبكالوريوس10901 أنثىالي 

أنثىعزيزه ابو بكر يحث  ابراهيم20102030185الصيدلةبكالوريوس10902

ذكرعمر حمود راوح سعيد القدىسي20102030205الصيدلةبكالوريوس10903

أنثىبراءه محمود عبدالعزيز نباص20102030212الصيدلةبكالوريوس10904

ذكرحذيفه عياد عبد الرازق جرار20102030219الصيدلةبكالوريوس10905

ذكرمحمد زيد ذيب الغزاوي20102030223الصيدلةبكالوريوس10906

ات20102030228الصيدلةبكالوريوس10907 ذكرحازم خالد عبد الكريم  الخضن 

ن20102030229الصيدلةبكالوريوس10908 االء علي محمد المبيضي 
أنثى

أنثىافنان محمد صبىحي جابر20110030001الصيدلةبكالوريوس10909

أنثىمها اسحاق محمد الفواضله20110030005الصيدلةبكالوريوس10910

أنثىمنار ابراهيم سليمان الجوارنه20110030082الصيدلةبكالوريوس10911

أنثىمها منذر محمود جمحاوي20110030098الصيدلةبكالوريوس10912

ذكرسالم عبدالرحمن محمد الهويدي20110030108الصيدلةبكالوريوس10913

أنثىدانا احمد محمد غرايبه20110030118الصيدلةبكالوريوس10914
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ذكرجميل عبده احمد القرون20110030127الصيدلةبكالوريوس10915

أنثىميار مجدي محمد خميس السيد20110030136الصيدلةبكالوريوس10916

أنثىنور راتب فؤاد سوسان20110030140الصيدلةبكالوريوس10917

أنثىايمان مصدق احمد حمزه20110030141الصيدلةبكالوريوس10918

أنثىدانيه عطاهللا عزمي السارى20110030143الصيدلةبكالوريوس10919

أنثىوعد احمد محمد عبيدات20110030148الصيدلةبكالوريوس10920

ن حسام خليل أبوملوح20110030151الصيدلةبكالوريوس10921 أنثىحني 

ن غرايبه20110030152الصيدلةبكالوريوس10922 ذكرمحمد علي امي 

أنثىبثينه محمد خليف حتامله20110030162الصيدلةبكالوريوس10923

ذكرالحارث زبن  العبد الوهاب 20110030166الصيدلةبكالوريوس10924

ذكرعبد هللا سالم سلمان باكرمان20110030173الصيدلةبكالوريوس10925

ذكراحمد ابراهيم سالم البطران20110030174الصيدلةبكالوريوس10926

أنثىفرح انور مريحيل شطناوي20110030180الصيدلةبكالوريوس10927

أنثىامل محمد خن  اسعد  النوارصه20110030181الصيدلةبكالوريوس10928

أنثىحنان خلف احمد العمرى20110030183الصيدلةبكالوريوس10929

ي عواد20110030185الصيدلةبكالوريوس10930
أنثىدعاء غسان موىس بثن

أنثىبيان خالد محمود مساعده20110030186الصيدلةبكالوريوس10931

أنثىرزان محمد احمد الجمل20110030187الصيدلةبكالوريوس10932

ي20110030188الصيدلةبكالوريوس10933
ي سلطان الطعانن

أنثىاسيل ضافن

ي ملحم20110030190الصيدلةبكالوريوس10934
ي عبدالقادر بثن

ذكرمحمد هانن

أنثىندى عبدهللا اسماعيل اسماعيل20112030009الصيدلةبكالوريوس10935

مي مجاهد محمود قنع20112030029الصيدلةبكالوريوس10936
أنثى

أنثىاالء حسن احمد أبوباشا20112030162الصيدلةبكالوريوس10937

أنثىرايه محمد خالد مطر20112030167الصيدلةبكالوريوس10938

أنثىاسيل جمال خليل عشا20112030195الصيدلةبكالوريوس10939

أنثىارساء عمر فواز الحوامده20112030199الصيدلةبكالوريوس10940

ذكرعمار محمد فالح معايعه20112030201الصيدلةبكالوريوس10941

ذكرمعتصم مصطفن قطيش 20112030210الصيدلةبكالوريوس10942

ن 20112030226الصيدلةبكالوريوس10943 أنثىهيا نزيه ياسي 

ي 20112030256الصيدلةبكالوريوس10944 سنا نبيل  الدرون 
أنثى

أنثىدانيا نظمي ضيف هللا غرايبه20112030261الصيدلةبكالوريوس10945

أنثىحنان احمد مصطفن شهاب20112030264الصيدلةبكالوريوس10946

أنثىسارة ابراهيم صالح صدقة20112030266الصيدلةبكالوريوس10947

ديما علي نارص الغرايبه20112030270الصيدلةبكالوريوس10948
أنثى

ذكرمحمد جادو عوض 20112030272الصيدلةبكالوريوس10949

ي20112030281الصيدلةبكالوريوس10950
أنثىرهف طالل صيتان الماضن

ي سليم20112030284الصيدلةبكالوريوس10951
ثراء علي عبدالقادر بثن

أنثى

أنثىهنادي عبدهللا موىس الشديفات20112030286الصيدلةبكالوريوس10952

ذكرعلي عبد هللا محمد الشبول20112030290الصيدلةبكالوريوس10953

ذكرعمار ناجح محمد البعول20112030291الصيدلةبكالوريوس10954

أنثىعبن  عيس محمد الهليل20112030292الصيدلةبكالوريوس10955

ذكرمحمد خرصن محمد عواوده20112030293الصيدلةبكالوريوس10956

ذكرغيث عزام السباعي 20112030294الصيدلةبكالوريوس10957

ي     20120030001الصيدلةبكالوريوس10958
أنثىبراءه فواز محمد الفن

أنثىاالء محمود سليمان الطراونه    20120030002الصيدلةبكالوريوس10959

أنثىرايه عبدهللا سليم الرجوب    20120030004الصيدلةبكالوريوس10960

أنثىاسالم رباح جميل الحلمان20120030005الصيدلةبكالوريوس10961

دانة ركان علي ابو عمر20120030006الصيدلةبكالوريوس10962
أنثى

أنثىرفاه فوزي محمود عكور20120030007الصيدلةبكالوريوس10963

أنثىجثن خالد محمد حماشا      20120030008الصيدلةبكالوريوس10964

ي20120030009الصيدلةبكالوريوس10965
 زياد علي المومثن

ن أنثىحني 
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أنثىرسى عبدالحميد محمد االقطش20120030010الصيدلةبكالوريوس10966

 سامي عبدالعزيز عبده    20120030011الصيدلةبكالوريوس10967
ن مي  أنثىنن 

أنثىمنار عياده عليان الطعامسه    20120030013الصيدلةبكالوريوس10968

أنثىاسيل محمد طالب الدقس     20120030014الصيدلةبكالوريوس10969

ن ابراهيم راجح     20120030015الصيدلةبكالوريوس10970 أنثىحال حسي 

ي    20120030017الصيدلةبكالوريوس10971
ن الكسوانن أنثىهديل درويش حسي 

أنثىعلياء عباس اسحق االخرس20120030020الصيدلةبكالوريوس10972

وز مىحي الدين احمد القرعان20120030021الصيدلةبكالوريوس10973 أنثىفن 

ن     20120030023الصيدلةبكالوريوس10974 أنثىخوله خالد محمود ابوحسي 

أنثىساجده محمد عوض الضميدات20120030024الصيدلةبكالوريوس10975

يف محمد الكردى     20120030025الصيدلةبكالوريوس10976 ن رسر أنثىياسمي 

أنثىاثار زايد محمد طاهات     20120030027الصيدلةبكالوريوس10977

مجد علي سليم الزيدان     20120030028الصيدلةبكالوريوس10978
أنثى

أنثىعبله محمد ماجد العبيدات     20120030029الصيدلةبكالوريوس10979

أنثىانفال عبدالجبار حمد 20120030030الصيدلةبكالوريوس10980

أنثىروان عامر غالب الجيطان20120030032الصيدلةبكالوريوس10981

أنثىريم نبيل سعيد طحاينه     20120030033الصيدلةبكالوريوس10982

أنثىاري    ج يوسف محمود النادي20120030034الصيدلةبكالوريوس10983

أنثىرانيا عطاهللا نارص مشه     20120030035الصيدلةبكالوريوس10984

ن الرواشده     20120030036الصيدلةبكالوريوس10985 أنثىشذى محمود حسي 

ن     20120030037الصيدلةبكالوريوس10986 أنثىسوزان وائل نعيم ياسي 

أنثىهبه عبدالكريم يوسف الدراغمه   20120030038الصيدلةبكالوريوس10987

أنثىهبه مصطفن سعيد حسن      20120030040الصيدلةبكالوريوس10988

أنثىشذى محمد احمد الشاعر     20120030041الصيدلةبكالوريوس10989

أنثىارساء عدنان داود داود     20120030043الصيدلةبكالوريوس10990

أنثىاسيل احمد خالد االحمد     20120030044الصيدلةبكالوريوس10991

ي20120030045الصيدلةبكالوريوس10992
ي شانر

أنثىلميس جمال شانر

ي مرعي     20120030047الصيدلةبكالوريوس10993
أنثىاباء خالد صالح بثن

أنثىعائشه محمد حسن االزايده20120030048الصيدلةبكالوريوس10994

أنثىلينا خالد احمد عبدالقادر    20120030049الصيدلةبكالوريوس10995

أنثىصفاء عبدالمجيد احمد الجداونه   20120030050الصيدلةبكالوريوس10996

ي داود خليل أبوكويك    20120030051الصيدلةبكالوريوس10997
أنثىامانن

ي اعبيد المعاقبه    20120030052الصيدلةبكالوريوس10998 أنثىميساء ثلىح 

ايه سلطان عبدالحميد المطرمي   20120030053الصيدلةبكالوريوس10999
أنثى

أنثىاباء موىس طه المحارمه     20120030054الصيدلةبكالوريوس11000

أنثىسناء نرص عواد ايوب      20120030057الصيدلةبكالوريوس11001

أنثىساره عبدالكريم محمد العيطان20120030058الصيدلةبكالوريوس11002

أنثىجمانه محمد احمد طه      20120030059الصيدلةبكالوريوس11003

أنثىايناس ابراهيم حسن الرفايعه    20120030060الصيدلةبكالوريوس11004

أنثىغدي كمال عمر رمان      20120030061الصيدلةبكالوريوس11005

أنثىرزان سعيد محمد خالد      20120030062الصيدلةبكالوريوس11006

رن  محمد غازى الجوبان     20120030065الصيدلةبكالوريوس11007
أنثى

أنثىاالء كمال الدين ذيب عموره    20120030071الصيدلةبكالوريوس11008

أنثىميس ايمن عبدالرحمن سقالوي    20120030073الصيدلةبكالوريوس11009

أنثىايمان رياض هالل العمايره    20120030074الصيدلةبكالوريوس11010

ن    20120030075الصيدلةبكالوريوس11011 ذكرفيصل رضوان موىس السالمي 

أنثىرشا عماد الدين عبدالرؤوف خرصن   20120030077الصيدلةبكالوريوس11012

أنثىبيان محمد احمد الخراشقه20120030080الصيدلةبكالوريوس11013

أنثىغدير فواز محمود سكر      20120030081الصيدلةبكالوريوس11014

ن     20120030082الصيدلةبكالوريوس11015 أنثىسندس اياد عمران الياسي 

ايات جهاد علي أبوشامه     20120030083الصيدلةبكالوريوس11016
أنثى
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أنثىسماح باسم عبدالكريم شطناوى    20120030086الصيدلةبكالوريوس11017

ن وليد محمود القناص    20120030087الصيدلةبكالوريوس11018 أنثىمادلي 

أنثىاكرام بسام مرشد روابده     20120030089الصيدلةبكالوريوس11019

أنثىتسنيم قاسم محمود السعدي     20120030090الصيدلةبكالوريوس11020

أنثىافنان محمد راشد الدغمي     20120030091الصيدلةبكالوريوس11021

أنثىرناد مراد يوسف أبوحالوه    20120030092الصيدلةبكالوريوس11022

االء انور علي خطاب      20120030093الصيدلةبكالوريوس11023
أنثى

أنثىدانا منصور محمد المشاقبة    20120030094الصيدلةبكالوريوس11024

أنثىمها فؤاد سليمان سليمان     20120030095الصيدلةبكالوريوس11025

ذكراحمد محمود سالمه الحياري20120030096الصيدلةبكالوريوس11026

سميه محمد علي مفلح      20120030100الصيدلةبكالوريوس11027
أنثى

أنثىاسيل محمود محمد صوافطه     20120030103الصيدلةبكالوريوس11028

أنثىتسنيم فيصل محمد محمد  الرفاعي20120030104الصيدلةبكالوريوس11029

ين ظاهر بركات الرشدان    20120030105الصيدلةبكالوريوس11030 أنثىسن 

ك20120030106الصيدلةبكالوريوس11031 ذكرمحمد منن  عزيز النر

أنثىساره محمد شحاده االحمد20120030107الصيدلةبكالوريوس11032

ن20120030108الصيدلةبكالوريوس11033 أنثىصفاء سمن  محمد حسي 

أنثىنور فاضل محمود الغرايبه20120030109الصيدلةبكالوريوس11034

ى20120030111الصيدلةبكالوريوس11035 أنثىنورا عماد يوسف الطن 

ي20120030113الصيدلةبكالوريوس11036
أنثىتقوى فؤاد عبدالعزيز المومثن

أنثىيارا فيصل محمود أبوسليم20120030115الصيدلةبكالوريوس11037

ي     20120030117الصيدلةبكالوريوس11038
ي هانن

ساىلي محمد شوكت بثن
أنثى

أنثىعنان محمود محمد أبوديه     20120030122الصيدلةبكالوريوس11039

أنثىجيهان اسماعيل عطيه الخاليفه    20120030123الصيدلةبكالوريوس11040

أنثىصبا يوسف حامد الضمور     20120030125الصيدلةبكالوريوس11041

أنثىخوله عبدهللا سليمان سليمان    20120030126الصيدلةبكالوريوس11042

ن درويش20120030131الصيدلةبكالوريوس11043 أنثىسلم احمد حسي 

 علي الزيود20120030133الصيدلةبكالوريوس11044
ن أنثىآية حسي 

ي20120030134الصيدلةبكالوريوس11045
ي هانن

أنثىانوار باسم محمد بثن

ذكرمحمد عبد الرحمن عمر باكرمان20120030136الصيدلةبكالوريوس11046

أنثىريم خالد محمود فقيه20120030137الصيدلةبكالوريوس11047

ذكرعبدالمجيد صالح احسن مانع20120030140الصيدلةبكالوريوس11048

أنثىوفاء محمد عطيه فرج هللا20120030141الصيدلةبكالوريوس11049

براءة محمد علي الخاليلة20120030142الصيدلةبكالوريوس11050
أنثى

أنثىوفاء سعيد سالم درويش20120030143الصيدلةبكالوريوس11051

أنثىناديا باسم محمد المحافظه20120030144الصيدلةبكالوريوس11052

أنثىتقوى صياح محمد العكش20120030145الصيدلةبكالوريوس11053

ي20120030146الصيدلةبكالوريوس11054  الزعث 
ن أنثىفرح يوسف حسي 

أنثىفرح سعيد ابراهيم الردايده    20120030147الصيدلةبكالوريوس11055

أنثىعرين منصور احمد حرب20120030148الصيدلةبكالوريوس11056

أنثىسالم خالد محمد عبيدات     20120030149الصيدلةبكالوريوس11057

أنثىزين محمد منذر حجازي      20120030151الصيدلةبكالوريوس11058

أنثىبتول مبارك محمد الطراونه20120030152الصيدلةبكالوريوس11059

أنثىرماح تيسن  محمد العلوان20120030153الصيدلةبكالوريوس11060

أنثىاسماء عبدالرحيم عبدهللا سالم20120030154الصيدلةبكالوريوس11061

أنثىتسنيم عصام محمد قباعه20120030155الصيدلةبكالوريوس11062

أنثىعبن  طالل زايد ملكاوى20120030157الصيدلةبكالوريوس11063

ذكرقتيبة عبدهللا احمد الحسبان20120030159الصيدلةبكالوريوس11064

أنثىهيا فتىحي سالمه الرواحنه20120030161الصيدلةبكالوريوس11065

أنثىميس زكريا يونس درادكة20120030162الصيدلةبكالوريوس11066

ن العموش20120030163الصيدلةبكالوريوس11067 أنثىروان سليمان حسي 
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ذكرمحمد صفوان عبدهللا النعمان20120030165الصيدلةبكالوريوس11068

ذكرمحمود خالد محمد نرصهللا20120030166الصيدلةبكالوريوس11069

نادين محمد علي الجوارنه     20120030168الصيدلةبكالوريوس11070
أنثى

أنثىايه فراس خليل أبوطالب     20120030169الصيدلةبكالوريوس11071

أنثىساجده محمد حمدان الشحان    20120030170الصيدلةبكالوريوس11072

عه     20120030171الصيدلةبكالوريوس11073 ي جمال نارص الشر
أنثىامانن

افنان ماجد علي عياد      20120030172الصيدلةبكالوريوس11074
أنثى

ي     20120030173الصيدلةبكالوريوس11075 رشا عماد مبارك الزعث 
أنثى

ي خالد احمد البعول20120030174الصيدلةبكالوريوس11076
أنثىامانن

وق شاهر احمد حميدات     20120030176الصيدلةبكالوريوس11077 أنثىرسر

يىحي20120030177الصيدلةبكالوريوس11078 أنثىريمه سليمان محمود مسنر

أنثىايه يارس ابراهيم حتامله     20120030178الصيدلةبكالوريوس11079

أنثىغفران زياد احمد دواغره     20120030179الصيدلةبكالوريوس11080

أنثىساجده منن  محمود عبيدات     20120030180الصيدلةبكالوريوس11081

أنثىلم محمد عبدالفتاح الحوامده20120030181الصيدلةبكالوريوس11082

أنثىريم جميل احمد القضاه     20120030182الصيدلةبكالوريوس11083

ناديه خالد علي غنيم      20120030183الصيدلةبكالوريوس11084
أنثى

ي     20120030184الصيدلةبكالوريوس11085
انوار سامي حمد المومثن

أنثى

ي     20120030185الصيدلةبكالوريوس11086
أنثىشيماء محمد احمد المومثن

أنثىبيان محمد عبدالرحيم االبراهيم   20120030186الصيدلةبكالوريوس11087

أنثىعبن  خالد مصطفن قازان     20120030187الصيدلةبكالوريوس11088

أنثىصبا عصمت محمود عبابنه     20120030188الصيدلةبكالوريوس11089

أنثىغدير محمود عليان الدالبيح    20120030189الصيدلةبكالوريوس11090

أنثىدعاء نواف صالح كنعان20120030190الصيدلةبكالوريوس11091

أنثىرند مروان محمد عتوم20120030191الصيدلةبكالوريوس11092

ي    20120030193الصيدلةبكالوريوس11093 أنثىدعاء محمد سالمه البستنىح 

ي سالمه20120030194الصيدلةبكالوريوس11094
أنثىايناس محمود علي بثن

أنثىدانا محمد ابراهيم السواعي    20120030195الصيدلةبكالوريوس11095

ي20120030196الصيدلةبكالوريوس11096 ذكرمحمد علي عثمان ناج 

أنثىنشين غالب محمد الشياب20120030197الصيدلةبكالوريوس11097

ي     20120030199الصيدلةبكالوريوس11098 جمانه خالد احمد الزعث 
أنثى

ن محمد منرص عبدالرب حلبوب20120030202الصيدلةبكالوريوس11099 ذكرحسي 

أنثىيارا ابراهيم محمود المخادمه20120030203الصيدلةبكالوريوس11100

ي20120030204الصيدلةبكالوريوس11101
ي هانن

أنثىغدير عايد عبدالرحمن بثن

ن الجعافره20120030205الصيدلةبكالوريوس11102 أنثىجيهان ماجد ياسي 

ف الدين ابراهيم سماره20120030207الصيدلةبكالوريوس11103 أنثىرزان رسر

مالك علي ابراهيم عثامنه20120030208الصيدلةبكالوريوس11104
أنثى

أنثىلينا هايل كامل الشناق20120030209الصيدلةبكالوريوس11105

ذكرعمر احمد ذياب البشارات20120030210الصيدلةبكالوريوس11106

أنثىسمر غازى عبدالرحمن الرشيد20120030211الصيدلةبكالوريوس11107

أنثىبراء يزيد فتىحي أبو عباه20122030004الصيدلةبكالوريوس11108

أنثىاية محمد عطا علوه20122030006الصيدلةبكالوريوس11109

ه  حسام محمد ابو جارور20122030011الصيدلةبكالوريوس11110 أنثىامن 

أنثىمروه محمد يوسف عكور20122030012الصيدلةبكالوريوس11111

رن  جمال قاسم بطايحة20122030017الصيدلةبكالوريوس11112
أنثى

أنثىميس جمال قاسم بطايحة20122030018الصيدلةبكالوريوس11113

أنثىشهد  جهاد  محمد  سالمة20122030019الصيدلةبكالوريوس11114

ي20122030022الصيدلةبكالوريوس11115
أنثىدينا صالح محمود نبتيثر

ي20122030031الصيدلةبكالوريوس11116
ذكرمحمود محمد فريد الوزنن

أنثىايناس اسامة محمد عليان20122030036الصيدلةبكالوريوس11117

أنثىليل رائد فؤاد عمورة20122030038الصيدلةبكالوريوس11118
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ذكركمال حسن كمال القزعه20122030040الصيدلةبكالوريوس11119

أنثىداليا مامون  حسن 20122030043الصيدلةبكالوريوس11120

بنان مأمون الشماىلي 20122030052الصيدلةبكالوريوس11121
أنثى

أنثىرزان بالل محمود حجه20122030055الصيدلةبكالوريوس11122

ف 20122030056الصيدلةبكالوريوس11123 ن يوسف رسر أنثىلي 

أنثىنور محمد ابراهيم التميمي20122030058الصيدلةبكالوريوس11124

أنثىبسمه احمد  هيكل20122030059الصيدلةبكالوريوس11125

ذكرمهند أيمن عباس كرد20122030062الصيدلةبكالوريوس11126

أنثىساندرا نارص  المرعي 20122030064الصيدلةبكالوريوس11127

ذكراحمد وليد شهده 20122030066الصيدلةبكالوريوس11128

أنثىهديل باسل احمد الطوالبه20122030072الصيدلةبكالوريوس11129

أنثىاسيل محمد يوسف زقيلي20122030077الصيدلةبكالوريوس11130

ذكرعمر  محمد شاكر  غازي الخصاونه20122030079الصيدلةبكالوريوس11131

أنثىرانيا خالد جن  النوافله20122030081الصيدلةبكالوريوس11132

أنثىرند محمود رضوان النسور20122030083الصيدلةبكالوريوس11133

ي20122030085الصيدلةبكالوريوس11134
ذكرعمر محمد عبدالرحيم حورانن

ذكررضوان عدنان رضوان شطناوي20122030086الصيدلةبكالوريوس11135

أنثىعال بسام فرحان حداد20122030087الصيدلةبكالوريوس11136

أنثىارساء رياض حسن الدلكي20122030089الصيدلةبكالوريوس11137

ي20122030090الصيدلةبكالوريوس11138
ي هانن

أنثىدانيا عماد محمد بثن

ن موىس عقل عويس20122030091الصيدلةبكالوريوس11139 أنثىلي 

ي20122030092الصيدلةبكالوريوس11140
أنثىنشين سلطان عبدالرحمن المومثن

أنثىازهور فراس فواز الحوامده20122030093الصيدلةبكالوريوس11141

أنثىآية موىس  عرسان20122030094الصيدلةبكالوريوس11142

أنثىرانيا عبدو  الرشيد20122030095الصيدلةبكالوريوس11143

صبا عدىلي عبدالرحمن حربيه20122030096الصيدلةبكالوريوس11144
أنثى

أنثىبتول احمد صالح الغرايبه20122030097الصيدلةبكالوريوس11145

ي20122030098الصيدلةبكالوريوس11146
ي فارس عزونن

ذكرعبدهللا عونن

أنثىنادين ماهد فرح طعامنه20122030099الصيدلةبكالوريوس11147

أنثىحال سمن  عبد العفو  ابوبكر20122030100الصيدلةبكالوريوس11148

ذكرمحمد علي سليم  بيضون20122030102الصيدلةبكالوريوس11149

أنثىدعاء ابراهيم محمود عرام20122030103الصيدلةبكالوريوس11150

ذكراحمد  محمود سويلم  الصمادي 20122030106الصيدلةبكالوريوس11151

ن خالد عبدالقادر البشابشه20122030108الصيدلةبكالوريوس11152 أنثىحني 

أنثىدينا مازن عبدالرحمن الخصاونه20122030109الصيدلةبكالوريوس11153

أنثىميس محمد علي القيام20122030113الصيدلةبكالوريوس11154

هناء عدىلي قسطندى شحاتيت20122030114الصيدلةبكالوريوس11155
أنثى

أنثىمرح حلمي محمد يوسف20122030117الصيدلةبكالوريوس11156

ي20122030121الصيدلةبكالوريوس11157
رند  محمد علي  الحورانن

أنثى

هديل محمد علي ابراهيم  السالم20122030122الصيدلةبكالوريوس11158
أنثى

أنثىهدى ايمن محمود حالوه20122030124الصيدلةبكالوريوس11159

ذكرحسام راكان عبدهللا الغرايبه20122030126الصيدلةبكالوريوس11160

أنثىايات جعفر محمود البواعنه20122030127الصيدلةبكالوريوس11161

أنثىروال فوزات محمود القريشات20122030128الصيدلةبكالوريوس11162

أنثىحال صالح الدين احمد أبوالبندوره20122030129الصيدلةبكالوريوس11163

 علي محمد زكي الذيابات20122030132الصيدلةبكالوريوس11164
أنثىتفر

ن جهاد محمد زقيبه20122030134الصيدلةبكالوريوس11165 أنثىحني 

أنثىجمانه فارس يوسف الذيب20122030136الصيدلةبكالوريوس11166

أنثىفاطمه خليل ابراهيم النمراوي20122030137الصيدلةبكالوريوس11167

أنثىليالس محمد علي الغزاوى20122030139الصيدلةبكالوريوس11168

أنثىالرا فارس بطرس العالمات20122030141الصيدلةبكالوريوس11169
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أنثىاسيل ميمون كامل العمري20122030142الصيدلةبكالوريوس11170

ن قوقزه20122030143الصيدلةبكالوريوس11171 أنثىهيا حسن حسي 

ذكرالوليد محمد سليم خريم20122030144الصيدلةبكالوريوس11172

أنثىرشا خالد قطامش 20122030151الصيدلةبكالوريوس11173

ذكرعمرو غسان عيد آل خطاب20122030154الصيدلةبكالوريوس11174

أنثىماريا عطيه محمد الهباهبه20122030155الصيدلةبكالوريوس11175

ذكرعالء غزال ذياب أبوغزاله20122030156الصيدلةبكالوريوس11176

يف السيد احمد20122030157الصيدلةبكالوريوس11177 ذكرعبدهللا اسامه رسر

ي20122030158الصيدلةبكالوريوس11178
ذكرهشام خالد عبدالرحمن الصيفن

أنثىديانا محمد عبدالقادر حرب20122030159الصيدلةبكالوريوس11179

ذكرانس حسن يوسف قاسم20122030160الصيدلةبكالوريوس11180

ذكرخلف خالد خلف الغزاوى20122030162الصيدلةبكالوريوس11181

أنثىنور منذر فري    ح الحدادين20122030163الصيدلةبكالوريوس11182

ذكرخالد رفعت احمد الصوالحه20122030164الصيدلةبكالوريوس11183

ن بسام جريس خن 20122030165الصيدلةبكالوريوس11184 أنثىحني 

أنثىسالم سمن  محمود لبابنه20122030167الصيدلةبكالوريوس11185

سوسن عماد علي عبيدات20122030168الصيدلةبكالوريوس11186
أنثى

أنثىهيا وليد محمود شعبان20122030169الصيدلةبكالوريوس11187

ي20122030171الصيدلةبكالوريوس11188 رند هشام خالد الحلث 
أنثى

اوي 20122030174الصيدلةبكالوريوس11189 ن ذكرمحمد احمد خالد  الجن 

ي20122030175الصيدلةبكالوريوس11190
أنثىنور نضال محمد عطيانن

ي20122030177الصيدلةبكالوريوس11191
أنثىرنا محمد يونس الطعانن

ي20122030181الصيدلةبكالوريوس11192
أنثىنانسي فريد سليمان مومثن

ذكرمعاذ عبداللطيف برك 20122030182الصيدلةبكالوريوس11193

أنثىلينا مازن جورج النمرى20122030183الصيدلةبكالوريوس11194

ذكرعمر ماجد عبد هاديه20122030188الصيدلةبكالوريوس11195

ذكرمحمد ماجد عبد هاديه20122030189الصيدلةبكالوريوس11196

أنثىهيا عبدالحكيم محمود منارصه20122030190الصيدلةبكالوريوس11197

أنثىهديل صالح حسن حلس20122030192الصيدلةبكالوريوس11198

ن مجيد العوم 20122030194الصيدلةبكالوريوس11199 أنثىلي 

أنثىاالء فتىحي تيسن  20122030195الصيدلةبكالوريوس11200

ذكرطالل موىس ابراهيم عاشور20122030198الصيدلةبكالوريوس11201

أنثىرؤى زكريا محمدبدر الدين الربابعه20122030200الصيدلةبكالوريوس11202

ن20122030201الصيدلةبكالوريوس11203 أنثىميس قضي محمد حسي 

ي الموصلي20122030202الصيدلةبكالوريوس11204
ن بالل حسثن أنثىلجي 

مالك احمد علي الرماضنه20122030204الصيدلةبكالوريوس11205
أنثى

أنثىبيان فهد عبدالكريم السكر20122030206الصيدلةبكالوريوس11206

أنثىابرار عفيف سعيد الموىس20122030207الصيدلةبكالوريوس11207

أنثىريما اياد محمد هديب20122030208الصيدلةبكالوريوس11208

ي20122030211الصيدلةبكالوريوس11209  عطيه عبدالنث 
ذكرانس مصطفن

ي20122030212الصيدلةبكالوريوس11210 أنثىرهف غازى محمد الدبون 

ي20122030213الصيدلةبكالوريوس11211
ذكرثائر عدنان حمدان المومثن

ن منصور20122030214الصيدلةبكالوريوس11212 أنثىتقوى محمود حسي 

أنثىديما محمد يشي راتب  االشهب20122030215الصيدلةبكالوريوس11213

اسيل جمال علي ملحم20122030216الصيدلةبكالوريوس11214
أنثى

ذكر"الحاج حسن"يحث  حسن احمد 20122030217الصيدلةبكالوريوس11215

ذكركامل  العطعوط" محمد برهان" يزن 20122030218الصيدلةبكالوريوس11216

ذكرعلي سالمة عواد الخزاعلة20122030219الصيدلةبكالوريوس11217

أنثىنور ابراهيم موىس الخاليله20122030220الصيدلةبكالوريوس11218

ذكرسيف وائل يعقوب عمارى20122030221الصيدلةبكالوريوس11219

ات20122030222الصيدلةبكالوريوس11220 أنثىرزان نايل حسن النصن 
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ي20122030224الصيدلةبكالوريوس11221 أنثىارساء محمد عارف السكىح 

ي مبارك عوض هللا20122030227الصيدلةبكالوريوس11222
أنثىداليا هانن

ذكرفراس عماد اسحق ابو الهوى20122030231الصيدلةبكالوريوس11223

ذكرسعيد موفق سعيد الكلحه20122030235الصيدلةبكالوريوس11224

ذكرباسم باسم محمد أبونعمه20122030236الصيدلةبكالوريوس11225

ذكربشار هشام عبدالرحمن الكنش20122030237الصيدلةبكالوريوس11226

أنثىرغد احمد عبدهللا الخطيب20122030239الصيدلةبكالوريوس11227

ي20122030242الصيدلةبكالوريوس11228
أنثىراما محمد فاخر  قبانن

ن ابراهيم يوسف مطالقه20122030243الصيدلةبكالوريوس11229 أنثىلي 

ذكرابراهيم بسام شعبان 20122030249الصيدلةبكالوريوس11230

أنثىيشا محمود المرصي 20122030251الصيدلةبكالوريوس11231

ذكريارس عبدالرحيم محمد علي20122030252الصيدلةبكالوريوس11232

ي20122030253الصيدلةبكالوريوس11233
ي هانن

وق فؤاد محمد علي بثن
أنثىرسر

ذكرعالء حسن  سمور20122030254الصيدلةبكالوريوس11234

أنثىهبة عبدهللا  خطيب20122030257الصيدلةبكالوريوس11235

ذكرخالد يوسف  ابراهيم الشوبكي20122030259الصيدلةبكالوريوس11236

أنثىريما محمدعرفان  باغ20122030263الصيدلةبكالوريوس11237

ذكروليد محمد خالد لؤلؤ 20122030264الصيدلةبكالوريوس11238

ذكرغيث نذار المرصي 20122030267الصيدلةبكالوريوس11239

ذكرحسن عبدالحميد احمد كسوب20122030268الصيدلةبكالوريوس11240

ذكرنضال  محمود حمد حسيان20122030273الصيدلةبكالوريوس11241

أنثىعبن  عبدهللا محمد ابوطربوش20122030278الصيدلةبكالوريوس11242

أنثىامنة  عمر عبد الرحمن عبد الحليم20122030279الصيدلةبكالوريوس11243

أنثىبوران عبدالحكيم محمد السمارنه20122030280الصيدلةبكالوريوس11244

ذكرعلي عاطف عبد زعنون20122030283الصيدلةبكالوريوس11245

ن20122030285الصيدلةبكالوريوس11246 أنثىدانا نرص محمد الشواهي 

ن محمد عواد20122030289الصيدلةبكالوريوس11247 ذكرمحمد امي 

ن رائد جميل ردايده20122030291الصيدلةبكالوريوس11248 أنثىحني 

أنثىسوار رمزى محمد الصمادي20122030292الصيدلةبكالوريوس11249

أنثىفاديا محمد موىس العموش20122030299الصيدلةبكالوريوس11250

هدى ماجد علي الشطناوي20122030302الصيدلةبكالوريوس11251
أنثى

أنثىدعاء رضوان االيوب 20122030307الصيدلةبكالوريوس11252

ي ملحم20122030313الصيدلةبكالوريوس11253
أنثىرسيا يونس مصطفن بثن

أنثىالرا محمد حسن أبومعيتق20122030317الصيدلةبكالوريوس11254

أنثىلينا محمد جن  وهر20122030324الصيدلةبكالوريوس11255

ذكرسامان محمد احمد احمد20122030327الصيدلةبكالوريوس11256

أنثىسدرة محمد فؤاد  نعناع20122030330الصيدلةبكالوريوس11257

ذكرعالء حيان ترك 20122030332الصيدلةبكالوريوس11258

أنثىاسيل نظام راج  الحدادين     20122030333الصيدلةبكالوريوس11259

أنثىنور محمد محمود الداوود     20122030334الصيدلةبكالوريوس11260

أنثىردينه موفق بديوي صوالحه20122030335الصيدلةبكالوريوس11261

ي20122030336الصيدلةبكالوريوس11262 أنثىصبا خالد يوسف الزعث 

أنثىسهن  سلطان عبده الربايعه    20122030338الصيدلةبكالوريوس11263

أنثىنور احمد محمود بطاينه20122030340الصيدلةبكالوريوس11264

أنثىايه يوسف عبدالرحمن أبوحالوه   20122030341الصيدلةبكالوريوس11265

أنثىاميه عبدهللا   الجنيات20122030342الصيدلةبكالوريوس11266

ي20122030343الصيدلةبكالوريوس11267
ذكراحمد ناجح محمد مومثن

ذكرأنس فارس العامر 20122030344الصيدلةبكالوريوس11268

أنثىهيا احمد هالل الرفاعي20122030346الصيدلةبكالوريوس11269

أنثىلم جهاد محسن عبيدات20122030347الصيدلةبكالوريوس11270

أنثىنور فواز  الرفاعي20122030348الصيدلةبكالوريوس11271
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ذكرسليم حسن غونا 20122030349الصيدلةبكالوريوس11272

ذكرعمر روما شيخو 20122030350الصيدلةبكالوريوس11273

ي  20122030353الصيدلةبكالوريوس11274 ذكرعمر بالران 

ذكرمختار ابو بكر محمد 20122030354الصيدلةبكالوريوس11275

أنثىعائشة كبن  ماالن 20122030355الصيدلةبكالوريوس11276

أنثىرابعة ابراهيم البران 20122030356الصيدلةبكالوريوس11277

ذكررابعوا مجاهد بال 20122030357الصيدلةبكالوريوس11278

ذكرسامر ابراهيم محمود المخارزه20122030358الصيدلةبكالوريوس11279

ذكرأمجد عبدالسالم صليعي 20122030359الصيدلةبكالوريوس11280

أنثىهال يوسف محمود فرغل20122030363الصيدلةبكالوريوس11281

 علي بزي20122030364الصيدلةبكالوريوس11282
ن ن حسي  أنثىياسمي 

أنثىزينة محمد مبارك البطاينه20122030365الصيدلةبكالوريوس11283

أنثىوالء حسام رجب شحاده20122030367الصيدلةبكالوريوس11284

أنثىسىح  فيصل محمد الذيابات20122030368الصيدلةبكالوريوس11285

أنثىاروى رسمي احمد اعيده20122030370الصيدلةبكالوريوس11286

ي20122030371الصيدلةبكالوريوس11287
أنثىاري    ج محمد احمد المومثن

ذكرمحمود محمد علي العثامنه20122030372الصيدلةبكالوريوس11288

االء عاهد عبدالرحمن عتيلي20122030373الصيدلةبكالوريوس11289
أنثى

أنثىندا اسامة مصطفن رجب20122030374الصيدلةبكالوريوس11290

أنثىدانيه  محمد ابراهيم الدغمه20122030375الصيدلةبكالوريوس11291

أنثىهبه احمد سليمان السلمان     20122030376الصيدلةبكالوريوس11292

أنثىرؤى رائد محمد أبوالحسن20122030377الصيدلةبكالوريوس11293

أنثىفاطمه محمد حسن هزايمه     20122030378الصيدلةبكالوريوس11294

ن موىس االعرج20122030379الصيدلةبكالوريوس11295 أنثىارساء امي 

ذكرسلطان عمار فايز سبوبه     20122030380الصيدلةبكالوريوس11296

ة20122030382الصيدلةبكالوريوس11297 ذكرمحمد سند فايز زهن  عمن 

يف عمر برجوس20122030383الصيدلةبكالوريوس11298 أنثىميس رسر

ي احمد العتوم20122030384الصيدلةبكالوريوس11299
أنثىنور راضن

أنثىرنا  مصباح محمد عواد20122030385الصيدلةبكالوريوس11300

أنثىلورا محمد  عبدالعزيز  اسماعيل20122030386الصيدلةبكالوريوس11301

أنثىعلياء فالح عبدالقادر البشابشه   20122030388الصيدلةبكالوريوس11302

أنثىدانيه فتىحي بشن  كوكش     20122030390الصيدلةبكالوريوس11303

أنثىنادين مازن حسن حمد هللا 20122030391الصيدلةبكالوريوس11304

 علي النواطن 20122030393الصيدلةبكالوريوس11305
أنثىجنا مصطفن

أنثىهناء جهاد موىس ابوالشيخ20122030394الصيدلةبكالوريوس11306

أنثىهدى احمد عودة عبدهللا20122030395الصيدلةبكالوريوس11307

ذكرمحمد سميح محمد عمرو20122030396الصيدلةبكالوريوس11308

ذكربشار طارق غالب موىس20122030397الصيدلةبكالوريوس11309

ذكرعاصم صالح خالد ابوالكشك20122030398الصيدلةبكالوريوس11310

أنثىرغد جمال موىس عمرو20122030399الصيدلةبكالوريوس11311

ذكرمهند  عماد كامل الطباع20122030400الصيدلةبكالوريوس11312

ذكرعمار وليد الحريري 20122030401الصيدلةبكالوريوس11313

ي نمر عبدهللا20122030402الصيدلةبكالوريوس11314
أنثىسندس هانن

اشجان علي مصطفن القضاه20122030403الصيدلةبكالوريوس11315
أنثى

أنثىسميه محمود جميل العبدالقادر   20122030404الصيدلةبكالوريوس11316

ذكرحمزه محمد سالمه المشاقبه    20122030405الصيدلةبكالوريوس11317

أنثىميس خلف ركاد العقله20122030406الصيدلةبكالوريوس11318

ن تيسن  عبدالفتاح قنو20122030407الصيدلةبكالوريوس11319 أنثىمادلي 

أنثىاسيل بسام احمد البشابشه20122030408الصيدلةبكالوريوس11320

ذكرعبدالرحمن يوسف عبدهللا الطرايره20122030409الصيدلةبكالوريوس11321

ذكرمحمود محمود علي أبو السمن20122030410الصيدلةبكالوريوس11322
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أنثىملك وائل محمد عبيدات20122030411الصيدلةبكالوريوس11323

ي20122030412الصيدلةبكالوريوس11324 ذكرمهند طراد برجس الزعث 

ذكراياد اسامه نايف ابو الهيجاء20122030413الصيدلةبكالوريوس11325

أنثىروان سالمه محمد الجواميس20122030414الصيدلةبكالوريوس11326

أنثىشذى جمال فوزي عبدهللا20122030415الصيدلةبكالوريوس11327

ن"دعاء 20122030416الصيدلةبكالوريوس11328 ي" محمدياسي  ي اقنيث  أنثىناج 

ي20122030417الصيدلةبكالوريوس11329
ذكرعبدالرحمن شامل عبدهللا الطانئ

ن  المحتسب" محمد انيس"بيان  20122030418الصيدلةبكالوريوس11330 أنثىحسي 

ي 20122030419الصيدلةبكالوريوس11331
ذكرمحمد طارق محمد سالم المعرصانن

ي20122030420الصيدلةبكالوريوس11332 أنثىبنان سمن  موىس الضمن 

أنثىمها فيصل عبدالعزيز أبو الجمال 20122030421الصيدلةبكالوريوس11333

أنثىداليا تيسن  محمد القضاه20130030002الصيدلةبكالوريوس11334

أنثىرزان منن  سليمان ابوكاشف20130030003الصيدلةبكالوريوس11335

أنثىفرح عامر سهيل جراح20130030004الصيدلةبكالوريوس11336

أنثىرزان امجد نعيم ابوصالح20130030005الصيدلةبكالوريوس11337

ي موىس السارى20130030007الصيدلةبكالوريوس11338
أنثىمريم هانن

ي محمد عاليه20130030008الصيدلةبكالوريوس11339
أنثىشهد عبدالغثن

أنثىنور رضوان درويش يافاوي20130030009الصيدلةبكالوريوس11340

أنثىخلود موىس صادق عدوان20130030012الصيدلةبكالوريوس11341

أنثىانوار اسماعيل يوسف ادعيس20130030013الصيدلةبكالوريوس11342

أنثىنور ماجد جمال ابوالخن 20130030015الصيدلةبكالوريوس11343

أنثىمثن نايل ابراهيم الغرايبه20130030018الصيدلةبكالوريوس11344

ي20130030023الصيدلةبكالوريوس11345
ن موفق ابراهيم المومثن أنثىحني 

أنثىحال محمد سلمان الدوالت20130030025الصيدلةبكالوريوس11346

أنثىمرام صقر زهدي مرار20130030028الصيدلةبكالوريوس11347

أنثىايدل ابراهيم عبد بريم20130030029الصيدلةبكالوريوس11348

أنثىافنان فايز سالمه ابوجقيم20130030030الصيدلةبكالوريوس11349

أنثىامل محمد احمد الزيود20130030031الصيدلةبكالوريوس11350

ايده20130030032الصيدلةبكالوريوس11351 أنثىرؤى عادل صبىحي الشر

أنثىتاال زياد ضيف هللا حداد20130030034الصيدلةبكالوريوس11352

أنثىامنه جميل عبدالكريم الزوايده20130030036الصيدلةبكالوريوس11353

أنثىدعاء جمال حسن صومان20130030038الصيدلةبكالوريوس11354

ن محمد انيس عبدهللا20130030040الصيدلةبكالوريوس11355 أنثىحني 

ن محمد سالمه المحاميد20130030043الصيدلةبكالوريوس11356 أنثىيقي 

أنثىعبن  باسل مصطفن الرصاوي20130030044الصيدلةبكالوريوس11357

أنثىرزان محمد عبدالكريم الطوره20130030045الصيدلةبكالوريوس11358

أنثىاصايل عبداالله محمود وردات20130030049الصيدلةبكالوريوس11359

أنثىفاطمه سليمان محمد هديب20130030050الصيدلةبكالوريوس11360

أنثىعال سالم جويعد النعيمات20130030054الصيدلةبكالوريوس11361

أنثىرزان ابراهيم فؤاد النجار20130030055الصيدلةبكالوريوس11362

أنثىفاتن االيمن محمد الحموري20130030056الصيدلةبكالوريوس11363

أنثىنور ابراهيم خميس الحوامده20130030057الصيدلةبكالوريوس11364

أنثىانوار عالء عمر الربايعه20130030058الصيدلةبكالوريوس11365

ي20130030059الصيدلةبكالوريوس11366
أنثىاسيل شوكت محمود عبويثن

أنثىرهام حامد صبىحي الشيخ خليل20130030060الصيدلةبكالوريوس11367

أنثىمثن احمد موىس فارس20130030065الصيدلةبكالوريوس11368

ابيث سامي خليل جهشان20130030067الصيدلةبكالوريوس11369 ن أنثىالن 

ي20130030068الصيدلةبكالوريوس11370 أنثىالعنود رياض محمد الحرن 

أنثىانوار عيد عبدهللا ابوالقحضي20130030072الصيدلةبكالوريوس11371

ن العمري20130030074الصيدلةبكالوريوس11372 أنثىهديل خالد حسي 

ي20130030076الصيدلةبكالوريوس11373
أنثىاالء بالل احمد مثانن
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ابتهال علي صالح الصمادى20130030079الصيدلةبكالوريوس11374
أنثى

أنثىملك جمال حامد عامر20130030081الصيدلةبكالوريوس11375

أنثىمروه خليل قاسم طلفاح20130030082الصيدلةبكالوريوس11376

أنثىرنيم مأمون محمد توفيق  خصاونه20130030083الصيدلةبكالوريوس11377

ذكرحسن خليل حسن عبدالقادر20130030084الصيدلةبكالوريوس11378

أنثىاسيل بسام سارى السعدى20130030085الصيدلةبكالوريوس11379

ن محمود فتىحي الحطاب20130030086الصيدلةبكالوريوس11380 أنثىحني 

نا ايهم سليمان مزاهره20130030089الصيدلةبكالوريوس11381 أنثىمن 

أنثىسجود احمد حسن خابور20130030091الصيدلةبكالوريوس11382

أنثىتفر بكر محمد الحجه20130030092الصيدلةبكالوريوس11383

أنثىساجده زايد احمد ابوحموده20130030093الصيدلةبكالوريوس11384

ن حميدات20130030096الصيدلةبكالوريوس11385 أنثىفاطمه جارس حسي 

أنثىينابيع احمد محمود العليمات20130030097الصيدلةبكالوريوس11386

أنثىهبه فاروق محمد ممدوح النابلسي20130030098الصيدلةبكالوريوس11387

أنثىسوزان محمد يونس صالح20130030100الصيدلةبكالوريوس11388

ن عبداللطيف سكر20130030101الصيدلةبكالوريوس11389 أنثىسماح حسي 

ي20130030102الصيدلةبكالوريوس11390 الرا ابراهيم محمد الزعث 
أنثى

ن العايدى20130030105الصيدلةبكالوريوس11391 أنثىتسنيم اسماعيل حسي 

أنثىفرح محمد ابراهيم الحسنات20130030106الصيدلةبكالوريوس11392

أنثىدانا محمد عز الدين الحورى20130030108الصيدلةبكالوريوس11393

أنثىوجد محمود احمد الصمادى20130030109الصيدلةبكالوريوس11394

أنثىختام محمد نمر خرشيد20130030110الصيدلةبكالوريوس11395

ايرى20130030112الصيدلةبكالوريوس11396 أنثىزينه عماد محمود الشر

أنثىانوار عمر عبدهللا الربيع20130030113الصيدلةبكالوريوس11397

أنثىرهف عبدالنارص محمد الصغن 20130030115الصيدلةبكالوريوس11398

أنثىامل احمد عبدهللا ايوب20130030117الصيدلةبكالوريوس11399

رزان علي سالم دعيس20130030121الصيدلةبكالوريوس11400
أنثى

أنثىريما فهمي محمد المحمد20130030122الصيدلةبكالوريوس11401

أنثىساره راتب جابر الذيابات20130030124الصيدلةبكالوريوس11402

ن منصور منصور20130030126الصيدلةبكالوريوس11403 ذكرانمار تحسي 

أنثىفرح محمد خن  اسعد النوارصه20130030128الصيدلةبكالوريوس11404

أنثىلبثن بهاء الدين غالب عبيدات20130030130الصيدلةبكالوريوس11405

ذكرمحمد نزيه نعيم الشماىلي20130030132الصيدلةبكالوريوس11406

أنثىاالء عبدهللا ابراهيم طوالبه20130030134الصيدلةبكالوريوس11407

ذكرحمزه محمود احمد سعيفان20130030135الصيدلةبكالوريوس11408

أنثىروان حسن محمد غرايبه20130030136الصيدلةبكالوريوس11409

أنثىرهف بالل احمد الخزاعله20130030137الصيدلةبكالوريوس11410

أنثىدعاء ابراهيم احمد عمايره20130030138الصيدلةبكالوريوس11411

هيا فادى مرعي حداد20130030139الصيدلةبكالوريوس11412
أنثى

ن احمد عبداللطيف عبدهللا20130030140الصيدلةبكالوريوس11413 أنثىياسمي 

ي علي20130030141الصيدلةبكالوريوس11414
أنثىنور محمد احمد بثن

أنثىدانا عثمان سعيد حنفيه20130030142الصيدلةبكالوريوس11415

ن شيخه20130030143الصيدلةبكالوريوس11416 أنثىهدى مجدي حسي 

ذكرمازن عبدهللا محمد الشعقان20130030147الصيدلةبكالوريوس11417

ذكرهيثم  محسن  مفلح  السدح20130030148الصيدلةبكالوريوس11418

أنثىعرين شاهر محمد بدور20130030150الصيدلةبكالوريوس11419

ن معيدي  الشحان20130030152الصيدلةبكالوريوس11420 أنثىبيان  حسي 

أنثىمنار ايوب منصور الوردات20130030153الصيدلةبكالوريوس11421

أنثىرؤى رافع عارف مساعده20130030156الصيدلةبكالوريوس11422

أنثىسميه احمد مصطفن عوده20130030158الصيدلةبكالوريوس11423

أنثىبراء حمزه محمد العمري20130030160الصيدلةبكالوريوس11424
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أنثىشذى محمود سليمان فرغل20130030161الصيدلةبكالوريوس11425

و الشياب20130030163الصيدلةبكالوريوس11426 أنثىاثن  محمد خن 

ذكربهاءالدين احمد محمد القرعان20130030164الصيدلةبكالوريوس11427

أنثىاسيل صالح محمد حسن20130030165الصيدلةبكالوريوس11428

أنثىايه صالح احمد العلوان20130030166الصيدلةبكالوريوس11429

أنثىمرح راتب عبدالرحمن الحجاوى20130030167الصيدلةبكالوريوس11430

ن قاسم20130030168الصيدلةبكالوريوس11431 أنثىوالء احمد حسي 

أنثىبيسان اكرم محمد شاميه20130030169الصيدلةبكالوريوس11432

أنثىجميله عقله سالم زريقات20130030170الصيدلةبكالوريوس11433

أنثىتفر سميح يوسف الصمادى20130030171الصيدلةبكالوريوس11434

ذكرراكان وليد عبدالكريم العطيه20130030172الصيدلةبكالوريوس11435

أنثىسىح  محمد خن  حسن  العمرى20130030173الصيدلةبكالوريوس11436

أنثىاسيل عدنان مزيد الحمادين20130030174الصيدلةبكالوريوس11437

أنثىرهف علي محمد أبوعليوي20130030178الصيدلةبكالوريوس11438

أنثىعال زكريا عارف خواص20130030179الصيدلةبكالوريوس11439

أنثىدعاء منصور سليمان العليمات20130030180الصيدلةبكالوريوس11440

ي20130030181الصيدلةبكالوريوس11441
أنثىفاطمه قاسم عقله المومثن

أنثىسحر عمر عبدهللا الخشاشنه20130030183الصيدلةبكالوريوس11442

داليا هشام محمد علي الزيود20130030184الصيدلةبكالوريوس11443
أنثى

أنثىشهد محمد صالح عتمه20130030185الصيدلةبكالوريوس11444

ي20130030187الصيدلةبكالوريوس11445
أنثىسجا نبيل محمد المومثن

ذكرحسام عمر جن  النوافله20130030188الصيدلةبكالوريوس11446

أنثىصبا عبدالفتاح عبدالهادي الحراحشة20130030189الصيدلةبكالوريوس11447

أنثىاقبال احمد خالد القضاه20130030190الصيدلةبكالوريوس11448

ي20130030191الصيدلةبكالوريوس11449 عهد عدنان سعد الزعث 
أنثى

أنثىرغد رياض مصطفن العتوم20130030192الصيدلةبكالوريوس11450

ي احمد20130030194الصيدلةبكالوريوس11451
أنثىصفاء محمود محمد بثن

أنثىدعاء محمد عبدالمجيد الشاللفه20130030196الصيدلةبكالوريوس11452

أنثىفاطمه خطاب اعياده الخطاب20130030197الصيدلةبكالوريوس11453

أنثىلينا جميل طالب عمايره20130030198الصيدلةبكالوريوس11454

ف محمد مناع20130030201الصيدلةبكالوريوس11455 أنثىفرح ارسر

أنثىلبثن فائق محمد ذبيان20130030202الصيدلةبكالوريوس11456

أنثىاسالم تيسن  احمد مشاقبه20130030203الصيدلةبكالوريوس11457

ذكرأحمد رشيد مصطفن  الشيخ عمر20130030204الصيدلةبكالوريوس11458

ن حسن العزام20130030205الصيدلةبكالوريوس11459 أنثىرايه حسي 

يتح20130030208الصيدلةبكالوريوس11460 ن سلمي محمد رسر أنثىحني 

أنثىرهف روجي سليمان محافظه20130030209الصيدلةبكالوريوس11461

أنثىرايه شاكر سالم كنعان20130030210الصيدلةبكالوريوس11462

البتول عدنان علي سعد20130030211الصيدلةبكالوريوس11463
أنثى

ذكرمحمد عبدهللا قاسم حجازي20130030212الصيدلةبكالوريوس11464

ي20130030213الصيدلةبكالوريوس11465 دعاء خليل ابراهيم حلث 
أنثى

أنثىفتون جهاد محمد جاموخه20130030214الصيدلةبكالوريوس11466

ات20130030215الصيدلةبكالوريوس11467 أنثىرهف جمال سعيد نصن 

أنثىخولة محمود حمد العليمات20130030216الصيدلةبكالوريوس11468

ن زايد محمد ابوزيد20130030217الصيدلةبكالوريوس11469 أنثىحني 

أنثىدنيا منذر محمد العمرى20130030218الصيدلةبكالوريوس11470

أنثىهند عبدالكريم محمد عقيل20130030219الصيدلةبكالوريوس11471

أنثىدانه رسمي سالم دويكات20130030220الصيدلةبكالوريوس11472

أنثىرهف فايز عطاهللا الشمري20130030221الصيدلةبكالوريوس11473

أنثىفاطمه صالح محمود المحمد20130030222الصيدلةبكالوريوس11474

أنثىفرح بسام محمد العمرى20130030223الصيدلةبكالوريوس11475
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ي عطا20130030224الصيدلةبكالوريوس11476
أنثىايات فراس ابراهيم بثن

أنثىرؤيا عبدالقادر عوض رمضان20130030225الصيدلةبكالوريوس11477

رنيم قاسم عبدالعزيز الهامي20130030226الصيدلةبكالوريوس11478
أنثى

ريما خالد علي ربابعه20130030227الصيدلةبكالوريوس11479
أنثى

أنثىنور زياد فخرى البطاينه20130030228الصيدلةبكالوريوس11480

فات20130030229الصيدلةبكالوريوس11481 أنثىايات مهدي شفاق الشر

أنثىمرح محمد محمود شطناوى20130030231الصيدلةبكالوريوس11482

أنثىسحر غازى عبدهللا الشياب20130030232الصيدلةبكالوريوس11483

ذكرمحمد صالح الدين فرج عابد20130030233الصيدلةبكالوريوس11484

أنثىسندس محمد علي عبابنه20130030234الصيدلةبكالوريوس11485

ي20130030235الصيدلةبكالوريوس11486 أنثىاري    ج عيس محمد الزعث 

أنثىحليمه احمد عقله الجوارنه20130030236الصيدلةبكالوريوس11487

اسيل نزيه علي كنعان20130030239الصيدلةبكالوريوس11488
أنثى

أنثىانوار زياد محمد الرواشده20130030240الصيدلةبكالوريوس11489

ذكرفيصل اكثم سليمان عميش20130030241الصيدلةبكالوريوس11490

ذكرعبدالرحمن عامر محمد االيوب20130030242الصيدلةبكالوريوس11491

أنثىهيا زهن  مصطفن ابو الرب20130030243الصيدلةبكالوريوس11492

أنثىساره سمور سالم حداد20130030245الصيدلةبكالوريوس11493

ذكربكر ايمن موىس أبوعواد20130030247الصيدلةبكالوريوس11494

أنثىساره عبدهللا ابراهيم عبدهللا20130030249الصيدلةبكالوريوس11495

أنثىتمارا اسامه فايز القرعان20130030251الصيدلةبكالوريوس11496

يده20130030253الصيدلةبكالوريوس11497 أنثىارساء عبداالله ماجد الشر

ريما احمد علي خوالدة20130030254الصيدلةبكالوريوس11498
أنثى

غيداء سامي محمود سالمه20130030255الصيدلةبكالوريوس11499
أنثى

أنثىسحر عدنان عارف سهاونه20130030256الصيدلةبكالوريوس11500

وق محمد عبدالرحمن طوالبه20130030257الصيدلةبكالوريوس11501 أنثىرسر

ذكربدر الدين محمد عمر ابو حجيله20130030258الصيدلةبكالوريوس11502

ذكرمحمود محمد عوض مغيض20130030259الصيدلةبكالوريوس11503

ي محمد الروسان20130030260الصيدلةبكالوريوس11504
أنثىدانا هانن

ي20130030261الصيدلةبكالوريوس11505 ذكرحمزة خالد عبده الزعث 

ن داود الفاعوري20130030262الصيدلةبكالوريوس11506 ذكرليث حسي 

أنثىاسيل رياض علي عاشور20130030263الصيدلةبكالوريوس11507

أنثىرشا نبيل ابراهيم الطيف20130030264الصيدلةبكالوريوس11508

أنثىهيا محمد خالد بطاينه20130030265الصيدلةبكالوريوس11509

أنثىرغد يحث  يوسف السعايده20131030001الصيدلةبكالوريوس11510

ذكرمهند النعمان الشعار 20132030003الصيدلةبكالوريوس11511

أنثىعفاف فريد توفيق منصور20132030005الصيدلةبكالوريوس11512

تسنيم صفوان الشامي 20132030007الصيدلةبكالوريوس11513
أنثى

أنثىلمياء بسام احمد أبوزيد20132030008الصيدلةبكالوريوس11514

ن 20132030011الصيدلةبكالوريوس11515 أنثىبيان محمد توفيق شاهي 

ن 20132030012الصيدلةبكالوريوس11516 أنثىهدايه  محمد توفيق شاهي 

أنثىفاطمه  عبد الرزاق   مروه20132030013الصيدلةبكالوريوس11517

أنثىغادة توفيق  العدوي20132030016الصيدلةبكالوريوس11518

أنثىروان ظافر   منصور20132030017الصيدلةبكالوريوس11519

أنثىمثن محمد مصطفن عبد السالم20132030018الصيدلةبكالوريوس11520

أنثىبتول احمد  الرفاعي20132030019الصيدلةبكالوريوس11521

ي20132030021الصيدلةبكالوريوس11522
أنثىرنا  محمد عمر مومثن

ين عمر محمد عطا20132030023الصيدلةبكالوريوس11523 أنثىسن 

أنثىكاميليا خالد خميس برديسي20132030024الصيدلةبكالوريوس11524

ذكر    وليد  خالد عوض  سعيد مسعود20132030025الصيدلةبكالوريوس11525

لينا خلدون فواز دلكي20132030027الصيدلةبكالوريوس11526
أنثى
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ذكريحث  محمد سجاد المحمود20132030028الصيدلةبكالوريوس11527

أنثىرغد الشواف  20132030033الصيدلةبكالوريوس11528

أنثىساره سائد مصطفن ابو هنطش20132030035الصيدلةبكالوريوس11529

أنثىليل مصطفن عمر رسحان20132030036الصيدلةبكالوريوس11530

ايمان زكي توفيق قرعاوي20132030037الصيدلةبكالوريوس11531
أنثى

أنثىهبة فاروق عبدهللا بلعاوي20132030039الصيدلةبكالوريوس11532

أنثىليل عيس الكراد 20132030040الصيدلةبكالوريوس11533

أنثىسارة  غازي   عياش20132030041الصيدلةبكالوريوس11534

أنثىصفاء ممدوح مىحي الدين مرزوقة20132030042الصيدلةبكالوريوس11535

ذكرحسن عبدالمعز حسن الحاج حسن20132030044الصيدلةبكالوريوس11536

أنثىروان  أحمد عبداللطيف جابر20132030047الصيدلةبكالوريوس11537

أنثىلبثن محمود محمد الطرده20132030048الصيدلةبكالوريوس11538

وق خالد المبارك 20132030049الصيدلةبكالوريوس11539 أنثىرسر

أنثىآالء عبدالحفيظ درويش 20132030053الصيدلةبكالوريوس11540

أنثىحال زياد سميح جوده20132030062الصيدلةبكالوريوس11541

ي20132030064الصيدلةبكالوريوس11542 ذكرمحمد احمد نارص الحلقث 

أنثىهيفاء عبدالمالك بن مبارك معوش20132030066الصيدلةبكالوريوس11543

ي20132030067الصيدلةبكالوريوس11544
أنثىرشا نبيل  البثن

ذكرربيع فؤاد دياب 20132030070الصيدلةبكالوريوس11545

أنثىرغد احمد  الدقس20132030071الصيدلةبكالوريوس11546

أنثىدانيه فريد محمود البنا20132030074الصيدلةبكالوريوس11547

أنثىكاثرين عصام فرح بطارسة20132030076الصيدلةبكالوريوس11548

أنثىرغد عبدالحكيم محمد القرعان20132030077الصيدلةبكالوريوس11549

ي20132030078الصيدلةبكالوريوس11550
أنثىبديعة عزالدين عبدالرحمن السخثن

ذكريزيد نارص حميدان محفوظ20132030094الصيدلةبكالوريوس11551

أنثىميسون عماد قاسم أبوالرب20132030096الصيدلةبكالوريوس11552

سارة علي عبده الجياتنه20132030098الصيدلةبكالوريوس11553
أنثى

ن20132030102الصيدلةبكالوريوس11554 ى  ابراهيم   حاج حسي  أنثىبشر

ذكرحمزة زياد عبد اللطيف الحفناوي20132030106الصيدلةبكالوريوس11555

أنثىهبه هللا محمود علي الحمد20132030109الصيدلةبكالوريوس11556

أنثىشهد رائد عبدالرحمن حجازي20132030110الصيدلةبكالوريوس11557

أنثىاسالم سليمان نارص الزغول20132030119الصيدلةبكالوريوس11558

أنثىتاال زياد شحده هديب20132030123الصيدلةبكالوريوس11559

أنثىأمل أحمد محمود احمد صباح20132030127الصيدلةبكالوريوس11560

ي محمد الزغن 20132030134الصيدلةبكالوريوس11561
ذكرعبدهللا  لطفن

أنثىحياه محمد غازى التل20132030135الصيدلةبكالوريوس11562

أنثىمثن محمد محمود جمحاوي20132030136الصيدلةبكالوريوس11563

اب20132030137الصيدلةبكالوريوس11564 أنثىرهف محمد حسن رسر

أنثىنور الهدى مالك الغزاوي 20132030138الصيدلةبكالوريوس11565

ذكريوسف خالد خلف الغزاوى20132030139الصيدلةبكالوريوس11566

أنثىلما نارص حسن باشا20132030140الصيدلةبكالوريوس11567

ي20132030141الصيدلةبكالوريوس11568 هاجر منصور فوزى الزعث 
أنثى

أنثىساره بسام اسماعيل خشاشنه20132030142الصيدلةبكالوريوس11569

أنثىنور وليد صالح فليفل20132030144الصيدلةبكالوريوس11570

أنثىرغد ايمن محمد يوسف20132030145الصيدلةبكالوريوس11571

أنثىالنا اديب محمد هزايمه20132030148الصيدلةبكالوريوس11572

أنثىبراء فؤاد محمد نوفل20132030150الصيدلةبكالوريوس11573

أنثىهبه  فيصل محمد الحوامده20132030151الصيدلةبكالوريوس11574

ذكرمهيب مصطفن  الحاج توفيق عبدالرحمن20132030156الصيدلةبكالوريوس11575

أنثىميس سمن  هالل عويس20132030159الصيدلةبكالوريوس11576

أنثىروان وجدى عبدالفتاح منصور20132030161الصيدلةبكالوريوس11577
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أنثىرنيم  عماد  عويره20132030163الصيدلةبكالوريوس11578

ي يوسف بصول20132030167الصيدلةبكالوريوس11579
أنثىفرات عونن

أنثىالنا احمد عبدالغفار الحجاجره20132030170الصيدلةبكالوريوس11580

ي20132030174الصيدلةبكالوريوس11581 ذكرمراد فؤاد محمد العشيث 

أنثىرنا  خالد  محمد صالح قاروط20132030175الصيدلةبكالوريوس11582

أنثىفجر  أحمد  شبيب20132030177الصيدلةبكالوريوس11583

ذكرعدي يوسف السهو 20132030179الصيدلةبكالوريوس11584

ذكرخالد عادل  خميس  سلو20132030185الصيدلةبكالوريوس11585

شهد رامي خليل النجداوي20132030186الصيدلةبكالوريوس11586
أنثى

أنثىديمه  عماد الدين  محمد رامز  العزيزي20132030189الصيدلةبكالوريوس11587

ذكرطارق  فيصل  دقماق 20132030190الصيدلةبكالوريوس11588

أنثىارساء سالمه سالم أبوغره20132030191الصيدلةبكالوريوس11589

أنثىلطيفة  عل  سند  الخرسان 20132030200الصيدلةبكالوريوس11590

ي20132030201الصيدلةبكالوريوس11591 شهد محمد صالح  يازج 
أنثى

أنثىبراء محمود سلطان نفاع20132030202الصيدلةبكالوريوس11592

أنثىرقيه رائد نوفان مريان20132030204الصيدلةبكالوريوس11593

ي عبدالرزاق خمايسه20132030205الصيدلةبكالوريوس11594
أنثىماجده راضن

أنثىضياء عبدهللا محمد الدرابسه20132030207الصيدلةبكالوريوس11595

ي20132030211الصيدلةبكالوريوس11596
أنثىدعاء عاطف علي الطعانن

أنثىنور ابراهيم خليل جفال20132030212الصيدلةبكالوريوس11597

أنثىرغدة احمد عبدالعزيز الخزاعلة20132030214الصيدلةبكالوريوس11598

ي20132030217الصيدلةبكالوريوس11599 أنثىضىح احمد علي الزعث 

ن محمد20132030218الصيدلةبكالوريوس11600 أنثىريما وليد معي 

أنثىنغم  عبد النارص رشيد موىس20132030219الصيدلةبكالوريوس11601

ذكرنورالدين خالد زعل المعايطه20132030221الصيدلةبكالوريوس11602

أنثىرنا احمد محمد حمدان20132030222الصيدلةبكالوريوس11603

أنثىروزان خالد حامد الصمادى20132030223الصيدلةبكالوريوس11604

ذكرليث بسام عبدهللا الخليلي20132030231الصيدلةبكالوريوس11605

ن  يوسف20132030234الصيدلةبكالوريوس11606 ذكرأثن  سامي حسي 

أنثىجيهان صالح ذياب العوران20132030237الصيدلةبكالوريوس11607

ذكرنضال بشار احمد مهانوه20132030239الصيدلةبكالوريوس11608

ذكراسامه  تيسن  محمد حماشا20132030240الصيدلةبكالوريوس11609

ذكراسامه درويش مصطفن البواب20132030241الصيدلةبكالوريوس11610

ار ابراهيم حسونه20132030244الصيدلةبكالوريوس11611 أنثىديما   رصن

أنثىلولو محمد ربىحي خلف20132030245الصيدلةبكالوريوس11612

ي 20132030247الصيدلةبكالوريوس11613
ي هانن

أنثىوعد  عبد الرزاق  مثقال  بثن

أنثىانوار محمد طعيميس المساعيد20132030248الصيدلةبكالوريوس11614

ذكراحمد محمد مصطفن عيس20132030255الصيدلةبكالوريوس11615

ي كردى الرشدان20132030256الصيدلةبكالوريوس11616
أنثىمثن وصفن

ذكريزن عبدهللا محمود السعد20132030257الصيدلةبكالوريوس11617

أنثىفرات بسام احمد لحلوح20132030259الصيدلةبكالوريوس11618

أنثىنور حسام مصطفن  نوري20132030260الصيدلةبكالوريوس11619

ن20132030261الصيدلةبكالوريوس11620 أنثىتبارك احمد محمد سعيد أبوعي 

أنثىريم عاطف ابراهيم حرب20132030262الصيدلةبكالوريوس11621

أنثىرانيم عبد الرحيم عوض شطناوي20132030263الصيدلةبكالوريوس11622

أنثىاذكار حسن حمدان مساعيد20132030266الصيدلةبكالوريوس11623

ذكرمالك صالح القويدر 20132030269الصيدلةبكالوريوس11624

أنثىأمينة جهاد عبدالمجيد التميمي20132030270الصيدلةبكالوريوس11625

موزة علي عبدهللا مطر20132030271الصيدلةبكالوريوس11626
أنثى

ي زهدي احمد  الخوالده20132030273الصيدلةبكالوريوس11627
ذكراحمد راضن

أنثىفاطمه نمر مسعود نفاع20132030275الصيدلةبكالوريوس11628
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ن الصالح20132030276الصيدلةبكالوريوس11629 أنثىمالك رياض حسي 

ذكراحمد صالح جالل حامد20132030277الصيدلةبكالوريوس11630

كات20132030278الصيدلةبكالوريوس11631 أنثىحنان سليمان محمود الن 

ن  يوسف مصطفن جرار20132030280الصيدلةبكالوريوس11632 ذكرحسي 

أنثىارساء عبدهللا محمود عثمان 20132030281الصيدلةبكالوريوس11633

اري    ج سهيل علي خفاجه20132030284الصيدلةبكالوريوس11634
أنثى

أنثىجاوده امجد سليم خريم20132030286الصيدلةبكالوريوس11635

أنثىحنان مفلح احمد المحاسنه20132030287الصيدلةبكالوريوس11636

أنثىميسم ابراهيم حسن ابداح20132030288الصيدلةبكالوريوس11637

أنثىرنيم ماهر  السمان20132030289الصيدلةبكالوريوس11638

أنثىهبه  نايل رزق هللا  العموش20132030291الصيدلةبكالوريوس11639

أنثىحل وائل محمد الخطيب20132030292الصيدلةبكالوريوس11640

أنثىمرام رائد محمد نايف  سليمان20132030293الصيدلةبكالوريوس11641

ي20132030295الصيدلةبكالوريوس11642 ذكرفراس كايد محمود كممىح 

أنثىنشين محمد انور الردايده20132030297الصيدلةبكالوريوس11643

أنثىنور عبدالرحيم أحمد اسماعيل20132030299الصيدلةبكالوريوس11644

أنثىافنان محمود محمد أبوالحسن20132030300الصيدلةبكالوريوس11645

ي علي كانو20132030301الصيدلةبكالوريوس11646
أنثىرقية ثانن

أنثىدانية  فاروق  محمد  رواشدة 20132030302الصيدلةبكالوريوس11647

ن طه أبوالهيجاء20132030308الصيدلةبكالوريوس11648 أنثىرنيم حسي 

ي20132030309الصيدلةبكالوريوس11649
أنثىاغاريد خلدون خليل عبويثن

أنثىهبه صالح خليل عباس20132030311الصيدلةبكالوريوس11650

ن محاسنه20132030312الصيدلةبكالوريوس11651 أنثىراويه تيسن  حسي 

ي20132030313الصيدلةبكالوريوس11652
ي هانن

أنثىزينه محمد عزام بثن

ذكرمحمد أسامة  دريزي20132030316الصيدلةبكالوريوس11653

أنثىهناء زهن  محمد الملكاوى20132030318الصيدلةبكالوريوس11654

أنثىميس ابراهيم عبد الرحمن الكراسنه20132030319الصيدلةبكالوريوس11655

أنثىدانا محمد محمود جرادات20132030321الصيدلةبكالوريوس11656

أنثىارساء محمد سعود النداف20132030324الصيدلةبكالوريوس11657

أنثىبتول فائق عبدالرحمن العكايله20132030325الصيدلةبكالوريوس11658

أنثىاسماء داود محمد خواجا20132030326الصيدلةبكالوريوس11659

ذكريزن ايمن كريم المرصي20132030327الصيدلةبكالوريوس11660

ن فالح بدندي20132030328الصيدلةبكالوريوس11661 ن  حسي  أنثىحني 

أنثىاسيل احمد عوض ايوب20132030329الصيدلةبكالوريوس11662

أنثىزين وليد محمد األسعد20132030330الصيدلةبكالوريوس11663

أنثىبراءه بهاء الدين جابر العجوز20132030331الصيدلةبكالوريوس11664

أنثىرناد نضال محمد جادهللا20132030332الصيدلةبكالوريوس11665

أنثىهديل هيثم موىس ابو شنار20132030333الصيدلةبكالوريوس11666

ي20132030334الصيدلةبكالوريوس11667 بنان هالل تركي الزعث 
أنثى

ي20132030336الصيدلةبكالوريوس11668 ساره احمد محمد الشلث 
أنثى

أنثىاسيل خالد محمد عابد20132030337الصيدلةبكالوريوس11669

أنثىرفيف عبد النارص عبد الكريم طاهات20132030338الصيدلةبكالوريوس11670

ه محمد عوض عماري20132030340الصيدلةبكالوريوس11671 أنثىامن 

ن مطعم بطاح محسن20132030341الصيدلةبكالوريوس11672 ن حسي  ذكرشاهي 

يده20132030342الصيدلةبكالوريوس11673 ذكرعبدهللا حمدان حمد الشر

أنثىسماح محمود احمد حرزهللا20132030343الصيدلةبكالوريوس11674

ذكريوسف سمن  محمد ابو طرس20132030344الصيدلةبكالوريوس11675

أنثىبتول خالد يوسف عبيدات20132030345الصيدلةبكالوريوس11676

ي 20132030346الصيدلةبكالوريوس11677
ذكرسامر مروان  حسن  خسانر

ذكراحمد نزال الحريري 20132030347الصيدلةبكالوريوس11678

أنثىسىح  عبدالفتاح محمود العزام20132030348الصيدلةبكالوريوس11679
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ن محمد مخادمه20132030349الصيدلةبكالوريوس11680 أنثىسوار معنر

أنثىدانا ابراهيم سليمان أبوغريبه20132030350الصيدلةبكالوريوس11681

ي20132030351الصيدلةبكالوريوس11682
أنثىتاال اسامه ضيفاهلل المومثن

ي20132030352الصيدلةبكالوريوس11683
ي منترص بشن  زيد الكيالنن

أنثىامانن

مرح سالم نمور الرومي20132030353الصيدلةبكالوريوس11684
أنثى

أنثىقبس عبدهللا احمد الحسبان20132030354الصيدلةبكالوريوس11685

ذكرمحمد ممدوح ارشيد بطاينه20140030001الصيدلةبكالوريوس11686

أنثىرغد يوسف سليمان المقدادي20140030002الصيدلةبكالوريوس11687

ذكرعمرو رائد سالم التل20140030003الصيدلةبكالوريوس11688

لينا صالح الدين رومي ملكاوي20140030004الصيدلةبكالوريوس11689
أنثى

ي20140030005الصيدلةبكالوريوس11690 ريما محمد تركي الزعث 
أنثى

ن عبيدات20140030006الصيدلةبكالوريوس11691 العنود علي حسي 
أنثى

ي20140030007الصيدلةبكالوريوس11692
أنثىسناء قاسم محمد العجلونن

ي بدران20140030012الصيدلةبكالوريوس11693
أنثىلينا محمد لطفن

أنثىساره ابراهيم خليل المرصي20140030013الصيدلةبكالوريوس11694

أنثىرنا فائق عيد النرصاوين20140030014الصيدلةبكالوريوس11695

أنثىارساء علي عبدالرزاق بدر20140030019الصيدلةبكالوريوس11696

ذكرعمر جميل ذيب زهران20140030021الصيدلةبكالوريوس11697

أنثىسحر محمد عبدالرؤوف غوشه20140030022الصيدلةبكالوريوس11698

أنثىمجد رائد يوسف الصدوق20140030025الصيدلةبكالوريوس11699

أنثىديمه وليد محمد عسفا20140030026الصيدلةبكالوريوس11700

أنثىمارسيل موفق عواد عماري20140030027الصيدلةبكالوريوس11701

أنثىايمان اسماعيل مفلح الموىس20140030029الصيدلةبكالوريوس11702

ذكرمروان محمد محمود سعد20140030032الصيدلةبكالوريوس11703

ي عبدهللا عياد20140030037الصيدلةبكالوريوس11704
أنثىبيان راضن

وف20140030038الصيدلةبكالوريوس11705 ذكرزيد فايز محمد الشر

أنثىغاده محمد يحث  محمد20140030042الصيدلةبكالوريوس11706

أنثىفرح سعيد عبدالرحمن القواسمي20140030043الصيدلةبكالوريوس11707

ي توفيق عقل20140030044الصيدلةبكالوريوس11708
أنثىفرح عونن

أنثىديمه ممدوح مبارك البطاينه20140030045الصيدلةبكالوريوس11709

ن شطناوي20140030047الصيدلةبكالوريوس11710 أنثىآية محمد حسي 

ذكرعل محمد ابراهيم ديباجه20140030048الصيدلةبكالوريوس11711

أنثىساره محمدعادل محمد  الصمادي20140030051الصيدلةبكالوريوس11712

ي علقم20140030052الصيدلةبكالوريوس11713
أنثىتسنيم صالح حسثن

رسى فادى مرعي حداد20140030053الصيدلةبكالوريوس11714
أنثى

رنا سامي جريس عويس20140030054الصيدلةبكالوريوس11715
أنثى

ي سعد ايوب20140030055الصيدلةبكالوريوس11716
ا عونن أنثىمن 

أنثىرند يوسف محمود داود20140030056الصيدلةبكالوريوس11717

ن السماره20140030057الصيدلةبكالوريوس11718 أنثىنور عمر حسي 

أنثىهديل عبدهللا خالد رجوب20140030059الصيدلةبكالوريوس11719

أنثىهديل بسام سارى السعدى20140030060الصيدلةبكالوريوس11720

أنثىسناء حمد سالمه المشاقبه20140030061الصيدلةبكالوريوس11721

دعاء علي قبالن البدارين20140030062الصيدلةبكالوريوس11722
أنثى

ذكرعبدهللا عادل عبدالنور عمارى20140030064الصيدلةبكالوريوس11723

أنثىاالء حكم صبىحي عبد20140030065الصيدلةبكالوريوس11724

ن20140030066الصيدلةبكالوريوس11725 أنثىسندس باجس محمود زواتي 

النا قاسم علي الحوامده20140030067الصيدلةبكالوريوس11726
أنثى

 علي سعد20140030068الصيدلةبكالوريوس11727
ن أنثىايثار حسي 

أنثىغروب نور الدين بادي حمادنه20140030069الصيدلةبكالوريوس11728

أنثىسلينا نضال مأمون حؤبش20140030071الصيدلةبكالوريوس11729

أنثىوعد محمد عبد الرحيم رواشده20140030072الصيدلةبكالوريوس11730
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خلود سليمان علي خوالدة20140030073الصيدلةبكالوريوس11731
أنثى

أنثىلم جهاد شتيان القبيالت20140030074الصيدلةبكالوريوس11732

ي20140030075الصيدلةبكالوريوس11733
أنثىايمان فضل هللا فليح المومثن

أنثىجمانه محمد سعد سعد20140030076الصيدلةبكالوريوس11734

ي20140030077الصيدلةبكالوريوس11735
ن نجيب المومثن أنثىنور حسي 

أنثىهبه خالد احمد قرعان20140030078الصيدلةبكالوريوس11736

ن موفق محمد الرفاعي20140030079الصيدلةبكالوريوس11737 أنثىنيفي 

أنثىنعمه بسام محمد حسن بشن 20140030080الصيدلةبكالوريوس11738

أنثىبراءه محمد احمد قطيش20140030081الصيدلةبكالوريوس11739

أنثىهديل عمر عبدالحميد القديمات20140030082الصيدلةبكالوريوس11740

أنثىهبه زياد احمد سماره20140030083الصيدلةبكالوريوس11741

أنثىحال خالد نائل العقاربه20140030084الصيدلةبكالوريوس11742

أنثىهدى رفعت حسن السوالمه20140030085الصيدلةبكالوريوس11743

ي20140030086الصيدلةبكالوريوس11744
أنثىمروه حسان احمد المومثن

أنثىثراء خالد محمد القرعان20140030088الصيدلةبكالوريوس11745

أنثىمروه موفق رضوان المرصي20140030089الصيدلةبكالوريوس11746

أنثىناديه عبدهللا هايل الشور20140030090الصيدلةبكالوريوس11747

أنثىتسنيم محمود احمد حناتله20140030091الصيدلةبكالوريوس11748

أنثىايناس ماجد معروف النداف20140030092الصيدلةبكالوريوس11749

أنثىآيات محمد سليم أبوذويب20140030093الصيدلةبكالوريوس11750

أنثىعندليب نبيل حجازى المغاري20140030094الصيدلةبكالوريوس11751

ي عوض الدويري20140030095الصيدلةبكالوريوس11752
أنثىسارة عونن

أنثىميس وجدي محمود عمايره20140030096الصيدلةبكالوريوس11753

أنثىراويه موىس خالد سالم20140030097الصيدلةبكالوريوس11754

أنثىرباب حسن ماجد بطاينه20140030098الصيدلةبكالوريوس11755

أنثىبسمه رشاد سليمان الكساسبه20140030099الصيدلةبكالوريوس11756

أنثىوالء صائب احمد عبيدات20140030100الصيدلةبكالوريوس11757

بدور سالمه علي أبوجعيبه20140030101الصيدلةبكالوريوس11758
أنثى

ن عبيدات20140030104الصيدلةبكالوريوس11759 أنثىبلقيس خالد حسي 

أنثىدعاء قسيم محمد الشمري20140030105الصيدلةبكالوريوس11760

براءة سامي حمد الشديفات20140030106الصيدلةبكالوريوس11761
أنثى

ن محمد احمد الدقري20140030107الصيدلةبكالوريوس11762 ذكرامي 

أنثىيارا محمد محمد محافظه20140030108الصيدلةبكالوريوس11763

ي20140030109الصيدلةبكالوريوس11764
أنثىميس مصطفن محمد عرافر

أنثىالرا نزار يوسف داود20140030110الصيدلةبكالوريوس11765

أنثىهيا رياض جريس عويس20140030111الصيدلةبكالوريوس11766

ي20140030112الصيدلةبكالوريوس11767 ف الن  أنثىحال ركان مشر

أنثىرؤى محمد عبدالرؤوف الرمىحي20140030113الصيدلةبكالوريوس11768

أنثىرناد محمود ابراهيم الدهون20140030114الصيدلةبكالوريوس11769

أنثىشيماء عواد احمد السالم20140030115الصيدلةبكالوريوس11770

أنثىشهد صبىحي عبدالرحمن عزام20140030116الصيدلةبكالوريوس11771

أنثىرزان حسن احمد عالونه20140030117الصيدلةبكالوريوس11772

أنثىراويه عبدالرحمن شاهر العدوان20140030119الصيدلةبكالوريوس11773

أنثىمها مصلح محمد أبوصالح20140030121الصيدلةبكالوريوس11774

ي20140030122الصيدلةبكالوريوس11775
أنثىميس عبدالحميد احمد المومثن

أنثىديما يحث  شحاده القضاه20140030123الصيدلةبكالوريوس11776

ن صالح محمد الدهون20140030125الصيدلةبكالوريوس11777 أنثىياسمي 

أنثىيارا عبدالرحمن محمود نافوخ20140030127الصيدلةبكالوريوس11778

أنثىمرح عطا ابراهيم الحميمات20140030128الصيدلةبكالوريوس11779

ن محمد العالونه20140030129الصيدلةبكالوريوس11780 أنثىاالء امي 

ي20140030130الصيدلةبكالوريوس11781 ذكرعمر زياد حسن المغرن 
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بتول علي سالم خزعلي20140030131الصيدلةبكالوريوس11782
أنثى

أنثىخزام عبدالحميد عبدهللا الطراونه20140030132الصيدلةبكالوريوس11783

أنثىرنا نافذ راسم حماد20140030133الصيدلةبكالوريوس11784

أنثىاسيل وليد محمد النوارصه20140030134الصيدلةبكالوريوس11785

أنثىوفاء عيد سالمه ابوغريقانه20140030135الصيدلةبكالوريوس11786

أنثىتفر ماجد يونس المعايطه20140030136الصيدلةبكالوريوس11787

أنثىهبة فايز ابراهيم طيظي20140030137الصيدلةبكالوريوس11788

أنثىنور نظام محمود عوض20140030138الصيدلةبكالوريوس11789

أنثىرهف فواز فؤاد برقاوي20140030139الصيدلةبكالوريوس11790

أنثىاالء احمد محمود فريوان20140030140الصيدلةبكالوريوس11791

أنثىمريم ابراهيم مقبل العموش20140030141الصيدلةبكالوريوس11792

ن20140030142الصيدلةبكالوريوس11793 أنثىايه مهيب صياح صياحي 

أنثىغدير عرفات موىس العلي20140030143الصيدلةبكالوريوس11794

أنثىفادية فايز عليان الدالبيح20140030145الصيدلةبكالوريوس11795

أنثىتسنيم محمود زايد بطاينه20140030146الصيدلةبكالوريوس11796

 احمد العلي20140030147الصيدلةبكالوريوس11797
ن أنثىرؤى حسي 

ي20140030148الصيدلةبكالوريوس11798 أنثىاخالص احمد جميل زعث 

أنثىوفاء خالد مصطفن الخمايسه20140030149الصيدلةبكالوريوس11799

ن محمود العزام20140030150الصيدلةبكالوريوس11800 أنثىمنتىه حسي 

أنثىتمارا فضيل ابراهيم الهزايمه20140030151الصيدلةبكالوريوس11801

أنثىبراءه عز الدين محمد عيس20140030152الصيدلةبكالوريوس11802

أنثىامال قسطندى فوزى معايعه20140030153الصيدلةبكالوريوس11803

وق وليد عبدهللا عبيدات20140030154الصيدلةبكالوريوس11804 أنثىرسر

أنثىرناد اسامه احمد العمري20140030155الصيدلةبكالوريوس11805

أنثىاصاله موىس احمد حسينات20140030156الصيدلةبكالوريوس11806

ي سعيد20140030157الصيدلةبكالوريوس11807
أنثىنعمه محمود احمد بثن

ن شطناوى20140030158الصيدلةبكالوريوس11808 أنثىبيان محمد جمعه امي 

ات20140030159الصيدلةبكالوريوس11809 ن رمضان محمود نصن  مي  أنثىنن 

ن خطاطبه20140030160الصيدلةبكالوريوس11810 أنثىدانه يونس حسي 

ذكراسيد مصطفن صالح اسماعيل20140030162الصيدلةبكالوريوس11811

ن حسام محمد الشنظي20140030163الصيدلةبكالوريوس11812 أنثىرني 

ذكرماجد عبدهللا حمود اسماعيل20140030165الصيدلةبكالوريوس11813

رغد علي فواز خصاونه20140030166الصيدلةبكالوريوس11814
أنثى

أنثىتمارا محمد عوض المساعده20140030167الصيدلةبكالوريوس11815

رزان حمزه علي عبيدات20140030168الصيدلةبكالوريوس11816
أنثى

ي20140030171الصيدلةبكالوريوس11817
أنثىساره محمد خالد العجلونن

أنثىرحمه خالد احمد مقداد20140030174الصيدلةبكالوريوس11818

أنثىرند معن نايف المغايره20140030176الصيدلةبكالوريوس11819

ي20140030178الصيدلةبكالوريوس11820
أنثىمنار احمد سالم عجلونن

ي20140030179الصيدلةبكالوريوس11821
ذكرفادي قاهر نجيب الربضن

ي20140030180الصيدلةبكالوريوس11822 ي  الزعث 
أنثىتاال عبد المجيد حسثن

أنثىبتول زيد انيس نصن 20140030181الصيدلةبكالوريوس11823

أنثىرهف نزيه احمد فوزى  مصالحه20140030182الصيدلةبكالوريوس11824

أنثىدانيه عباس اسحق االخرس20140030183الصيدلةبكالوريوس11825

ي عبدالرزاق عبدالرزاق20142030003الصيدلةبكالوريوس11826 أنثىصفا ناج 

 أياد محمد علي العزيز20142030004الصيدلةبكالوريوس11827
أنثىتفر

أنثىداليا عمار محمد محمد20142030005الصيدلةبكالوريوس11828

أنثىدانه رائد شكري خلف20142030006الصيدلةبكالوريوس11829

ي20142030007الصيدلةبكالوريوس11830
كمانن أنثىاسماء محمد  النر

ي20142030012الصيدلةبكالوريوس11831
أنثىروان عامر  الدوجن

أنثىرند عمر فؤاد شعيب20142030013الصيدلةبكالوريوس11832
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أنثىسلوى عفيف عزالدين القطب20142030014الصيدلةبكالوريوس11833

ي20142030015الصيدلةبكالوريوس11834
ذكرسيف نادر غايب القاضن

أنثىرزان محمد احسان جالد20142030016الصيدلةبكالوريوس11835

أنثىسارة احمد الرفاعي 20142030018الصيدلةبكالوريوس11836

أنثىنور غسان عادل قرعاوي20142030022الصيدلةبكالوريوس11837

حال سامر الجندىلي 20142030025الصيدلةبكالوريوس11838
أنثى

أنثىريتا يوسف فارس ايوب20142030026الصيدلةبكالوريوس11839

أنثىزهره اسامه محمد اسد محمد20142030028الصيدلةبكالوريوس11840

ي محمد داوود20142030029الصيدلةبكالوريوس11841
أنثىسارة لطفن

ن  الفحام20142030031الصيدلةبكالوريوس11842 أنثىبانه عبد المعي 

أنثىبلقيس قاسم محمد الشبول20142030040الصيدلةبكالوريوس11843

أنثىدينا زكريا سالم عبابنه20142030043الصيدلةبكالوريوس11844

ى20142030046الصيدلةبكالوريوس11845 ذكراحمد علي حسن الشقن 

ي جالل حسن المطلق20142030048الصيدلةبكالوريوس11846
أنثىامانن

أنثىالرا نارص محمود جن 20142030052الصيدلةبكالوريوس11847

أنثىسىح  وليد مصطفن أبوالرب20142030057الصيدلةبكالوريوس11848

ذكرخالد نشأت عبدالفتاح شنار20142030059الصيدلةبكالوريوس11849

ي20142030062الصيدلةبكالوريوس11850
ذكربشر ايمن عبدالرحيم ياعن

أنثىنور كمال  أرشيد20142030064الصيدلةبكالوريوس11851

ن باهلل الحسن 20142030065الصيدلةبكالوريوس11852 ذكرعبد الرحمن معنر

ذكرحسن علي جعفر نوح20142030069الصيدلةبكالوريوس11853

أنثىزاهية أحمد إبراهيم سعد20142030075الصيدلةبكالوريوس11854

أنثىعائشة إبراهيم عبدالواحد الفيلكاوي20142030077الصيدلةبكالوريوس11855

ي 20142030078الصيدلةبكالوريوس11856 ي مهند عنتان 
أنثىجودي شوفر

ي20142030090الصيدلةبكالوريوس11857 ذكرعبدالرحمن عبدهللا  الزعث 

أنثىديمه يارس العبدهللا 20142030093الصيدلةبكالوريوس11858

ن20142030097الصيدلةبكالوريوس11859 ن  شاهي  أنثىايمان محمد االمي 

أنثىسارا موفق عونه 20142030098الصيدلةبكالوريوس11860

ي خدام خزاعله20142030100الصيدلةبكالوريوس11861
أنثىارساء لطفن

دانيه علي عبدهللا الدراس20142030101الصيدلةبكالوريوس11862
أنثى

أنثىرهام نعيم سليمان الرياحنه20142030102الصيدلةبكالوريوس11863

 ابراهيم تركي ابوكايد20142030105الصيدلةبكالوريوس11864
ن ذكرمعنر

ذكرمحمد خالد محمد أبو غنية20142030108الصيدلةبكالوريوس11865

أنثىارساء عبد الرضا سيد مصطفن جالل20142030109الصيدلةبكالوريوس11866

أنثىزينب سالم حمزه الجميعي20142030111الصيدلةبكالوريوس11867

ي الشامي20142030113الصيدلةبكالوريوس11868
أنثىهيا عصام وصفن

ن لؤى زهدى هالل20142030123الصيدلةبكالوريوس11869 ذكرحسي 

أنثىتينا جميل حنا جحا20142030125الصيدلةبكالوريوس11870

أنثىبان محمد مفلح دبايبة20142030126الصيدلةبكالوريوس11871

أنثىدانيه بسام فايز رسحان20142030130الصيدلةبكالوريوس11872

أنثىرغد تيسن  صالح بدر20142030132الصيدلةبكالوريوس11873

ه محمد  عباره20142030133الصيدلةبكالوريوس11874 أنثىبهن 

ذكرمحمد سعيد عبدالمعظي عقل20142030136الصيدلةبكالوريوس11875

أنثىانس طالل محمد الفارس20142030137الصيدلةبكالوريوس11876

أنثىفاطمه نواف قاسم طلفاح20142030140الصيدلةبكالوريوس11877

أنثىفرح ابراهيم حسن االقطش20142030146الصيدلةبكالوريوس11878

ن الحلو20142030147الصيدلةبكالوريوس11879 ن محمد حسي  ذكرحسي 

ذكربسام بالل محمود أبودلو20142030148الصيدلةبكالوريوس11880

ن شحده زلوم20142030150الصيدلةبكالوريوس11881 وق روبي  أنثىرسر

فاطمه علي عواد الخاليله20142030152الصيدلةبكالوريوس11882
أنثى

أنثىفرح احمد محمد الحايك20142030154الصيدلةبكالوريوس11883
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أنثىمرح عبدالحكيم محمد الصالح20142030155الصيدلةبكالوريوس11884

ذكرطارق زياد ابراهيم غرايبه20142030157الصيدلةبكالوريوس11885

ى محمد عيد بهجات  أبوحويله20142030159الصيدلةبكالوريوس11886 أنثىبشر

أنثىرزان رافت محمد مناع20142030161الصيدلةبكالوريوس11887

أنثىياقوت محمود ابراهيم كنعان20142030162الصيدلةبكالوريوس11888

أنثىرؤى عادل احمد الهياجنه20142030163الصيدلةبكالوريوس11889

أنثىصبا مؤيد عادل بللو20142030164الصيدلةبكالوريوس11890

أنثىصبا ماجد محمد دغش20142030165الصيدلةبكالوريوس11891

أنثىديانا احمد قاسم الخطيب20142030166الصيدلةبكالوريوس11892

أنثىصفاء عكاشة الزهوري 20142030169الصيدلةبكالوريوس11893

اوي20142030172الصيدلةبكالوريوس11894 ن أنثىايمان احمد خالد الجن 

ذكراحمد خالد محمد العراعرة20142030174الصيدلةبكالوريوس11895

أنثىحال توفيق محمود المقبل20142030175الصيدلةبكالوريوس11896

أنثىامال قاسم عبدالرحمن ميمي20142030176الصيدلةبكالوريوس11897

ن عبد الرسول الن 20142030178الصيدلةبكالوريوس11898 أنثىارساء عبد الحسي 

عال علي احمد الخوالدة20142030179الصيدلةبكالوريوس11899
أنثى

أنثىمرح رائد محمد أبوطبنجه20142030183الصيدلةبكالوريوس11900

ي عبدهللا أبورسيه20142030184الصيدلةبكالوريوس11901
أنثىشهد عونن

أنثىدينا مسعد مصطفن احمد20142030185الصيدلةبكالوريوس11902

ذكرمحمد فتىحي محمود صالح20142030186الصيدلةبكالوريوس11903

ي20142030188الصيدلةبكالوريوس11904
ي هانن

هبه علي محمد بثن
أنثى

ي20142030189الصيدلةبكالوريوس11905 دانيه محمد ابراهيم الزعث 
أنثى

أنثىرؤى محمود احمد الصالح20142030190الصيدلةبكالوريوس11906

ي20142030191الصيدلةبكالوريوس11907 ذكررائد محمد كمال الناج 

أنثىرند رائد عبدالقادر الجنيدي20142030192الصيدلةبكالوريوس11908

أنثىنسيبه رائد محمد البصول20142030194الصيدلةبكالوريوس11909

ن محمد الزريقات20142030195الصيدلةبكالوريوس11910 أنثىغيداء حسي 

ين سامر رشيد النمري20142030196الصيدلةبكالوريوس11911 أنثىسن 

أنثىمرح مروان سهيل سويدان20142030197الصيدلةبكالوريوس11912

أنثىبلقيس جمال محمود السعد20142030198الصيدلةبكالوريوس11913

ذكرليث سمن  محمد العظي20142030202الصيدلةبكالوريوس11914

ن وليد صالح الصمادى20142030203الصيدلةبكالوريوس11915 أنثىحني 

ذكرمحمد عمر محمد صالح20142030205الصيدلةبكالوريوس11916

أنثىلبثن ابراهيم خلف الغزاوي20142030206الصيدلةبكالوريوس11917

أنثىجواهر جاسم محمد عبد الكريم20142030211الصيدلةبكالوريوس11918

أنثىبدور بدر حمد الدورسي20142030212الصيدلةبكالوريوس11919

أنثىصبا عادل احمد خريس20142030217الصيدلةبكالوريوس11920

أنثىبنان موفق احمد الشديفات20142030218الصيدلةبكالوريوس11921

ذكرحبيب زيد حبيب سماوى20142030220الصيدلةبكالوريوس11922

آالء سمن  علي الخزاعلة20142030221الصيدلةبكالوريوس11923
أنثى

أنثىلينا عدنان يوسف عزايزه20142030222الصيدلةبكالوريوس11924

أنثىامل ابراهيم جن  20142030224الصيدلةبكالوريوس11925

ذكرعبد القادر عماد محمد ثابت20142030225الصيدلةبكالوريوس11926

دانة هشام محمد علي20142030226الصيدلةبكالوريوس11927
أنثى

ذكرعمر خرصن مصباح طيظي20142030227الصيدلةبكالوريوس11928

أنثىفرح محمد احمود أبوعامود20142030228الصيدلةبكالوريوس11929

أنثىانوار خالد زعل المعايطه20142030229الصيدلةبكالوريوس11930

ذكرانس نبيل محمود أبوداود20142030230الصيدلةبكالوريوس11931

ع20142030231الصيدلةبكالوريوس11932 أنثىدينا عبدالسالم ضيفاهلل الشر

ن مازن عبدهللا الرشيدات20142030234الصيدلةبكالوريوس11933 أنثىلي 

أنثىتسنيم زياد عبدهللا القضاه20142030235الصيدلةبكالوريوس11934
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ي صالح غرايبه20142030237الصيدلةبكالوريوس11935
أنثىدانا هانن

أنثىرزان سعيد محمد الطواها20142030238الصيدلةبكالوريوس11936

ذكراحالم قاسم الحريري 20142030239الصيدلةبكالوريوس11937

أنثىمروه رزق  خطاب20142030243الصيدلةبكالوريوس11938

ي 20142030244الصيدلةبكالوريوس11939
أنثىمنور محمد خوالنن

ذكرحمزه عماد قاسم أبوالرب20142030245الصيدلةبكالوريوس11940

يفة عارف عبدالرحمن العمر20142030246الصيدلةبكالوريوس11941 أنثىرسر

أنثىالنا نضال عوض الطرزي20142030247الصيدلةبكالوريوس11942

أنثىروان كامل محمد جرادات20142030248الصيدلةبكالوريوس11943

ي عرار20142030249الصيدلةبكالوريوس11944
أنثىلبثن يوسف حسثن

عاليه عايد نزال الصليلي20142030250الصيدلةبكالوريوس11945
أنثى

مالك سهيل علي خفاجه20142030251الصيدلةبكالوريوس11946
أنثى

أنثىفداء محمد رمضان العكر20142030252الصيدلةبكالوريوس11947

نسيبه علي توفيق موىس20142030256الصيدلةبكالوريوس11948
أنثى

ذكروضاح سيدعبدالسالم سيديعقوب الرفاعي20142030261الصيدلةبكالوريوس11949

أنثىايه محمود السبع 20142030263الصيدلةبكالوريوس11950

أنثىشذى جهاد صالح ابوزايد20142030265الصيدلةبكالوريوس11951

ذكرعبدالوهاب احمد محمد عقيل20142030266الصيدلةبكالوريوس11952

أنثىسىح  جهاد طه أبواسعيد20142030267الصيدلةبكالوريوس11953

أنثىاحالم محمد عبد القادر المر20142030268الصيدلةبكالوريوس11954

ي20142030269الصيدلةبكالوريوس11955
ي محمد المشثن ساره حرن 

أنثى

أنثىحمده عبد الكريم حسن عويس20142030271الصيدلةبكالوريوس11956

ي ابوعرجه20142030272الصيدلةبكالوريوس11957
أنثىجنائن الخلد فخري حسثن

أنثىمرح سلطان محمد حمادنه20142030273الصيدلةبكالوريوس11958

ذكريش ابراهيم عبد علي20142030274الصيدلةبكالوريوس11959

ذكرامجد محمد حسن الطوالبه20142030275الصيدلةبكالوريوس11960

أنثىمالك نصفت عمر الصمادى20142030276الصيدلةبكالوريوس11961

أنثىسبا شاكر غالب العطيش20142030279الصيدلةبكالوريوس11962

أنثىرغد يوسف محمد غريفات20142030282الصيدلةبكالوريوس11963

أنثىنور بالل عطيه الخطيب20142030284الصيدلةبكالوريوس11964

أنثىهاله محمود عبدالجواد أبوشاويش20142030287الصيدلةبكالوريوس11965

أنثىنور عصام فايز شنتن 20142030289الصيدلةبكالوريوس11966

ن احمد عبدهللا الشتيوى20142030290الصيدلةبكالوريوس11967 مي  أنثىنن 

ي20142030293الصيدلةبكالوريوس11968 ي صن  ذكرمحمد خالص صن 

ن فياض الوشاجي20142030294الصيدلةبكالوريوس11969 ن حسي  أنثىحني 

أنثىعال عبدالسالم عايد صالح20142030296الصيدلةبكالوريوس11970

ات20142030297الصيدلةبكالوريوس11971 هبه محمود علي النصن 
أنثى

ذكرمحمد ماجد عبدالمهدى مساعده20142030298الصيدلةبكالوريوس11972

ذكرمهدي يعرب داود الربيعي20142030299الصيدلةبكالوريوس11973

أنثىسناء كمال مصطفن جرادات20142030300الصيدلةبكالوريوس11974

ي20150030001الصيدلةبكالوريوس11975
أنثىساجده عمر محمد طعانن

أنثىداليا عزام عادل فري    ج20150030002الصيدلةبكالوريوس11976

ي20150030003الصيدلةبكالوريوس11977
أنثىاسيل يحث  محمود العجلونن

أنثىساره مجدى عبد ابواشميس20150030004الصيدلةبكالوريوس11978

ذكرعمر شاكر تركي الحاج20150030005الصيدلةبكالوريوس11979

أنثىساره عامر كمال النمرى20150030007الصيدلةبكالوريوس11980

ي اسماعيل20150030008الصيدلةبكالوريوس11981
ذكرطارق عبدالقادر سليمان بثن

أنثىشهد محمد احمد مصطفن20150030009الصيدلةبكالوريوس11982

يف عاشور محمد عمر ابوعصب20150030011الصيدلةبكالوريوس11983 ذكررسر

أنثىرغد ثابت فتىحي ابورمان20150030012الصيدلةبكالوريوس11984

أنثىهديل محمود مصطفن ابوعبيد20150030013الصيدلةبكالوريوس11985
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احالم علي ذيب الزحراوي20150030015الصيدلةبكالوريوس11986
أنثى

أنثىريم احمد محمد ربابعه20150030016الصيدلةبكالوريوس11987

أنثىهتون صالح احمد العمرى20150030019الصيدلةبكالوريوس11988

أنثىهديل رائد زهن  محمود20150030023الصيدلةبكالوريوس11989

ن20150030026الصيدلةبكالوريوس11990 ي ياسي 
أنثىعبن  محمد حسثن

أنثىبتول زياد نرص الجراح20150030028الصيدلةبكالوريوس11991

ذكرعمر رمزى رشدى الخطيب20150030030الصيدلةبكالوريوس11992

أنثىديمه رائد طاهر سمرين20150030032الصيدلةبكالوريوس11993

أنثىحال محمد ابراهيم وشاح20150030035الصيدلةبكالوريوس11994

أنثىحال محمد جميل الزبون20150030040الصيدلةبكالوريوس11995

ذكرعمر قاسم عطيه كليب20150030041الصيدلةبكالوريوس11996

أنثىدياال ابراهيم عوض صوالحه20150030042الصيدلةبكالوريوس11997

أنثىايمان شفيق احمد ربابعه20150030045الصيدلةبكالوريوس11998

تيماء علي احمد الدرادره20150030046الصيدلةبكالوريوس11999
أنثى

ن20150030047الصيدلةبكالوريوس12000 أنثىاسيل عبدهللا محمد ابوعي 

 محمد علي أبوعاشور20150030048الصيدلةبكالوريوس12001
ن أنثىلي 

أنثىماريا عبدهللا محمد طشطوش20150030053الصيدلةبكالوريوس12002

ذكرمحمد اكرم عبدالرحمن الخطيب20150030054الصيدلةبكالوريوس12003

ات20150030056الصيدلةبكالوريوس12004 أنثىعال دخيل هللا علي النصن 

ذكرسعيد عبدالقادر صالح عمارين20150030057الصيدلةبكالوريوس12005

أنثىرانيا عبدهللا محمد العليمات20150030060الصيدلةبكالوريوس12006

أنثىميساء عبدهللا عواد العليمات20150030061الصيدلةبكالوريوس12007

أنثىروان صالح احمد الرجوب20150030062الصيدلةبكالوريوس12008

ذكرمحمد عيس محمد الحمزه20150030063الصيدلةبكالوريوس12009

أنثىندى نايل محمد المدادحه20150030064الصيدلةبكالوريوس12010

أنثىمنار حسام بهجت الفريجات20150030065الصيدلةبكالوريوس12011

رن  محمود عبدالكريم جيوىسي20150030066الصيدلةبكالوريوس12012
أنثى

أنثىشذار صالح الدين سليمان العبيدات20150030067الصيدلةبكالوريوس12013

أنثىاناغيم صالح ضيف هللا الردايده20150030068الصيدلةبكالوريوس12014

دانه علي عيس الحسبان20150030069الصيدلةبكالوريوس12015
أنثى

أنثىمنار محمود موىس الشبول20150030070الصيدلةبكالوريوس12016

 علي القضاه20150030073الصيدلةبكالوريوس12017
ن أنثىرزان حسي 

أنثىايمان عزات عبدالقادر ابومنديل20150030074الصيدلةبكالوريوس12018

أنثىدينا محمد حمدان الحوامده20150030075الصيدلةبكالوريوس12019

أنثىرنيم محمود عبدهللا القرعان20150030076الصيدلةبكالوريوس12020

أنثىلينا عماد محمد كوفىحي20150030077الصيدلةبكالوريوس12021

أنثىعريب فواز محمد الدردساوي20150030078الصيدلةبكالوريوس12022

أنثىسهام اياد صالح عالونه20150030079الصيدلةبكالوريوس12023

ي الرمىحي20150030080الصيدلةبكالوريوس12024
أنثىرزان نضال شوفر

أنثىبراءه يعقوب نمر عوده هللا20150030081الصيدلةبكالوريوس12025

أنثىرغد عزام محمود عبيدات20150030082الصيدلةبكالوريوس12026

أنثىرنيم محمد رضوان المرصي20150030083الصيدلةبكالوريوس12027

ه ابراهيم محمود الهنداوي20150030084الصيدلةبكالوريوس12028 أنثىسمن 

أنثىهبه واصف محمد الشويات20150030085الصيدلةبكالوريوس12029

أنثىدانا محمد قاسم عبيدات20150030086الصيدلةبكالوريوس12030

يف محمد حداد20150030087الصيدلةبكالوريوس12031 أنثىرهام رسر

أنثىميمونه احمد عبدالرحمن الخطيب20150030088الصيدلةبكالوريوس12032

أنثىاالء عدنان عبدالهادى الطيظي20150030089الصيدلةبكالوريوس12033

أنثىامل ابراهيم فوزى القاسم20150030090الصيدلةبكالوريوس12034

ي عبدالجليل حداد20150030091الصيدلةبكالوريوس12035
أنثىرنا وصفن

أنثىديما عبدهللا نايل الداود20150030092الصيدلةبكالوريوس12036
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ي20150030093الصيدلةبكالوريوس12037
أنثىنور وليد محمود القاضن

أنثىجمانه موىس احمد قنديل20150030094الصيدلةبكالوريوس12038

أنثىبيان سعيد محمد الطواها20150030096الصيدلةبكالوريوس12039

ين محمد احمد نفاع20150030097الصيدلةبكالوريوس12040 أنثىسن 

أنثىدانا عيد حماد النجادات20150030098الصيدلةبكالوريوس12041

أنثىمرح مامون عليان ابوالسميد20150030099الصيدلةبكالوريوس12042

أنثىريماس خالد عبدالواجد المعايطه20150030100الصيدلةبكالوريوس12043

ي صخر20150030102الصيدلةبكالوريوس12044
أنثىهالة محمود سليم بثن

أنثىرنا فهد عبدالكريم الزيود20150030103الصيدلةبكالوريوس12045

أنثىايمان صالح حمدان المعادات20150030104الصيدلةبكالوريوس12046

ي20150030105الصيدلةبكالوريوس12047
ي نواش عواد القاضن روان 

أنثى

وق صالح عبدهللا العموش20150030107الصيدلةبكالوريوس12048 أنثىرسر

أنثىزينه ابراهيم عبدالكريم العتوم20150030108الصيدلةبكالوريوس12049

أنثىرشا محمد سليمان الحجيله20150030109الصيدلةبكالوريوس12050

أنثىفرح عبدالرحمن ابراهيم الشياب20150030110الصيدلةبكالوريوس12051

أنثىرسى بسام حماده خصاونه20150030111الصيدلةبكالوريوس12052

أنثىايناس عبدهللا محمد الخوالده20150030112الصيدلةبكالوريوس12053

أنثىساره ماجد محمد السقار20150030113الصيدلةبكالوريوس12054

أنثىرغد طاهر محمد حامد سلطان التميمي20150030114الصيدلةبكالوريوس12055

أنثىزهراء محمد عبدهللا عبيدات20150030115الصيدلةبكالوريوس12056

أنثىسلوى نعيم يوسف عبده20150030116الصيدلةبكالوريوس12057

أنثىساره راتب موىس الرواشده20150030117الصيدلةبكالوريوس12058

ان محمد خميس الزيود20150030118الصيدلةبكالوريوس12059 أنثىمن 

مان20150030120الصيدلةبكالوريوس12060 أنثىالهام مقبل يوسف الشر

ن20150030121الصيدلةبكالوريوس12061 ذكرعاهد عبدالكريم رشيد شاهي 

أنثىمالك احمد محمد الخزاعلة20150030122الصيدلةبكالوريوس12062

ن خليف العليمات20150030123الصيدلةبكالوريوس12063 أنثىمالك حسي 

أنثىلينا محمدخن  احمد جرادات20150030124الصيدلةبكالوريوس12064

ي20150030125الصيدلةبكالوريوس12065 عنود اكرم زايد الزعث 
أنثى

أنثىنادين احمد عبدالكريم جرادات20150030126الصيدلةبكالوريوس12066

ينا غسان موىس الدويري20150030127الصيدلةبكالوريوس12067 أنثىسن 

أنثىعال موىس احمد الشوبكي20150030128الصيدلةبكالوريوس12068

أنثىبراء ناجح احمد مقابله20150030130الصيدلةبكالوريوس12069

أنثىديما سعيد محمد علوان20150030131الصيدلةبكالوريوس12070

أنثىداليا محمد ضيف هللا السيد احمد20150030132الصيدلةبكالوريوس12071

ي طه20150030134الصيدلةبكالوريوس12072
أنثىليل مروان مصطفن بثن

ن غسان سليمان طنش20150030135الصيدلةبكالوريوس12073 أنثىهيفي 

ي20150030136الصيدلةبكالوريوس12074
أنثىبيان ماهر عبدالمجيد المومثن

ن محمد احمد نفاع20150030137الصيدلةبكالوريوس12075 أنثىلي 

أنثىغثن نبيل حبيب المقطش20150030139الصيدلةبكالوريوس12076

أنثىيمان احمد محمود عكور20150030141الصيدلةبكالوريوس12077

أنثىراما محمود رجب جوده20150030143الصيدلةبكالوريوس12078

أنثىزهراء جعفر جابر التميمي20150030144الصيدلةبكالوريوس12079

ي علي خزاعلة20150030145الصيدلةبكالوريوس12080
أنثىبراءة ماضن

ن خلف بخيت العبوس20150030146الصيدلةبكالوريوس12081 أنثىلجي 

أنثىايالف طالل خميس ابوسليم20150030147الصيدلةبكالوريوس12082

أنثىنازك نائل فالح الحداد20150030148الصيدلةبكالوريوس12083

ي حمد البداينه20150030151الصيدلةبكالوريوس12084
ن هانن أنثىحني 

أنثىآالء عدنان احمد الخزاعلة20150030152الصيدلةبكالوريوس12085

أنثىنازك عاكف حكمت ابوغزاله20150030153الصيدلةبكالوريوس12086

أنثىتمارا بسام نايف الرفاعي20150030154الصيدلةبكالوريوس12087
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أنثىارساء محمد قاسم ابوحجيلة20150030155الصيدلةبكالوريوس12088

أنثىمرح احمد محمد البطيحه20150030156الصيدلةبكالوريوس12089

أنثىرايه ماجد سليمان النرص20150030157الصيدلةبكالوريوس12090

ع20150030158الصيدلةبكالوريوس12091 أنثىجاردينيا مامون عبدالعزيز الشر

أنثىتيماء وليد عبدالمجيد شعبان20150030159الصيدلةبكالوريوس12092

ي سليم خريم20150030160الصيدلةبكالوريوس12093
أنثىرسى لطفن

ي20150030161الصيدلةبكالوريوس12094 ي الزعث 
أنثىرؤى باسم هانن

أنثىشيماء محمدخن  محمد روابده20150030162الصيدلةبكالوريوس12095

أنثىتوجان عصام احمد قدوره20150030163الصيدلةبكالوريوس12096

ذكريزن جمال عيس حداد20150030164الصيدلةبكالوريوس12097

فاء20150030165الصيدلةبكالوريوس12098 أنثىزينه نبيل محمد الشر

أنثىايات ابراهيم خالد المنيص20150030166الصيدلةبكالوريوس12099

أنثىنوره خلدون عبدالرزاق خمايسه20150030167الصيدلةبكالوريوس12100

ي20150030168الصيدلةبكالوريوس12101
ذكراحمد كامل محمد العجلونن

ي20150030169الصيدلةبكالوريوس12102  الشلث 
ن أنثىدينا احمد ياسي 

ذكرمحمد احمد موىس ملكاوى20150030170الصيدلةبكالوريوس12103

أنثىاندريا سمن  كمال النن 20150030173الصيدلةبكالوريوس12104

نداء عمر احمد الخزعلي20150030174الصيدلةبكالوريوس12105
أنثى

ذكرعبدهللا حيدر ابراهيم الهتاري20150030175الصيدلةبكالوريوس12106

ا وائل شفيق عجيالت20150030179الصيدلةبكالوريوس12107 أنثىمن 

رن  كامل ذياب أبو شباب20150030180الصيدلةبكالوريوس12108
أنثى

ي20150030181الصيدلةبكالوريوس12109
أنثىمجد فوزي محمد المومثن

ي صالح المخاريز20150030182الصيدلةبكالوريوس12110
أنثىساجده الفن

دعاء علي محمد الداود20150030183الصيدلةبكالوريوس12111
أنثى

فرح علي محمود ردايده20150030184الصيدلةبكالوريوس12112
أنثى

أنثىرناد سمن  محمد الحموري20150030187الصيدلةبكالوريوس12113

أنثىايه احمد بهجت الرواشده20150030188الصيدلةبكالوريوس12114

ذكرمحمد عبدالواحد محمد الهتاري20150030189الصيدلةبكالوريوس12115

أنثىتيماء مفلح محمد عبيدات20150030190الصيدلةبكالوريوس12116

أنثىقمر محمد فضل سليمان20150030191الصيدلةبكالوريوس12117

شفاء عدىلي علي النعامنة20150030192الصيدلةبكالوريوس12118
أنثى

أنثىشهد عمر يارس عبيدات20150030193الصيدلةبكالوريوس12119

ف القرعان20150030194الصيدلةبكالوريوس12120 أنثىايه جمال مشر

ي20150030195الصيدلةبكالوريوس12121 رنيم محمد توفيق الشعيث 
أنثى

أنثىشيخه عدنان طايل القرعان20150030196الصيدلةبكالوريوس12122

أنثىساره محمد مفلح الجراح20150030197الصيدلةبكالوريوس12123

أنثىديمه ضيف هللا محمد الحسبان20150030199الصيدلةبكالوريوس12124

آيه زكي عبدهللا درادكه20150030200الصيدلةبكالوريوس12125
أنثى

أنثىهيه ابراهيم حسن غوانمه20150030201الصيدلةبكالوريوس12126

نورالهدى جميل علي  زومط20150030202الصيدلةبكالوريوس12127
أنثى

أنثىتيماء محمود محمد الخطيب20150030203الصيدلةبكالوريوس12128

و شهابات20150030204الصيدلةبكالوريوس12129 أنثىحنان خالد خن 

أنثىهبه محمد محمود الفياض20150030205الصيدلةبكالوريوس12130

أنثىصبا قاسم محمود االخرس20150030206الصيدلةبكالوريوس12131

ناريمان علي عيس الدعجه20150030207الصيدلةبكالوريوس12132
أنثى

ذكرمحمد إبراهيم محمد أبو كوش20150030208الصيدلةبكالوريوس12133

أنثىبراءه حسن احمد الشناينه20150030209الصيدلةبكالوريوس12134

أنثىروان فرحان عوده حجازي20150030210الصيدلةبكالوريوس12135

ي20150030211الصيدلةبكالوريوس12136  شلث 
أنثىريم بشار مصطفن

أنثىمجد ماجد محمد مساعده20150030212الصيدلةبكالوريوس12137

عاهدة حمدي محمود الخليلي20152030001الصيدلةبكالوريوس12138
أنثى
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ي 20152030002الصيدلةبكالوريوس12139 ان 
أنثىمرح حسان الشر

أنثىاالء وليد عبد المحسن المحمد20152030003الصيدلةبكالوريوس12140

أنثىذكرى باسم يونس مسالمه20152030004الصيدلةبكالوريوس12141

تاال قاسم علي العتوم20152030005الصيدلةبكالوريوس12142
أنثى

أنثىمالك حمزه اسعد ابو رجب20152030007الصيدلةبكالوريوس12143

أنثىبتول حسن احمد الخطيب20152030011الصيدلةبكالوريوس12144

أنثىرنيم مروان انيس 20152030012الصيدلةبكالوريوس12145

أنثىرايان صياح محمد الروسان20152030017الصيدلةبكالوريوس12146

أنثىعال محمد عبدالسميع سيف20152030019الصيدلةبكالوريوس12147

ذكرعمر محمد سليم السويركي20152030021الصيدلةبكالوريوس12148

ي 20152030025الصيدلةبكالوريوس12149
أنثىمريم محمد مجاهد اليافن

ي 20152030027الصيدلةبكالوريوس12150
أنثىروان سليمان الحارنى

أنثىلما عبد اللطيف سعيد الصوص20152030029الصيدلةبكالوريوس12151

ذكرلؤي محمد حسن عليان20152030034الصيدلةبكالوريوس12152

ن عالن20152030035الصيدلةبكالوريوس12153 أنثىاية فريد حسي 

ذكرمحمود تامر السيد محمد بنداري20152030037الصيدلةبكالوريوس12154

ن العمري20152030040الصيدلةبكالوريوس12155 أنثىفاطمه ايمن حسي 

ذكرعبدالرحمن نايف سعيد باكن 20152030043الصيدلةبكالوريوس12156

أنثىفرح محمد بركات عليان20152030046الصيدلةبكالوريوس12157

أنثىديما هشام محمد العمله20152030047الصيدلةبكالوريوس12158

أنثىرشا محمد أحمد حجه20152030053الصيدلةبكالوريوس12159

أنثىامل يوسف سليم عثمان20152030055الصيدلةبكالوريوس12160

أنثىمرح عدنان محمد موىس20152030056الصيدلةبكالوريوس12161

ذكراحمد باسم حموده العسس20152030057الصيدلةبكالوريوس12162

ذكرعمر عبدهللا كساب الحبيالن20152030058الصيدلةبكالوريوس12163

ي20152030062الصيدلةبكالوريوس12164  الزعث 
ن ذكرمحمد علي حسي 

ي20152030064الصيدلةبكالوريوس12165 أنثىضىح عزام احمد الزعث 

أنثىلبثن نبيل محمود عمايري20152030065الصيدلةبكالوريوس12166

ذكرمحمد عيس عبدالرحمن رواشده20152030066الصيدلةبكالوريوس12167

ذكرمحمد زهن  ابراهيم زياده20152030067الصيدلةبكالوريوس12168

أنثىرند وائل سميح شحاده20152030069الصيدلةبكالوريوس12169

ذكريمان حسام هشام خرفان20152030070الصيدلةبكالوريوس12170

أنثىسوسن ماجد ايوب ابورقيه20152030071الصيدلةبكالوريوس12171

ي عبدالرحمن الرفاعي20152030072الصيدلةبكالوريوس12172
ن عونن أنثىلجي 

ن قاسم محمد وشاجي20152030073الصيدلةبكالوريوس12173 أنثىحني 

أنثىساره محمد محمود روابده20152030074الصيدلةبكالوريوس12174

زا احمد دالل20152030075الصيدلةبكالوريوس12175 أنثىفاطمه من 

أنثىدانيه أديب محمد هزايمه20152030076الصيدلةبكالوريوس12176

ذكرمهند بسام رافع دبور20152030077الصيدلةبكالوريوس12177

ي20152030079الصيدلةبكالوريوس12178
أنثىمالك هشام صالح العجلونن

أنثىامنه محمد نبيل شمس الدين 20152030080الصيدلةبكالوريوس12179

 العلي20152030081الصيدلةبكالوريوس12180
ن أنثىايمان سمن  ياسي 

ذكرهادي عبد الرحيم  الزيات20152030082الصيدلةبكالوريوس12181

أنثىهبة هللا جعفر محمود ملكاوي20152030083الصيدلةبكالوريوس12182

ساىلي كمال محمد سعيد عبابنه20152030084الصيدلةبكالوريوس12183
أنثى

ي20152030085الصيدلةبكالوريوس12184
ي يحث   الطريفن

أنثىامانن

أنثىزهرة حسن يوسف سالم20152030086الصيدلةبكالوريوس12185

ي20152030087الصيدلةبكالوريوس12186
ن المومثن أنثىاسيل عبدهللا حسي 

أنثىبتول جميل احمد جميل صالح20152030088الصيدلةبكالوريوس12187

أنثىأمل محمد عبدالقادر المر20152030089الصيدلةبكالوريوس12188

ي20152030090الصيدلةبكالوريوس12189 ذكرعبدهللا حامد فرج حاج 
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ذكرمحمود اياد محمود محمد20152030091الصيدلةبكالوريوس12190

ن مراشده20160030002الصيدلةبكالوريوس12191 أنثىسفانه نايف محمد امي 

أنثىعنود اكثم سليمان عميش20160030003الصيدلةبكالوريوس12192

أنثىفاطمه محمد مصطفن الطالب20160030005الصيدلةبكالوريوس12193

أنثىمرح محمدخن  احمد ابوقديس20160030006الصيدلةبكالوريوس12194

ي20160030007الصيدلةبكالوريوس12195 ذكراحمد ابراهيم سليمان شلث 

أنثىبراء ابراهيم مصطفن فريحات20160030009الصيدلةبكالوريوس12196

أنثىهديل فواز انيس عباس20160030011الصيدلةبكالوريوس12197

ي20160030012الصيدلةبكالوريوس12198 غيداء محمود محمد الزعث 
أنثى

ى سليمان عبدالقادر ابوالفول20160030014الصيدلةبكالوريوس12199 أنثىبشر

ي20160030016الصيدلةبكالوريوس12200
أنثىايات خليل احمد المرافن

ي20160030018الصيدلةبكالوريوس12201  الزعث 
أنثىعال صالح مصطفن

أنثىرؤى نائل رامز بلبيسي20160030020الصيدلةبكالوريوس12202

ن الهروط20160030021الصيدلةبكالوريوس12203 أنثىجمانه عبدالحكيم حسي 

أنثىارساء عبدالكريم محمد جرادات20160030022الصيدلةبكالوريوس12204

أنثىبنان تيسن  احمد جمعه20160030023الصيدلةبكالوريوس12205

 علي الذياب20160030024الصيدلةبكالوريوس12206
ن أنثىرجاء حسي 

أنثىمريم جميل سليمان مصطفن20160030025الصيدلةبكالوريوس12207

أنثىمثن عمر حسن ابورمان20160030026الصيدلةبكالوريوس12208

ذكرمصعب خالد ابراهيم صخريه20160030027الصيدلةبكالوريوس12209

أنثىحنان وليد عبداللطيف حمام20160030028الصيدلةبكالوريوس12210

ذكرانس اسامه خالد شلش20160030029الصيدلةبكالوريوس12211

ي20160030030الصيدلةبكالوريوس12212 دانه خالد احمد الزعث 
أنثى

أنثىشهد عطاهللا اسعد سدر20160030031الصيدلةبكالوريوس12213

أنثىدانا قاسم محمد ابوراس20160030032الصيدلةبكالوريوس12214

االء علي محمود عنانزه20160030033الصيدلةبكالوريوس12215
أنثى

ذكرليث جمال عطاهللا صالح20160030034الصيدلةبكالوريوس12216

ي20160030035الصيدلةبكالوريوس12217 أنثىهبه موىس صالح الزعث 

أنثىمالك احمد رشيد الخليل20160030036الصيدلةبكالوريوس12218

أنثىنشين حسن محمود تيم20160030038الصيدلةبكالوريوس12219

نتاىلي رياض غازي حداد20160030039الصيدلةبكالوريوس12220
أنثى

أنثىدانا يحث  عبدالحليم عصفور20160030040الصيدلةبكالوريوس12221

مريم احمد علي المرصى20160030041الصيدلةبكالوريوس12222
أنثى

أنثىرنيم منذر يوسف العرايضه20160030043الصيدلةبكالوريوس12223

مان20160030047الصيدلةبكالوريوس12224 أنثىمجد عبدهللا سالمه الشر

ات20160030049الصيدلةبكالوريوس12225 ن ي علي عنن 
أنثىايه حسثن

أنثىنورهان محمد عايد المساعيد20160030051الصيدلةبكالوريوس12226

ي20160030052الصيدلةبكالوريوس12227
أنثىسعاد تيدور موىس الريحانن

ن يوسف احمد الجراح20160030054الصيدلةبكالوريوس12228 أنثىلجي 

أنثىارساء يحث  مسعد باكن 20160030055الصيدلةبكالوريوس12229

أنثىاسماء محمد احمد عبابنه20160030056الصيدلةبكالوريوس12230

ي خلف20160030057الصيدلةبكالوريوس12231
أنثىرؤى يحث  مصطفن بثن

ات20160030058الصيدلةبكالوريوس12232 دعاء علي محمد هدى الخضن 
أنثى

أنثىنجاه امجد مصطفن الروسان20160030059الصيدلةبكالوريوس12233

أنثىالنا رياض نرص الشبول20160030060الصيدلةبكالوريوس12234

أنثىريما محمد عبدالهادي ابوحصوه20160030061الصيدلةبكالوريوس12235

اوي20160030062الصيدلةبكالوريوس12236 ذكرعبدالرحمن احمد جمعة خرصن

أنثىبشاير رافع سلمان ابوجبله20160030063الصيدلةبكالوريوس12237

 سامي احمد الصمادى20160030064الصيدلةبكالوريوس12238
ن أنثىلي 

أنثىنشين فراس محمد علي عبابنه20160030065الصيدلةبكالوريوس12239

أنثىهدايه سليمان ابراهيم اربيع20160030067الصيدلةبكالوريوس12240
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ي20160030068الصيدلةبكالوريوس12241
ن خالد طالل الوقفن أنثىلي 

ي20160030069الصيدلةبكالوريوس12242
أنثىدياال صبىحي علي الحسيثن

ار مصطفن السباعي20160030070الصيدلةبكالوريوس12243 أنثىيمثن رصن

أنثىساريه فايز عطاهللا الشمري20160030071الصيدلةبكالوريوس12244

ي20160030073الصيدلةبكالوريوس12245 هديل بسام خالد الزعث 
أنثى

ي محمد المسلم20160030074الصيدلةبكالوريوس12246
أنثىسىح  هانن

رن  محمد جميل الزبون20160030076الصيدلةبكالوريوس12247
أنثى

ن20160030077الصيدلةبكالوريوس12248 أنثىسوار عمر عايد الحسي 

ديانا علي محمود كساسبه20160030078الصيدلةبكالوريوس12249
أنثى

ذكرعدي مثثن محمد عياش20160030079الصيدلةبكالوريوس12250

ذكرجواد احمد اسماعيل احمد20160030080الصيدلةبكالوريوس12251

ات20160030081الصيدلةبكالوريوس12252 ن أنثىقانته ايمن حمدان العنن 

ي20160030082الصيدلةبكالوريوس12253
ونر أنثىبان احسان فيليب بن 

ن 20162030001الصيدلةبكالوريوس12254 أنثىسىه مصعب الحسي 

أنثىندى مالك الغزاوي 20162030002الصيدلةبكالوريوس12255

انوار علي اعش 20162030003الصيدلةبكالوريوس12256
أنثى

أنثىايله اياد األنصاري 20162030005الصيدلةبكالوريوس12257

أنثىرزان ظافر منصور 20162030006الصيدلةبكالوريوس12258

أنثىأميمة خالد السالمة 20162030007الصيدلةبكالوريوس12259

أنثىدينا رشدي منن  حبيب20162030008الصيدلةبكالوريوس12260

أنثىنوره عبدهللا بخيت العظامات20162030009الصيدلةبكالوريوس12261

فات20162030012الصيدلةبكالوريوس12262 ذكرمصعب فهد عايد الشر

ذكراحسان سامي محمد الحسن20162030013الصيدلةبكالوريوس12263

ذكرعيس منذر احمد عكاوي20162030015الصيدلةبكالوريوس12264

أنثىلينه بالل عادل اليف20162030016الصيدلةبكالوريوس12265

ي20162030018الصيدلةبكالوريوس12266
ذكرأنس محمد مصطفن الحلوانن

ذكرفادي جالل فرح مونس20162030019الصيدلةبكالوريوس12267

أنثىريتا رجا ناصيف خوري20162030020الصيدلةبكالوريوس12268

ذكرتوفيق هاشم توفيق القسوس20162030021الصيدلةبكالوريوس12269

ذكرسعيد محمود سعيد عثامنة20162030024الصيدلةبكالوريوس12270

أنثىغثن محمود جادهللا الحموري20162030025الصيدلةبكالوريوس12271

ى نضال فايز السعدي20162030027الصيدلةبكالوريوس12272 أنثىبشر

ن محمد حميد20162030028الصيدلةبكالوريوس12273 ذكرفادي امي 

أنثىفرح فتىحي صايل السفوح20162030031الصيدلةبكالوريوس12274

ذكرعمر صابر عبدالرحمن السطري20162030033الصيدلةبكالوريوس12275

أنثىصفاء خلدون محمد صالح الدين رطروط20162030034الصيدلةبكالوريوس12276

أنثىرناد محمد سليمان زامل20162030035الصيدلةبكالوريوس12277

أنثىبيان خليل جن  درويش20162030038الصيدلةبكالوريوس12278

ن سليمان عبيدات20162030040الصيدلةبكالوريوس12279 ذكرعمار محمدامي 

أنثىنوف يزيد صالح الهلسه20162030043الصيدلةبكالوريوس12280

ن داود فاخوري20162030044الصيدلةبكالوريوس12281 أنثىريم تحسي 

ن عبدالحكيم عبدالفتاح موىس20162030046الصيدلةبكالوريوس12282 مي  أنثىنن 

أنثىساره ثائر فايز الصمادى20162030049الصيدلةبكالوريوس12283

أنثىمجد عبدالمنعم محمود العبدالعزيز20162030050الصيدلةبكالوريوس12284

ن الجنيدى20162030051الصيدلةبكالوريوس12285 أنثىسوزان عبداللطيف ياسي 

ذكرعمر محمد فخري قرعاوي20162030053الصيدلةبكالوريوس12286

ذكرعمران مصدق احمد حمزه20162030054الصيدلةبكالوريوس12287

ي20162030055الصيدلةبكالوريوس12288
هدى حسن علي حورانن

أنثى

ان20162030056الصيدلةبكالوريوس12289 أنثىسوار عايد حمود السمن 

ذكرمحمد جاهد كامل خلف20162030058الصيدلةبكالوريوس12290

أنثىايه عقله محمد ربابعه20162030059الصيدلةبكالوريوس12291
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ذكرحمزه عبدالمجيد احمد عبابنه20162030061الصيدلةبكالوريوس12292

ذكرغسان عماد عزت السنكرى20162030066الصيدلةبكالوريوس12293

ريان محمد علي عبيدات20162030067الصيدلةبكالوريوس12294
أنثى

حفيظه زكي محمد القضاه20162030068الصيدلةبكالوريوس12295
أنثى

أنثىسماء منن  محمد العزه20162030071الصيدلةبكالوريوس12296

أنثىرنا ابراهيم محمد الرفاعي20162030072الصيدلةبكالوريوس12297

أنثىغدير عزام احمد عبد الجليل20162030073الصيدلةبكالوريوس12298

ذكرليث زياد عادل النمرى20162030074الصيدلةبكالوريوس12299

أنثىاسيل عبدالرحيم وجيه زيد20162030075الصيدلةبكالوريوس12300

أنثىمروه نارص محمد عدنان حتاحت20162030076الصيدلةبكالوريوس12301

أنثىديانا عبدالرحيم طالل محمود20162030077الصيدلةبكالوريوس12302

 علي العثمان20162030078الصيدلةبكالوريوس12303
ن أنثىريم حسي 

أنثىبيان زياد فوزى عبدالعزيز20162030079الصيدلةبكالوريوس12304

ذكرمحمد حسن اسماعيل فتيان20162030080الصيدلةبكالوريوس12305

أنثىاكرام عدنان جميل السعايده20162030081الصيدلةبكالوريوس12306

ذكرمهند فتىحي عبدهللا محمود20162030082الصيدلةبكالوريوس12307

ذكرمحمد حماد احمد صالح20162030083الصيدلةبكالوريوس12308

ن كمال حداد20162030084الصيدلةبكالوريوس12309 أنثىتمارا امي 

أنثىدانيه تيسن  عبدالفتاح قنو20162030085الصيدلةبكالوريوس12310

ف عبدالمنعم عبدالهادي20162030086الصيدلةبكالوريوس12311 ذكرامجد ارسر

أنثىمرح خليل احمد قصقص20162030087الصيدلةبكالوريوس12312

ذكرمحمود منن  محمد أبوعرب20162030088الصيدلةبكالوريوس12313

أنثىرغد يزن محمد جابر20162030089الصيدلةبكالوريوس12314

ذكرمحمد طالل نبيل نارص الدين20162030090الصيدلةبكالوريوس12315

أنثىفرح جمال عبدهللا الحمد20162030091الصيدلةبكالوريوس12316

ذكرمحمد يعقوب عبدالفتاح الحايك20162030093الصيدلةبكالوريوس12317

ذكراسامه خلف نافع الحسن20162030094الصيدلةبكالوريوس12318

ذكرعمر نعمان محمد شعبان20162030095الصيدلةبكالوريوس12319

أنثىسىح  محمد قاسم العبدالحليم20162030096الصيدلةبكالوريوس12320

أنثىعال ابراهيم محمود مسعود20162030097الصيدلةبكالوريوس12321

ي20162030100الصيدلةبكالوريوس12322
أنثىنور عبدهللا حسن الطعانن

أنثىبتول محمد حكمات خلف ابوسلمان20162030101الصيدلةبكالوريوس12323

ن صالح نواف النسور20162030102الصيدلةبكالوريوس12324 أنثىلجي 

أنثىارساء اسامه مصطفن قدور20162030103الصيدلةبكالوريوس12325

ذكرمحمد نرص خالد ابوهالل20162030104الصيدلةبكالوريوس12326

أنثىهناء احمد محمد اللوزي20162030105الصيدلةبكالوريوس12327

أنثىسمر سفيان احمد خصاونه20162030107الصيدلةبكالوريوس12328

ذكرمنقذ فراس يعقوب العكشه20162030108الصيدلةبكالوريوس12329

ن محمد الجمل20162030110الصيدلةبكالوريوس12330 أنثىرند امي 

أنثىجود يوسف محمد شديد20162030112الصيدلةبكالوريوس12331

أنثىريما فؤاد محمد الباشا20162030113الصيدلةبكالوريوس12332

أنثىساره احمد عبدالقادر ابوعريش20162030115الصيدلةبكالوريوس12333

ذكرحمزه يوسف محمود فرغل20162030116الصيدلةبكالوريوس12334

ساىلي سامر جورج كوع20162030117الصيدلةبكالوريوس12335
أنثى

أنثىلينا يوسف سليمان البالونه20162030118الصيدلةبكالوريوس12336

أنثىاسيل ابراهيم احمد الخطيب20162030119الصيدلةبكالوريوس12337

أنثىايناس طارق محمود ابوهدهود20162030121الصيدلةبكالوريوس12338

أنثىروال عبدهللا زياد عمر20162030122الصيدلةبكالوريوس12339

ى احمد علي العليمات20162030123الصيدلةبكالوريوس12340
أنثىبشر

ي" محمد علي"تيماء بسام 20162030124الصيدلةبكالوريوس12341 أنثىالقصن 

ن لؤى احمد داود20162030125الصيدلةبكالوريوس12342 أنثىلي 
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ذكرعالء الدين اسماعيل محمد العمايره20162030127الصيدلةبكالوريوس12343

ذكرمحمد احمد حامد الهوادى20162030128الصيدلةبكالوريوس12344

أنثىنور محمد حكمت خرفان20162030129الصيدلةبكالوريوس12345

ذكركريم نسيم عبدهللا جوده20162030130الصيدلةبكالوريوس12346

ذكراحمد زياد محمد حجازى20162030132الصيدلةبكالوريوس12347

أنثىسحر عبداهللا مكي الفردان20162030135الصيدلةبكالوريوس12348

ذكرنارص علي نارص القمر20162030136الصيدلةبكالوريوس12349

أنثىنور نعيم العقيل 20162030137الصيدلةبكالوريوس12350

أنثىتفر رياض ناجح ابو زياد20162030138الصيدلةبكالوريوس12351

ي السويدي20162030139الصيدلةبكالوريوس12352
ن عبد الهانن ذكرعبد الرحمن حسي 

رن  حسن عليان المشاقبة20162030140الصيدلةبكالوريوس12353
أنثى

ه20162030141الصيدلةبكالوريوس12354 ن ذكرمجد وجيه سالمه طمن 

ذكرمالك محمد عجوب 20162030142الصيدلةبكالوريوس12355

ذكرعبدالرحمن محمد عبدالعزيز ابوفاره20162030143الصيدلةبكالوريوس12356

أنثىدانة رائد غازي صدقة20162030144الصيدلةبكالوريوس12357

أنثىنعمه رياض سليمان بشابشه20162030145الصيدلةبكالوريوس12358

أنثىروان محمد سعيد خالد مرىسي20162030146الصيدلةبكالوريوس12359

ن20162030147الصيدلةبكالوريوس12360 ذكرسامي وليد سامي ياسي 

ي20162030148الصيدلةبكالوريوس12361 ه عيد ساير الظفن  أنثىمسن 

ذكريزن هشام صالح الحاج20162030149الصيدلةبكالوريوس12362

ي20162030150الصيدلةبكالوريوس12363
أنثىجمانه عبدالكريم محمد الحورانن

ذكرمحمد سليم محمد سالم الكركي20162030151الصيدلةبكالوريوس12364

أنثىنشين فخرى صالح مغاربه20162030152الصيدلةبكالوريوس12365

أنثىراويه كنعان محمود ابوصافيه20162030153الصيدلةبكالوريوس12366

أنثىرنا محمد مصطفن الحوامده20162030154الصيدلةبكالوريوس12367

ين20162030155الصيدلةبكالوريوس12368 ن جن  ذكرعالء الدين محمود حسي 

أنثىهبه احمد اسماعيل العمري20162030156الصيدلةبكالوريوس12369

ذكراحمد عمر يوسف الذيابات20162030157الصيدلةبكالوريوس12370

ذكرمؤمن نادر محمد عطار20162030158الصيدلةبكالوريوس12371

فاطمه علي عبده المرصي20162030159الصيدلةبكالوريوس12372
أنثى

أنثىعنان ابراهيم مصطفن طناش20162030160الصيدلةبكالوريوس12373

ات20162030161الصيدلةبكالوريوس12374 أنثىهديل محمود عبدالرحمن السمن 

ذكروليد خالد سامي العطار20162030162الصيدلةبكالوريوس12375

أنثىانسام محمد مفلح حسبان20162030163الصيدلةبكالوريوس12376

أنثىمثن عبدالرحمن عزت الجابري20060031096دكتور صيدلةبكالوريوس12377

ي20062031128دكتور صيدلةبكالوريوس12378
ن البيثر ذكربسام احمد حسي 

ي 20062031131دكتور صيدلةبكالوريوس12379
ذكرمحمد عبد االله ياقثر

ذكرخالد عمر عبد هللا الشنقيظي20072031159دكتور صيدلةبكالوريوس12380

ي20082031084دكتور صيدلةبكالوريوس12381 ذكرمحمد معيض ضيف هللا المطن 

ذكرمامون محمد عواد الشطناوي20092031054دكتور صيدلةبكالوريوس12382

بيان جاسم علي المدلوح20092031060دكتور صيدلةبكالوريوس12383
أنثى

ذكرعبد الرحيم عبد الرشيد عبد المجيد فايز20092031069دكتور صيدلةبكالوريوس12384

أنثىمريم عدنان عبد الكريم الطهراوي20092031071دكتور صيدلةبكالوريوس12385

ي 20092031081دكتور صيدلةبكالوريوس12386
ذكرحسام زياد الرشوانن

ذكرعبد الرحمن ماجد نارص ديوىلي20092031082دكتور صيدلةبكالوريوس12387

أنثىخديجة اسامة مبارك الحمدان20092031085دكتور صيدلةبكالوريوس12388

ي بكر20092031088دكتور صيدلةبكالوريوس12389
أنثىاآلء فواز فرحان بثن

أنثىفاطمة ابراهيم محمد سعد عيد20092031089دكتور صيدلةبكالوريوس12390

أنثىساره باسم احمد عواد20100031014دكتور صيدلةبكالوريوس12391

ذكرصهيب بشن  احمد العبد الرزاق20100031047دكتور صيدلةبكالوريوس12392

أنثىغيداء ثائر محمد عبيدات20100031068دكتور صيدلةبكالوريوس12393
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ي20102031012دكتور صيدلةبكالوريوس12394
ذكرعبد الرحمن سعيد عبد الرحمن الصيفن

أنثىايه مامون محمد الظفن 20102031022دكتور صيدلةبكالوريوس12395

غدير حسن معتوق العلي20102031048دكتور صيدلةبكالوريوس12396
أنثى

أنثىرجاء فيصل عوض الدردور20110031001دكتور صيدلةبكالوريوس12397

أنثىسعاد صالح محمد عثامنه20110031002دكتور صيدلةبكالوريوس12398

ن20110031003دكتور صيدلةبكالوريوس12399 أنثىايناس عبدهللا محمد ابو عي 

يده20110031004دكتور صيدلةبكالوريوس12400 أنثىهبه عماد محمود الشر

أنثىرهف محمد محمود الذيابات20110031007دكتور صيدلةبكالوريوس12401

أنثىرماء احمد صالح طعامنه20110031009دكتور صيدلةبكالوريوس12402

أنثىسىح  وليد احمد خطيب20110031012دكتور صيدلةبكالوريوس12403

أنثىنبال احمد محمود حمورى20110031013دكتور صيدلةبكالوريوس12404

أنثىهيا محمود محمد بالسمه20110031014دكتور صيدلةبكالوريوس12405

أنثىدانا محمود جميل السيد احمد20110031015دكتور صيدلةبكالوريوس12406

أنثىميس زهن  احمد حمدان20110031018دكتور صيدلةبكالوريوس12407

والء عدنان علي دقدوق20110031019دكتور صيدلةبكالوريوس12408
أنثى

أنثىفرقان حسام محمد الربابعه20110031020دكتور صيدلةبكالوريوس12409

أنثىنور نبيل احمد عبدالقادر20110031021دكتور صيدلةبكالوريوس12410

ى سليم حداد20110031023دكتور صيدلةبكالوريوس12411 أنثىهديل صن 

أنثىنداء ماجد عوض مقدادي20110031025دكتور صيدلةبكالوريوس12412

ن العالك20110031030دكتور صيدلةبكالوريوس12413 أنثىتمارا منذر حسي 

ذكرصالح محمد عوده علي ربابعة20110031031دكتور صيدلةبكالوريوس12414

أنثىمجد كمال محمد الخاروف20110031032دكتور صيدلةبكالوريوس12415

ي محمد صالح20110031033دكتور صيدلةبكالوريوس12416
أنثىدانه هانن

أنثىهبة شكري احمد الحسبان20110031034دكتور صيدلةبكالوريوس12417

أنثىروان وليد موىس صالح20110031035دكتور صيدلةبكالوريوس12418

أنثىفاطمه داود عبداللطيف سكر20110031038دكتور صيدلةبكالوريوس12419

ذكرسامي محمد عبدالغفور شنانن 20110031039دكتور صيدلةبكالوريوس12420

ذكركريم زهن  محمد عدنان مهيار20110031040دكتور صيدلةبكالوريوس12421

أنثىمريم سليمان سلمان المحاميد20110031042دكتور صيدلةبكالوريوس12422

ي مصطفن نوفل20110031043دكتور صيدلةبكالوريوس12423
ذكرمصطفن هانن

أنثىهدى رياض عبدالعزيز طه20110031044دكتور صيدلةبكالوريوس12424

ذكرمعتصم فايز عبد هللا المخزومي20110031045دكتور صيدلةبكالوريوس12425

ذكرفراس نضال رشيد ابوفرحان20110031046دكتور صيدلةبكالوريوس12426

ذكرمحمد راتب قاسم عاشور20110031047دكتور صيدلةبكالوريوس12427

أنثىاسيل محمد ابراهيم شخاتره20110031050دكتور صيدلةبكالوريوس12428

أنثىهيا عوض زيدان العوض20110031054دكتور صيدلةبكالوريوس12429

أنثىشادن نواف محمود خصاونه20110031056دكتور صيدلةبكالوريوس12430

ي20110031057دكتور صيدلةبكالوريوس12431 أنثىاآلء عيس محمد الزعث 

أنثىنوره محمد سليمان العودات20110031058دكتور صيدلةبكالوريوس12432

ذكريوسف عبدهللا يوسف عجه20110031060دكتور صيدلةبكالوريوس12433

أنثىروان يحث  يوسف الفران20110031063دكتور صيدلةبكالوريوس12434

أنثىراويه زياد رشاد الراوي20110031067دكتور صيدلةبكالوريوس12435

ي عمر احمد البطاينه20110031068دكتور صيدلةبكالوريوس12436
أنثىامانن

ذكرليث محمد طخشون روابده20110031073دكتور صيدلةبكالوريوس12437

ن عالونه20110031077دكتور صيدلةبكالوريوس12438 أنثىاسيل عايش امي 

أنثىإلهام عاهد جمعه الخطيب20110031079دكتور صيدلةبكالوريوس12439

ذكراحمد سليم عبدالهادى العنر20110031081دكتور صيدلةبكالوريوس12440

أنثىتمارة نايف صالح الذيابات20110031083دكتور صيدلةبكالوريوس12441

أنثىهديل حمدي حسن أبوعيشه20110031085دكتور صيدلةبكالوريوس12442

أنثىريم سليم محمد الخطاطبه20110031086دكتور صيدلةبكالوريوس12443

ي20110031088دكتور صيدلةبكالوريوس12444
أنثىبيان رافت اسعد ماتانن
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أنثىهديل عبد هللا علي الذيابات20110031092دكتور صيدلةبكالوريوس12445

ذكرعبدالقادر عبدهللا عيس العناقره20110031095دكتور صيدلةبكالوريوس12446

أنثىهناء محمد خن  احمد جرادات20110031099دكتور صيدلةبكالوريوس12447

ات20110031100دكتور صيدلةبكالوريوس12448 ن شقن  أنثىميس داود حسي 

ي مصطفن20110031101دكتور صيدلةبكالوريوس12449
أنثىدجله اكرم احمد بثن

ذكرمحسن سعيد علي احمد الشماىسي20110031102دكتور صيدلةبكالوريوس12450

أنثىسىح  خالد سليمان عبابنه20110031104دكتور صيدلةبكالوريوس12451

رسى عقله علي المحاسيس20110031105دكتور صيدلةبكالوريوس12452
أنثى

أنثىندى خليل محمد البلوى20110031106دكتور صيدلةبكالوريوس12453

أنثىريم موىس محمد العموش20110031107دكتور صيدلةبكالوريوس12454

أنثىسائدة برجس ابراهيم مياس20110031108دكتور صيدلةبكالوريوس12455

أنثىآالء خليفه سليمان الحمدون20110031111دكتور صيدلةبكالوريوس12456

ذكرزيد نزيه عادل أبوحمور20110031112دكتور صيدلةبكالوريوس12457

أنثىسوسن نايف جمعه رواشده20110031113دكتور صيدلةبكالوريوس12458

أنثىشذى عاكف محمد المحمود20110031114دكتور صيدلةبكالوريوس12459

ين عمر مرزى الدويرى20110031116دكتور صيدلةبكالوريوس12460 أنثىسن 

تسنيم بشن  مصباح علي20110031117دكتور صيدلةبكالوريوس12461
أنثى

أنثىالرا منصور رضوان الناطور20110031118دكتور صيدلةبكالوريوس12462

أنثىفاطمه احمد عيس سمنر20110031119دكتور صيدلةبكالوريوس12463

ي20110031123دكتور صيدلةبكالوريوس12464
أنثىاروى ايمن محمد المومثن

أنثىسيبيل كمال عمر السكران20110031124دكتور صيدلةبكالوريوس12465

مان20110031125دكتور صيدلةبكالوريوس12466 ي رسر
أنثىسجود عمر راضن

أنثىعزيزه مخيمر صالح يحث 20110031126دكتور صيدلةبكالوريوس12467

ن 20110031127دكتور صيدلةبكالوريوس12468 ذكرعارف يوسف غي 

ذكرابراهيم اديب ابراهيم حسان20110031128دكتور صيدلةبكالوريوس12469

ن نايف عمر السكران20110031129دكتور صيدلةبكالوريوس12470 أنثىحني 

أنثىبلقيس وليد مفلح البشن 20110031130دكتور صيدلةبكالوريوس12471

ي20110031131دكتور صيدلةبكالوريوس12472 أنثىسارة حميد سعيد الغواص الزعان 

أنثىايف اسطفان ادوار نعمه20112031003دكتور صيدلةبكالوريوس12473

ن نعمان عبد هللا العزاوي20112031004دكتور صيدلةبكالوريوس12474 أنثىياسمي 

أنثىعال فؤاد سمور 20112031005دكتور صيدلةبكالوريوس12475

ذكرأحمد يحث  جمال محمد مرىسي20112031006دكتور صيدلةبكالوريوس12476

أنثىبدريه يوسف سليم جراد20112031018دكتور صيدلةبكالوريوس12477

أنثىبتول سمن  محمد سمرين20112031020دكتور صيدلةبكالوريوس12478

ذكرتوفيق خليل ابراهيم ابو عرفه20112031021دكتور صيدلةبكالوريوس12479

ذكراحمد اسماعيل سليم حميد20112031022دكتور صيدلةبكالوريوس12480

ن العمري20112031023دكتور صيدلةبكالوريوس12481 أنثىتسنيم ايمن حسي 

أنثىساره نبيل موىس عواد20112031025دكتور صيدلةبكالوريوس12482

أنثىدانه عبد السالم محمد عبد الرزاق20112031026دكتور صيدلةبكالوريوس12483

ن وليد حسن عيد20112031028دكتور صيدلةبكالوريوس12484 أنثىحني 

أنثىمرح بسام معاوية الزرو20112031029دكتور صيدلةبكالوريوس12485

ن عمر رفيق الناظر20112031031دكتور صيدلةبكالوريوس12486 ذكرمعنر

ذكرمهند عبدهللا عمر ابو طالب20112031032دكتور صيدلةبكالوريوس12487

أنثىسماح نائل اغبارية 20112031038دكتور صيدلةبكالوريوس12488

أنثىعنود سليمان مشوح القطيش20112031040دكتور صيدلةبكالوريوس12489

أنثىرتيبة نرصي بديع عيس20112031041دكتور صيدلةبكالوريوس12490

أنثىلينا محمد عبد الحميد الحسنات20112031051دكتور صيدلةبكالوريوس12491

أنثىندين جمعه ابراهيم ابو ذياب20112031054دكتور صيدلةبكالوريوس12492

ي 20112031056دكتور صيدلةبكالوريوس12493
ذكراحمد عماد الدين الجهمانن

ذكرمحمود احمد محمد الشيخ20112031058دكتور صيدلةبكالوريوس12494

أنثىرشا عبد هللا يوسف المناعي20112031059دكتور صيدلةبكالوريوس12495
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ن العظمه20112031060دكتور صيدلةبكالوريوس12496 أنثىساره ابراهيم حسي 

ي20112031061دكتور صيدلةبكالوريوس12497
ذكرقاسم محمد هزاع العرجانن

ي20112031062دكتور صيدلةبكالوريوس12498
ذكراحمد فهر محمد العانن

أنثىبتول عبدهللا محمد دواغره20112031063دكتور صيدلةبكالوريوس12499

أنثىغيداء تيسن  حامد شنيكات20112031064دكتور صيدلةبكالوريوس12500

أنثىداليا رشيد صبىحي ابراهيم20112031065دكتور صيدلةبكالوريوس12501

ي دومي20112031066دكتور صيدلةبكالوريوس12502
ضياء علي حسن بثن

أنثى

أنثىلم عصام احمد داود20112031067دكتور صيدلةبكالوريوس12503

أنثىالعنود خرصن سعد خرصن20112031070دكتور صيدلةبكالوريوس12504

أنثىشذى عاصم محمود هيالت20112031072دكتور صيدلةبكالوريوس12505

ه20112031074دكتور صيدلةبكالوريوس12506 ذكرمحمد رمضان محمد صفن 

ي ملحم20112031075دكتور صيدلةبكالوريوس12507
أنثىلميس احمد محمود بثن

ذكرمحمد انور محمود ابو السكر20112031076دكتور صيدلةبكالوريوس12508

ذكرزيد رياض بهجت الحمضي20112031077دكتور صيدلةبكالوريوس12509

ي20112031079دكتور صيدلةبكالوريوس12510
ساره علي يوسف المومثن

أنثى

أنثىذكريات وادي بشن  الشلول20112031080دكتور صيدلةبكالوريوس12511

أنثىشيماء عبدهللا عبدالرحيم ارشيدات20112031082دكتور صيدلةبكالوريوس12512

ي20112031083دكتور صيدلةبكالوريوس12513
أنثىاالء عيس محمد السوفر

أنثىروان نزال هليل الخالدي20112031086دكتور صيدلةبكالوريوس12514

ذكراسالم زهن  محمد عرود20112031090دكتور صيدلةبكالوريوس12515

أنثىروال محمد عبد الواحد عبد الواحد20112031092دكتور صيدلةبكالوريوس12516

ي خالد عبد هللا النسور20112031101دكتور صيدلةبكالوريوس12517
أنثىنعمثر

أنثىغزل محمد منال ابازيد 20112031104دكتور صيدلةبكالوريوس12518

أنثىبيان اسامه عادل النمر20112031105دكتور صيدلةبكالوريوس12519

أنثىزينه محمد منال ابازيد 20112031107دكتور صيدلةبكالوريوس12520

ذكرمحمد سليمان كايد المسيعدين20112031112دكتور صيدلةبكالوريوس12521

ن عتوم20112031114دكتور صيدلةبكالوريوس12522 أنثىمالك محمد حسي 

ذكرمأمون اسحق عبدو قواسمي20112031118دكتور صيدلةبكالوريوس12523

ذكرعبدالقادر عدنان حالق 20112031120دكتور صيدلةبكالوريوس12524

ذكرمحمد فهمي نبيل فهمي شويكي20112031122دكتور صيدلةبكالوريوس12525

أنثىسحر فتح هللا اسدي 20112031127دكتور صيدلةبكالوريوس12526

وز مرزوق احمد عتوم20112031128دكتور صيدلةبكالوريوس12527 أنثىفن 

أنثىفرح طالل فاضل فارس ربيع20112031130دكتور صيدلةبكالوريوس12528

ي20112031132دكتور صيدلةبكالوريوس12529
أنثىدانية عادل احمد النونر

ن 20112031134دكتور صيدلةبكالوريوس12530 ذكربالل عبد السالم غي 

أنثىروان يوسف خميس 20112031135دكتور صيدلةبكالوريوس12531

ذكرطارق رزق حصيد البطاينه20112031136دكتور صيدلةبكالوريوس12532

ذكرفراس طارق عبدهللا رصمه20112031139دكتور صيدلةبكالوريوس12533

ذكرمهند محمد نديم كبتول 20112031140دكتور صيدلةبكالوريوس12534

أنثىايه هشام ذيب عبنده20112031142دكتور صيدلةبكالوريوس12535

لينا علي محمد تيم20112031145دكتور صيدلةبكالوريوس12536
أنثى

نعمه عبده عمر روبلي20112031152دكتور صيدلةبكالوريوس12537
أنثى

أنثىليال نشأت ابراهيم طنبوز20112031155دكتور صيدلةبكالوريوس12538

ي20112031156دكتور صيدلةبكالوريوس12539
ذكرعبدالسالم محمد عارف عبدالغثن

أنثىهاجر ثائر حمد حمايده     20120031001دكتور صيدلةبكالوريوس12540

أنثىدانية محمود محمد عبيدات20120031005دكتور صيدلةبكالوريوس12541

نتاىلي محمود حمدي هياجنه     20120031008دكتور صيدلةبكالوريوس12542
أنثى

أنثىتقوى شاهر حمدان الغرايبه    20120031009دكتور صيدلةبكالوريوس12543

أنثىمثن توفيق فرحان معايعه20120031011دكتور صيدلةبكالوريوس12544

أنثىرناد هيثم مصباح مراد     20120031013دكتور صيدلةبكالوريوس12545

أنثىبراء فرحان محمد نارص     20120031014دكتور صيدلةبكالوريوس12546
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أنثىمثن بالل رمضان الباسظي     20120031015دكتور صيدلةبكالوريوس12547

أنثىسوار انيس ابراهيم الشياب    20120031016دكتور صيدلةبكالوريوس12548

يل20120031021دكتور صيدلةبكالوريوس12549 أنثىامل محمد عبد الجبار جن 

أنثىسلم حسام سليم غنيم      20120031022دكتور صيدلةبكالوريوس12550

ي     20120031023دكتور صيدلةبكالوريوس12551  علي المغرن 
ن أنثىهيا حسي 

أنثىسمر سالم محمود بواىطي     20120031024دكتور صيدلةبكالوريوس12552

أنثىساره عبدالكريم محمد عبابنه20120031027دكتور صيدلةبكالوريوس12553

أنثىمرام اسماعيل عباس االخرس    20120031029دكتور صيدلةبكالوريوس12554

أنثىكرم امجد حسن االسطه      20120031030دكتور صيدلةبكالوريوس12555

ذكراحمد عبدالسالم احمد حميدات20120031033دكتور صيدلةبكالوريوس12556

أنثىغفران يونس تركي القراونه    20120031035دكتور صيدلةبكالوريوس12557

أنثىيارا نضال ابراهيم محمد     20120031036دكتور صيدلةبكالوريوس12558

ن باسل صالح الشهاب20120031037دكتور صيدلةبكالوريوس12559 أنثىحني 

أنثىاسيل احمد محمد المعايعه     20120031038دكتور صيدلةبكالوريوس12560

مرام سامي اسماعيل الغانم    20120031040دكتور صيدلةبكالوريوس12561
أنثى

ذكرمحمد جمال محمد سعيد الغزاوى    20120031041دكتور صيدلةبكالوريوس12562

ن العبابده    20120031042دكتور صيدلةبكالوريوس12563 أنثىاالء توفيق حسي 

فاطمه علي محمد الخطيب20120031044دكتور صيدلةبكالوريوس12564
أنثى

أنثىهبه صالح محمد عثامنه20120031048دكتور صيدلةبكالوريوس12565

أنثىفرح نائل محمد بركات      20120031049دكتور صيدلةبكالوريوس12566

يزات     20120031050دكتور صيدلةبكالوريوس12567  علي فليح الن 
ن أنثىحني 

أنثىايه يوسف محمد خليل قاسم     20120031054دكتور صيدلةبكالوريوس12568

ي20120031055دكتور صيدلةبكالوريوس12569
أنثىبسمة خالد خليل العانن

أنثىهيا جمال سليمان غفار     20120031056دكتور صيدلةبكالوريوس12570

أنثىرنيم رسمي عطيه الدقه20120031057دكتور صيدلةبكالوريوس12571

أنثىفرح يارس سعيد عثامنه     20120031058دكتور صيدلةبكالوريوس12572

أنثىتقوى حميد محمد مهيدات20120031059دكتور صيدلةبكالوريوس12573

ن محمد السماره     20120031061دكتور صيدلةبكالوريوس12574 أنثىبيان حسي 

أنثىحكمه محمد سالم جرادات     20120031062دكتور صيدلةبكالوريوس12575

أنثىهيا زياد عبدالقادر عليان    20120031064دكتور صيدلةبكالوريوس12576

ذكرحمزه خالد موىس ابو مراد20120031065دكتور صيدلةبكالوريوس12577

ي20120031068دكتور صيدلةبكالوريوس12578
ن عثمان توفيق الطعانن أنثىلي 

أنثىوعد عبدالكريم محمد الطاهات20120031069دكتور صيدلةبكالوريوس12579

ن احمد عبدالهادى وهدان20120031071دكتور صيدلةبكالوريوس12580 أنثىياسمي 

أنثىاري    ج ابراهيم محمود الذيابات20120031072دكتور صيدلةبكالوريوس12581

أنثىفريده فريد محمد العوران     20120031076دكتور صيدلةبكالوريوس12582

ذكرفادي نعيم عبدالحفيظ اصفر    20120031077دكتور صيدلةبكالوريوس12583

أنثىايمان عبدهللا محمد الخوالده20120031079دكتور صيدلةبكالوريوس12584

أنثىسالم عايد حمدان الهرش20120031081دكتور صيدلةبكالوريوس12585

ي طنوس 20120031082دكتور صيدلةبكالوريوس12586
نتلي عونن

أنثى

ن20120031084دكتور صيدلةبكالوريوس12587 يفي  ذكركمال نضال كمال الشر

يعه20120031085دكتور صيدلةبكالوريوس12588 أنثىهديل عدنان محمد انيس رسر

أنثىتفر عيس علي خشاشنه20120031086دكتور صيدلةبكالوريوس12589

دانيه رائد علي عبيدات20120031087دكتور صيدلةبكالوريوس12590
أنثى

أنثىلينا احمد محمد بطاينه20120031089دكتور صيدلةبكالوريوس12591

أنثىصفاء جودت عبدهللا الجراح20120031094دكتور صيدلةبكالوريوس12592

أنثىرهف ارقم عبدالرزاق الرباعي20120031095دكتور صيدلةبكالوريوس12593

أنثىرؤى عبدهللا عيس العناقره20120031096دكتور صيدلةبكالوريوس12594

أنثىشفاء محمد حسن شطناوي20120031097دكتور صيدلةبكالوريوس12595

ي     20120031099دكتور صيدلةبكالوريوس12596 أنثىرهف احمد محمد الزعث 

أنثىايمان محمد فرج الزالبيه20120031100دكتور صيدلةبكالوريوس12597
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أنثىدعاء عبدالمجيد محمد جن 20120031103دكتور صيدلةبكالوريوس12598

ي20120031104دكتور صيدلةبكالوريوس12599
وق خالد احمد المومثن أنثىرسر

ذكرالحكم عبدهللا اسعد الداود20120031105دكتور صيدلةبكالوريوس12600

أنثىهيا جهاد محمد طاهات20120031106دكتور صيدلةبكالوريوس12601

أنثىرحمه منصور يوسف العقيلي     20120031108دكتور صيدلةبكالوريوس12602

ي20120031109دكتور صيدلةبكالوريوس12603
أنثىسماح محمود منصور المومثن

ي     20120031112دكتور صيدلةبكالوريوس12604
أنثىمىه مازن محمود المومثن

أنثىرغد عمر محمود محاسيس     20120031113دكتور صيدلةبكالوريوس12605

أنثىالهام ركان سالم الحماد20120031114دكتور صيدلةبكالوريوس12606

أنثىبلقيس مفلح عبدالكريم أبومخلب20120031115دكتور صيدلةبكالوريوس12607

أنثىبيان طالق رداد السلمه20120031116دكتور صيدلةبكالوريوس12608

أنثىاسيل احمد نايف بطاينه     20120031117دكتور صيدلةبكالوريوس12609

أنثىرايه اسامه احمد مصالحه20120031118دكتور صيدلةبكالوريوس12610

ي المرازيق20120031119دكتور صيدلةبكالوريوس12611
أنثىبتول محمد حسثن

ي      20120031120دكتور صيدلةبكالوريوس12612 نور عمر عارف الزعث 
أنثى

أنثىتفر عبدهللا محمد عنانبه    20120031121دكتور صيدلةبكالوريوس12613

ذكرمحمد فيصل احمد أبوضلع     20120031122دكتور صيدلةبكالوريوس12614

ي20120031123دكتور صيدلةبكالوريوس12615
أنثىانوار ضيف هللا محمد المومثن

ن الطويل     20120031124دكتور صيدلةبكالوريوس12616 أنثىدانا احمد حسي 

أنثىايه سليمان بركات الطويل20120031125دكتور صيدلةبكالوريوس12617

أنثىعزيزه رضا كامل الشعيبات     20120031126دكتور صيدلةبكالوريوس12618

أنثىحنان نصار خالد لبابنه     20120031127دكتور صيدلةبكالوريوس12619

أنثىارساء طه علي الربابعه     20120031128دكتور صيدلةبكالوريوس12620

أنثىهبه انور محمد أبوالفول     20120031129دكتور صيدلةبكالوريوس12621

ي      20120031130دكتور صيدلةبكالوريوس12622
أنثىضىح عمر احمد سليثر

أنثىروان محمد عقله العمرى     20120031131دكتور صيدلةبكالوريوس12623

ي عمر   20120031132دكتور صيدلةبكالوريوس12624
ي بثن أنثىايمان يوسف محمدصن 

أنثىصفاء يحث  محيسن الخوالده    20120031133دكتور صيدلةبكالوريوس12625

ي يوسف      20120031134دكتور صيدلةبكالوريوس12626
أنثىروان منذر هانن

أنثىاسالم دخيل سليمان المشاقبه    20120031135دكتور صيدلةبكالوريوس12627

وز محمد علي جروان20120031136دكتور صيدلةبكالوريوس12628 أنثىفن 

ي    20120031137دكتور صيدلةبكالوريوس12629 رحمه نورالدين محمد الزعث 
أنثى

ن العمرات     20120031138دكتور صيدلةبكالوريوس12630 أنثىسماح موىس حسي 

أنثىسالم نايف سليمان الحلو     20120031139دكتور صيدلةبكالوريوس12631

ذكريوسف علي يوسف عجو      20120031140دكتور صيدلةبكالوريوس12632

أنثىهبه فراس قاسم علعاىلي20120031141دكتور صيدلةبكالوريوس12633

أنثىوعد محمد احمد حجات20120031143دكتور صيدلةبكالوريوس12634

ي ملحم20120031147دكتور صيدلةبكالوريوس12635
اس يحث  سليم بثن أنثىنن 

ذكرمصطفن محمود توفيق غباشنه20120031149دكتور صيدلةبكالوريوس12636

أنثىروان رياض سليمان مراد20120031151دكتور صيدلةبكالوريوس12637

أنثىسلم باسم عبداللطيف خريشه    20120031153دكتور صيدلةبكالوريوس12638

ذكرسائد حسن احمد الشناينه     20120031155دكتور صيدلةبكالوريوس12639

أنثىمرح محمد موىس صالح20120031156دكتور صيدلةبكالوريوس12640

أنثىزينه جمال محمد عوض20120031157دكتور صيدلةبكالوريوس12641

وق رياض خالد أبوحشمه     20120031158دكتور صيدلةبكالوريوس12642 أنثىرسر

ه 20120031159دكتور صيدلةبكالوريوس12643 أنثىمثن منصور ابوخرصن

أنثىريم غسان سالمه عطار20120031160دكتور صيدلةبكالوريوس12644

ن20120031161دكتور صيدلةبكالوريوس12645 أنثىدارين اكرم سالمه حسي 

ذكربدر باسم بديع المعشر20121031001دكتور صيدلةبكالوريوس12646

أنثىساره  جودت صالح المرصي20122031002دكتور صيدلةبكالوريوس12647

ذكرخليل إبراهيم  بارودي 20122031004دكتور صيدلةبكالوريوس12648
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أنثىاسماء عبد اللطيف البامري 20122031006دكتور صيدلةبكالوريوس12649

ن 20122031007دكتور صيدلةبكالوريوس12650 ذكرعمر محمد غياث شاهي 

أنثىنور نبيل روسان 20122031011دكتور صيدلةبكالوريوس12651

ذكرعبيدة صفوان الشامي 20122031015دكتور صيدلةبكالوريوس12652

ي عبدهللا شحاده المخامرة20122031020دكتور صيدلةبكالوريوس12653
أنثىاالء  هانن

أنثىفاطمة الهيثم محمود عبد الغفار20122031027دكتور صيدلةبكالوريوس12654

ي نظام قرقش20122031032دكتور صيدلةبكالوريوس12655
أنثىهيا عالنئ

أنثىمنار لؤي جانودي 20122031035دكتور صيدلةبكالوريوس12656

أنثىاري    ج فواز حمدان  حمدان 20122031039دكتور صيدلةبكالوريوس12657

أنثىنور موفق ديبه 20122031040دكتور صيدلةبكالوريوس12658

ن فايق الور 20122031041دكتور صيدلةبكالوريوس12659 ذكرأمي 

أنثىالحان خالد اسماعيل اوالدمحمد20122031042دكتور صيدلةبكالوريوس12660

ذكرهيثم صالح الدين محمد فارس20122031044دكتور صيدلةبكالوريوس12661

ذكرعالء الدين ماهر سعدو الباشا20122031045دكتور صيدلةبكالوريوس12662

ن شاكر بدران 20122031048دكتور صيدلةبكالوريوس12663 أنثىحني 

أنثىلورد باسم يوسف حنضل20122031049دكتور صيدلةبكالوريوس12664

ن الجفري20122031053دكتور صيدلةبكالوريوس12665 ذكريارس علوي حسي 

أنثىرنيم عالء يوسف أبوغيده20122031054دكتور صيدلةبكالوريوس12666

أنثىفاطمه  رياض احمد ابو شنب20122031058دكتور صيدلةبكالوريوس12667

أنثىميس نادر محمد مغايره20122031059دكتور صيدلةبكالوريوس12668

أنثىروان احمد محمد معابره20122031060دكتور صيدلةبكالوريوس12669

ي عامر20122031061دكتور صيدلةبكالوريوس12670
أنثىوعد نسيم محمد بثن

ذكرليث كفاح عيس دعاس20122031062دكتور صيدلةبكالوريوس12671

أنثىفرح جمال ميشيل حجازين20122031064دكتور صيدلةبكالوريوس12672

أنثىزين جمال  ميشيل حجازين20122031065دكتور صيدلةبكالوريوس12673

أنثىسالم  محمود زيدان 20122031066دكتور صيدلةبكالوريوس12674

ذكرحسان محمد علي مساعده20122031069دكتور صيدلةبكالوريوس12675

ن صالح سالمه الرشدان20122031070دكتور صيدلةبكالوريوس12676 أنثىحني 

أنثىهبة هللا سمن  محمود علي القصاص20122031071دكتور صيدلةبكالوريوس12677

ي20122031072دكتور صيدلةبكالوريوس12678
أنثىدينا زياد عبد الرحمن ماضن

رانيا نضال محمد علي خشاشنة20122031077دكتور صيدلةبكالوريوس12679
أنثى

أنثىرايه باسم سليم مراشده20122031079دكتور صيدلةبكالوريوس12680

أنثىدانا يحث  محمد دويرى20122031081دكتور صيدلةبكالوريوس12681

ي  هواري20122031082دكتور صيدلةبكالوريوس12682 ذكرحمزه احمد خن 

مالك علي محمد معابره20122031084دكتور صيدلةبكالوريوس12683
أنثى

أنثىارساء خالد عبدهللا  الدرايسه20122031085دكتور صيدلةبكالوريوس12684

ن محمد فتىحي الخرصن20122031086دكتور صيدلةبكالوريوس12685 أنثىرفاه امي 

ن محمد فتىحي  الخرصن20122031087دكتور صيدلةبكالوريوس12686 أنثىرغد امي 

أنثىتسنيم عبدهللا محمد العمرى20122031088دكتور صيدلةبكالوريوس12687

أنثىمحار عبدهللا عبدالرحمن دويري20122031091دكتور صيدلةبكالوريوس12688

أنثىمرام  اسامه عبدالفتاح ابو عيشه20122031094دكتور صيدلةبكالوريوس12689

أنثىدعاء اكرم محمد حماشا20122031095دكتور صيدلةبكالوريوس12690

ن زهن  قازان20122031096دكتور صيدلةبكالوريوس12691 نتاىلي حسي 
أنثى

يده20122031098دكتور صيدلةبكالوريوس12692 أنثىمنار زكريا رضا الشر

أنثىسوار صالح محمد الخرابشه20122031100دكتور صيدلةبكالوريوس12693

أنثىسنابل وليد صالح عبدالىحي20122031101دكتور صيدلةبكالوريوس12694

أنثىاسيل عواد خليل جعران20122031111دكتور صيدلةبكالوريوس12695

أنثىمجد وائل كايد ابريوش20122031112دكتور صيدلةبكالوريوس12696

أنثىسهاد عمر ابراهيم مريان20122031113دكتور صيدلةبكالوريوس12697

ي20122031115دكتور صيدلةبكالوريوس12698
ن عوده كيالنن ذكرقضي محمد امي 

أنثىانساب توفيق محمد مصطفن20122031120دكتور صيدلةبكالوريوس12699
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أنثىدنيا محمد حكمت الرفاعي20122031122دكتور صيدلةبكالوريوس12700

ي ملحم20122031123دكتور صيدلةبكالوريوس12701
أنثىانوار عمر محمد بثن

أنثىمرام ابراهيم محمد خطاطبه20122031124دكتور صيدلةبكالوريوس12702

ذكراحمد فهد شبيب الخصاونه20122031128دكتور صيدلةبكالوريوس12703

ن محمد بسام ذيب جابر20122031129دكتور صيدلةبكالوريوس12704 ذكرمعنر

ان20122031131دكتور صيدلةبكالوريوس12705 أنثىبراءه يوسف ادم جن 

ن عبدالمجيد الشطناوى20122031132دكتور صيدلةبكالوريوس12706 أنثىساره محمد امي 

أنثىتمارا سليمان محمود الشديفات20122031136دكتور صيدلةبكالوريوس12707

ن20122031138دكتور صيدلةبكالوريوس12708 أنثىحياه زياد احمد ياسي 

أنثىوسام خلدون احمد جرادات20122031140دكتور صيدلةبكالوريوس12709

ار محمد ربابعه20122031142دكتور صيدلةبكالوريوس12710 أنثىانوار رصن

أنثىتاال حسن محمد غزو20122031143دكتور صيدلةبكالوريوس12711

ن غرايبه20122031144دكتور صيدلةبكالوريوس12712 ذكرمصعب احمد امي 

أنثىنشين عواد بشن  الشلول20122031146دكتور صيدلةبكالوريوس12713

أنثىسىح  محمد جميل الزبون20122031148دكتور صيدلةبكالوريوس12714

أنثىماجده ابراهيم خليل شاميه20122031150دكتور صيدلةبكالوريوس12715

أنثىرزان محمد ابراهيم العنانزه20122031151دكتور صيدلةبكالوريوس12716

أنثىشيماء زاهد سليم أبوسالم20122031152دكتور صيدلةبكالوريوس12717

ادقه20122031153دكتور صيدلةبكالوريوس12718 ذكرمحمد فاروق محمد رسر

أنثىاري    ج ابراهيم فرحات غيث20122031154دكتور صيدلةبكالوريوس12719

ذكرعدي محمد حامد القضاه20122031156دكتور صيدلةبكالوريوس12720

ن عبدالحكيم نايف عبدالرازق20122031160دكتور صيدلةبكالوريوس12721 أنثىرني 

ي محمود شطناوى20122031161دكتور صيدلةبكالوريوس12722
أنثىساره هانن

أنثىساره رياض بهجت الحمضي20122031162دكتور صيدلةبكالوريوس12723

ذكرعمر جمال  عمر الكردي20122031166دكتور صيدلةبكالوريوس12724

ي20122031168دكتور صيدلةبكالوريوس12725
ي الزريفر

ي محمد لطفن
ذكرلطفن

ذكرمحمد مازن توفيق ابو خليفه20122031171دكتور صيدلةبكالوريوس12726

أنثىرناد عيد محمد الوريكات20122031173دكتور صيدلةبكالوريوس12727

أنثىهبه نواف محمد الخطاطبه20122031176دكتور صيدلةبكالوريوس12728

أنثىماردين فراس عايش قرعان20122031178دكتور صيدلةبكالوريوس12729

ي20122031179دكتور صيدلةبكالوريوس12730
أنثىسوار مشهور محمد المومثن

ذكرعلي مهدي محمود علي عوض هللا20122031182دكتور صيدلةبكالوريوس12731

أنثىرانيا سمن  عمر محمد20122031185دكتور صيدلةبكالوريوس12732

أنثىهبه عادل فائق عجور20122031190دكتور صيدلةبكالوريوس12733

ذكرايمن اسامه رافت الفارس20122031191دكتور صيدلةبكالوريوس12734

ذكرطارق محمد ابراهيم الطرابشه20122031192دكتور صيدلةبكالوريوس12735

أنثىباهره عمر عبدهللا حجاوي20122031193دكتور صيدلةبكالوريوس12736

أنثىمجد خلف محمد الوريكات20122031194دكتور صيدلةبكالوريوس12737

ي20122031195دكتور صيدلةبكالوريوس12738 أنثىمريم فايز عبدالمنعم البستنىح 

أنثىوئام مدين الجوابره 20122031201دكتور صيدلةبكالوريوس12739

أنثىبراءه صالح عبده ذيابات20122031203دكتور صيدلةبكالوريوس12740

أنثىدينا خالد فهمي جن 20122031207دكتور صيدلةبكالوريوس12741

ي20122031211دكتور صيدلةبكالوريوس12742
ونن أنثىعبن  عمر عبدالرؤوف البن 

أنثىمنار محمد سعيد مصطفن  بطايحه20122031227دكتور صيدلةبكالوريوس12743

ن الخوالده20122031228دكتور صيدلةبكالوريوس12744 ن محمد امي  أنثىحني 

أنثىريم ابراهيم خليل حمدان20122031231دكتور صيدلةبكالوريوس12745

أنثىرناد عبدهللا احمد شخاتره    20122031232دكتور صيدلةبكالوريوس12746

أنثىفداء محمد ضيف هللا العموش20122031236دكتور صيدلةبكالوريوس12747

ساره علي احمد نارص20122031240دكتور صيدلةبكالوريوس12748
أنثى

انوار سلطان علي عريق20122031242دكتور صيدلةبكالوريوس12749
أنثى

أنثىمرام سليم محمد سعيد عقده20122031243دكتور صيدلةبكالوريوس12750
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أنثىهديل نايف بدران جرادات     20122031247دكتور صيدلةبكالوريوس12751

ذكرصخر مالك يوسف درادكه20122031249دكتور صيدلةبكالوريوس12752

أنثىايات نارص كامل الزعزوع     20122031253دكتور صيدلةبكالوريوس12753

أنثىحال ساهر محمد خاليله     20122031255دكتور صيدلةبكالوريوس12754

ي     20122031257دكتور صيدلةبكالوريوس12755 أنثىشفاء محمود يوسف الزعث 

ذكرابراهيم رياض محمد جرادات20122031260دكتور صيدلةبكالوريوس12756

أنثىرنيم سهيل ابراهيم عصفور20122031261دكتور صيدلةبكالوريوس12757

ي 20122031262دكتور صيدلةبكالوريوس12758
ن اسامه الخانن ذكراحمد امي 

أنثىزينب ابو بكر  20122031263دكتور صيدلةبكالوريوس12759

ذكربشن  جعفر عبد هللا 20122031264دكتور صيدلةبكالوريوس12760

أنثىام كلثوم مسعود عبدالكريم 20122031265دكتور صيدلةبكالوريوس12761

ي عبدهللا 20122031266دكتور صيدلةبكالوريوس12762
أنثىميمونة التثن

ين نبيل فيصل النرصاوي20122031268دكتور صيدلةبكالوريوس12763 أنثىشن 

أنثىساره منذر عبدالوهاب الشيخ سالم20122031269دكتور صيدلةبكالوريوس12764

الرا خالد عبد الفتاح الشامي20122031270دكتور صيدلةبكالوريوس12765
أنثى

أنثىميس مروان خالد حجازي20122031273دكتور صيدلةبكالوريوس12766

ذكرعبدالعزيز محمد فؤاد نعناع 20122031274دكتور صيدلةبكالوريوس12767

ذكرغيث محمد شفيق الحجه 20122031276دكتور صيدلةبكالوريوس12768

أنثىأسيل عمر ابراهيم الزبيدي20122031278دكتور صيدلةبكالوريوس12769

ور20122031280دكتور صيدلةبكالوريوس12770 ن أمينة مادلينا محمد علي الن 
أنثى

أنثىايه جالء احمد ال موىس20122031281دكتور صيدلةبكالوريوس12771

ي20122031282دكتور صيدلةبكالوريوس12772
ذكرمحمد يوسف صبىحي الجاعونن

ور20122031284دكتور صيدلةبكالوريوس12773 ن ي الن 
ذكراسيد محمود حسثن

أنثىرنيم عقلة عيس معايعة20122031285دكتور صيدلةبكالوريوس12774

ي20122031286دكتور صيدلةبكالوريوس12775
أنثىسالم يوسف محمد االغوانن

ذكرمحمد احمد عيد عوده هللا20122031287دكتور صيدلةبكالوريوس12776

أنثىرىل حيدر طالل العمري20122031289دكتور صيدلةبكالوريوس12777

ي20122031291دكتور صيدلةبكالوريوس12778
ن نجيب موىس الربضن أنثىلجي 

أنثىرنا  سمن   رشاد   عرفات20122031292دكتور صيدلةبكالوريوس12779

ذكرامينو ابوبكر طاهر 20122031293دكتور صيدلةبكالوريوس12780

أنثىامجاد ماجد محمد الشعار20122031294دكتور صيدلةبكالوريوس12781

ي20122031295دكتور صيدلةبكالوريوس12782 أنثىرانا فارس سعيد قردحىح 

أنثىنادين تيسن  عبدالرحمن الخطيب20122031296دكتور صيدلةبكالوريوس12783

ذكرعبدهللا محمد عبدهللا حسن20122031297دكتور صيدلةبكالوريوس12784

ذكرعبدهللا محمد بالل قتوت 20122031298دكتور صيدلةبكالوريوس12785

ن القطان20122031299دكتور صيدلةبكالوريوس12786  سليمان علي حسي 
ن أنثىايمان فؤاد حسي 

ن الشطناوي20122031301دكتور صيدلةبكالوريوس12787 ذكرالمامون نواف امي 

ي20122031303دكتور صيدلةبكالوريوس12788
أنثىجمانة محمد عبده حطيثن

أنثىعرين عايد محمد الذيابات20122031304دكتور صيدلةبكالوريوس12789

أنثىبسمه فوزي احمد ابوعوده20130031001دكتور صيدلةبكالوريوس12790

أنثىرحمه امجد محمد قنديل20130031003دكتور صيدلةبكالوريوس12791

أنثىنسيم عيد حماد النجادات20130031004دكتور صيدلةبكالوريوس12792

أنثىزينب علي محمد الخطيب20130031005دكتور صيدلةبكالوريوس12793

يم20130031006دكتور صيدلةبكالوريوس12794  احمد علي الشر
أنثىلبثن

أنثىروال محمد يوسف ابوحمام20130031007دكتور صيدلةبكالوريوس12795

أنثىوالء خلف علي عبدالرحمن20130031008دكتور صيدلةبكالوريوس12796

أنثىالنا محمد احمد الصالح20130031009دكتور صيدلةبكالوريوس12797

أنثىايات احمد بكر العمرى20130031010دكتور صيدلةبكالوريوس12798

أنثىاسماء عمر خرصن احمد20130031012دكتور صيدلةبكالوريوس12799

أنثىدانيه خالد موىس رحال20130031013دكتور صيدلةبكالوريوس12800

ات20130031014دكتور صيدلةبكالوريوس12801 ن الظهن  أنثىبلقيس وليد حسي 
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ي20130031015دكتور صيدلةبكالوريوس12802  محمود علي الزعث 
أنثىتفر

ذكرفارس محمود عيس ابوخلف20130031016دكتور صيدلةبكالوريوس12803

ن محمود عليان المشاقبة20130031018دكتور صيدلةبكالوريوس12804 أنثىياسمي 

أنثىرؤى يوسف احمد هياجنه20130031019دكتور صيدلةبكالوريوس12805

ن الحباشنه20130031020دكتور صيدلةبكالوريوس12806 أنثىدانيه صالح عبدالحميد الرماضي 

أنثىبراءه عبدهللا خليل االخرس20130031025دكتور صيدلةبكالوريوس12807

أنثىساجده احمد ضيف هللا الطاهات20130031026دكتور صيدلةبكالوريوس12808

أنثىروان ركان محمد سعيد شهابات20130031027دكتور صيدلةبكالوريوس12809

أنثىامنه منصور عبدهللا قرباع20130031032دكتور صيدلةبكالوريوس12810

يده20130031033دكتور صيدلةبكالوريوس12811 أنثىروان سالم حسن الشر

ي عيال سلمان20130031034دكتور صيدلةبكالوريوس12812 أنثىايناس محمد ثلىح 

أنثىميس رضوان محمد اللكايده20130031035دكتور صيدلةبكالوريوس12813

أنثىمرام وائل ابراهيم عبدالرحمن20130031037دكتور صيدلةبكالوريوس12814

أنثىديمه خن  الدين محمود ابوالهيجاء20130031040دكتور صيدلةبكالوريوس12815

ورود عدنان علي رحال20130031041دكتور صيدلةبكالوريوس12816
أنثى

أنثىلينا رفيق محمد حاج عوده20130031042دكتور صيدلةبكالوريوس12817

أنثىشهد محمد احمد الخطيب20130031043دكتور صيدلةبكالوريوس12818

أنثىسحر صالح محمد حوامده20130031044دكتور صيدلةبكالوريوس12819

ي عطيه شحده عبدالعال20130031047دكتور صيدلةبكالوريوس12820
أنثىتهانن

أنثىنور عبدالرؤوف احمد العمري20130031048دكتور صيدلةبكالوريوس12821

ن النادي20130031049دكتور صيدلةبكالوريوس12822 نور علي حسي 
أنثى

أنثىرايه فتىحي محمد سعيفان20130031050دكتور صيدلةبكالوريوس12823

أنثىلينا لؤى محمد ابوالرب20130031052دكتور صيدلةبكالوريوس12824

ن20130031054دكتور صيدلةبكالوريوس12825 أنثىلميس مطلب مرزوق الختالي 

ي مامون مفلح الغدايره20130031055دكتور صيدلةبكالوريوس12826
أنثىامانن

ل20130031056دكتور صيدلةبكالوريوس12827 ن أنثىشهد احمد محمد منن 

أنثىهناء محمود خليل ابوجمعه20130031059دكتور صيدلةبكالوريوس12828

ي خالد محمد الصبيح20130031062دكتور صيدلةبكالوريوس12829
أنثىامانن

ذكرعصام يوسف سالم الخزاعلة20130031064دكتور صيدلةبكالوريوس12830

أنثىسىح  عز الدين احمد سعيد20130031066دكتور صيدلةبكالوريوس12831

أنثىراما عبدالحكيم محمود سعد20130031068دكتور صيدلةبكالوريوس12832

ن جوارنه20130031070دكتور صيدلةبكالوريوس12833 أنثىبيان عبدهللا حسي 

أنثىرهف فيصل علي الصبيىحي20130031071دكتور صيدلةبكالوريوس12834

أنثىفداء حمد قاسم الشديفات20130031072دكتور صيدلةبكالوريوس12835

ذكرسيف الدين نرص سالم يوسف20130031073دكتور صيدلةبكالوريوس12836

يف20130031074دكتور صيدلةبكالوريوس12837 أنثىهبه حسن صالح الشر

أنثىسوزان محمد عمر خريس20130031075دكتور صيدلةبكالوريوس12838

فرح علي احمد الشوبكي20130031076دكتور صيدلةبكالوريوس12839
أنثى

أنثىاحالم خالد محمود القيسي20130031077دكتور صيدلةبكالوريوس12840

أنثىايمان عبدالرحمن فضل ابوالهيجاء20130031078دكتور صيدلةبكالوريوس12841

أنثىبتول جمال محمود البطاينه20130031081دكتور صيدلةبكالوريوس12842

أنثىدانه وليد محمد غرام20130031083دكتور صيدلةبكالوريوس12843

أنثىزينا احمد يوسف عمر20130031084دكتور صيدلةبكالوريوس12844

أنثىربا يوسف مرشد العبدهللا20130031085دكتور صيدلةبكالوريوس12845

أنثىسجود عادل ارفيفان اسعد20130031087دكتور صيدلةبكالوريوس12846

ي الدين20130031088دكتور صيدلةبكالوريوس12847
أنثىاالء قاسم محمد تيسن   تفر

أنثىايمان احمد سليمان الحموري20130031089دكتور صيدلةبكالوريوس12848

أنثىمجد فرحان عوده حجازي20130031091دكتور صيدلةبكالوريوس12849

أنثىعروب رشيد محمد جرادات20130031092دكتور صيدلةبكالوريوس12850

ي20130031093دكتور صيدلةبكالوريوس12851
أنثىساجده فايز عارف العجلونن

أنثىحليمة عبدهللا فرحان الوردات20130031094دكتور صيدلةبكالوريوس12852
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أنثىتسنيم محمد سليمان زغول20130031095دكتور صيدلةبكالوريوس12853

أنثىساره خلدون مصطفن جرادات20130031096دكتور صيدلةبكالوريوس12854

ذكرمالك محمد سالمه كريشان20130031097دكتور صيدلةبكالوريوس12855

ن طاهات20130031098دكتور صيدلةبكالوريوس12856 أنثىاثن  محمد ياسي 

ذكراحمد اياد ارسالن ابو الفيالت20130031100دكتور صيدلةبكالوريوس12857

أنثىرانيا عبدالكريم محمد عبابنه20130031103دكتور صيدلةبكالوريوس12858

أنثىدعاء محمد عطا عبدهللا زغن 20130031104دكتور صيدلةبكالوريوس12859

شيماء علي احمد جوارنه20130031107دكتور صيدلةبكالوريوس12860
أنثى

ن الخزاعله20130031108دكتور صيدلةبكالوريوس12861 أنثىايناس محمد امي 

أنثىنماء انور خليل المزايده السعودي20130031109دكتور صيدلةبكالوريوس12862

ذكرصهيب هشام احمد سعيد الطبال20130031112دكتور صيدلةبكالوريوس12863

أنثىساره يوسف سليمان العزام20130031113دكتور صيدلةبكالوريوس12864

ن اسحق ابراهيم مطالقه20130031115دكتور صيدلةبكالوريوس12865 أنثىلجي 

 سامي فالح العودات20130031118دكتور صيدلةبكالوريوس12866
ن أنثىحني 

ذكرميشيل جمال عارف سهاونه20130031122دكتور صيدلةبكالوريوس12867

أنثىريم عبدالرحمن احمد العتوم20130031125دكتور صيدلةبكالوريوس12868

أنثىدعاء نذير محمد الرحاحله20130031126دكتور صيدلةبكالوريوس12869

عبن  فؤاد علي الكراسنه20130031128دكتور صيدلةبكالوريوس12870
أنثى

ذكرزيد عزام ذياب صالح20130031130دكتور صيدلةبكالوريوس12871

أنثىساره محمود احمد عكور20130031131دكتور صيدلةبكالوريوس12872

ن الرفاعي20130031134دكتور صيدلةبكالوريوس12873 ذكرانس محمود حسي 

أنثىفرح عبدهللا لهد العثمان20130031135دكتور صيدلةبكالوريوس12874

ي20130031137دكتور صيدلةبكالوريوس12875
ذكريحث  ايمن محمد المومثن

أنثىساجده خالد عبدالكريم الشقران20130031138دكتور صيدلةبكالوريوس12876

أنثىرانيا امجد مىحي الدين عبيدات20130031142دكتور صيدلةبكالوريوس12877

أنثىشموع برجس ابراهيم مياس20130031143دكتور صيدلةبكالوريوس12878

أنثىاكرام محمد عايد العاصم20130031144دكتور صيدلةبكالوريوس12879

أنثىبلقيس عبدهللا هايل الشور20130031145دكتور صيدلةبكالوريوس12880

ذكرمحمد عبدالحليم عبدهللا بواعنه20130031146دكتور صيدلةبكالوريوس12881

ذكريزن واصف محمد الوحشات20130031147دكتور صيدلةبكالوريوس12882

وق علي فري    ح الخصاونه20130031149دكتور صيدلةبكالوريوس12883
أنثىرسر

ي بدر محمد الفقن 20130031150دكتور صيدلةبكالوريوس12884
أنثىتهانن

أنثىايمان محمد ذيب سوالمه20130031151دكتور صيدلةبكالوريوس12885

أنثىحوريه مطلق احمد الزبون20130031152دكتور صيدلةبكالوريوس12886

ذكرمحمد وليد محمود الدومي20130031153دكتور صيدلةبكالوريوس12887

ي20130031154دكتور صيدلةبكالوريوس12888
أنثىدانا عاطف خالد الريمونن

أنثىساره انيس ابراهيم الشياب20130031155دكتور صيدلةبكالوريوس12889

ل النعيمي20130031156دكتور صيدلةبكالوريوس12890 ن أنثىتفر محمد منن 

دعد علي احمد مطالقه20130031157دكتور صيدلةبكالوريوس12891
أنثى

ذكرعزام عماد الدين عزام هارون20130031158دكتور صيدلةبكالوريوس12892

أنثىعرين ابراهيم عبدهللا السعيدات20130031160دكتور صيدلةبكالوريوس12893

أنثىسلسبيل محمد رضوان الحراحشة20130031161دكتور صيدلةبكالوريوس12894

أنثىبتول عمر عبدالكريم العبيدات20130031162دكتور صيدلةبكالوريوس12895

أنثىايمان واصف محمد الروسان20130031164دكتور صيدلةبكالوريوس12896

ار مصطفن العمرى20130031165دكتور صيدلةبكالوريوس12897 أنثىسجود رصن

رؤى كمال علي زومط20130031166دكتور صيدلةبكالوريوس12898
أنثى

أنثىساره محمد عون مصطفن  الشهاب20130031168دكتور صيدلةبكالوريوس12899

أنثىفاتن عطاف قاسم العرسان20130031169دكتور صيدلةبكالوريوس12900

ف امجد صبىحي أبوعباس20130031172دكتور صيدلةبكالوريوس12901 ذكررسر

ذكرعلي يوسف احمد الشبول20130031174دكتور صيدلةبكالوريوس12902

شذى محمد علي الصبيحات20130031176دكتور صيدلةبكالوريوس12903
أنثى
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أنثىروان عيس محمد الخزعلي20130031177دكتور صيدلةبكالوريوس12904

أنثىايناس تيسن  علي درادكه20130031179دكتور صيدلةبكالوريوس12905

أنثىبراءه احمد محمد الجيوىسي20130031180دكتور صيدلةبكالوريوس12906

أنثىانوار محمد عيد العفاوي20130031181دكتور صيدلةبكالوريوس12907

ي20130031182دكتور صيدلةبكالوريوس12908
أنثىانوار جعفر خرصن المومثن

أنثىارساء عبدهللا علي الجالبنه20130031184دكتور صيدلةبكالوريوس12909

أنثىدعاء عبدهللا سالم البطوش20130031185دكتور صيدلةبكالوريوس12910

أنثىلينا غازى فالح العودات20130031187دكتور صيدلةبكالوريوس12911

أنثىاري    ج احمد مصطفن عنانبه20130031188دكتور صيدلةبكالوريوس12912

ن حسن ارشود مهيدات20130031189دكتور صيدلةبكالوريوس12913 أنثىحني 

ي احمد20130031190دكتور صيدلةبكالوريوس12914
ذكريات محمد علي بثن

أنثى

فات20130031192دكتور صيدلةبكالوريوس12915 أنثىبتول حماد محمود الشر

ي20130031193دكتور صيدلةبكالوريوس12916
أنثىاري    ج محمد فالح المومثن

أنثىخزام صالح عيس مطارنه20130031194دكتور صيدلةبكالوريوس12917

أنثىافنان يحث  احمد الطوره20130031195دكتور صيدلةبكالوريوس12918

أنثىسنابل محمد منصور عبد20130031196دكتور صيدلةبكالوريوس12919

أنثىساره وليد محمود ابوطبنجه20130031197دكتور صيدلةبكالوريوس12920

سجا عزمي عاهد الحدادين20130031198دكتور صيدلةبكالوريوس12921
أنثى

ي20130031199دكتور صيدلةبكالوريوس12922
أنثىنادين عماد خالد الطعانن

أنثىعال عرب محمد بطاينه20130031200دكتور صيدلةبكالوريوس12923

أنثىرؤى غسان محمود عبيدات20130031202دكتور صيدلةبكالوريوس12924

أنثىبلقيس سميح ماجد القطيطات20130031203دكتور صيدلةبكالوريوس12925

ي محمود العسول20130031204دكتور صيدلةبكالوريوس12926 أنثىديما صن 

ي20130031205دكتور صيدلةبكالوريوس12927
وز صالح موىس الرياىسر أنثىفن 

أنثىرؤى يوسف علي العزام20130031206دكتور صيدلةبكالوريوس12928

أنثىشهد مخلد محمد رشدان20130031207دكتور صيدلةبكالوريوس12929

أنثىشجن جمال عبدهللا خزاعله20130031209دكتور صيدلةبكالوريوس12930

أنثىشهد نبيل ابراهيم الطيف20130031210دكتور صيدلةبكالوريوس12931

أنثىاخالص سمن  تركي الشويات20130031212دكتور صيدلةبكالوريوس12932

أنثىابرار احمد محمود العكش20130031213دكتور صيدلةبكالوريوس12933

أنثىهبه عواد محمد الخالدي20130031218دكتور صيدلةبكالوريوس12934

أنثىديما مبارك محمد النوافله20130031219دكتور صيدلةبكالوريوس12935

ذكرامجد راجح حيدره االدريسي20130031220دكتور صيدلةبكالوريوس12936

ذكرحسن                      عبدهللا عسكر حسن20130031221دكتور صيدلةبكالوريوس12937

أنثىلوليا أحمد ماهر الداده 20132031001دكتور صيدلةبكالوريوس12938

أنثىمرح  وليد محمد  محمود زريقات20132031004دكتور صيدلةبكالوريوس12939

ذكرمحمد اكرم حسن علي20132031005دكتور صيدلةبكالوريوس12940

أنثىنىه محمد  كريز20132031006دكتور صيدلةبكالوريوس12941

ن عطا20132031008دكتور صيدلةبكالوريوس12942 ذكرايمن عفيف امي 

ي 20132031009دكتور صيدلةبكالوريوس12943 ذكرمحمد غيث حسان الدوج 

أنثىساجدة  يوسف محمود ابو غياظه20132031011دكتور صيدلةبكالوريوس12944

ذكرمحمدسعيد اكرم محمدسعيد محمدسعيد20132031012دكتور صيدلةبكالوريوس12945

ذكرخالد أحمد صابر سليم20132031013دكتور صيدلةبكالوريوس12946

أنثىمرح حسن  يوسف ابوزياد20132031014دكتور صيدلةبكالوريوس12947

أنثىساره صالح الدين فاخوري 20132031015دكتور صيدلةبكالوريوس12948

ذكرانس عادل نمر القيسي20132031018دكتور صيدلةبكالوريوس12949

وق عامر احمد حوافظه20132031020دكتور صيدلةبكالوريوس12950 أنثىرسر

ن أحمد السعيد20132031023دكتور صيدلةبكالوريوس12951 ذكرمحمد معي 

أنثىميس  نضال  محمود  أبورمح 20132031024دكتور صيدلةبكالوريوس12952

ي20132031025دكتور صيدلةبكالوريوس12953
ذكرشاكر يحث  شاكر جوالنن

أنثىاسيل عبد الباسط عبد اللطيف ابو طاحون20132031028دكتور صيدلةبكالوريوس12954

254/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

ذكرعبدهللا صالح عبدهللا مصطفن20132031032دكتور صيدلةبكالوريوس12955

رن   لينو جورج أبو شايبه20132031033دكتور صيدلةبكالوريوس12956
أنثى

ذكرمهند نور هللا  صافيا 20132031034دكتور صيدلةبكالوريوس12957

ذكرعبدالهادي هيثم  قصقص20132031035دكتور صيدلةبكالوريوس12958

أنثىالنا رياض  محمود عوض20132031037دكتور صيدلةبكالوريوس12959

أنثىمالك مالك عبد الفتاح الشيخ20132031038دكتور صيدلةبكالوريوس12960

أنثىفيان جمال عالوي خابوري20132031041دكتور صيدلةبكالوريوس12961

ذكرخالد نادر اندراوس بنوره20132031044دكتور صيدلةبكالوريوس12962

أنثىلونا عبدالباسط محمد بواعنه20132031047دكتور صيدلةبكالوريوس12963

ن"جمانه عبدهللا 20132031049دكتور صيدلةبكالوريوس12964 أنثىخرصن"  الشيخ حسني 

أنثىغيداء عوض ساير العواوده20132031051دكتور صيدلةبكالوريوس12965

ي20132031053دكتور صيدلةبكالوريوس12966
ن محمد سليمان اللوبانن أنثىحني 

أنثىسماء احمد صالح العمرات20132031055دكتور صيدلةبكالوريوس12967

أنثىفرح وائل عبد الجواد نارص الدين20132031058دكتور صيدلةبكالوريوس12968

وم20132031060دكتور صيدلةبكالوريوس12969 ذكرزكريا تيسن  عمر خشر

ن حسام محمدسعيد صانوري20132031068دكتور صيدلةبكالوريوس12970 أنثىحني 

ن20132031069دكتور صيدلةبكالوريوس12971 ي ياسي 
أنثىنور  احمد محمد بثن

ع20132031071دكتور صيدلةبكالوريوس12972 أنثىعبن  فخري عبدهللا الشر

أنثىفرح يحث  محمد الزيود20132031073دكتور صيدلةبكالوريوس12973

أنثىاحالم كامل خرصن المفلح20132031074دكتور صيدلةبكالوريوس12974

أنثىبتول عادل شهاب شهاب20132031075دكتور صيدلةبكالوريوس12975

ي20132031078دكتور صيدلةبكالوريوس12976
ذكرمحمد رسالن حسن  دوالنر

رشا عماد احمد علي20132031080دكتور صيدلةبكالوريوس12977
أنثى

ي20132031083دكتور صيدلةبكالوريوس12978
أنثىراما عبد الرحمن   المفثر

أنثىفداء فهد عبدالكريم أبوالهيال20132031088دكتور صيدلةبكالوريوس12979

أنثىندى أسامة عمر هالل20132031100دكتور صيدلةبكالوريوس12980

ن جعفر محمد أبوزينة20132031106دكتور صيدلةبكالوريوس12981 أنثىحني 

ي 20132031107دكتور صيدلةبكالوريوس12982 ذكرمحمد حامد هللا الزعث 

ي20132031108دكتور صيدلةبكالوريوس12983 أنثىانعام موفق عبد الرزاق التوتنىح 

أنثىمها  ايمن عبدهللا  شقليه 20132031110دكتور صيدلةبكالوريوس12984

ي20132031111دكتور صيدلةبكالوريوس12985
أنثىأري    ج محمد  حلوانن

أنثىتسنيم كمال محمد ابو صقر20132031118دكتور صيدلةبكالوريوس12986

ذكرادهم خليلية  20132031120دكتور صيدلةبكالوريوس12987

ي20132031121دكتور صيدلةبكالوريوس12988
أنثىمريم مجدي محمود بشيثر

ن البخيت20132031127دكتور صيدلةبكالوريوس12989 أنثىسندس احمد حسي 

أنثىبتول نديم مرتضن الخطيب20132031130دكتور صيدلةبكالوريوس12990

أنثىرهف عبدالحميد ابراهيم ابراهيم20132031132دكتور صيدلةبكالوريوس12991

أنثىرزان صالح عبدالهادى الوشاح20132031133دكتور صيدلةبكالوريوس12992

وز  رائد عبد الغول20132031135دكتور صيدلةبكالوريوس12993 أنثىنن 

ي حطاب20132031137دكتور صيدلةبكالوريوس12994
ذكرزيد رائد راضن

غاليه سامي محمد عثمان20132031142دكتور صيدلةبكالوريوس12995
أنثى

أنثىرناد محمد أحمد الزغول20132031143دكتور صيدلةبكالوريوس12996

أنثىانوار  محمد سالم  الجوابره 20132031144دكتور صيدلةبكالوريوس12997

أنثىهناء جواد عبدالرحمن جاموس20132031146دكتور صيدلةبكالوريوس12998

أنثىوعد زيد حسن محاجنه20132031147دكتور صيدلةبكالوريوس12999

ي20132031149دكتور صيدلةبكالوريوس13000 رناد باسم بركات الزعث 
أنثى

ذكرمحمد احمد نماس 20132031155دكتور صيدلةبكالوريوس13001

أنثىكوثر بسام عبدالغفور القضاه20132031159دكتور صيدلةبكالوريوس13002

أنثىارساء احمود علي الشديفات20132031162دكتور صيدلةبكالوريوس13003

أنثىسىح  عبد الرحمن محمد المحمود20132031164دكتور صيدلةبكالوريوس13004

أنثىدياال غسان حمزه عبدالقادر20132031166دكتور صيدلةبكالوريوس13005
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ذكرأحمد يارس موىس السيد محمد20132031168دكتور صيدلةبكالوريوس13006

ي20132031169دكتور صيدلةبكالوريوس13007  ساره بسام فوزي الصليث 
أنثى

أنثىرزان مفيد خالد مصلح20132031170دكتور صيدلةبكالوريوس13008

أنثىروان محمد الشحاده 20132031171دكتور صيدلةبكالوريوس13009

أنثىلينا  مصطفن عمر رسحان20132031172دكتور صيدلةبكالوريوس13010

أنثىارساء هشام موىس هنداوى20132031174دكتور صيدلةبكالوريوس13011

أنثىشغاف  أحمد قاسم  اصهب20132031177دكتور صيدلةبكالوريوس13012

أنثىبراءة مفلح عبد الكريم ابو مخلب20132031178دكتور صيدلةبكالوريوس13013

ي مرزوق جليل الشمري20132031181دكتور صيدلةبكالوريوس13014
أنثىموضن

أنثىهبة شكري قيرص زوين20132031182دكتور صيدلةبكالوريوس13015

ي عامر20132031183دكتور صيدلةبكالوريوس13016
أنثىتقوى سمن  محمود بثن

أنثىبيان عبدالكريم عبدهللا العودات20132031184دكتور صيدلةبكالوريوس13017

أنثىاثن  ابراهيم خليل حموري20132031185دكتور صيدلةبكالوريوس13018

أنثىايمان خلف محمود المبارك20132031186دكتور صيدلةبكالوريوس13019

أنثىهتون هشام عبد القادر الطيظي20132031189دكتور صيدلةبكالوريوس13020

أنثىالتميمي" محمدشفيق"سارة عماد 20132031194دكتور صيدلةبكالوريوس13021

يده20132031195دكتور صيدلةبكالوريوس13022 أنثىمالك زكريا رضا  الشر

أنثىصفاء قاسم ذيب هياجنه20132031196دكتور صيدلةبكالوريوس13023

ن20132031197دكتور صيدلةبكالوريوس13024 معاىلي ابراهيم صالح صباحي 
أنثى

أنثىغيداء غالب كايد قرقز20132031201دكتور صيدلةبكالوريوس13025

ي20132031202دكتور صيدلةبكالوريوس13026
أنثىاسالم يوسف محمد االغوانن

ذكرمعاذ علي  اسماعيل20132031203دكتور صيدلةبكالوريوس13027

أنثىشهد ظافر جمال كتانة20132031204دكتور صيدلةبكالوريوس13028

أنثىوعد فيصل سالم الحسبان20132031205دكتور صيدلةبكالوريوس13029

أنثىفرح الجنوب موىس نعيم حيدر20132031206دكتور صيدلةبكالوريوس13030

أنثىملك جمال محمد ابو حليمه20132031207دكتور صيدلةبكالوريوس13031

أنثىايثار فاتح زعويط 20132031208دكتور صيدلةبكالوريوس13032

ي وليد  حمدان20132031209دكتور صيدلةبكالوريوس13033
ذكرحسثن

ذكرمحمد زهن  غطفان  األسود20132031210دكتور صيدلةبكالوريوس13034

أنثىنور وجيه عادل عبدالرحمن20132031211دكتور صيدلةبكالوريوس13035

أنثىروان مازن احمد الرشيد20132031212دكتور صيدلةبكالوريوس13036

ن عوض باغويطة20132031213دكتور صيدلةبكالوريوس13037 أنثىمريم  حسي 

ار مصطفن السباعي20132031214دكتور صيدلةبكالوريوس13038 أنثىايه رصن

أنثىرغد حسن اسماعيل الفار20132031215دكتور صيدلةبكالوريوس13039

ي سالمه20132031216دكتور صيدلةبكالوريوس13040
أنثىمجد مصطفن صالح بثن

أنثىغدير احمد عبدالكريم الشدوح20132031217دكتور صيدلةبكالوريوس13041

أنثىساره صادق عبدهللا العمران20132031218دكتور صيدلةبكالوريوس13042

ذكرمحمد زياد علي الملكاوي20140031001دكتور صيدلةبكالوريوس13043

أنثىرانيا زهن  ناظم موىس20140031002دكتور صيدلةبكالوريوس13044

أنثىرنا احمد محمود حموري20140031005دكتور صيدلةبكالوريوس13045

ن جمال عيس معايعه20140031006دكتور صيدلةبكالوريوس13046 أنثىنرمي 

ي20140031007دكتور صيدلةبكالوريوس13047
ف توفيق ريحانن ذكرسهم ارسر

أنثىدياال عبدهللا علي الدرابسه20140031008دكتور صيدلةبكالوريوس13048

أنثىيارا عبداللطيف شوكت تايه20140031009دكتور صيدلةبكالوريوس13049

أنثىرنيم ماجد موىس الشوابكه20140031012دكتور صيدلةبكالوريوس13050

ي20140031014دكتور صيدلةبكالوريوس13051
أنثىغيداء سفيان توفيق المومثن

أنثىبتول عبدالفتاح محمد دلوع20140031019دكتور صيدلةبكالوريوس13052

ن العمرى20140031020دكتور صيدلةبكالوريوس13053 رند علي حسي 
أنثى

سالم احمد علي الشديه20140031021دكتور صيدلةبكالوريوس13054
أنثى

أنثىدعاء ابراهيم عبدالرحمن نواس20140031025دكتور صيدلةبكالوريوس13055

أنثىاسيل يوسف محمد الطهراوى20140031026دكتور صيدلةبكالوريوس13056
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أنثىارساء رياض صالح مطلق20140031029دكتور صيدلةبكالوريوس13057

أنثىاسيل عادل سعيد المالحمه20140031030دكتور صيدلةبكالوريوس13058

أنثىغدير يوسف احمد تايه20140031031دكتور صيدلةبكالوريوس13059

أنثىجورجينا حسام بطرس بطرس20140031032دكتور صيدلةبكالوريوس13060

ن20140031033دكتور صيدلةبكالوريوس13061 أنثىسىح  سمن  يوسف صباحي 

أنثىعبن  جعفر صالح عتمه20140031034دكتور صيدلةبكالوريوس13062

ي20140031035دكتور صيدلةبكالوريوس13063 فاطمه احمد سليمان عرن 
أنثى

ن ابوصفيه20140031037دكتور صيدلةبكالوريوس13064 أنثىلم سمن  حسي 

أنثىرزان نائل يوسف غلمي20140031038دكتور صيدلةبكالوريوس13065

ذكرمرشد عدىلي رشاد بدوي20140031042دكتور صيدلةبكالوريوس13066

ي20140031043دكتور صيدلةبكالوريوس13067
أنثىفرح عدنان احمد سليثر

ي عطا20140031044دكتور صيدلةبكالوريوس13068
أنثىنشين محمد جميل بثن

أنثىمجد موفق عبدالمجيد عربيات20140031048دكتور صيدلةبكالوريوس13069

أنثىاالء عمر موىس سليمان20140031049دكتور صيدلةبكالوريوس13070

أنثىديمه عبدالرحمن محمد الهويدي20140031050دكتور صيدلةبكالوريوس13071

أنثىشفاء محمد حمزه منارصه20140031051دكتور صيدلةبكالوريوس13072

أنثىعبن  محمد عبداللطيف المحمود20140031059دكتور صيدلةبكالوريوس13073

أنثىفرح مصطفن احمد الشورى20140031060دكتور صيدلةبكالوريوس13074

ذكرثائر عبدالسالم محمد النداف20140031063دكتور صيدلةبكالوريوس13075

أنثىسىح  امجد عبدهللا محاسنه20140031065دكتور صيدلةبكالوريوس13076

أنثىرفيف جالل علي الجزازين20140031066دكتور صيدلةبكالوريوس13077

أنثىنانسي محمد محمود النادي20140031068دكتور صيدلةبكالوريوس13078

أنثىآيات شحادة برد القمصة20140031069دكتور صيدلةبكالوريوس13079

أنثىنور محمد يوسف الصياح20140031071دكتور صيدلةبكالوريوس13080

أنثىميعاد منصور ذيب حراحشة20140031072دكتور صيدلةبكالوريوس13081

أنثىهديل عدنان حسن الذيابات20140031073دكتور صيدلةبكالوريوس13082

أنثىانسام حسام محمد الربابعه20140031074دكتور صيدلةبكالوريوس13083

أنثىمرح احسان وديع عازر20140031075دكتور صيدلةبكالوريوس13084

ذكراحمد نسيم يوسف السنجالوي20140031076دكتور صيدلةبكالوريوس13085

ذكربشار نمر يوسف قاسم20140031077دكتور صيدلةبكالوريوس13086

ي20140031078دكتور صيدلةبكالوريوس13087 ي محمود الحىح 
أنثىروال هانن

سماح علي ابراهيم الرواشده20140031080دكتور صيدلةبكالوريوس13088
أنثى

ي عيس20140031081دكتور صيدلةبكالوريوس13089
أنثىرهف حكمت محمد بثن

ي بكر20140031082دكتور صيدلةبكالوريوس13090
أنثىفاتنه اكرم محمد بثن

ف محمد العطار20140031083دكتور صيدلةبكالوريوس13091 ذكريزيد ارسر

أنثىبيان اياد عبداللطيف الحوامده20140031084دكتور صيدلةبكالوريوس13092

أنثىتقوة غثيان نهار المشاقبة20140031085دكتور صيدلةبكالوريوس13093

أنثىدينا مروان محسن القرعان20140031087دكتور صيدلةبكالوريوس13094

أنثىسلسبيل هايل منور أبودامس20140031088دكتور صيدلةبكالوريوس13095

ي20140031089دكتور صيدلةبكالوريوس13096
أنثىبيان حيدر محمد العبيثن

ن20140031092دكتور صيدلةبكالوريوس13097 ي ياسي 
أنثىختام محمد سليمان بثن

ي20140031093دكتور صيدلةبكالوريوس13098 عنود شامخ عارف الزعث 
أنثى

أنثىهديل محمد غالب ابوطالب20140031095دكتور صيدلةبكالوريوس13099

أنثىالزهراء مخلد عوده الطوالبه20140031096دكتور صيدلةبكالوريوس13100

 نبيل محمد العلي20140031098دكتور صيدلةبكالوريوس13101
ن أنثىحني 

أنثىحال روجي عادل محمود20140031099دكتور صيدلةبكالوريوس13102

أنثىعنود احمد غسان شبيالت20140031100دكتور صيدلةبكالوريوس13103

أنثىدياال معروف سليم ربابعه20140031101دكتور صيدلةبكالوريوس13104

ن المزايده20140031102دكتور صيدلةبكالوريوس13105 يل حسي  أنثىافنان جن 

أنثىتاال محمود عبدالرحمن الغرام20140031103دكتور صيدلةبكالوريوس13106

ن الرفاعي20140031104دكتور صيدلةبكالوريوس13107 أنثىرحمه فاروق محمد امي 
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ذكرضبعان باسم ابراهيم المعايطه20140031105دكتور صيدلةبكالوريوس13108

أنثىاسيل عبدهللا محسن الجراروه20140031106دكتور صيدلةبكالوريوس13109

أنثىالبتول نائل ارشيد العموش20140031107دكتور صيدلةبكالوريوس13110

ن احمد البالسمه     20140031108دكتور صيدلةبكالوريوس13111 أنثىرؤى حسي 

أنثىايمان هايل كريم الجراروه20140031109دكتور صيدلةبكالوريوس13112

ن جمعه فالح التويجر20140031110دكتور صيدلةبكالوريوس13113 أنثىحني 

ن عادل عبدهللا ادغيش20140031112دكتور صيدلةبكالوريوس13114 أنثىياسمي 

ي20140031113دكتور صيدلةبكالوريوس13115
ي هانن

ذكرمحمد عبدهللا محمد بثن

أنثىذكريات بسام بركات فريحات20140031114دكتور صيدلةبكالوريوس13116

أنثىساره جمال عبد الكريم الدباس20140031115دكتور صيدلةبكالوريوس13117

أنثىشيماء خالد احمد العالونه20140031116دكتور صيدلةبكالوريوس13118

ي20140031119دكتور صيدلةبكالوريوس13119
أنثىسوار مجدي بدر القاضن

أنثىهديل خالد محمد عزالدين  جرادات20140031121دكتور صيدلةبكالوريوس13120

ديما محمد علي عيارصه20140031122دكتور صيدلةبكالوريوس13121
أنثى

ي20140031123دكتور صيدلةبكالوريوس13122
أنثىزينب نارص حامد التلهونن

أنثىرؤى سام فتىح الحمدان20140031124دكتور صيدلةبكالوريوس13123

أنثىساره عبدهللا سالم الشديفات20140031127دكتور صيدلةبكالوريوس13124

أنثىفرح فهد فياض الخزاعلة20140031128دكتور صيدلةبكالوريوس13125

أنثىبيان حماد محمد الخزاعلة20140031129دكتور صيدلةبكالوريوس13126

أنثىاميمه عماد احمد الشلول20140031130دكتور صيدلةبكالوريوس13127

أنثىلبثن امجد احمد مصطفن20140031131دكتور صيدلةبكالوريوس13128

أنثىسارة نعمان سالم الرحال20140031132دكتور صيدلةبكالوريوس13129

أنثىلبثن ماهر محمد الشيخ يوسف20140031134دكتور صيدلةبكالوريوس13130

أنثىرغد ابراهيم محمد السقار20140031135دكتور صيدلةبكالوريوس13131

مان20140031136دكتور صيدلةبكالوريوس13132 أنثىوفاء عصام عبدهللا الشر

يىحي20140031137دكتور صيدلةبكالوريوس13133 ايمان محمود علي المسنر
أنثى

أنثىرشا رافع ثنيان العثمان20140031138دكتور صيدلةبكالوريوس13134

أنثىيارا تيسن  عقله الخوالدة20140031139دكتور صيدلةبكالوريوس13135

ن احمد العدوان20140031140دكتور صيدلةبكالوريوس13136 أنثىحال حسي 

أنثىروعة خالد محمد عكور20140031141دكتور صيدلةبكالوريوس13137

أنثىافنان محمد مسعد النعيمات20140031142دكتور صيدلةبكالوريوس13138

أنثىامنه محمد يعقوب الفريحات20140031143دكتور صيدلةبكالوريوس13139

ع20140031144دكتور صيدلةبكالوريوس13140 روان جهاد علي الشر
أنثى

أنثىتاال عامر عاهد ست ابوها20140031145دكتور صيدلةبكالوريوس13141

أنثىاسيل عاهد مريجان الدراغمه20140031146دكتور صيدلةبكالوريوس13142

رنيم ثائر خالد الهامي20140031148دكتور صيدلةبكالوريوس13143
أنثى

أنثىدعاء زهن  سامح بطاينه20140031149دكتور صيدلةبكالوريوس13144

ي ملحم20140031150دكتور صيدلةبكالوريوس13145
ذكرراكان محمد علي بثن

أنثىلينا طارق عبدالحفيظ ابوزيتون20140031151دكتور صيدلةبكالوريوس13146

أنثىصفاء عبدالرؤوف احمد هزايمه20140031152دكتور صيدلةبكالوريوس13147

أنثىفرح محمد خلف عبابنه20140031153دكتور صيدلةبكالوريوس13148

ن بسام فوزى الداللعه20140031154دكتور صيدلةبكالوريوس13149 أنثىحني 

سجود محمد علي حجازي20140031155دكتور صيدلةبكالوريوس13150
أنثى

أنثىارساء رومي محمد ملكاوي20140031156دكتور صيدلةبكالوريوس13151

ن20140031157دكتور صيدلةبكالوريوس13152 أنثىنهيل محمد احمد الدغامي 

أنثىلورنيس خالد سليمان الخزاعلة20140031158دكتور صيدلةبكالوريوس13153

ي20140031159دكتور صيدلةبكالوريوس13154
أنثىسىه عبدالمجيد عبدهللا الرياىسر

اباء عقاب علي الجباىلي20140031160دكتور صيدلةبكالوريوس13155
أنثى

أنثىرغد يحث  عبدهللا العضايله20140031162دكتور صيدلةبكالوريوس13156

ن الشياب20140031163دكتور صيدلةبكالوريوس13157 أنثىسوار ادريس حسي 

أنثىدعاء غازي فريد ابومطاوع20140031164دكتور صيدلةبكالوريوس13158
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أنثىهديل محمد يوسف النصار20140031167دكتور صيدلةبكالوريوس13159

رغد فواز علي عبابنه20140031168دكتور صيدلةبكالوريوس13160
أنثى

ذكرمحمد عماد محمود الشواقفه20140031169دكتور صيدلةبكالوريوس13161

أنثىدانا فؤاد عاهد النصن 20140031170دكتور صيدلةبكالوريوس13162

ذكرنضال ذيب احمد ابو العوف20142031002دكتور صيدلةبكالوريوس13163

أنثىنادين هيثم مصطفن عكنان20142031003دكتور صيدلةبكالوريوس13164

أنثىسوسن عمار محمود أبو الهيجاء20142031004دكتور صيدلةبكالوريوس13165

ي20142031005دكتور صيدلةبكالوريوس13166 ذكرصالح عبدهللا مصحب الظفن 

ي 20142031007دكتور صيدلةبكالوريوس13167
أنثىسالف ثابت البلىحن

ي20142031009دكتور صيدلةبكالوريوس13168 أنثىاسيل قضي محمد أديب القهوج 

ن رياض احمد جزر20142031010دكتور صيدلةبكالوريوس13169 أنثىلجي 

أنثىهبة ايمن شحاده الحمامده20142031011دكتور صيدلةبكالوريوس13170

أنثىجنا حسن احمد ابو باشا20142031013دكتور صيدلةبكالوريوس13171

ذكرحسن صالح عبدهللا مصطفن20142031015دكتور صيدلةبكالوريوس13172

أنثىارساء محمد احمد فريحات20142031018دكتور صيدلةبكالوريوس13173

ي20142031022دكتور صيدلةبكالوريوس13174
أنثىسىح  عبد الرؤوف عبد الحليم قارونن

أنثىميساء عبد هللا خليل فرح20142031025دكتور صيدلةبكالوريوس13175

أنثىرزان مصطفن سالم الرحيل20142031026دكتور صيدلةبكالوريوس13176

ي جميل الحج قاسم20142031040دكتور صيدلةبكالوريوس13177
أنثىروان هانن

ي20142031041دكتور صيدلةبكالوريوس13178 ن أنثىهديل خضن  عقله العنن

ذكرادهم عبد الرحمن منصور 20142031042دكتور صيدلةبكالوريوس13179

أنثىديما محمد رمزي قناديلو20142031043دكتور صيدلةبكالوريوس13180

ذكريوسف عزمي يوسف ابراهيم20142031046دكتور صيدلةبكالوريوس13181

أنثىدانه احمد اسماعيل محمد20142031049دكتور صيدلةبكالوريوس13182

أنثىزينب سمن  محمود القصاص20142031050دكتور صيدلةبكالوريوس13183

أنثىرغد صالح محمد ذياب20142031051دكتور صيدلةبكالوريوس13184

أنثىسارة داؤد سليمان الفناطسة20142031053دكتور صيدلةبكالوريوس13185

أنثىعال فايز سليم أبوباشا20142031056دكتور صيدلةبكالوريوس13186

روان علي داود الجبوري20142031061دكتور صيدلةبكالوريوس13187
أنثى

ي20142031071دكتور صيدلةبكالوريوس13188
ذكرعماد أيمن عباس السكافن

أنثىبلقيس رياض عبدالقادر شخاتره20142031072دكتور صيدلةبكالوريوس13189

أنثىوفاء عاطف عبدهللا درادكه20142031076دكتور صيدلةبكالوريوس13190

ذكرعبدهللا احمد علي العمرى20142031078دكتور صيدلةبكالوريوس13191

ذكرعمرو فواز محمد سليم برهوش20142031081دكتور صيدلةبكالوريوس13192

ذكرسيف مازن سليمان حجازين20142031084دكتور صيدلةبكالوريوس13193

أنثىشيالن حكم عايض الدويرى20142031085دكتور صيدلةبكالوريوس13194

رؤى علي محمد الرشدان20142031086دكتور صيدلةبكالوريوس13195
أنثى

بانه سامي سليم سواقد20142031088دكتور صيدلةبكالوريوس13196
أنثى

أنثىآية أيمن عبد شاور20142031089دكتور صيدلةبكالوريوس13197

أنثىساره محمد مصطفن عمور20142031091دكتور صيدلةبكالوريوس13198

أنثىلوتس اياد عبدهللا العقاد20142031098دكتور صيدلةبكالوريوس13199

ي20142031099دكتور صيدلةبكالوريوس13200 ن أنثىالعنود حسن محسن العنن

أنثىنور مازن حسن نازك20142031102دكتور صيدلةبكالوريوس13201

ن هائل محمد محسن20142031105دكتور صيدلةبكالوريوس13202 أنثىلي 

أنثىمارالياس نعيم نرصى بحدوشه20142031106دكتور صيدلةبكالوريوس13203

ن20142031107دكتور صيدلةبكالوريوس13204 ن شاهي  ذكرزيد محمود حسي 

أنثىتقوى طالل توفيق نوارصه20142031109دكتور صيدلةبكالوريوس13205

وق نايف بدران جرادات20142031113دكتور صيدلةبكالوريوس13206 أنثىرسر

ن احمد زيتون20142031114دكتور صيدلةبكالوريوس13207 ن حسي  أنثىياسمي 

ي20142031115دكتور صيدلةبكالوريوس13208  الزعث 
ن ذكررافت محمد حسي 

أنثىفريده عماد محمود العياط20142031118دكتور صيدلةبكالوريوس13209
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أنثىارساء محمود عطا الرفاعي20142031119دكتور صيدلةبكالوريوس13210

أنثىديانا لؤي عبدالرحيم عوض20142031122دكتور صيدلةبكالوريوس13211

أنثىلينا نواف إبراهيم الرشود20142031123دكتور صيدلةبكالوريوس13212

أنثىاسماء احمد محمد القضاه20142031124دكتور صيدلةبكالوريوس13213

وعد سامي عبد اللطيف رزق20142031125دكتور صيدلةبكالوريوس13214
أنثى

 سمن  احمد جمحاوى20142031130دكتور صيدلةبكالوريوس13215
أنثىتفر

ذكرسعد محمود فخرى عبدهللا20142031132دكتور صيدلةبكالوريوس13216

 علي محمد القراله20142031133دكتور صيدلةبكالوريوس13217
ن أنثىحني 

كريمه علي ذياب جاموس20142031134دكتور صيدلةبكالوريوس13218
أنثى

ي20142031135دكتور صيدلةبكالوريوس13219 رسى محمد علي الزعث 
أنثى

مالك تركي محمد البشن 20142031137دكتور صيدلةبكالوريوس13220
أنثى

ن عليان أبوالسميد20142031138دكتور صيدلةبكالوريوس13221 أنثىسناء امي 

أنثىفرح رائد محمد الصقر20142031140دكتور صيدلةبكالوريوس13222

ن  الرفاعي20142031145دكتور صيدلةبكالوريوس13223 ذكرمحمد ابراهيم محمد امي 

ات20142031149دكتور صيدلةبكالوريوس13224 أنثىنورا نايل حسن النصن 

أنثىجلوريا البن  ميشيل حداد20142031150دكتور صيدلةبكالوريوس13225

أنثىخلود جمال صالح زيده20142031151دكتور صيدلةبكالوريوس13226

ادقه20142031153دكتور صيدلةبكالوريوس13227 أنثىداره محمد عبدالقادر رسر

أنثىعلياء خطاب محمد عفانه20142031155دكتور صيدلةبكالوريوس13228

مان20142031156دكتور صيدلةبكالوريوس13229 أنثىدعاء محمد مصطفن الشر

جنان عزمي ابراهيم بلوطه20142031157دكتور صيدلةبكالوريوس13230
أنثى

ن المياس20142031158دكتور صيدلةبكالوريوس13231 أنثىبلقيس محمد حسي 

أنثىسلسبيل نضال طايل المقابله20142031159دكتور صيدلةبكالوريوس13232

أنثىريم موىس سليم عالونه20142031162دكتور صيدلةبكالوريوس13233

أنثىاري    ج منترص محمد علي عقيالت20142031163دكتور صيدلةبكالوريوس13234

أنثىبيان نور الدين نايف القادرى20142031164دكتور صيدلةبكالوريوس13235

علياء سامي محمود خريس20142031165دكتور صيدلةبكالوريوس13236
أنثى

أنثىتيماء احمد عبدالكريم العدوان20142031166دكتور صيدلةبكالوريوس13237

أنثىهيا صالح عبدهللا زبيدي20142031167دكتور صيدلةبكالوريوس13238

أنثىمنار محمود ابراهيم الجراح20142031168دكتور صيدلةبكالوريوس13239

أنثىتسنيم غسان حمزه عبدالقادر20142031170دكتور صيدلةبكالوريوس13240

أنثىمنار عمر احمد عالونه20142031171دكتور صيدلةبكالوريوس13241

معاىلي زكريا محمد العمري20142031172دكتور صيدلةبكالوريوس13242
أنثى

أنثىديما زكريا اشتيوى يوسف20142031173دكتور صيدلةبكالوريوس13243

ذكرمهند مصطفن عيس المرصى20142031174دكتور صيدلةبكالوريوس13244

ي حمد20142031175دكتور صيدلةبكالوريوس13245
ي غالب محمد بثن

أنثىامانن

أنثىدانا محمد خلف نصن 20142031178دكتور صيدلةبكالوريوس13246

هديل علي سعود الضيافلة20142031179دكتور صيدلةبكالوريوس13247
أنثى

ذكريزن محمد خلف نصن 20142031180دكتور صيدلةبكالوريوس13248

أنثىرفاه جواد محمود لبد20142031181دكتور صيدلةبكالوريوس13249

ن محمد احمد نفاع20142031183دكتور صيدلةبكالوريوس13250 أنثىحني 

ين مروان محمد الغرايبه20142031185دكتور صيدلةبكالوريوس13251 أنثىشن 

هيا جن  علي االخرس20142031186دكتور صيدلةبكالوريوس13252
أنثى

ذكريزن رياض عبدالرحيم الحمدان20142031187دكتور صيدلةبكالوريوس13253

أنثىدانيه احمد محمد المفالحه20142031188دكتور صيدلةبكالوريوس13254

أنثىدعاء موىس احمد الحجه20142031189دكتور صيدلةبكالوريوس13255

ي20142031190دكتور صيدلةبكالوريوس13256
أنثىجنان وجيه عبد الشكور الجوالنن

ذكرخالد محمود فخرى عبدهللا20142031191دكتور صيدلةبكالوريوس13257

أنثىرزان مروان حسن بدارنه20142031192دكتور صيدلةبكالوريوس13258

ذكراسالم روجي رفيق شويكي20142031193دكتور صيدلةبكالوريوس13259

ي محمد الكندري20142031194دكتور صيدلةبكالوريوس13260 أنثىهبه عبدهللا احمد حىح 
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ذكرمختار علي جاسم الخليفه20142031196دكتور صيدلةبكالوريوس13261

ذكرعمر معاوية محمد مصلح20142031197دكتور صيدلةبكالوريوس13262

أنثىهبة نارص علي العادي20142031198دكتور صيدلةبكالوريوس13263

ذكرعبدهللا زهن  محمد بندر20142031199دكتور صيدلةبكالوريوس13264

أنثىدياال حسن محمد شقاح20142031200دكتور صيدلةبكالوريوس13265

ي مريان20142031201دكتور صيدلةبكالوريوس13266
ذكرمحمد حامد وصفن

أنثىبراءه عيس احمد الهزايمه20142031202دكتور صيدلةبكالوريوس13267

ذكرالحكم عمار يوسف الشطناوى20142031204دكتور صيدلةبكالوريوس13268

أنثىأالء نظام سليمان مريان20142031205دكتور صيدلةبكالوريوس13269

ن عبدهللا مصطفن القضاه20142031206دكتور صيدلةبكالوريوس13270 أنثىحني 

أنثىليان لؤى عبد الرحمن سعاده20142031208دكتور صيدلةبكالوريوس13271

ن بسام فايز ملكاوي20142031209دكتور صيدلةبكالوريوس13272 أنثىلي 

ذكرمحمد محمود فخرى عبدهللا20142031210دكتور صيدلةبكالوريوس13273

ذكرطارق مؤيد وجيه اجراب20142031211دكتور صيدلةبكالوريوس13274

أنثىفاطمه وليد سليم الهياجنه20142031213دكتور صيدلةبكالوريوس13275

أنثىدياال محمود صالح خصاونه20142031214دكتور صيدلةبكالوريوس13276

ي الكياىلي20142031216دكتور صيدلةبكالوريوس13277
أنثىايه عدنان دسوفر

أنثىراما مروان  المصطفن20142031218دكتور صيدلةبكالوريوس13278

أنثىبيان احمد محمد السقا20142031219دكتور صيدلةبكالوريوس13279

ذكرمرتضن رافد كريم فضل20142031220دكتور صيدلةبكالوريوس13280

ذكرمحمد رضوان تيسن  رضوان الهدهد20142031221دكتور صيدلةبكالوريوس13281

ذكرمحمد ابراهيم اسماعيل الدخنوش20150031001دكتور صيدلةبكالوريوس13282

أنثىشود اسامه خالد نصن 20150031002دكتور صيدلةبكالوريوس13283

ن الرواشده20150031003دكتور صيدلةبكالوريوس13284 ذكرعمر عبدهللا حسي 

أنثىايه عماد محمد حجازي20150031004دكتور صيدلةبكالوريوس13285

أنثىفرح مفيد حمزه ابوخالد20150031005دكتور صيدلةبكالوريوس13286

أنثىساره موىس ذيب قيام20150031006دكتور صيدلةبكالوريوس13287

أنثىايمان مروان عبدهللا حمادنه20150031007دكتور صيدلةبكالوريوس13288

أنثىدانا وليد منصور العبابنه20150031009دكتور صيدلةبكالوريوس13289

ه زيد محمود البطاينه20150031010دكتور صيدلةبكالوريوس13290 أنثىامن 

ذكرعبدهللا بالل درغام فقيه20150031011دكتور صيدلةبكالوريوس13291

ن20150031013دكتور صيدلةبكالوريوس13292 أنثىنور نجيب احمد احمد حسي 

أنثىرغد محمود محمد ملكاوي20150031015دكتور صيدلةبكالوريوس13293

أنثىاسيل محمد يوسف حسن20150031016دكتور صيدلةبكالوريوس13294

أنثىرؤى يحث  عبدالحميد الشاويش20150031019دكتور صيدلةبكالوريوس13295

ذكرعبدهللا ابراهيم محمود العبيدات20150031020دكتور صيدلةبكالوريوس13296

ن محمد ابوخرمه20150031022دكتور صيدلةبكالوريوس13297 أنثىمنار حسي 

أنثىراغده صالح عيس ابوكركي20150031023دكتور صيدلةبكالوريوس13298

ساره وائل علي نزال20150031027دكتور صيدلةبكالوريوس13299
أنثى

أنثىرناد امجد محمد البلمان20150031030دكتور صيدلةبكالوريوس13300

ذكرخالد يوسف عثمان ابوطه20150031032دكتور صيدلةبكالوريوس13301

أنثىريم اياد مصباح الرمىحي20150031034دكتور صيدلةبكالوريوس13302

أنثىروان زياد محمد سويد20150031036دكتور صيدلةبكالوريوس13303

االء عبد تركي مشارقه20150031037دكتور صيدلةبكالوريوس13304
أنثى

ذكروليد نضال جابر اللبدي20150031039دكتور صيدلةبكالوريوس13305

أنثىديما حسن احمد العدوان20150031040دكتور صيدلةبكالوريوس13306

أنثىاسماء محمد درداح عودات20150031042دكتور صيدلةبكالوريوس13307

أنثىريم محمود رضوان ررصص20150031046دكتور صيدلةبكالوريوس13308

أنثىراما وائل عزيز سماره20150031047دكتور صيدلةبكالوريوس13309

 علي العزام20150031049دكتور صيدلةبكالوريوس13310
ن أنثىهيفاء امي 

أنثىتيماء عمر محمد قديسات20150031052دكتور صيدلةبكالوريوس13311
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ن عبيدهللا مرعي العوايده20150031053دكتور صيدلةبكالوريوس13312 أنثىحني 

بتول علي سليمان عبابنه20150031054دكتور صيدلةبكالوريوس13313
أنثى

ي عواد20150031055دكتور صيدلةبكالوريوس13314
ذكررسالن موفق رسالن بثن

ذكرمحمد نعيم اسماعيل رزق20150031056دكتور صيدلةبكالوريوس13315

أنثىغفران سمن  نزيه الحكيم20150031057دكتور صيدلةبكالوريوس13316

ساجده علي محمود العويدات20150031058دكتور صيدلةبكالوريوس13317
أنثى

أنثىفرح مصدق محمد الطوالبه20150031059دكتور صيدلةبكالوريوس13318

أنثىرؤيا عبدهللا علي عثمان20150031060دكتور صيدلةبكالوريوس13319

ذكرطارق شحاده عبدالرحمن مزيد20150031061دكتور صيدلةبكالوريوس13320

أنثىسماح بركات عبدهللا طالفحه20150031062دكتور صيدلةبكالوريوس13321

أنثىاسيل ابراهيم اسماعيل الدقس20150031063دكتور صيدلةبكالوريوس13322

ن اخريوش20150031065دكتور صيدلةبكالوريوس13323 أنثىروان عصام حسي 

أنثىاسيل وهيب محمد الرشدان20150031067دكتور صيدلةبكالوريوس13324

أنثىماريا حسن محمد مطالقه20150031068دكتور صيدلةبكالوريوس13325

أنثىساره عبدهللا يوسف عجه20150031069دكتور صيدلةبكالوريوس13326

أنثىفرح جمال صبىحي نزال20150031072دكتور صيدلةبكالوريوس13327

أنثىرزان عائد احمد عالوى20150031073دكتور صيدلةبكالوريوس13328

ذكرالمعتصم باهللا محمود زكي الدقامسه20150031075دكتور صيدلةبكالوريوس13329

أنثىاالء كامل فندى عكور20150031076دكتور صيدلةبكالوريوس13330

أنثىاميه عصام محمد عبابنه20150031077دكتور صيدلةبكالوريوس13331

أنثىبدور عبدالكريم عبدهللا الجروان20150031078دكتور صيدلةبكالوريوس13332

ي20150031081دكتور صيدلةبكالوريوس13333
أنثىوفاء فايز عارف العجلونن

أنثىرهف حسام عبدالعزيز الكوفىحي20150031082دكتور صيدلةبكالوريوس13334

أنثىالرا فتىحي محمود البس20150031084دكتور صيدلةبكالوريوس13335

ي ملحم20150031086دكتور صيدلةبكالوريوس13336
ي عبدالقادر بثن

أنثىمروه هانن

ذكرغالب نبيل توفيق بدر20150031087دكتور صيدلةبكالوريوس13337

أنثىبراءة عليان محمد ابوعليوي20150031089دكتور صيدلةبكالوريوس13338

افنان علي فهد حمادنه20150031090دكتور صيدلةبكالوريوس13339
أنثى

أنثىعروب اسماعيل عبدهللا علي20150031091دكتور صيدلةبكالوريوس13340

ن محمود البشابشه20150031093دكتور صيدلةبكالوريوس13341 أنثىبتول ياسي 

أنثىلم احمد جميل القرعان20150031094دكتور صيدلةبكالوريوس13342

ي20150031095دكتور صيدلةبكالوريوس13343
ي هانن

أنثىزينه عبدالكريم عطيه بثن

ي بنات20150031096دكتور صيدلةبكالوريوس13344
أنثىرنا يوسف حسثن

ن صالح الدين سليمان العبيدات20150031098دكتور صيدلةبكالوريوس13345 أنثىلجي 

يده20150031099دكتور صيدلةبكالوريوس13346 أنثىدانا دريد مشهور الشر

ذكرمحمد عبداللطيف محمد الرفاعي20150031100دكتور صيدلةبكالوريوس13347

أنثىسميه عادل محمد الفريحات20150031101دكتور صيدلةبكالوريوس13348

أنثىفرح سالم ابراهيم عيارصه20150031102دكتور صيدلةبكالوريوس13349

ذكرسيف ايمن محمد درادكه20150031103دكتور صيدلةبكالوريوس13350

أنثىعال عماد عبدالهادي عبدهللا20150031104دكتور صيدلةبكالوريوس13351

نور طايل علي الشياب20150031105دكتور صيدلةبكالوريوس13352
أنثى

أنثىرؤى جمال محمد كنعان20150031107دكتور صيدلةبكالوريوس13353

ي عامر20150031108دكتور صيدلةبكالوريوس13354
أنثىعرين جميل احمد بثن

أنثىقمر سمن  حسن الرواشده20150031109دكتور صيدلةبكالوريوس13355

أنثىسلسبيال سلطان مفلح الحمد20150031110دكتور صيدلةبكالوريوس13356

أنثىاسيل هايل توفيق الشديفات20150031111دكتور صيدلةبكالوريوس13357

ذكراحمد زهن  عبدهللا دهون20150031112دكتور صيدلةبكالوريوس13358

أنثىحال تيسن  محمد فريحات20150031113دكتور صيدلةبكالوريوس13359

ذكرمحمدخن  ابراهيم فايز العمر20150031114دكتور صيدلةبكالوريوس13360

أنثىابتهال محمد زهدى حبله20150031115دكتور صيدلةبكالوريوس13361

أنثىامل احمد محمد الدهون20150031118دكتور صيدلةبكالوريوس13362
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ن عبيدات20150031120دكتور صيدلةبكالوريوس13363 أنثىروند بسام حسي 

أنثىاالء احمد موىس العودات20150031122دكتور صيدلةبكالوريوس13364

أنثىاسيل رضوان محمد الشطناوي20150031123دكتور صيدلةبكالوريوس13365

وق خالد عويس العموش20150031124دكتور صيدلةبكالوريوس13366 أنثىرسر

ي20150031125دكتور صيدلةبكالوريوس13367 أنثىهبه محمد سالمه البستنىح 

ذكرمروان عماد الدين عزام هارون20150031126دكتور صيدلةبكالوريوس13368

أنثىساره دهاج نجم الحنيظي20150031127دكتور صيدلةبكالوريوس13369

 سامي فالح العودات20150031128دكتور صيدلةبكالوريوس13370
ن أنثىياسمي 

أنثىايناس محمد مصطفن خطاطبه20150031131دكتور صيدلةبكالوريوس13371

أنثىايمان محمد طايل احمد الشياب20150031132دكتور صيدلةبكالوريوس13372

أنثىياسمينه احمد نايف بطاينه20150031133دكتور صيدلةبكالوريوس13373

أنثىعرين احمد غسان شبيالت20150031134دكتور صيدلةبكالوريوس13374

ين احمد محمد الشوحه20150031135دكتور صيدلةبكالوريوس13375 أنثىسن 

أنثىسمر محمد شوكت محمد خن  سعدون20150031136دكتور صيدلةبكالوريوس13376

ن فالح ابوالشيح20150031137دكتور صيدلةبكالوريوس13377 ذكرمجد حسي 

أنثىاسماء يوسف عبدالحافظ المبارك20150031138دكتور صيدلةبكالوريوس13378

أنثىبيان عمر طالب الحطاب20150031139دكتور صيدلةبكالوريوس13379

أنثىسلسبيل محمد حسن مراشده20150031142دكتور صيدلةبكالوريوس13380

ذكرمحمد عبدالنور طايل هزايمه20150031143دكتور صيدلةبكالوريوس13381

ن ابوزيتون20150031144دكتور صيدلةبكالوريوس13382 أنثىنداء طه ياسي 

أنثىينال محمد ساري جرادات20150031145دكتور صيدلةبكالوريوس13383

أنثىرؤى جواد محمد شقن 20150031146دكتور صيدلةبكالوريوس13384

ذكرعمر علي عيس عناقره20150031147دكتور صيدلةبكالوريوس13385

ذكرنذير مازن عوده المسيعدين20150031148دكتور صيدلةبكالوريوس13386

أنثىرؤى محمد فالح الحمزه20150031149دكتور صيدلةبكالوريوس13387

أنثىاسالم احمد فالح الهليل20150031150دكتور صيدلةبكالوريوس13388

أنثىكاثرين احمد عبدالقادر خزاعله20150031151دكتور صيدلةبكالوريوس13389

ذكرعدنان حسن سليمان شقاح20150031152دكتور صيدلةبكالوريوس13390

أنثىرحمه ابراهيم محمد البدور20150031153دكتور صيدلةبكالوريوس13391

أنثىورده خالد نهار البدارين20150031154دكتور صيدلةبكالوريوس13392

ي عامر20150031155دكتور صيدلةبكالوريوس13393
أنثىزهراء وليد احمد بثن

ي20150031156دكتور صيدلةبكالوريوس13394
أنثىسىه محمد عيس حمدونن

ن حمزه يحث  ابوالهيجاء20150031157دكتور صيدلةبكالوريوس13395 أنثىحني 

ن20150031158دكتور صيدلةبكالوريوس13396 ي ياسي 
ي محمد عبدالحميد بثن

أنثىامانن

ذكراحمد انور احمد ابوعواد20150031159دكتور صيدلةبكالوريوس13397

ن ابوعليم20150031161دكتور صيدلةبكالوريوس13398 ذكرعبدالرحمن نارص حسي 

أنثىفرح صالح عبدالرزاق المصطفن20150031163دكتور صيدلةبكالوريوس13399

أنثىلينه محمد سليمان القضاه20150031164دكتور صيدلةبكالوريوس13400

أنثىتيماء امجد عبدالمجيد قباجه20150031166دكتور صيدلةبكالوريوس13401

أنثىافنان يوسف احمود الحراحشه20150031167دكتور صيدلةبكالوريوس13402

أنثىداليا محمود خلف البطاينه20150031168دكتور صيدلةبكالوريوس13403

ذكررضوان نضال رضوان شواقفه20150031169دكتور صيدلةبكالوريوس13404

ذكرمهدي صالح احمد الشياب20150031170دكتور صيدلةبكالوريوس13405

أنثىشيماء محمد عبدالواحد خرصن20150031171دكتور صيدلةبكالوريوس13406

ن  20150031172دكتور صيدلةبكالوريوس13407 أنثىإيثار شاهي 

ن عبدالمعظي العضايله20150031173دكتور صيدلةبكالوريوس13408 أنثىايمان حسي 

ي20150031175دكتور صيدلةبكالوريوس13409
ي الريحانن أنثىسناء كريم ناج 

ن عطاهللا عبدالرازق الغليالت20150031176دكتور صيدلةبكالوريوس13410 أنثىحني 

أنثىساره عمران ابراهيم القواسمي20150031178دكتور صيدلةبكالوريوس13411

أنثىشذى محمود حسن الفريحات20150031179دكتور صيدلةبكالوريوس13412

ساىلي حسام يوسف الفره20150031181دكتور صيدلةبكالوريوس13413
أنثى
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ي احمد20150031183دكتور صيدلةبكالوريوس13414
أنثىايناس محمد حسن بثن

أنثىرغد صالح الدين محمد الفرج20150031185دكتور صيدلةبكالوريوس13415

ي محمد محمود القضاه20150031187دكتور صيدلةبكالوريوس13416
أنثىامانن

أنثىأيه اديب عبد الكوفىحي20150031188دكتور صيدلةبكالوريوس13417

أنثىرغد عبدالنارص سلطان اسعد20150031189دكتور صيدلةبكالوريوس13418

أنثىتسنيم خالد عبيد عمايره20150031190دكتور صيدلةبكالوريوس13419

أنثىصفاء غالب يوسف دواغره20150031192دكتور صيدلةبكالوريوس13420

جلنار عبدالسالم احمد الدلكي20150031193دكتور صيدلةبكالوريوس13421
أنثى

أنثىروان فوزي محمد ارشيدات20150031194دكتور صيدلةبكالوريوس13422

ن درادكه20150031196دكتور صيدلةبكالوريوس13423 حبيل حسي  ن رسر ذكرحسي 

أنثىايالف فيصل محمود القرعان20150031197دكتور صيدلةبكالوريوس13424

أنثىنور حميد نايف بطاينه20150031198دكتور صيدلةبكالوريوس13425

أنثىسفانه محمد قاسم الحمد20150031199دكتور صيدلةبكالوريوس13426

ن غوانمه20150031202دكتور صيدلةبكالوريوس13427 أنثىصبا سامح حسي 

بتول رائق علي عبيدات20150031203دكتور صيدلةبكالوريوس13428
أنثى

ي20152031001دكتور صيدلةبكالوريوس13429
ي هانن

مريم محمد علي بثن
أنثى

أنثىحال محمد عبدهللا الرفاعي20152031003دكتور صيدلةبكالوريوس13430

أنثىاالء عيس عبد الرحمن رواشده20152031004دكتور صيدلةبكالوريوس13431

أنثىنور خالد ممدوح سوسان20152031005دكتور صيدلةبكالوريوس13432

أنثىرند محمد اسيد يوسف ملكاوي20152031007دكتور صيدلةبكالوريوس13433

أنثىهيا باسم صالح صالح20152031009دكتور صيدلةبكالوريوس13434

أنثىمايا نبيل عيس سويدان20152031010دكتور صيدلةبكالوريوس13435

ي20152031012دكتور صيدلةبكالوريوس13436
ساجده محمد علي المومثن

أنثى

أنثىإبتهاج محمد نضال المسدي الزين 20152031014دكتور صيدلةبكالوريوس13437

أنثىاالء بسام فخري سالمه20152031015دكتور صيدلةبكالوريوس13438

أنثىساره إبراهيم جميل مهنا20152031016دكتور صيدلةبكالوريوس13439

أنثىافنان جهاد محمد عكور20152031017دكتور صيدلةبكالوريوس13440

ي السعيدين20152031019دكتور صيدلةبكالوريوس13441
أنثىتفر محمد حسثن

أنثىسجود حسن عبدهللا  حسن سلمان20152031023دكتور صيدلةبكالوريوس13442

ذكرعبد العزيز اسعد طلب عيد20152031024دكتور صيدلةبكالوريوس13443

ن20152031026دكتور صيدلةبكالوريوس13444 انوار محمد علي حسن الشيخ حسي 
أنثى

أنثىفرح محمد عبدالرحيم بكر20152031028دكتور صيدلةبكالوريوس13445

ي صبىحي معتوق20152031029دكتور صيدلةبكالوريوس13446
أنثىزينب هانن

ذكرهيثم صالح يوسف العتوم20152031030دكتور صيدلةبكالوريوس13447

س20152031042دكتور صيدلةبكالوريوس13448 أنثىرؤى سامر احمد اسامه بين 

أنثىايمان وليد عوض عطن 20152031045دكتور صيدلةبكالوريوس13449

أنثىدينا روجي محمود سليم20152031049دكتور صيدلةبكالوريوس13450

أنثىمرام محمود محمد سليمان20152031054دكتور صيدلةبكالوريوس13451

أنثىايه جهاد نظمي ابو السعود20152031055دكتور صيدلةبكالوريوس13452

أنثىلبيبه احمد لبيب طباخ 20152031056دكتور صيدلةبكالوريوس13453

أنثىروان بسام فهيم عمر20152031059دكتور صيدلةبكالوريوس13454

ن عبدهللا القرعان20152031062دكتور صيدلةبكالوريوس13455 أنثىاالء ياسي 

ذكراحمد نمر احمد افري    ج20152031064دكتور صيدلةبكالوريوس13456

اء20152031068دكتور صيدلةبكالوريوس13457 أنثىهبه محمد يحث  سعيد الخرصن

مروه محمد علي القضاه20152031069دكتور صيدلةبكالوريوس13458
أنثى

ذكربهاءالدين سامي خلف الخصاونه20152031070دكتور صيدلةبكالوريوس13459

أنثىهال بسام سالمه عطار20152031071دكتور صيدلةبكالوريوس13460

أنثىسلوى سائد شوكت حميدي20152031073دكتور صيدلةبكالوريوس13461

أنثىرند عماد عازر عواد20152031077دكتور صيدلةبكالوريوس13462

ي يونس20152031081دكتور صيدلةبكالوريوس13463
ن عادل صالح بثن أنثىياسمي 

أنثىبتول ايمن عبد شاور20152031083دكتور صيدلةبكالوريوس13464
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أنثىرحمه احمد قاسم دحادحه20152031084دكتور صيدلةبكالوريوس13465

أنثىسهن  عدنان رضوان الشماس20152031085دكتور صيدلةبكالوريوس13466

ي20152031086دكتور صيدلةبكالوريوس13467
أنثىاسيل هاشم احمد المومثن

ن جميل غازى شطناوى20152031087دكتور صيدلةبكالوريوس13468 أنثىلي 

شهد خالد حسن الشيخ علي20152031088دكتور صيدلةبكالوريوس13469
أنثى

أنثىرهف يوسف محمد غريفات20152031089دكتور صيدلةبكالوريوس13470

ذكرليث محمد عبدهللا اعيده20152031092دكتور صيدلةبكالوريوس13471

رن  علي محمود الوديان20152031093دكتور صيدلةبكالوريوس13472
أنثى

أنثىبتول صالح جميل الزيود20152031094دكتور صيدلةبكالوريوس13473

ذكرمؤيد محمد عطيه فرج هللا20152031095دكتور صيدلةبكالوريوس13474

 علي الصمادي20152031096دكتور صيدلةبكالوريوس13475
ن أنثىيارا حسي 

أنثىنور عمار العمري 20152031097دكتور صيدلةبكالوريوس13476

أنثىايه مروان عبدالرووف بدارنه20152031099دكتور صيدلةبكالوريوس13477

لينا سامي احمد ابولبده20152031102دكتور صيدلةبكالوريوس13478
أنثى

أنثىدانه محمد قاسم عضيبات20152031104دكتور صيدلةبكالوريوس13479

ذكرعباده جمال بديع الخطيب20152031105دكتور صيدلةبكالوريوس13480

ي عطا20152031106دكتور صيدلةبكالوريوس13481
أنثىغيداء عماد الدين محمود بثن

أنثىبتول محمد احمد ابراهيم20152031108دكتور صيدلةبكالوريوس13482

أنثىريم رائد جابر حموده20152031109دكتور صيدلةبكالوريوس13483

أنثىتيماء معن محمد طاهات20152031110دكتور صيدلةبكالوريوس13484

أنثىنبأ منصور ارشيد الطوافشه20152031111دكتور صيدلةبكالوريوس13485

أنثىروال رشيد محمد البشابشه20152031112دكتور صيدلةبكالوريوس13486

أنثىرهف كامل طالل شموط20152031113دكتور صيدلةبكالوريوس13487

أنثىرزان محمد محمود الزغول20152031114دكتور صيدلةبكالوريوس13488

أنثىسجود نافذ اسحاق الخضور20152031116دكتور صيدلةبكالوريوس13489

ذكراسامه محمد فتىحي عبدالرحمن المرصي20152031117دكتور صيدلةبكالوريوس13490

أنثىعلياء ابراهيم عوض عبدالعال20152031118دكتور صيدلةبكالوريوس13491

أنثىمريم سللو بال رباح20152031119دكتور صيدلةبكالوريوس13492

أنثىروند حسن موىس ابوغنمي20152031120دكتور صيدلةبكالوريوس13493

زهره حكم علي المهيدات20152031121دكتور صيدلةبكالوريوس13494
أنثى

أنثىروان محمد عبدالفتاح هديب20152031122دكتور صيدلةبكالوريوس13495

أنثىالرا عادل عيس بطارسه20152031123دكتور صيدلةبكالوريوس13496

أنثىاالء محسن عواد الرجوب20152031124دكتور صيدلةبكالوريوس13497

أنثىمرام ماجد محمدخن  عبنده20152031125دكتور صيدلةبكالوريوس13498

أنثىهند اسامه محمد ابوشما20152031126دكتور صيدلةبكالوريوس13499

أنثىوفاء نعيم حنا حداد20152031127دكتور صيدلةبكالوريوس13500

أنثىهبه هايل احمد الوردات20152031129دكتور صيدلةبكالوريوس13501

أنثىغيداء مصطفن رجا المقداد20152031131دكتور صيدلةبكالوريوس13502

أنثىراما عادل عبدالكريم مطر20152031132دكتور صيدلةبكالوريوس13503

أنثىشذى عبدهللا يوسف المناعي20152031133دكتور صيدلةبكالوريوس13504

أنثىكاريمان صالح محمد العمري20152031137دكتور صيدلةبكالوريوس13505

أنثىنوار محمد عبدالكريم قبالن20152031139دكتور صيدلةبكالوريوس13506

أنثىاسماء عمر حسن النقرش20152031140دكتور صيدلةبكالوريوس13507

أنثىمرح يوسف احمد الشوبكي20152031141دكتور صيدلةبكالوريوس13508

ذكرحمزة أحمد رفيق الفحل20152031143دكتور صيدلةبكالوريوس13509

ذكرمعتصم مروان يوسف بركات20152031147دكتور صيدلةبكالوريوس13510

أنثىرساء احمد عبدالمالك ابوالهيجاء20152031148دكتور صيدلةبكالوريوس13511

تيماء علي محمد النوارصه20152031149دكتور صيدلةبكالوريوس13512
أنثى

ذكراياد مهند عبدهللا سمان20152031150دكتور صيدلةبكالوريوس13513

أنثىهبا ابراهيم عايد رواشده20152031151دكتور صيدلةبكالوريوس13514

أنثىفرح خلف محمود المبارك20152031152دكتور صيدلةبكالوريوس13515
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أنثىرغد احمد خالد البواعنه20152031153دكتور صيدلةبكالوريوس13516

أنثىرهف عبدهللا عبدالرحمن النمراوى20152031154دكتور صيدلةبكالوريوس13517

ي شحاده حمزه20152031155دكتور صيدلةبكالوريوس13518
ذكريزن هانن

أنثىفرح طالل صالح الخصاونه20152031156دكتور صيدلةبكالوريوس13519

أنثىدياال محمد محمود الوديان20152031157دكتور صيدلةبكالوريوس13520

ي حسن العلي20160031001دكتور صيدلةبكالوريوس13521 أنثىديانا ناج 

أنثىاسيل احمد عبدالمهدى الخريبات20160031005دكتور صيدلةبكالوريوس13522

ذكرموىس امجد عبدهللا محاسنه20160031006دكتور صيدلةبكالوريوس13523

ي جمال سامح البطاينه20160031008دكتور صيدلةبكالوريوس13524
أنثىامانن

ال ابراهيم عطاهللا الحوامده20160031010دكتور صيدلةبكالوريوس13525 أنثىمن 

ذكريزن وائل نوري خريس20160031012دكتور صيدلةبكالوريوس13526

ذكرسليم سالم محمد مقدادى20160031014دكتور صيدلةبكالوريوس13527

أنثىجودي خالد توفيق بطاينه20160031015دكتور صيدلةبكالوريوس13528

ذكرعبدالرحمن فيصل محمد ابوقطيش20160031016دكتور صيدلةبكالوريوس13529

افنان اسامه علي الطويسي20160031017دكتور صيدلةبكالوريوس13530
أنثى

أنثىرزان مهند خالد ابو فرحه20160031018دكتور صيدلةبكالوريوس13531

ي ملحم20160031019دكتور صيدلةبكالوريوس13532
أنثىشوق زهن  احمد بثن

ن العتوم20160031020دكتور صيدلةبكالوريوس13533 أنثىنجد زكريا حسي 

ذكرمؤيد قضي معروف المقبل20160031023دكتور صيدلةبكالوريوس13534

أنثىدانيه عماد احمد هنانده20160031024دكتور صيدلةبكالوريوس13535

أنثىمها محمد يعقوب ابواسماعيل20160031025دكتور صيدلةبكالوريوس13536

أنثىدانيه فراس عبدالرحمن القرعان20160031026دكتور صيدلةبكالوريوس13537

أنثىسالم نور عيس السهاونة20160031029دكتور صيدلةبكالوريوس13538

ي20160031030دكتور صيدلةبكالوريوس13539 ي الشوج 
أنثىميس مامون لطفن

ل عبدهللا20160031032دكتور صيدلةبكالوريوس13540 ن تسنيم علي منن 
أنثى

ذكريزيد محمد بشن  المسيعدين20160031033دكتور صيدلةبكالوريوس13541

ي عيس20160031035دكتور صيدلةبكالوريوس13542
أنثىرغد لؤي محمد فخري بثن

 نبيل علي الحناقطه20160031036دكتور صيدلةبكالوريوس13543
أنثىجثن

ي20160031037دكتور صيدلةبكالوريوس13544
أنثىتمارا موىس احمد ابوهانن

أنثىهدى شاهر رضوان الصمادي20160031039دكتور صيدلةبكالوريوس13545

أنثىرشا نظام فارس ابوفارس20160031042دكتور صيدلةبكالوريوس13546

أنثىصبا عيس فضل كتكت20160031043دكتور صيدلةبكالوريوس13547

أنثىمرح يارس فهمي صوالحه20160031045دكتور صيدلةبكالوريوس13548

أنثىاالء يحث  عبدهللا العضايله20160031048دكتور صيدلةبكالوريوس13549

ذكرهيثم ابراهيم خليل الغرايبه20160031050دكتور صيدلةبكالوريوس13550

أنثىبراءه يوسف عبداللطيف رزق20160031052دكتور صيدلةبكالوريوس13551

ذكرصابر فهد سالم سعد20160031053دكتور صيدلةبكالوريوس13552

أنثىغفران عدنان يحث  ابوالهيجاء20160031054دكتور صيدلةبكالوريوس13553

أنثىاسيل نارص علي عصفور20160031056دكتور صيدلةبكالوريوس13554

أنثىحال حاتم محمد ابونعمه20160031058دكتور صيدلةبكالوريوس13555

ذكرقضي خالد توفيق بطاينه20160031059دكتور صيدلةبكالوريوس13556

أنثىميسم خليل ابراهيم الصغن 20160031064دكتور صيدلةبكالوريوس13557

ذكرفراس جمال صقر التنر20160031065دكتور صيدلةبكالوريوس13558

أنثىبتول معن فواز العوران20160031066دكتور صيدلةبكالوريوس13559

رن  حمدان يوسف مقابله20160031067دكتور صيدلةبكالوريوس13560
أنثى

أنثىاسيل جهاد عبدالكريم عبابنه20160031068دكتور صيدلةبكالوريوس13561

أنثىعال عبدالسالم سعيد الرجال20160031069دكتور صيدلةبكالوريوس13562

ن عمر عبدهللا شكور20160031070دكتور صيدلةبكالوريوس13563 أنثىحني 

أنثىاري    ج صادق محمد الكردى20160031071دكتور صيدلةبكالوريوس13564

أنثىالكسندرا زاهي عواد حداد20160031072دكتور صيدلةبكالوريوس13565

 علي الردايده20160031073دكتور صيدلةبكالوريوس13566
ن أنثىسىح  حسي 
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أنثىهديل فهد ضيف هللا العزام20160031074دكتور صيدلةبكالوريوس13567

أنثىشذى جودت عبدهللا الجراح20160031075دكتور صيدلةبكالوريوس13568

أنثىدينا محمد عبدهللا الجمل20160031076دكتور صيدلةبكالوريوس13569

أنثىانوار معتصم محمود شطناوي20160031077دكتور صيدلةبكالوريوس13570

أنثىرغد جهاد محمد الجرارحه20160031078دكتور صيدلةبكالوريوس13571

ي20160031079دكتور صيدلةبكالوريوس13572
أنثىحال عيس حسن الحورانن

ذكرراشد محمد فرج فري    ج20160031080دكتور صيدلةبكالوريوس13573

ن20160031081دكتور صيدلةبكالوريوس13574 يفي  ن نضال كمال الشر أنثىنفي 

ذكرحمزه يوسف محمد المفلح20160031082دكتور صيدلةبكالوريوس13575

أنثىتيماء محمد خليفه االحمد20160031083دكتور صيدلةبكالوريوس13576

أنثىمرح محمد احمد ابوصعيليك20160031084دكتور صيدلةبكالوريوس13577

أنثىاسيل كامل زهدي محمود20160031085دكتور صيدلةبكالوريوس13578

ذكرغيث محمد احمد قبالن20160031086دكتور صيدلةبكالوريوس13579

ذكرمحمد مخلص محمد المفلح20160031087دكتور صيدلةبكالوريوس13580

ي20160031088دكتور صيدلةبكالوريوس13581
أنثىحال زهن  محمد المومثن

أنثىهديل عماد قاسم الخرابشه20160031089دكتور صيدلةبكالوريوس13582

أنثىساجده احمد غازى ابومحسوسه20160031090دكتور صيدلةبكالوريوس13583

أنثىفرح مصطفن ابراهيم التميمي20160031091دكتور صيدلةبكالوريوس13584

ي سالم20160031092دكتور صيدلةبكالوريوس13585
أنثىوعد عصام عبداللطيف بثن

ن عودهاهلل المعايطه20160031093دكتور صيدلةبكالوريوس13586 أنثىصبا امي 

أنثىرهف وليد احمد عيارصه20160031094دكتور صيدلةبكالوريوس13587

أنثىرهف فؤاد علي الفاضل20160031095دكتور صيدلةبكالوريوس13588

ي عطا20160031096دكتور صيدلةبكالوريوس13589
أنثىيمان وائل احمد بثن

ن20160031097دكتور صيدلةبكالوريوس13590 ي ياسي 
أنثىدعد خالد محمد توفيق  بثن

ذكررعد نضال يوسف خصاونه20160031098دكتور صيدلةبكالوريوس13591

ي نرص20160031099دكتور صيدلةبكالوريوس13592
أنثىابتهال هذال محسن بثن

أنثىبتول عبدالرؤوف مصطفن الزريقات20160031100دكتور صيدلةبكالوريوس13593

ي ارشيد20160031101دكتور صيدلةبكالوريوس13594
أنثىاالء ابراهيم احمد بثن

ذكرايهم ابراهيم خلف الملكاوى20160031102دكتور صيدلةبكالوريوس13595

ي20160031103دكتور صيدلةبكالوريوس13596 سحر غسان خالد الزعث 
أنثى

أنثىلينا محمد مصطفن االخرس20160031104دكتور صيدلةبكالوريوس13597

أنثىلميس محمد مشعل عبيدات20160031105دكتور صيدلةبكالوريوس13598

أنثىامجاد معن عبدالكريم الجراح20160031106دكتور صيدلةبكالوريوس13599

ن20160031107دكتور صيدلةبكالوريوس13600 أنثىحال منن  محمد عاطف الصباحي 

أنثىرنا مفيد خرصن بشايره20160031108دكتور صيدلةبكالوريوس13601

أنثىالرا هايل غالب غرايبه20160031109دكتور صيدلةبكالوريوس13602

ن عبدالكريم محمود عبيدات20160031110دكتور صيدلةبكالوريوس13603 أنثىلي 

أنثىمالك جهاد ابراهيم الشناق20160031111دكتور صيدلةبكالوريوس13604

مان20160031112دكتور صيدلةبكالوريوس13605 ذكريزيد خالد حامد الشر

أنثىسجود مصطفن عبدالرحيم مهيدات20160031113دكتور صيدلةبكالوريوس13606

ي حمدان20160031114دكتور صيدلةبكالوريوس13607
أنثىشيماء اسامه صالح بثن

أنثىرهف صبيح سالم الخوالدة20160031115دكتور صيدلةبكالوريوس13608

أنثىهدى عوض أحمد أبو عويض20160031116دكتور صيدلةبكالوريوس13609

أنثىلبثن زهن  محمود السعيدين20160031117دكتور صيدلةبكالوريوس13610

أنثىغيداء فائق فوزى دهامشه20160031118دكتور صيدلةبكالوريوس13611

ار محمد القضاه20160031119دكتور صيدلةبكالوريوس13612 أنثىاسيل رصن

أنثىمروه اسحق عبدهللا ابوفارس20160031120دكتور صيدلةبكالوريوس13613

أنثىفرح سعيد محمد عبابنه20160031121دكتور صيدلةبكالوريوس13614

أنثىتمارا عدنان خليل العزه20160031122دكتور صيدلةبكالوريوس13615

أنثىايمان رضوان عبدالرحمن القضاه20160031123دكتور صيدلةبكالوريوس13616

أنثىنور مصطفن محمد الهليل20160031124دكتور صيدلةبكالوريوس13617
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أنثىاالء عبدالعظيم محمد حمزه20160031125دكتور صيدلةبكالوريوس13618

أنثىصفيه احمد حسن ساليمه20160031126دكتور صيدلةبكالوريوس13619

أنثىفريال عبدالجليل غازي الميمه20160031127دكتور صيدلةبكالوريوس13620

أنثىغزل بشن  احمد النجداوي20160031128دكتور صيدلةبكالوريوس13621

ذكريمان زيد ذيب الغزاوي20160031129دكتور صيدلةبكالوريوس13622

ذكرحمزه باسم محمد جودت الشويكي20160031130دكتور صيدلةبكالوريوس13623

ن الشهاب20160031131دكتور صيدلةبكالوريوس13624 أنثىرنيم كمال حسي 

ذكرقيس سليمان محمد العليمات20160031132دكتور صيدلةبكالوريوس13625

ذكرعبدالملك صباح احمد الطيار20161031001دكتور صيدلةبكالوريوس13626

ي خابط20161031002دكتور صيدلةبكالوريوس13627 ذكرايوب محمد صليث 

أنثىاصالة رائف المحاميد 20162031001دكتور صيدلةبكالوريوس13628

أنثىتيماء محمود حسن بواعنه20162031004دكتور صيدلةبكالوريوس13629

أنثىلم سعد محمود ردايده20162031012دكتور صيدلةبكالوريوس13630

أنثىجوانا سام أيوب سالم20162031026دكتور صيدلةبكالوريوس13631

يف بركات20162031027دكتور صيدلةبكالوريوس13632 ذكريوسف اكرم رسر

ذكرغيث قضي حسن العالونه20162031028دكتور صيدلةبكالوريوس13633

ي20162031029دكتور صيدلةبكالوريوس13634
أنثىمالك مفيد ابراهيم مومثن

أنثىريم شفيع طالب السليمان20162031030دكتور صيدلةبكالوريوس13635

ذكرموىس محمد علي القرنه20162031031دكتور صيدلةبكالوريوس13636

ات20162031032دكتور صيدلةبكالوريوس13637 أنثىدياال عماد محمد النصن 

أنثىايه فراس علي المرازيق20162031033دكتور صيدلةبكالوريوس13638

أنثىفرح باسم عقله الحوامده20162031035دكتور صيدلةبكالوريوس13639

يل20162031036دكتور صيدلةبكالوريوس13640 ذكرإبراهيم عامر إبراهيم جن 

أنثىايه عبدالباسط محمد خلف20162031037دكتور صيدلةبكالوريوس13641

أنثىنادين نبيل يوسف بكر20162031039دكتور صيدلةبكالوريوس13642

أنثىبروج امجد ابراهيم سناجله20162031040دكتور صيدلةبكالوريوس13643

ن محمد عبدهللا مقداد20162031041دكتور صيدلةبكالوريوس13644 أنثىلي 

أنثىفرح فؤاد حسن ابو سالم20162031042دكتور صيدلةبكالوريوس13645

أنثىتاال وائل يارس البدور20162031044دكتور صيدلةبكالوريوس13646

ذكراسماعيل نارص محمد سليمان20162031046دكتور صيدلةبكالوريوس13647

أنثىشيماء شوكت عبدالوهاب الجعفري20162031047دكتور صيدلةبكالوريوس13648

أنثىالنا نبيل محمد بطاينه20162031049دكتور صيدلةبكالوريوس13649

أنثىيانا عبدالعزيز فرج درويش20162031050دكتور صيدلةبكالوريوس13650

أنثىرغد تيسن  محمد الخطيب20162031051دكتور صيدلةبكالوريوس13651

ائيل يوسف ابوخرصن20162031052دكتور صيدلةبكالوريوس13652 أنثىرناد جن 

أنثىاحالم عصام عادل الزغول20162031053دكتور صيدلةبكالوريوس13653

ذكرعبدهللا وليد عبدهللا ابوهزيم20162031054دكتور صيدلةبكالوريوس13654

ن الشبول20162031056دكتور صيدلةبكالوريوس13655 أنثىايمان نور الدين حسي 

أنثىايمان عبدالفتاح احمد النمر20162031058دكتور صيدلةبكالوريوس13656

أنثىمرح عايد عبدالهادى الطيظي20162031059دكتور صيدلةبكالوريوس13657

أنثىهبه رشيد يوسف بركات20162031062دكتور صيدلةبكالوريوس13658

ذكرعبدالرحمن خلدون نواف ابوعبيد20162031066دكتور صيدلةبكالوريوس13659

ات20162031070دكتور صيدلةبكالوريوس13660 أنثىبلقيس معتصم محمد النصن 

أنثىمريم خن  الدين احمد جميل صالح20162031072دكتور صيدلةبكالوريوس13661

ن فواز خالد ابوالكشك20162031073دكتور صيدلةبكالوريوس13662 أنثىلي 

ذكرابراهيم عزام ابراهيم مرعي20162031074دكتور صيدلةبكالوريوس13663

ي الشبيالت20162031075دكتور صيدلةبكالوريوس13664 شيماء ماهر حرن 
أنثى

أنثىجود احمد حكمت خرفان20162031076دكتور صيدلةبكالوريوس13665

أنثىمريم محمود موىس حماد20162031078دكتور صيدلةبكالوريوس13666

أنثىمريم مجدي محمد غزال20162031079دكتور صيدلةبكالوريوس13667

مان20162031080دكتور صيدلةبكالوريوس13668 أنثىمجد زكريا عبدهللا الشر
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ن ابوعاقوله20162031083دكتور صيدلةبكالوريوس13669 ذكرباسل فراس حسي 

أنثىراما جمال محمود نزال20162031084دكتور صيدلةبكالوريوس13670

أنثىهبه هشام محمد البدوى20162031085دكتور صيدلةبكالوريوس13671

أنثىصفاء نهاد حرب عنكه20162031086دكتور صيدلةبكالوريوس13672

ي20162031087دكتور صيدلةبكالوريوس13673
أنثىرانيا اسامة ابراهيم المسلمانن

ن امجد شاهر القطاونه20162031089دكتور صيدلةبكالوريوس13674 أنثىرني 

ن محمود اسعيد20162031090دكتور صيدلةبكالوريوس13675 ذكرحارث معي 

أنثىعائشة يونس نرص المحاميد20162031093دكتور صيدلةبكالوريوس13676

ذكراحمد الياس محمد الطن 20162031095دكتور صيدلةبكالوريوس13677

مي عبدالجليل االبراهيم 20162031097دكتور صيدلةبكالوريوس13678
أنثى

أنثىلوريانا يحث  محمد النجار20162031098دكتور صيدلةبكالوريوس13679

ذكرمعن رائد سعيد صوان20162031099دكتور صيدلةبكالوريوس13680

ذكرمحمد وائل عبد الكريم قبيعة20162031100دكتور صيدلةبكالوريوس13681

أنثىهبه خالد اسماعيل خشاشنه20162031103دكتور صيدلةبكالوريوس13682

أنثىعنود عبدهللا محمد الجراح20162031104دكتور صيدلةبكالوريوس13683

ي كريم بالونة20162031105دكتور صيدلةبكالوريوس13684
أنثىعال حسثن

ن حسن قرباع20162031106دكتور صيدلةبكالوريوس13685 أنثىروان ياسي 

أنثىميس ابراهيم محمود العزام20162031107دكتور صيدلةبكالوريوس13686

ي20162031108دكتور صيدلةبكالوريوس13687
أنثىرؤى وسام ربىحي الحسيثن

أنثىاسالم خالد سعيد ابوالهيجاء20162031109دكتور صيدلةبكالوريوس13688

أنثىفريال فايز احمد كريزم20162031110دكتور صيدلةبكالوريوس13689

و 20162031111دكتور صيدلةبكالوريوس13690 ذكرعبد الرحمن ايمن شخا شن 

أنثىهبه توفيق محمود الخالد20162031112دكتور صيدلةبكالوريوس13691

أنثىنهيل ناهض فالح ابوحسان20162031114دكتور صيدلةبكالوريوس13692

أنثىنجود ايهاب يوسف عزالدين حواري20162031115دكتور صيدلةبكالوريوس13693

ذكرعمر سعود يوسف اخالوي20162031116دكتور صيدلةبكالوريوس13694

ذكرمؤمن حلمي سليمان صالح20162031117دكتور صيدلةبكالوريوس13695

أنثىصفاء رائد رضا بشتاوي20162031118دكتور صيدلةبكالوريوس13696

أنثىتيماء رأفت احمد الشسك20162031119دكتور صيدلةبكالوريوس13697

ى زياد محمد الشوابكه20162031122دكتور صيدلةبكالوريوس13698 أنثىبشر

أنثىفرح نعمان عثمان ابوناموس20162031123دكتور صيدلةبكالوريوس13699

ن رسداح20162031124دكتور صيدلةبكالوريوس13700 أنثىعاليه اسماعيل امي 

از ماجد محمد السيوف20162031126دكتور صيدلةبكالوريوس13701 أنثىشن 

ي20162031127دكتور صيدلةبكالوريوس13702  الزعث 
أنثىايمان امجد مصطفن

أنثىرهام عاكف احمد العمرى20162031130دكتور صيدلةبكالوريوس13703

ي خن 20162031131دكتور صيدلةبكالوريوس13704
أنثىآيه منذر محمد جميل بثن

ن فواز ابوهديب20162031132دكتور صيدلةبكالوريوس13705 أنثىرنا حسي 

أنثىهيا حابس اسعود العرسان20162031134دكتور صيدلةبكالوريوس13706

أنثىدانه حسن محمد ابودهيس20162031135دكتور صيدلةبكالوريوس13707

ذكرهيثم جمال محمود خليل20162031136دكتور صيدلةبكالوريوس13708

أنثىاالء رائد محمود حيمور20162031137دكتور صيدلةبكالوريوس13709

أنثىميس نصفت عمر الصمادى20162031138دكتور صيدلةبكالوريوس13710

أنثىارساء خالد محمد عودةهللا20162031139دكتور صيدلةبكالوريوس13711

ن20162031140دكتور صيدلةبكالوريوس13712 سبأ علي محمد شواهي 
أنثى

أنثىميس عمر سليمان ناطور20162031141دكتور صيدلةبكالوريوس13713

أنثىوفاء زيد عبدالقادر داغر20162031142دكتور صيدلةبكالوريوس13714

أنثىايمان محمد ابراهيم ابوعلوش20162031143دكتور صيدلةبكالوريوس13715

أنثىديانا عامد محمد عامر20162031144دكتور صيدلةبكالوريوس13716

أنثىهديل وسام فتىحي البطاينه20162031145دكتور صيدلةبكالوريوس13717

ي20162031147دكتور صيدلةبكالوريوس13718  الزعث 
أنثىديما خالد مصطفن

ين درغام حسن الفريحات20162031148دكتور صيدلةبكالوريوس13719 أنثىشن 
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أنثىمثن محمد مراد رضوان الهنداوي20162031149دكتور صيدلةبكالوريوس13720

أنثىنور رائد احمد الخطيب20162031150دكتور صيدلةبكالوريوس13721

أنثىبتول محمد احمد منصور20162031151دكتور صيدلةبكالوريوس13722

ين محمد احمد منصور20162031152دكتور صيدلةبكالوريوس13723 أنثىسن 

أنثىاالء يوسف كايد طاهات20162031153دكتور صيدلةبكالوريوس13724

ذكرسيف احمد علي شحاده20162031154دكتور صيدلةبكالوريوس13725

أنثىرزان يونس علي عنانبه20162031156دكتور صيدلةبكالوريوس13726

أنثىمرح محمد مؤيد محمد مقداد20162031157دكتور صيدلةبكالوريوس13727

أنثىآسيه صالح ادريس دوله20162031158دكتور صيدلةبكالوريوس13728

أنثىتمارا محمد خالد الخطيب20162031159دكتور صيدلةبكالوريوس13729

أنثىرنيم اسامه محمود مصاروه20162031160دكتور صيدلةبكالوريوس13730

أنثىروند عمران اكرم احمد20162031161دكتور صيدلةبكالوريوس13731

أنثىالنا محمد عبدالرحيم عبدالجبار20162031162دكتور صيدلةبكالوريوس13732

أنثىرانيا فيصل احمد الحلبيه20162031163دكتور صيدلةبكالوريوس13733

أنثىفضة ناجح محمد محاريق20162031166دكتور صيدلةبكالوريوس13734

ي بكر20162031168دكتور صيدلةبكالوريوس13735
تيماء جهاد علي بثن

أنثى

شذى علي عبدالرحيم حسونه20162031170دكتور صيدلةبكالوريوس13736
أنثى

ساره غازى محمد علي الناظر20162031171دكتور صيدلةبكالوريوس13737
أنثى

أنثىرهف رائد شاكر العليان20162031172دكتور صيدلةبكالوريوس13738

ين حسام اسماعيل النواس20162031174دكتور صيدلةبكالوريوس13739 أنثىسن 

ي20162031175دكتور صيدلةبكالوريوس13740
أنثىديما موىس محمد المومثن

ف مجدي محمد خميس السيد20162031178دكتور صيدلةبكالوريوس13741 ذكرمحمد ارسر

أنثىمجد محمود محمد جابر20162031180دكتور صيدلةبكالوريوس13742

ذكرايبك هارون علي نبهان20162031181دكتور صيدلةبكالوريوس13743

ينا انور نعيم اللمع20162031182دكتور صيدلةبكالوريوس13744 أنثىسن 

ذكرعمر عزام عزمي عبيد20162031183دكتور صيدلةبكالوريوس13745

ذكرنارص منيف نارص خريس20162031184دكتور صيدلةبكالوريوس13746

ن نارص عبدالكريم الطهراوى20162031185دكتور صيدلةبكالوريوس13747 أنثىنرمي 

أنثىسىح  نزيه عبدالكريم الحمود20162031188دكتور صيدلةبكالوريوس13748

أنثىنماء محمد عبدالحفيظ العزام20162031190دكتور صيدلةبكالوريوس13749

ايه محمد علي القيام20162031191دكتور صيدلةبكالوريوس13750
أنثى

أنثىلم محمد صبىحي عبدالقادر ابو صالح20162031192دكتور صيدلةبكالوريوس13751

مان20162031194دكتور صيدلةبكالوريوس13752 أنثىرهف كامل سليمان الشر

ن20162031195دكتور صيدلةبكالوريوس13753 ي ياسي 
 محمد علي بثن

ن أنثىيقي 

ذكرسالم نبيل عبدالحميد مصطفن20162031198دكتور صيدلةبكالوريوس13754

أنثىجمانه هيثم عيس طوالبه20162031199دكتور صيدلةبكالوريوس13755

أنثىرهف سليمان عواد غنيمات20162031200دكتور صيدلةبكالوريوس13756

أنثىمالك عبدهللا عبدالرحمن دويري20162031201دكتور صيدلةبكالوريوس13757

ي20162031202دكتور صيدلةبكالوريوس13758
أنثىنورسان جمال محمد سعيد الشيشانن

أنثىهبه حابس اسعود العرسان20162031204دكتور صيدلةبكالوريوس13759

أنثىبتول محمد اسمر الفشيكات20162031205دكتور صيدلةبكالوريوس13760

ذكرعبد العزيز فؤاد محمود عبد العظيم20162031206دكتور صيدلةبكالوريوس13761

أنثىدعاء عبدهللا مرعي الرفاعي20162031207دكتور صيدلةبكالوريوس13762

أنثىسوار بسام اسماعيل خشيم20162031208دكتور صيدلةبكالوريوس13763

ذكراكرم جميل عزيز عيد20162031209دكتور صيدلةبكالوريوس13764

آيه نضال عبدالعزيز الهامي20162031210دكتور صيدلةبكالوريوس13765
أنثى

ساره حسام علي ابوملوح20162031211دكتور صيدلةبكالوريوس13766
أنثى

ايه محمود عبدالفتاح الحوىلي20162031212دكتور صيدلةبكالوريوس13767
أنثى

ي ابراهيم رمضان ابو ريا20162031213دكتور صيدلةبكالوريوس13768 رون 
أنثى

أنثىاسم عمار وديع الهلسه20162031214دكتور صيدلةبكالوريوس13769

أنثىهبه نايف سليمان القهيوي20162031215دكتور صيدلةبكالوريوس13770
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ن محمد صبىحي الكتوت20162031216دكتور صيدلةبكالوريوس13771 أنثىدالي 

ذكرسلطان ثائر سالم عربيات20162031217دكتور صيدلةبكالوريوس13772

أنثىسىح  محمد انور الردايده20162031218دكتور صيدلةبكالوريوس13773

ذكرعالء خالد نواف فياض20162031219دكتور صيدلةبكالوريوس13774

ذكرزيد محمد فوزي علي خليفه20162031220دكتور صيدلةبكالوريوس13775

أنثىهبه اكرم احمد غنيمات20162031221دكتور صيدلةبكالوريوس13776

ن20162031222دكتور صيدلةبكالوريوس13777 ذكرأنس مثقال مرعي الشاحي 

أنثىبتول محمود مفلح الجراح20162031223دكتور صيدلةبكالوريوس13778

أنثىسىح  خالد يونس ابوكف20162031224دكتور صيدلةبكالوريوس13779

أنثىهديل عبدالحكيم قاسم معمر20162031225دكتور صيدلةبكالوريوس13780

أنثىالنا ابراهيم عبدالرؤوف خنفر20162031226دكتور صيدلةبكالوريوس13781

ي طه20162031227دكتور صيدلةبكالوريوس13782
أنثىهدى رائد حسثن

ن عبدهللا الردايده20162031228دكتور صيدلةبكالوريوس13783 ين حسي  أنثىسن 

ذكرسائد عماد غصاب عبابنه20162031229دكتور صيدلةبكالوريوس13784

أنثىشهد عيس سليم غزو20162031230دكتور صيدلةبكالوريوس13785

أنثىدعاء خالد ابراهيم عالونه20162031231دكتور صيدلةبكالوريوس13786

ف احمد ابوديه20162031232دكتور صيدلةبكالوريوس13787 أنثىدنيا ارسر

هديل رضوان خليل علي20162031233دكتور صيدلةبكالوريوس13788
أنثى

ن20162031234دكتور صيدلةبكالوريوس13789 أنثىرانيه عمر محمد الحسي 

أنثىتمارا وقاص صالح الشختور20162031235دكتور صيدلةبكالوريوس13790

أنثىأسيل احمد حموده حموده20162031236دكتور صيدلةبكالوريوس13791

أنثىيشى وائل واصف احمد20162031237دكتور صيدلةبكالوريوس13792

أنثىفرح احمد عبدالرحمن زايد20162031238دكتور صيدلةبكالوريوس13793

ذكريزن فراس محمود بنات20162031239دكتور صيدلةبكالوريوس13794

أنثىساره خليل يوسف الحارون20162031240دكتور صيدلةبكالوريوس13795

أنثىالنا حسن اسماعيل صبحا20162031241دكتور صيدلةبكالوريوس13796

ي مناوف الطحان20162031242دكتور صيدلةبكالوريوس13797
ذكرمناوف هانن

ذكرصادق طالل محمد عبيدات20162031243دكتور صيدلةبكالوريوس13798

ال احمد محمد راشد20162031244دكتور صيدلةبكالوريوس13799 أنثىمن 

ذكرسلطان احمد موىس سعاده20162031245دكتور صيدلةبكالوريوس13800

ي20162031246دكتور صيدلةبكالوريوس13801
أنثىشهد عالوى طه الكيالنن

ي الخطيب20162031247دكتور صيدلةبكالوريوس13802 ذكرالحارث وجيه ناج 

ذكرعمر رضوان محمد الرجوب20162031248دكتور صيدلةبكالوريوس13803

ي20162031249دكتور صيدلةبكالوريوس13804  الشلث 
ن أنثىرزان احمد ياسي 

ذكرمحمد عمر محمد العبدالرزاق20162031250دكتور صيدلةبكالوريوس13805

دانيه خليل علي العشوش20162031251دكتور صيدلةبكالوريوس13806
أنثى

ن اسامه ابراهيم عوده20162031252دكتور صيدلةبكالوريوس13807 أنثىحني 

ذكرمحمد شكري احمد الحسبان20162031253دكتور صيدلةبكالوريوس13808

ي20162031254دكتور صيدلةبكالوريوس13809 ذكرصهيب عبدهللا محمد الزعث 

ات20162031255دكتور صيدلةبكالوريوس13810 أنثىهبه محمد عبدهللا الشقن 

ن نرصي شمس الدين الصمادي20162031256دكتور صيدلةبكالوريوس13811 أنثىلجي 

أنثىايه محمود عمر اليحث 20162031257دكتور صيدلةبكالوريوس13812

وق محمد ابراهيم الشبلي20162031258دكتور صيدلةبكالوريوس13813
أنثىرسر

وق غالب صالح عمايره20162031259دكتور صيدلةبكالوريوس13814 أنثىرسر

ي20162031260دكتور صيدلةبكالوريوس13815
أنثىمرام مجدي بدر القاضن

الريم محمد علي الحنيظي20162031261دكتور صيدلةبكالوريوس13816
أنثى

أنثىغفران سليم عبدهللا االعمر20162031262دكتور صيدلةبكالوريوس13817

ن20072040236التمريضبكالوريوس13818 أنثىماجده امجد ماجد محاسي 

أنثىسوزان جورج عيس عيس20102040041التمريضبكالوريوس13819

أنثىنعمه احمد سالم عبيدات20102040090التمريضبكالوريوس13820

أنثىهبه ابراهيم محمود ابولوز20102040210التمريضبكالوريوس13821
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ذكربشار عبدالواحد علي عبدالواحد20102040215التمريضبكالوريوس13822

ذكرطارق زياد ابراهيم البسندي20110040235التمريضبكالوريوس13823

أنثىفداء عدنان عبدالكريم البكار20112040185التمريضبكالوريوس13824

أنثىسىح  عبدالنارص سلمان ابومحفوظ20112040187التمريضبكالوريوس13825

ن جبارين20112040212التمريضبكالوريوس13826 أنثىديانا كامل حسي 

أنثىبتول فيصل محمد بطاينه     20120040003التمريضبكالوريوس13827

ذكرايش سليمان فيصل شواقفه     20120040005التمريضبكالوريوس13828

ي يونس     20120040006التمريضبكالوريوس13829
ذكرانس محمود علي بثن

ي خالد    20120040009التمريضبكالوريوس13830
أنثىغفران خالد سالمه بثن

ذكررائد عبدالمجيد علي مهيدات    20120040017التمريضبكالوريوس13831

أنثىبديعه خطار احمد سحيمات     20120040044التمريضبكالوريوس13832

أنثىهيا محمد سليمان العمرى     20120040089التمريضبكالوريوس13833

ي20120040092التمريضبكالوريوس13834
ي هانن

ن خالد عبد بثن ذكرمعنر

أنثىمنار ابراهيم احمد الثويران    20120040161التمريضبكالوريوس13835

ذكرمحمود محمد احمد الدراغمه20120040171التمريضبكالوريوس13836

ي20120040185التمريضبكالوريوس13837 أنثىرانيا يارس سلمان المران 

ذكرحمزه محمد حكمات خلف أبوسلمان20120040188التمريضبكالوريوس13838

عه20120040199التمريضبكالوريوس13839 ذكرخالد راكان محمد الشر

ه20120040207التمريضبكالوريوس13840 أنثىمرام موفق عقله الشوارسر

أنثىانوار امجد ذيب جراح20120040216التمريضبكالوريوس13841

ن زغول      20120040219التمريضبكالوريوس13842 ذكرعمر عليوه حسي 

أنثىهيا عبدالحميد عبدالرحمن العفيشات  20120040224التمريضبكالوريوس13843

أنثىهند حمدان احمد العيشات     20120040226التمريضبكالوريوس13844

أنثىاالء محمد فالح خرابشه     20120040228التمريضبكالوريوس13845

ي20120040232التمريضبكالوريوس13846
أنثىماجده فايز عارف العجلونن

ن حسن عبدالهادي20120040235التمريضبكالوريوس13847 أنثىانسام حسي 

أنثىفداء عبدالرحمن عبدالجواد الرشايده  20120040240التمريضبكالوريوس13848

ي20120040241التمريضبكالوريوس13849
ذكراحمد جعفر احمد مومثن

ن نذير احمد الرواشده20120040242التمريضبكالوريوس13850 أنثىلي 

أنثىايمان عماد ذيب العمري     20120040244التمريضبكالوريوس13851

ي سليمان الحشوش    20120040249التمريضبكالوريوس13852
أنثىاحالم هانن

ذكرسيف حسن صياح المساعيد20120040251التمريضبكالوريوس13853

ذكرقضي تيسن  عبدالقادر الجنايده20120040252التمريضبكالوريوس13854

أنثىامل عبدهللا محمد سنجالوي20120040254التمريضبكالوريوس13855

أنثىلم عبدهللا فرحان الوردات20120040255التمريضبكالوريوس13856

أنثىسعاد  محمد عمر نور20122040003التمريضبكالوريوس13857

ذكرمامون عبدهللا محمد ابوشقرا20122040040التمريضبكالوريوس13858

أنثىدانه احمد شوكت النعيمي20122040044التمريضبكالوريوس13859

ذكرعبدهللا عبدالعزيز حاج احمد عباس20122040074التمريضبكالوريوس13860

ذكرقاسم ثابت احمد الرشيد20122040078التمريضبكالوريوس13861

ذكرحمزة انوا انوا انوا20122040089التمريضبكالوريوس13862

أنثىزينب لول سلو سلو20122040090التمريضبكالوريوس13863

ذكرحسن ابراهيم  داكو داكو20122040091التمريضبكالوريوس13864

ن يحيا يحيا يحيا20122040092التمريضبكالوريوس13865 ذكرامي 

ي20122040096التمريضبكالوريوس13866
ي كرفن

ي بليل كرفن
ذكرمصطفن

ذكرسليمان سنوىسي سنوىسي سنوىسي20122040100التمريضبكالوريوس13867

ذكرباسل نضال محمد خن  حتاملة20122040114التمريضبكالوريوس13868

ن  عبابنه20122040115التمريضبكالوريوس13869 حل سامي محمد امي 
أنثى

مان20122040118التمريضبكالوريوس13870 أنثىهيا محمد عمر الشر

ذكرمصطفن محمد سالم ابو جعفر20122040119التمريضبكالوريوس13871

حنان محمود خليل علي20122040125التمريضبكالوريوس13872
أنثى
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أنثىدانيه محمود محمد كريم20122040128التمريضبكالوريوس13873

ذكرخالد محمد علي طه20122040129التمريضبكالوريوس13874

ذكرثائر اياد صالح نصار20122040134التمريضبكالوريوس13875

أنثىهديل محمد بدر العمري20122040136التمريضبكالوريوس13876

نعمه صالح فوزى القالمي20122040137التمريضبكالوريوس13877
أنثى

أنثىمثن عادل سليمان العايدي20122040141التمريضبكالوريوس13878

ي سالمه20122040142التمريضبكالوريوس13879
أنثىروان محمد خن  محمود  بثن

أنثىغدير محمود احمد العبدالخالق20122040143التمريضبكالوريوس13880

أنثىسالف نضال حمد العبيدين20122040145التمريضبكالوريوس13881

أنثىافكار عبد الحافظ محمد زيتون20122040149التمريضبكالوريوس13882

ن20122040151التمريضبكالوريوس13883 ن الصياحي  أنثىشهد محمد حسي 

ذكرعلي محمود  محمد20122040158التمريضبكالوريوس13884

ن خليل مصباح  حجن 20122040159التمريضبكالوريوس13885 أنثىحني 

ذكراحمد جمال محمد الوردات     20122040165التمريضبكالوريوس13886

أنثىايات عدنان مفلح الخرصن20122040170التمريضبكالوريوس13887

ذكراحمد محمود علي عثامنه20130040001التمريضبكالوريوس13888

أنثىبيان ماجد عادل عبدالقادر20130040003التمريضبكالوريوس13889

أنثىدعاء عبدهللا ارشيد العليمات20130040004التمريضبكالوريوس13890

ن قعقاع20130040006التمريضبكالوريوس13891 ي حسي 
ذكرنور الدين حسثن

أنثىرؤيه معتصم فارس النارص20130040007التمريضبكالوريوس13892

أنثىسلسبيل اسعد فرج الخالدي20130040008التمريضبكالوريوس13893

ن قاسم20130040009التمريضبكالوريوس13894 أنثىهديل نارص حسي 

أنثىغاده حسام عبدالكريم مصطفن20130040013التمريضبكالوريوس13895

ذكرمحمد هيثم اديب ابودلو20130040015التمريضبكالوريوس13896

ن20130040016التمريضبكالوريوس13897 ذكرهشام ابراهيم سليمان السالمي 

أنثىأسماء فرج محمد الكايد20130040017التمريضبكالوريوس13898

ذكرركان خالد سلطان جرادات20130040019التمريضبكالوريوس13899

ن طعامنه20130040021التمريضبكالوريوس13900 ي محمد حسي 
أنثىامانن

ذكرثائر زهدي محمود البدور20130040023التمريضبكالوريوس13901

ي عيس20130040024التمريضبكالوريوس13902
أنثىروان مزيد حسن بثن

أنثىاسيل خالد موىس بنات20130040025التمريضبكالوريوس13903

ي خالد20130040026التمريضبكالوريوس13904
ذكراحمد علي محمد بثن

ذكرمحمدخن  عبدالسالم صالح ابوهمام20130040027التمريضبكالوريوس13905

أنثىتسنيم محمود قاسم الحايك20130040028التمريضبكالوريوس13906

أنثىاري    ج محمد احمد دواغره20130040030التمريضبكالوريوس13907

ذكريارس علي حمدان الزبون20130040031التمريضبكالوريوس13908

هيفاء فيصل  العلي20130040032التمريضبكالوريوس13909
أنثى

أنثىعرين محمد احمد الخطيب20130040033التمريضبكالوريوس13910

ذكريوسف خلف عقله الزبون20130040035التمريضبكالوريوس13911

مان20130040036التمريضبكالوريوس13912 أنثىسمر احمد سالمه الشر

أنثىارساء عطا فرج خليل20130040037التمريضبكالوريوس13913

أنثىفاطمة نايف سعيد طه20130040038التمريضبكالوريوس13914

ات20130040040التمريضبكالوريوس13915 أنثىميمونه فراس عرسان النصن 

ي20130040041التمريضبكالوريوس13916
 سامي عوض المومثن

ن أنثىحني 

أنثىدنيا محمد عيس دلكي20130040042التمريضبكالوريوس13917

أنثىديما خليل محمد احمد20130040043التمريضبكالوريوس13918

ن ابوالرب20130040044التمريضبكالوريوس13919 أنثىدالل محمد حسي 

ن20130040045التمريضبكالوريوس13920 أنثىمالك ابراهيم حسن ياسي 

يده20130040046التمريضبكالوريوس13921 أنثىصفاء منجد محمود الشر

مان20130040047التمريضبكالوريوس13922 أنثىاسيل محمود سالمه الشر

أنثىجمانا خالد سهيل شموط20130040048التمريضبكالوريوس13923
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ي20130040051التمريضبكالوريوس13924 ذكررعد حنا فريد القردحىح 

أنثىخوله محمد احمد عبدالرازق20130040052التمريضبكالوريوس13925

ن رياض فايز الدويرى20130040053التمريضبكالوريوس13926 ذكرحسي 

ذكرعبدهللا موىس عبدالرزاق درادكه20130040055التمريضبكالوريوس13927

أنثىنشين ابراهيم مصطفن خويله20130040058التمريضبكالوريوس13928

أنثىدعاء يوسف محمد زعاتره20130040059التمريضبكالوريوس13929

أنثىانوار امجد محمد قطيش20130040061التمريضبكالوريوس13930

شهد محمد علي المحمود20130040062التمريضبكالوريوس13931
أنثى

ذكرمحمد احمد علي عتوم20130040063التمريضبكالوريوس13932

ذكرمحمد صالح احمد الخوالده20130040065التمريضبكالوريوس13933

هديل موفق علي مصطفن20130040066التمريضبكالوريوس13934
أنثى

أنثىغيداء احمد محمد سالمه20130040067التمريضبكالوريوس13935

ي صالح20130040068التمريضبكالوريوس13936
أنثىاسيل خالد اسماعيل بثن

أنثىفاتن محمد احمد ابوعباس20130040070التمريضبكالوريوس13937

أنثىاسالم فواز موىس عتوم20130040071التمريضبكالوريوس13938

أنثىسلسبيل جهاد عبدهللا هندي20130040072التمريضبكالوريوس13939

أنثىايناس يعقوب محمد الزطيمه20130040074التمريضبكالوريوس13940

أنثىنانسي جمال غالب جالمنه20130040075التمريضبكالوريوس13941

أنثىدعاء جهاد مصطفن الحوامده20130040076التمريضبكالوريوس13942

فرح علي سليمان ايوب20130040077التمريضبكالوريوس13943
أنثى

أنثىرؤى عبدالحليم محمد ابوعمر20130040080التمريضبكالوريوس13944

أنثىعبن  رافع ماجد عبيدات20130040081التمريضبكالوريوس13945

أنثىرؤى نارص عبدالرحمن الواكد20130040082التمريضبكالوريوس13946

أنثىهبه رافت محمد عكور20130040083التمريضبكالوريوس13947

أنثىحال عزام عايد صالح20130040084التمريضبكالوريوس13948

أنثىحياه زهن  عبدهللا دهون20130040085التمريضبكالوريوس13949

ن بركات محمد بركات20130040086التمريضبكالوريوس13950 أنثىحني 

أنثىارساء صالح ابراهيم الحلو20130040089التمريضبكالوريوس13951

ن معاويه احمد ابوفاشه20130040090التمريضبكالوريوس13952 أنثىمجدولي 

تغريد صالح علي اصالن20130040092التمريضبكالوريوس13953
أنثى

ذكرصهيب رائد عقيل الزقيبه20130040096التمريضبكالوريوس13954

أنثىسالم سلمان عبود بصبوص20130040097التمريضبكالوريوس13955

ي اسماعيل20130040099التمريضبكالوريوس13956
أنثىايه عبدهللا علي بثن

ذكرمحمود نواف محمد المنيص20130040100التمريضبكالوريوس13957

أنثىمالك احمد عبدالسالم المهدى20130040102التمريضبكالوريوس13958

يل مطلق مقدادى20130040103التمريضبكالوريوس13959 ذكرمثثن جن 

 علي محمود االبراهيم20130040104التمريضبكالوريوس13960
ن أنثىحني 

ن العمري20130040106التمريضبكالوريوس13961 أنثىبنان يوسف حسي 

ذكرحسام جهاد تيسن  قواسمه20130040107التمريضبكالوريوس13962

أنثىبتول خالد محمد القضاه20130040111التمريضبكالوريوس13963

أنثىايمان احمد عبدالحميد الضامن20130040112التمريضبكالوريوس13964

أنثىصفاء نرص مصطفن بنات20130040113التمريضبكالوريوس13965

ع20130040115التمريضبكالوريوس13966 أنثىاالء محمد احمد الشر

أنثىهداية خالد سالم الزيود20130040116التمريضبكالوريوس13967

فت علي محمد التعامره20130040121التمريضبكالوريوس13968 أنثىمن 

ذكراحمد رشاد احمد البدارنه20130040122التمريضبكالوريوس13969

أنثىنادين نضال غازى كنعان20130040125التمريضبكالوريوس13970

ن عيس عبدالرحيم الشويات20130040126التمريضبكالوريوس13971 أنثىرني 

وق محمد اسماعيل عطيه20130040127التمريضبكالوريوس13972 أنثىرسر

مي عبداللطيف عبدالقادر المقدادى20130040128التمريضبكالوريوس13973
أنثى

أنثىساره عبدالباسط محمد عبابنه20130040131التمريضبكالوريوس13974
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أنثىدنيا كميل فؤاد الصمادى20130040133التمريضبكالوريوس13975

ذكرابراهيم احمد ابراهيم البالونه20130040134التمريضبكالوريوس13976

أنثىبلقيس وجيه صدفر العزام20130040136التمريضبكالوريوس13977

ن محمد الهياجنه20130040137التمريضبكالوريوس13978 ذكرمعاذ حسي 

أنثىاسيل محمد سميح الزين20130040140التمريضبكالوريوس13979

ذكراحمد محمد موىس الفقراء20130040141التمريضبكالوريوس13980

أنثىوالء محمد محمود فرحات20130040144التمريضبكالوريوس13981

أنثىاسيل فؤاد محمد المرازيق20130040146التمريضبكالوريوس13982

ن امجد خليل محمد20130040147التمريضبكالوريوس13983 أنثىحني 

ذكرمحمد يحث  سالمه الحسنات20130040148التمريضبكالوريوس13984

فات20130040151التمريضبكالوريوس13985 ذكرمروان خلف جضعان الشر

ذكراحمد محمد احمد الصالحات20130040152التمريضبكالوريوس13986

ذكرمفلح محمود فالح العرايضه20130040153التمريضبكالوريوس13987

أنثىسىح  جهاد فالح الكراسنه20130040155التمريضبكالوريوس13988

از عبدالرزاق محمود رصوع20130040157التمريضبكالوريوس13989 أنثىشن 

أنثىمرام يوسف محمد الرملي20130040161التمريضبكالوريوس13990

أنثىانغام عيس هشام عبدالحافظ20130040162التمريضبكالوريوس13991

أنثىعرين محمد احمد المصالحه20130040163التمريضبكالوريوس13992

ذكرخليل محمد خليل جمعة20130040170التمريضبكالوريوس13993

ي20130040171التمريضبكالوريوس13994
ذكرمحمد بسام محمد المومثن

ي20130040174التمريضبكالوريوس13995 ذكرصهيب فائق عبدهللا الزعث 

ن محسن خلف البواىطي20130040175التمريضبكالوريوس13996 أنثىياسمي 

ذكرعبد الرحمن خليل سالم الكرمي20130040177التمريضبكالوريوس13997

مان20130040178التمريضبكالوريوس13998 منار علي محمد الشر
أنثى

أنثىامجاد فيصل طايل براهمه20130040185التمريضبكالوريوس13999

ذكرمحمد فهمي محمد خليفة20130040187التمريضبكالوريوس14000

ي20130040188التمريضبكالوريوس14001
ي هانن

أنثىساره احمد محمد بثن

ن محمد ملكاوي20130040190التمريضبكالوريوس14002 أنثىسجود حسي 

ي الباقه20130040191التمريضبكالوريوس14003
أنثىبراءه محمد حسثن

وع20130040193التمريضبكالوريوس14004 ذكرمحمد نايف محمد الشر

أنثىبيان ابراهيم محمد ابوشقن 20130040194التمريضبكالوريوس14005

أنثىهبه عدنان محمود عمايره20130040195التمريضبكالوريوس14006

أنثىنائله ابراهيم احمد عبيدات20130040197التمريضبكالوريوس14007

ي20130040198التمريضبكالوريوس14008
أنثىعرين محمد موىس مومثن

ل20130040199التمريضبكالوريوس14009 ن ذكرعماد عطاهللا محمد المنن 

أنثىفداء محمد ابراهيم حمادنه20130040200التمريضبكالوريوس14010

ار جمال احمد عكاشه20130040201التمريضبكالوريوس14011 ذكررصن

مان20130040202التمريضبكالوريوس14012 مالك شاشان علي الشر
أنثى

أنثىصباح محمد سالم هياجنه20130040203التمريضبكالوريوس14013

ذكرمعاذ ابراهيم محمد رواشده20130040204التمريضبكالوريوس14014

عاتكه علي محمود الشياب20130040206التمريضبكالوريوس14015
أنثى

ن موىس الشويات20130040208التمريضبكالوريوس14016 أنثىمالك حسي 

أنثىنشين وليد خلف العزام20130040211التمريضبكالوريوس14017

مرجان علي محمد قعايمه20130040212التمريضبكالوريوس14018
أنثى

أنثىانوار محمود محيسن محاسنه20130040213التمريضبكالوريوس14019

أنثىارساء احمد عوض القرعان20130040214التمريضبكالوريوس14020

أنثىداليا محمد حمدان الوديان20130040215التمريضبكالوريوس14021

أنثىايمان محمدخن  محمد مالعبه20130040216التمريضبكالوريوس14022

ي20130040217التمريضبكالوريوس14023
ي عبدالغثن

أنثىروان سميح حسن بثن

ي20130040218التمريضبكالوريوس14024
أنثىمالك منصور محمود المحاىسر

أنثىنهاد ابراهيم محمد الطراونه20130040219التمريضبكالوريوس14025
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أنثىورود رفيق صالح عبيدات20130040220التمريضبكالوريوس14026

ن نهار يوسف فوارسه20130040223التمريضبكالوريوس14027 أنثىنيفي 

ذكرصهيب خالد عبدالفتاح ايوب20130040224التمريضبكالوريوس14028

ذكرنافل عبدهللا عذاب الشحان20130040225التمريضبكالوريوس14029

أنثىرازان محمد محمود نمر20130040226التمريضبكالوريوس14030

أنثىاسالم بكر عبدالرحمن الشويات20130040227التمريضبكالوريوس14031

ذكربشار محمد محمود درادكه20130040229التمريضبكالوريوس14032

ي20130040232التمريضبكالوريوس14033
ذكرثائر واصف احمد المومثن

ذكرمحمد اسماعيل صالح العمرى20130040233التمريضبكالوريوس14034

ذكرمحمد نضال ذياب الجراح20130040234التمريضبكالوريوس14035

ذكرقيس رياض محمد أبوشنيق20130040235التمريضبكالوريوس14036

ذكرمازن علي محمد الدويرى20130040236التمريضبكالوريوس14037

ن يوسف العمرى20130040237التمريضبكالوريوس14038 أنثىانوار حسي 

ذكراحمد تركي سليمان ملكاوي20130040238التمريضبكالوريوس14039

ذكرعبدهللا محمد عيد بصابصه20130040239التمريضبكالوريوس14040

ي امن  غسان حبيب20130040240التمريضبكالوريوس14041
ذكرجونن

ن محمد عزايزة20130040242التمريضبكالوريوس14042 ذكرعميد معي 

أنثىايمان عيس يوسف مقطش20130040243التمريضبكالوريوس14043

فات20130040244التمريضبكالوريوس14044 ذكرعزيز محمد شامان الشر

أنثىمنار وهيب محمد الرشدان20130040245التمريضبكالوريوس14045

ذكرضياء الدين صالح عبدالقادر النادي20130040246التمريضبكالوريوس14046

أنثىرهام محمد قاسم المرصي20130040248التمريضبكالوريوس14047

أنثىاسماء ابراهيم سعيد الناطور20130040249التمريضبكالوريوس14048

أنثىتقوى حمد محمد الزبون20130040250التمريضبكالوريوس14049

ي20130040251التمريضبكالوريوس14050
أنثىرنا محمد عبدهللا الهارونن

ذكرعبدهللا موىس عيس محمود20130040252التمريضبكالوريوس14051

أنثىهناء عمر موىس محمود20132040001التمريضبكالوريوس14052

ي احمد20132040008التمريضبكالوريوس14053
نور علي محمد بثن

أنثى

ذكرمحمد فيصل احمد احمد خليل20132040009التمريضبكالوريوس14054

رهام سامي سلمان ابو محفوظ20132040010التمريضبكالوريوس14055
أنثى

أنثىعريب محمد علي جماحنه20132040011التمريضبكالوريوس14056

أنثىروزان فالح محسن العنن 20132040013التمريضبكالوريوس14057

أنثىتمام اسالم موىس خطاطبه20132040014التمريضبكالوريوس14058

ن احمد أبوالرب20132040015التمريضبكالوريوس14059 أنثىنور تحسي 

ن عليان ضيف هللا العنن 20132040016التمريضبكالوريوس14060 أنثىمجدولي 

أنثىمجد فايز حامد الشديفات20132040017التمريضبكالوريوس14061

ذكرمصعب سميح سليم عبدربه20132040018التمريضبكالوريوس14062

ن طوالبه20132040024التمريضبكالوريوس14063 أنثىنور طالب حسي 

ذكرمعن محمد ادريس أبوجبل20132040026التمريضبكالوريوس14064

ن فالح الحوامده20132040027التمريضبكالوريوس14065 أنثىرجاء حسي 

ي سفوح20132040028التمريضبكالوريوس14066
أنثىشهد عادل لطفن

ات20132040035التمريضبكالوريوس14067 ذكرمحمد فايز محمد انصن 

انوار علي عيس حمدان20132040037التمريضبكالوريوس14068
أنثى

أنثىساجده محمد محمود خشاشنه20132040039التمريضبكالوريوس14069

ي كنعان20132040040التمريضبكالوريوس14070
أنثىبيان حافظ دسوفر

ي عبدعلي محمد20132040042التمريضبكالوريوس14071
ذكرعلي رضن

أنثىاخالص عاهد ضاجي المشب20132040047التمريضبكالوريوس14072

أنثىجواهر مصطفن شحادة وردة20132040049التمريضبكالوريوس14073

ن كليب20132040061التمريضبكالوريوس14074 ن يحث  حسي  ذكرحسي 

ذكرابراهيم احمد نايف البنيان20132040062التمريضبكالوريوس14075

ذكرعلي محمد رباح محاميد20132040065التمريضبكالوريوس14076
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أنثىمرح يارس عزت بيدس20132040066التمريضبكالوريوس14077

ي20132040068التمريضبكالوريوس14078 ذكراحمد محمود فرج زعث 

أنثىارساء عبدهللا احمد اليحث 20132040069التمريضبكالوريوس14079

ذكرعبدهللا نضال محمد خن  حتامله20132040070التمريضبكالوريوس14080

أنثىرغد موىس يوسف المصطفن20132040072التمريضبكالوريوس14081

ذكرسامر سيف عليان الوديان20132040073التمريضبكالوريوس14082

أنثىنىه مؤيد جميل عريفج20132040075التمريضبكالوريوس14083

أنثىاسالم عبداالله صالح عودات20132040078التمريضبكالوريوس14084

ي20132040082التمريضبكالوريوس14085
أنثىعدين سلمان سالمه الربضن

ذكرعبدهللا عادل احمد الهياجنه20132040083التمريضبكالوريوس14086

ذكرعبدالرحيم رجب محمد ابو الشعر20132040084التمريضبكالوريوس14087

ذكرعديوله عبدالرحيم ادي دوتون20132040085التمريضبكالوريوس14088

ذكرغنايم بسام سعيد غنايم20132040088التمريضبكالوريوس14089

أنثىعرين زيد عقله المواجه20132040091التمريضبكالوريوس14090

أنثىنور باسم محمود حميده20132040092التمريضبكالوريوس14091

أنثىتحكيم كساب سليمان ابوالنرص20132040095التمريضبكالوريوس14092

ذكراحمد زكريا محمد العمري20140040002التمريضبكالوريوس14093

أنثىيشى طارق توفيق حجن 20140040003التمريضبكالوريوس14094

ذكرزيد خالد موىس ابومراد20140040004التمريضبكالوريوس14095

أنثىايناس فيصل محمد شتيات20140040007التمريضبكالوريوس14096

شذى علي محمود السباح20140040008التمريضبكالوريوس14097
أنثى

ن محمد سالم20140040010التمريضبكالوريوس14098 أنثىاميمه امي 

أنثىعندليب عبدالمجيد احمد عثامنه20140040011التمريضبكالوريوس14099

أنثىروزان ابراهيم عبود الزبون20140040012التمريضبكالوريوس14100

أنثىميس هيثم علي الشبيالت20140040016التمريضبكالوريوس14101

ف20140040017التمريضبكالوريوس14102 ذكراحمد خن  عواد جمعة الشر

أنثىنانسي نسيم احمد عساف20140040018التمريضبكالوريوس14103

ي20140040019التمريضبكالوريوس14104
أنثىعايده محمود عمر الفرجانن

وعد قاسم علي جوهر20140040021التمريضبكالوريوس14105
أنثى

ذكراحمد حسام احمد غيث20140040022التمريضبكالوريوس14106

أنثىبيان جهاد محمد يونس20140040024التمريضبكالوريوس14107

كات20140040025التمريضبكالوريوس14108 ذكرايش محمد احمد الن 

 محمد رويعي20140040026التمريضبكالوريوس14109
ن أنثىحفصه حسي 

أنثىسىح  عبدالكريم عايش الجراح20140040027التمريضبكالوريوس14110

ذكرمحمد غسان داود ابراهيم20140040029التمريضبكالوريوس14111

أنثىسارا عبدالرؤوف اسماعيل طربوش20140040030التمريضبكالوريوس14112

ي بكر20140040031التمريضبكالوريوس14113
أنثىثراء سمن  عبدالمهدى بثن

أنثىغاده احمد سويلم الشلول20140040033التمريضبكالوريوس14114

ي حمد20140040034التمريضبكالوريوس14115
أنثىدانيه اياد محمد بثن

أنثىجمانه خليل محمد الوحوش20140040038التمريضبكالوريوس14116

أنثىايمان عبده قسيم عبدالعزيز20140040039التمريضبكالوريوس14117

أنثىلميس احمد عواد غرايبه20140040040التمريضبكالوريوس14118

أنثىايات سمن  احمد ردايده20140040042التمريضبكالوريوس14119

أنثىوفاء خالد ارشيد الجرايدة20140040043التمريضبكالوريوس14120

أنثىشيماء مالك احمد البداينه20140040045التمريضبكالوريوس14121

ات20140040047التمريضبكالوريوس14122 ن أنثىارساء ماهر محمد عنن 

أنثىاسماء سليمان كايد المسيعدين20140040048التمريضبكالوريوس14123

اري20140040049التمريضبكالوريوس14124 ذكرفايز علي فايز الشر

أنثىايات محمود يوسف العواوده20140040051التمريضبكالوريوس14125

ي صالح الخطيب20140040053التمريضبكالوريوس14126
أنثىامال راضن

أنثىايمان حابس محمود الرحيل20140040057التمريضبكالوريوس14127
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ي عبدالرحمن20140040058التمريضبكالوريوس14128
أنثىتفر بسام محمد بثن

ى العنبوىسي20140040059التمريضبكالوريوس14129 ي اسامه صن  ذكرصن 

ذكروليد خالد شعبان الربيعي20140040064التمريضبكالوريوس14130

أنثىاسماء محمود سليم الهريدي20140040070التمريضبكالوريوس14131

ذكرمصطفن صايل خليل العشوش20140040071التمريضبكالوريوس14132

ي سلمان20140040080التمريضبكالوريوس14133
رغد علي حسن بثن

أنثى

أنثىسىح  محمد بركات الجراح20140040081التمريضبكالوريوس14134

أنثىسناء محمد عطيه فندي20140040082التمريضبكالوريوس14135

ي يونس20140040084التمريضبكالوريوس14136
أنثىلينا محمد عبدهللا بثن

ات20140040085التمريضبكالوريوس14137 أنثىعرين عمر كامل خضن 

أنثىساره احمد بركات منارصه20140040086التمريضبكالوريوس14138

ن عبيدات20140040087التمريضبكالوريوس14139 أنثىرنا سمن  حسي 

سوار علي محمود عبيدات20140040088التمريضبكالوريوس14140
أنثى

ذكرعمر نارص علي المنصوري20140040089التمريضبكالوريوس14141

ذكرحسام شوكت سالم عمايره20140040090التمريضبكالوريوس14142

أنثىرنا ابراهيم ادريس العمري20140040091التمريضبكالوريوس14143

يارا علي صبح شتيات20140040092التمريضبكالوريوس14144
أنثى

أنثىحال حامد قاسم البطوش20140040093التمريضبكالوريوس14145

أنثىسمر عمر فيصل ملكاوي20140040094التمريضبكالوريوس14146

أنثىاسالم ابراهيم محمد المحاسيس20140040095التمريضبكالوريوس14147

رحمه سامي عبد كساسبه20140040096التمريضبكالوريوس14148
أنثى

رن  احمد سالم الزريقات20140040098التمريضبكالوريوس14149
أنثى

أنثىسوزان امجد احمد جرادات20140040099التمريضبكالوريوس14150

ن20140040101التمريضبكالوريوس14151 ي ياسي 
ي بثن

أنثىوعد زهن  حسثن

أنثىرغد عيس يوسف الحمايده20140040103التمريضبكالوريوس14152

اوى20140040104التمريضبكالوريوس14153 ن ذكرمحمد كمال ابراهيم الجن 

أنثىسلطانه سليمان حمدان الزيوت20140040105التمريضبكالوريوس14154

أنثىتسنيم حلمي عبدهللا شويات20140040106التمريضبكالوريوس14155

أنثىنداء احمد مرشد الجديتاوى20140040107التمريضبكالوريوس14156

ذكرفادي جهاد احمد جرادات20140040108التمريضبكالوريوس14157

ذكررامي محمد خن  عبدهللا  جيت20140040109التمريضبكالوريوس14158

ذكرابراهيم سالم احمد الزبون20140040110التمريضبكالوريوس14159

ن محمد خالد خليفه20140040112التمريضبكالوريوس14160 ذكرامي 

ن20140040113التمريضبكالوريوس14161 ي ياسي 
أنثىبثينه محمد حسن بثن

أنثىكوثر محمد سليمان فريحات20140040114التمريضبكالوريوس14162

أنثىامنه حكمت عيس عبابنه20140040115التمريضبكالوريوس14163

ذكرعبدهللا خرصن حسن خشاشنه20140040116التمريضبكالوريوس14164

ذكرمحمد خن  علي محمد الدهون20140040117التمريضبكالوريوس14165

أنثىالرا نجيب طعمه البدر20140040118التمريضبكالوريوس14166

أنثىاسالم عزت يوسف عبابنه20140040119التمريضبكالوريوس14167

ذكرمحمد جراح توفيق الجراح20140040120التمريضبكالوريوس14168

ي سلمان20140040121التمريضبكالوريوس14169
ل  بثن ن ن محمد سعيد منن أنثىحني 

ات20140040122التمريضبكالوريوس14170 ين عيس مصطفن الشقن  أنثىصن 

ذكرمعاذ محمد يحث  المقدادي20140040124التمريضبكالوريوس14171

ي20140040125التمريضبكالوريوس14172
أنثىنهاد محمد حسن تركمانن

أنثىهديل محمود غازي حجن 20140040126التمريضبكالوريوس14173

أنثىوعد يوسف أسمر ابوشحادة20140040127التمريضبكالوريوس14174

أنثىمثن صابر نصار الحسن20140040129التمريضبكالوريوس14175

ي20140040131التمريضبكالوريوس14176
وق نرص محمد المرافن أنثىرسر

ف شفيق محمود دبور20140040132التمريضبكالوريوس14177 ذكرارسر

ن البخيت20140040134التمريضبكالوريوس14178 أنثىرائده محمد حسي 
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أنثىفاطمه الزهراء اياد محمد  الخطيب20140040137التمريضبكالوريوس14179

أنثىنعمة محمد سليم أبو صالح20140040138التمريضبكالوريوس14180

أنثىعنان غسان موىس ايوب20140040139التمريضبكالوريوس14181

ن عبدهللا سليمان القضاه20140040140التمريضبكالوريوس14182 ذكرمعي 

أنثىمنال فرج محمد ابوعرار20140040141التمريضبكالوريوس14183

ذكرعبد الرحيم محمد عبداللطيف كبها20140040144التمريضبكالوريوس14184

ي20140040145التمريضبكالوريوس14185
ذكرمحمد سالمة سلمي العمرانن

كوخابه علي سماره ابو عرار20140040146التمريضبكالوريوس14186
أنثى

أنثىزينب منذر داود داود20140040147التمريضبكالوريوس14187

ذكرهيثم رياض غازي فقرا20140040149التمريضبكالوريوس14188

ذكرنارص عبدهللا احمد الشبول20140040150التمريضبكالوريوس14189

ي خالد20140040151التمريضبكالوريوس14190
مالك سليمان علي بثن

أنثى

ي20140040152التمريضبكالوريوس14191
أنثىصفاء عمر داوود المومثن

أنثىمها خالد عبدالحميد حناتله20140040153التمريضبكالوريوس14192

رها احمد علي العيس20140040154التمريضبكالوريوس14193
أنثى

ذكرحسن جهاد عز الدين ملكاوي20140040155التمريضبكالوريوس14194

أنثىرانيه منذر محمد عتوم20140040157التمريضبكالوريوس14195

أنثىسلسبيل بسام يوسف شتيوى20140040158التمريضبكالوريوس14196

ذكرلؤي انور بركات الرماضنه20140040163التمريضبكالوريوس14197

ذكرحمزة فرحان خلف الحسبان20140040166التمريضبكالوريوس14198

ذكرخالد علي محمد ملكاوي20140040167التمريضبكالوريوس14199

مان20140040168التمريضبكالوريوس14200 ذكراياد يوسف سليمان الشر

أنثىهديل جابر عبد القادر الحميدان20142040001التمريضبكالوريوس14201

ذكرطارق ماهر كايد الحلو20142040003التمريضبكالوريوس14202

أنثىانسام عزام نواف الزطيمه20142040006التمريضبكالوريوس14203

ين عبدهللا محمد الشناق20142040007التمريضبكالوريوس14204 أنثىشن 

ي الزغول20142040011التمريضبكالوريوس14205
ذكرعبادة احمد لطفن

ذكراحمد انور محمد الخطيب20142040013التمريضبكالوريوس14206

ن العنانزه20142040016التمريضبكالوريوس14207 ذكرنادر محمد حسي 

ذكروائل خالد عبدالجابر عبدالحافظ20142040017التمريضبكالوريوس14208

ن ابراهيم اسعد األسعد20142040019التمريضبكالوريوس14209 أنثىياسمي 

أنثىعائشة عبدهللا زنغو 20142040021التمريضبكالوريوس14210

ذكرابوبكر سادا  20142040023التمريضبكالوريوس14211

ذكرشمس الدين كبن  لول 20142040024التمريضبكالوريوس14212

أنثىمريم ثالث هود 20142040025التمريضبكالوريوس14213

أنثىفاطمة احمد شيما 20142040026التمريضبكالوريوس14214

ذكريزيد سليمان سافانا 20142040027التمريضبكالوريوس14215

ذكرلول رساج داماري 20142040028التمريضبكالوريوس14216

أنثىخديجة سابع ابراهيم 20142040029التمريضبكالوريوس14217

ذكرحسن موىسي  20142040030التمريضبكالوريوس14218

ذكرشمس ابوبكر  20142040031التمريضبكالوريوس14219

أنثىامينتو سليمان  20142040033التمريضبكالوريوس14220

أنثىمريم يوسف برؤ 20142040034التمريضبكالوريوس14221

ذكرمؤيد صالح اسماعيل الغزاىلي20142040038التمريضبكالوريوس14222

أنثىافراح عبدالواسع حاج بهتا20142040040التمريضبكالوريوس14223

مان20142040041التمريضبكالوريوس14224 أنثىحال محمدتيسن  سليمان  الشر

ه20142040042التمريضبكالوريوس14225 أنثىميس عثمان حسن ابو خرصن

أنثىاروى نمر محمد شان20142040043التمريضبكالوريوس14226

ذكرعالء قدىسي ضيف هللا بدارنه20142040044التمريضبكالوريوس14227

ن عوض  الدويري20142040048التمريضبكالوريوس14228 ذكراحمد محمدامي 

ي صالح الخشان20142040050التمريضبكالوريوس14229
أنثىاسيل مفضن
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ذكريزيد ايمن محمد سعيد عمايره20142040051التمريضبكالوريوس14230

ي20142040052التمريضبكالوريوس14231
أنثىعال نرصى عارف مومثن

سماح ايمن علي العيس20142040054التمريضبكالوريوس14232
أنثى

ذكرليث نشات عبدالجواد الطيظي20142040056التمريضبكالوريوس14233

ذكرفادي عامر فايز اللمع20142040059التمريضبكالوريوس14234

روان محمود باير دلكي20142040060التمريضبكالوريوس14235
أنثى

ذكرصغن  لول  20142040068التمريضبكالوريوس14236

ذكرسيف هللا اول  20142040069التمريضبكالوريوس14237

ذكرحزب هللا روما رابع 20142040071التمريضبكالوريوس14238

أنثىخديجه عمر  عليو20142040072التمريضبكالوريوس14239

سجود محمد علي العمري20142040073التمريضبكالوريوس14240
أنثى

ي مرعي20142040075التمريضبكالوريوس14241
ن بثن أنثىاحسان احمد حسي 

ع20142040076التمريضبكالوريوس14242 أنثىمرح عيس محمد الشر

ارى20142040077التمريضبكالوريوس14243 ذكرمحمد نور فراس محمد الشر

أنثىارساء احمد ابراهيم الذيابات20142040078التمريضبكالوريوس14244

ذكرمحمد عقبه محمد العمرى20142040079التمريضبكالوريوس14245

ي سالمه20142040080التمريضبكالوريوس14246
ذكرمعاويه عبد السالم نهار بثن

أنثىيارا حسن محمود حرب20142040081التمريضبكالوريوس14247

ذكرمحمود جمال حسن أبوالرب20142040083التمريضبكالوريوس14248

أنثىايناس شوكت نايف الحورى20142040084التمريضبكالوريوس14249

ذكرمحمد احمد عبد الرحمن الفريحات20142040085التمريضبكالوريوس14250

ي20142040086التمريضبكالوريوس14251 ذكرمحمد احمد علي الزعث 

أنثىهبه سليمان محمود عبيدات20142040088التمريضبكالوريوس14252

أنثىشام اسامه منصور الغماز20142040089التمريضبكالوريوس14253

أنثىداليه محمد توفيق صعابنه20142040090التمريضبكالوريوس14254

ذكرمحمد علي فارس البعول20142040091التمريضبكالوريوس14255

أنثىارساء محمد اسعد لواحمه20142040092التمريضبكالوريوس14256

أنثىروان محمد احمد خزاعله20142040093التمريضبكالوريوس14257

أنثىبتول مصطفن عواد القضاه20142040094التمريضبكالوريوس14258

أنثىسمر عمر محمد ابراهيم20142040095التمريضبكالوريوس14259

أنثىاروى بسام حسن الشويات20142040096التمريضبكالوريوس14260

رسى فارس علي الزغول20142040102التمريضبكالوريوس14261
أنثى

ذكرابوبكر غربا شيهو 20142040103التمريضبكالوريوس14262

ي 20142040104التمريضبكالوريوس14263
ذكرمحمد عبدالقادر كرفن

ذكرميمنه داهش محمد عكريه20142040105التمريضبكالوريوس14264

أنثىافراح عبدالرحمن عقيل الزغول20142040106التمريضبكالوريوس14265

أنثىرزان عيس يوسف بكر20142040108التمريضبكالوريوس14266

ذكربللو عثمان يابا 20142040109التمريضبكالوريوس14267

ذكراحمد عليو عيس 20142040110التمريضبكالوريوس14268

ذكرغيث حسن محمد العمرى20142040111التمريضبكالوريوس14269

أنثىرسى وائل محمد شطناوى20150040001التمريضبكالوريوس14270

أنثىانسام محمد حمدان زبيدي20150040002التمريضبكالوريوس14271

أنثىغدير فائق طايل عواوده20150040003التمريضبكالوريوس14272

أنثىسندام عماد محمد فائق الخصاونه20150040004التمريضبكالوريوس14273

أنثىمجد جمال حمدان وطز20150040006التمريضبكالوريوس14274

ذكرمجد ماجد محمد قوقزه20150040010التمريضبكالوريوس14275

ذكراحمد فراس فريد رواشده20150040012التمريضبكالوريوس14276

عة20150040013التمريضبكالوريوس14277 ذكراسالم فايز خليف الشر

ذكرعاصم محمد علي فاضل الهزيم20150040017التمريضبكالوريوس14278

أنثىزينب قسيم محمد العمرات20150040018التمريضبكالوريوس14279

ي عطا20150040019التمريضبكالوريوس14280
ذكرمحمد يارس محمود بثن
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أنثىربا نارص حسن ابوالرب20150040020التمريضبكالوريوس14281

ذكرعبيده عامر محمد الحسن20150040021التمريضبكالوريوس14282

أنثىانغام عبدالقاسم حسن يعقوب20150040023التمريضبكالوريوس14283

أنثىوالء محمد عبدالرحمن عيارصه20150040024التمريضبكالوريوس14284

ذكرمؤمن محمد محمود مساعده20150040026التمريضبكالوريوس14285

ذكرمحمد ابراهيم احمد القرعان20150040031التمريضبكالوريوس14286

ي20150040032التمريضبكالوريوس14287
أنثىرغد سليمان عبدهللا المومثن

ي20150040033التمريضبكالوريوس14288
أنثىايات وائل فضل الحورانن

ذكرليث نادر احمد العبد20150040034التمريضبكالوريوس14289

ى20150040037التمريضبكالوريوس14290 ذكرمحمد صالح حسن بشن 

يل20150040038التمريضبكالوريوس14291 ن جن  ذكرعمر هاشم حسي 

ذكرانس جميل محمود الطه20150040039التمريضبكالوريوس14292

أنثىحنان محمد محمود فرحات20150040040التمريضبكالوريوس14293

ذكراحمد علي عباس حسن20150040042التمريضبكالوريوس14294

ذكرزيد محمد عبدالمجيد ابوليل20150040043التمريضبكالوريوس14295

ذكرعبدالرحمن خالد محمد العقول20150040047التمريضبكالوريوس14296

أنثىشادن جميل عبدالرحمن الواكد20150040048التمريضبكالوريوس14297

ذكرعمر احمد سالمه سالم20150040049التمريضبكالوريوس14298

ذكرمحمد زهن  علي شويات20150040052التمريضبكالوريوس14299

ذكرمصعب علي محمود عنانزه20150040053التمريضبكالوريوس14300

أنثىرغد رافع نارص دحادحه20150040057التمريضبكالوريوس14301

ذكرمحمد سالم عواد الخالدي20150040059التمريضبكالوريوس14302

ذكرابراهيم محمود مذيب عالونه20150040060التمريضبكالوريوس14303

أنثىرشا محمد محمد ملكاوي20150040064التمريضبكالوريوس14304

أنثىاري    ج محمد محمود البطاينه20150040066التمريضبكالوريوس14305

أنثىقمر محمود عطاهللا الخنيفس20150040067التمريضبكالوريوس14306

أنثىضىح جارس قاسم حجازي20150040068التمريضبكالوريوس14307

أنثىتسنيم عمر عبيدهللا الجناديه20150040070التمريضبكالوريوس14308

مي علي محمد نجادات20150040071التمريضبكالوريوس14309
أنثى

ي سعيد20150040072التمريضبكالوريوس14310
أنثىهبه سمن  مصطفن بثن

أنثىاسيل نايف احمد الفوارس20150040073التمريضبكالوريوس14311

ي20150040074التمريضبكالوريوس14312
أنثىرحمه احمد ابراهيم المومثن

ي20150040075التمريضبكالوريوس14313  الزعث 
ذكرسليم صالح مصطفن

ذكرشاكر زيد مصطفن خطاطبه20150040076التمريضبكالوريوس14314

ن احمد الجسار20150040077التمريضبكالوريوس14315 أنثىشذى حسي 

أنثىدانا زياد محمد بنات20150040079التمريضبكالوريوس14316

أنثىبيان احمد عبدالنعيم مقدادي20150040080التمريضبكالوريوس14317

أنثىضىح شاكر خلف اليحث 20150040081التمريضبكالوريوس14318

ذكراحمد فائق محمد ذبيان20150040082التمريضبكالوريوس14319

أنثىاسماء نسيم محمود السعيدين20150040083التمريضبكالوريوس14320

اسالم خالد عقله الشوملي20150040084التمريضبكالوريوس14321
أنثى

أنثىرانيا محمد عليان المحمد20150040085التمريضبكالوريوس14322

ن حمد العليمات20150040086التمريضبكالوريوس14323 أنثىغيداء حسي 

أنثىايه احمد محمد الداللعه20150040087التمريضبكالوريوس14324

أنثىميساء عبدهللا صالح ابوالعسل20150040088التمريضبكالوريوس14325

أنثىاسماء محمود محمد خريسات20150040090التمريضبكالوريوس14326

االء صالح علي ابوزيتون20150040091التمريضبكالوريوس14327
أنثى

ذكرعمر زكي حسن مقدادى20150040092التمريضبكالوريوس14328

أنثىاالء عبداللطيف محمد الزيودي20150040093التمريضبكالوريوس14329

عال خالد علي غنيم20150040095التمريضبكالوريوس14330
أنثى

ذكرقاسم محمد عبدالرحمن الخلوف20150040096التمريضبكالوريوس14331
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أنثىغيداء احمد شالش فريحات20150040097التمريضبكالوريوس14332

هبه عمران علي الزغول20150040098التمريضبكالوريوس14333
أنثى

 طالل علي البشتاوى20150040099التمريضبكالوريوس14334
ن أنثىمادلي 

أنثىايات احمد عبدهللا المحمود20150040100التمريضبكالوريوس14335

ي يونس20150040101التمريضبكالوريوس14336
أنثىانسام محمد نهار بثن

ي سالمه20150040102التمريضبكالوريوس14337
اس صالح بثن ن نن  أنثىحني 

أنثىمالك مصلح حسن الخشان20150040103التمريضبكالوريوس14338

ين قاسم محمود الصمادى20150040105التمريضبكالوريوس14339 أنثىسن 

أنثىنسيبه احمد يحث  عيال سلمان20150040106التمريضبكالوريوس14340

ي يوسف20150040107التمريضبكالوريوس14341
أنثىرهف خالد سليمان بثن

ات20150040108التمريضبكالوريوس14342 ن أنثىسجود رياض علي عنن 

أنثىمؤمنه عمر احمد القدحات20150040109التمريضبكالوريوس14343

ذكرمحمد احمد عيس قاسم20150040110التمريضبكالوريوس14344

ن كيوان20150040111التمريضبكالوريوس14345 أنثىرحمه حكمت حسي 

هيا هشام علي عبابنه20150040112التمريضبكالوريوس14346
أنثى

ذكرمحمد عثمان عطيه مطالقه20150040113التمريضبكالوريوس14347

ريم فوزى علي الشطناوى20150040114التمريضبكالوريوس14348
أنثى

أنثىاسماء خليل محمود الشوابكه20150040115التمريضبكالوريوس14349

ي دومي20150040116التمريضبكالوريوس14350
ن احمد قاسم بثن أنثىحني 

أنثىضياء عبدالمجيد محمد الخطاطبه20150040117التمريضبكالوريوس14351

أنثىانوار حسن احمد صبيح20150040118التمريضبكالوريوس14352

ن نقوال اسكندر داود20150040119التمريضبكالوريوس14353 أنثىسولي 

ذكرمحمد يوسف محمد كماله20150040120التمريضبكالوريوس14354

أنثىافراح عيس يعقوب الفريحات20150040121التمريضبكالوريوس14355

ن فخري يوسف االمن 20150040122التمريضبكالوريوس14356 أنثىرني 

أنثىروان قاسم محمد شواقفه20150040123التمريضبكالوريوس14357

أنثىشيماء عاكف سليمان شطناوى20150040126التمريضبكالوريوس14358

أنثىرهف محمود علي العنانزه20150040127التمريضبكالوريوس14359

ي خليل20150040128التمريضبكالوريوس14360
أنثىساره ركان خليل بثن

أنثىدانا موفق احمد الدرابسه20150040129التمريضبكالوريوس14361

أنثىهديل يارس احمد غنام20150040130التمريضبكالوريوس14362

ن20150040132التمريضبكالوريوس14363 أنثىرنا محمد عزام الزواتي 

ي محمود زيتون20150040133التمريضبكالوريوس14364
أنثىسناء حنفن

أنثىبراء سعود حمد أبوليمون20150040134التمريضبكالوريوس14365

ن احمد فياض20150040135التمريضبكالوريوس14366 أنثىرانيا حسي 

أنثىمريم نضال محمد تيسن  صالح20150040136التمريضبكالوريوس14367

ذكراحمد عبدالنور احمد قصاص20150040137التمريضبكالوريوس14368

أنثىريم يارس احمد اسماعيل20150040138التمريضبكالوريوس14369

ي نرص20150040139التمريضبكالوريوس14370
ى عبدهللا يعقوب بثن أنثىبشر

أنثىعليا عماد يوسف الخطيب20150040140التمريضبكالوريوس14371

أنثىسماح مضعان محمد ابوصيام20150040141التمريضبكالوريوس14372

أنثىريما نايف محمود القريشات20150040143التمريضبكالوريوس14373

أنثىرشا فوزى محمود وديان20150040144التمريضبكالوريوس14374

افنان علي احمد ابوالعسل20150040145التمريضبكالوريوس14375
أنثى

ن20150040146التمريضبكالوريوس14376 ذكرقتيبه احمد محمود ياسي 

ي20150040147التمريضبكالوريوس14377
ذكريزن حسن فرحان المومثن

أنثىرؤى يوسف محمد مقابله20150040150التمريضبكالوريوس14378

ذكرمحمد فاروق محمد العمرى20150040151التمريضبكالوريوس14379

أنثىبيان احمد محمد مقدادى20150040152التمريضبكالوريوس14380

أنثىتيماء غصاب عيس الزيوت20150040154التمريضبكالوريوس14381

ي مرتضن20150040157التمريضبكالوريوس14382
أنثىوسام سالم حسن بثن
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أنثىختام نظمي احمد النعامنه20150040158التمريضبكالوريوس14383

ي20150040159التمريضبكالوريوس14384 اسماء محمد سليمان الزعث 
أنثى

ي20150040161التمريضبكالوريوس14385
ذكرطارق زياد خالد لهوانن

ات20150040163التمريضبكالوريوس14386 ن أنثىخديجه سليمان االبراهيم عنن 

ذكرخالد نعمان خالد الرحابنه20150040165التمريضبكالوريوس14387

سعاد احمد علي الحامد20150040166التمريضبكالوريوس14388
أنثى

هديل حسن علي براهمه20150040167التمريضبكالوريوس14389
أنثى

ن بدور20150040168التمريضبكالوريوس14390 أنثىاسيل جعفر حسي 

ي20150040169التمريضبكالوريوس14391
ي هانن

ن عمر محمود بثن أنثىبني 

س20150040170التمريضبكالوريوس14392 أنثىمالك محمد اسماعيل بين 

ذكرعاهد علي محمد ابو غياظه20150040172التمريضبكالوريوس14393

أنثىدانا عبدهللا محمود جراح20150040173التمريضبكالوريوس14394

ن الزومط20150040174التمريضبكالوريوس14395 أنثىنور مروان حسي 

أنثىراما منن  محمد عبيدات20150040175التمريضبكالوريوس14396

أنثىايمان رائد صالح البطايحه20150040176التمريضبكالوريوس14397

ذكرحسن مدحت حسن ابو الطيف20150040177التمريضبكالوريوس14398

ذكرعلي مصطفن سالم هياجنه20150040178التمريضبكالوريوس14399

أنثىتفر عادل محمد الطرادات20150040179التمريضبكالوريوس14400

ي20150040180التمريضبكالوريوس14401 أنثىعهد خالد عبدالقادر الحىح 

ذكرلؤي رياض رويلي الخمايسه20150040181التمريضبكالوريوس14402

ذكرعصام ماجد علي الوديان20150040182التمريضبكالوريوس14403

أنثىمالك عمر خالد اليونس20150040183التمريضبكالوريوس14404

أنثىامل مهند زيد العمرى20150040184التمريضبكالوريوس14405

ذكرمحمد عبدهللا علي الجراح20150040185التمريضبكالوريوس14406

أنثىروان فيصل محمود القادرى20150040186التمريضبكالوريوس14407

ذكربهاء الدين بسام رضوان ابوجلبان20150040187التمريضبكالوريوس14408

ذكرهاشم ابراهيم عبد هللا فحماوي20150040188التمريضبكالوريوس14409

أنثىبيادر ابراهيم سليمان ابو عرار20150040189التمريضبكالوريوس14410

أنثىرهام خالد ابراهيم مرصي20150040190التمريضبكالوريوس14411

ذكرحمزة ابراهيم محمود واكد20150040192التمريضبكالوريوس14412

ذكرمحمد محمود حسن ابو اللطيف20150040193التمريضبكالوريوس14413

ن محمد عبدهللا الهزايمه20150040194التمريضبكالوريوس14414 أنثىحني 

ن نايف صالح الجرارحه20150040195التمريضبكالوريوس14415 ذكرمعنر

ذكرهيثم عقاب عبدالقادر الصمادى20150040196التمريضبكالوريوس14416

ذكرقاسم محمد قاسم عبيدات20150040197التمريضبكالوريوس14417

أنثىانتصار منن  خليل بريك20152040001التمريضبكالوريوس14418

أنثىهيا سليمان محمود عبيدات20152040002التمريضبكالوريوس14419

أنثىمرح سليمان خلف حجات20152040003التمريضبكالوريوس14420

ي الفهيد20152040005التمريضبكالوريوس14421 ذكراسالم عبدهللا وهث 

ي صالح قواسمه20152040006التمريضبكالوريوس14422
أنثىايناس هانن

أنثىشذى ابراهيم عبدالقادر الزغول20152040007التمريضبكالوريوس14423

ذكرعبدهللا احمد عبدهللا القسيم20152040008التمريضبكالوريوس14424

ي20152040009التمريضبكالوريوس14425
ي هانن

ذكرمحمد غسان محمد بثن

ذكرلؤي محسن نارص المصطفن20152040010التمريضبكالوريوس14426

أنثىنبيله احمد ذياب الجراح20152040011التمريضبكالوريوس14427

ذكرعبيده احمد سليمان البعول20152040012التمريضبكالوريوس14428

روان احمد علي ربابعه20152040013التمريضبكالوريوس14429
أنثى

ن خالد قديسات20152040015التمريضبكالوريوس14430 أنثىايمان حسي 

ذكرمحمود محمد محمود الوادى20152040016التمريضبكالوريوس14431

أنثىارساء زيد محمود الشدوح20152040017التمريضبكالوريوس14432

ذكرسند نايف حسن بدارنه20152040019التمريضبكالوريوس14433
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أنثىمالك يارس محمود جرادات20152040020التمريضبكالوريوس14434

ي20152040021التمريضبكالوريوس14435
ذكرمحمد نبيل محمد حطيثن

أنثىندى منصور سالم الخصاونه20152040022التمريضبكالوريوس14436

أنثىهديل محمد طالل الجراح20152040023التمريضبكالوريوس14437

أنثىميس خالد محمود الشياب20152040026التمريضبكالوريوس14438

ذكرعبدهللا بالل عبدهللا عبيدات20152040027التمريضبكالوريوس14439

ي الدين مجاهد علي العفيف20152040028التمريضبكالوريوس14440
ذكرتفر

أنثىصفاء بسام حسن الشويات20152040029التمريضبكالوريوس14441

ذكرانس عبدالكريم محمود فقيه20152040030التمريضبكالوريوس14442

ن يوسف سليمان بعاره20152040031التمريضبكالوريوس14443 ذكرمعنر

أنثىهديل زيد خلف القضاه20152040032التمريضبكالوريوس14444

أنثىهدى عبد الوهاب حقوص محمد20152040033التمريضبكالوريوس14445

ي اسماعيل20152040035التمريضبكالوريوس14446
تيماء محمد علي بثن

أنثى

ي20152040036التمريضبكالوريوس14447 ياره خلدون عمر مغرن 
أنثى

أنثىشهد مهند ابراهيم العمرى20152040039التمريضبكالوريوس14448

ي20152040042التمريضبكالوريوس14449
ذكرمحمد فوزي قاسم الشانن

ذكرمصطفن جمال مصطفن ابو الهيجاء20152040045التمريضبكالوريوس14450

ي20152040046التمريضبكالوريوس14451
أنثىمنار محمود جهاد اللوبانن

ن الجراح20152040048التمريضبكالوريوس14452 أنثىامل بسام امي 

أنثىتفر محمد صالح عودات20152040049التمريضبكالوريوس14453

مان20152040051التمريضبكالوريوس14454 ن الشر أنثىساره ابراهيم حسي 

أنثىفاطمه محمد عبد اللطيف فايد20152040053التمريضبكالوريوس14455

أنثىشذى محمود عبداللطيف ابو سمره20152040056التمريضبكالوريوس14456

أنثىرؤى باسل احمد عنانبه20152040057التمريضبكالوريوس14457

أنثىصباح محمد طالل محمد20152040059التمريضبكالوريوس14458

فاطمه عبدالكريم علي طاهر جواد20152040060التمريضبكالوريوس14459
أنثى

ذكرعيس ايرو غربا 20152040063التمريضبكالوريوس14460

ذكرامينو عبدهللا  20152040064التمريضبكالوريوس14461

ذكرابراهيم تاسؤ  20152040065التمريضبكالوريوس14462

ذكرعلي شيما ابوبكر 20152040066التمريضبكالوريوس14463

ذكرمبارك ابو حسن 20152040067التمريضبكالوريوس14464

ي  20152040068التمريضبكالوريوس14465 ذكرامينو مغاج 

ذكرسيف الدين اسحق يوسف الطيظي20152040070التمريضبكالوريوس14466

ن عبدهللا يوسف الرجوب20152040071التمريضبكالوريوس14467 أنثىياسمي 

ذكرمحمد رسحان حسن الوديان20152040072التمريضبكالوريوس14468

ذكرمحمد منذر محمد الصمادى20152040073التمريضبكالوريوس14469

أنثىفرح يوسف مصطفن العمرات20152040074التمريضبكالوريوس14470

ذكرفواز نادر اندراوس بنورة20152040075التمريضبكالوريوس14471

ي20152040076التمريضبكالوريوس14472
 عصام علي المومثن

ن أنثىحني 

ن غرايبه20152040077التمريضبكالوريوس14473 ذكرمعاذ احمد امي 

أنثىنادين زياد شالش شياب20152040078التمريضبكالوريوس14474

مان20152040079التمريضبكالوريوس14475 ذكريوسف عمر ذياب الشر

ي طه20152040081التمريضبكالوريوس14476
ن بثن أنثىشهرزاد قضي حسي 

ذكرابراهيم محمود ابراهيم الجراح20152040082التمريضبكالوريوس14477

أنثىانجلينا ايمن موفق دامر20152040083التمريضبكالوريوس14478

ذكراحمد ايمن احمد ابوحمدان20152040084التمريضبكالوريوس14479

أنثىسجود مصطفن صالح نعامنه20152040085التمريضبكالوريوس14480

روان علي عابد بصبوص20152040086التمريضبكالوريوس14481
أنثى

ي عبدالرحمن ابوفارس20152040087التمريضبكالوريوس14482
أنثىسوسن عونن

أنثىاسيل خالد خلف المخاتره20152040089التمريضبكالوريوس14483

أنثىاسيل رائد فريد شويات20152040091التمريضبكالوريوس14484
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أنثىساره عامر محمود عزام20152040093التمريضبكالوريوس14485

ذكرمعن عبدالرحيم احمد يعقوب20152040094التمريضبكالوريوس14486

ذكرعمر علي موىس حمود20152040095التمريضبكالوريوس14487

أنثىارساء احمد نارص التميمي20152040096التمريضبكالوريوس14488

ذكرحسان احمد عبدالرحمن الشياب20152040097التمريضبكالوريوس14489

ي20152040099التمريضبكالوريوس14490
ي عبدالغثن

ذكرثائر محمد مصطفن بثن

ذكرصهيب جميل محمد خباص20152040101التمريضبكالوريوس14491

أنثىرغد احمد ارشيد دواهده20152040102التمريضبكالوريوس14492

ن محمد عطار20152040103التمريضبكالوريوس14493 أنثىديمه امي 

أنثىنداء االسالم محمد سليمان العابد20152040104التمريضبكالوريوس14494

ذكرمجد ايمن منصور الهويدى20152040106التمريضبكالوريوس14495

أنثىنور عبدالفتاح احمد حجازي20152040107التمريضبكالوريوس14496

ذكرعمر محمد عمر العمري20152040108التمريضبكالوريوس14497

أنثىهدايه بسام حسن ابوزلطه20152040111التمريضبكالوريوس14498

أنثىسىح  محمد حافظ صوالحه20152040112التمريضبكالوريوس14499

 عماد علي الحياصات20152040113التمريضبكالوريوس14500
ن أنثىياسمي 

ذكرفالح خالدي  20152040115التمريضبكالوريوس14501

أنثىريما خالد جميل عباس20152040116التمريضبكالوريوس14502

ي خالد عليان الحوامدة20158040001التمريضبكالوريوس14503
أنثىتهانن

ذكرموىس ابراهيم محمد الجوارنه20160040002التمريضبكالوريوس14504

ن حسام ابراهيم مصبح20160040004التمريضبكالوريوس14505 ذكرمعي 

ن ابوليمون20160040005التمريضبكالوريوس14506 ذكراحمد فرج حسي 

فات20160040007التمريضبكالوريوس14507 يان الشر ذكرعبدالرزاق زايد رسر

ذكرايهم عمر سالم الزبون20160040008التمريضبكالوريوس14508

فرح عادل علي بواعنه20160040009التمريضبكالوريوس14509
أنثى

ي عبدالرزاق قديسات20160040010التمريضبكالوريوس14510
أنثىامنه هانن

ي عيس20160040013التمريضبكالوريوس14511
أنثىسناء محمد عبدالكريم بثن

فرح باسم علي الزغل20160040014التمريضبكالوريوس14512
أنثى

أنثىروان هيثم يوسف داود20160040015التمريضبكالوريوس14513

ن ابوربيع20160040017التمريضبكالوريوس14514 ذكرخالد غالب حسي 

ات20160040018التمريضبكالوريوس14515 ذكرصالح الدين تيسن  سعيد نصن 

أنثىصفاء محمد محسن خشان20160040021التمريضبكالوريوس14516

ن يحث  صالح زيتون20160040025التمريضبكالوريوس14517 أنثىياسمي 

ي20160040026التمريضبكالوريوس14518
ي هانن

أنثىاسيل جهاد نارص بثن

رشا احمد علي الزبون20160040027التمريضبكالوريوس14519
أنثى

أنثىحنان محمد حسن القنج20160040028التمريضبكالوريوس14520

أنثىافنان عبدالفتاح احمد منصور20160040029التمريضبكالوريوس14521

أنثىمجد احمد محمد الديري20160040030التمريضبكالوريوس14522

هبه علي صبح شتيات20160040031التمريضبكالوريوس14523
أنثى

ي علي المساعده20160040032التمريضبكالوريوس14524
أنثىتفر راضن

أنثىسندس محمد صالح عودات20160040034التمريضبكالوريوس14525

أنثىساره جمعه سليمان ابواسليم20160040035التمريضبكالوريوس14526

مان20160040036التمريضبكالوريوس14527 أنثىغيداء فراس محمد رسر

أنثىشفاء محمود بهجت الرواشده20160040037التمريضبكالوريوس14528

ن حرب20160040038التمريضبكالوريوس14529 أنثىمالك عبدالرحمن حسي 

ي20160040039التمريضبكالوريوس14530
أنثىفاطمه محمد طالل كنانن

أنثىفرح احمد محمد الحوري20160040040التمريضبكالوريوس14531

ن موىس الذيابات20160040041التمريضبكالوريوس14532 أنثىرغد حسي 

أنثىجثن محمود عبدهللا العمري20160040042التمريضبكالوريوس14533

ن محمود عبدالرحمن كراسنه20160040043التمريضبكالوريوس14534 أنثىحني 

أنثىصابرين خليل حامد الفضو ل20160040044التمريضبكالوريوس14535
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أنثىلوردا ماهر محمد العزه20160040045التمريضبكالوريوس14536

أنثىلم احمد فالح العمري20160040046التمريضبكالوريوس14537

ن20160040047التمريضبكالوريوس14538 ي ياسي 
أنثىسىح  عبدالقادر محمد بثن

ن20160040048التمريضبكالوريوس14539 ي محمود حسي 
أنثىرنا حسثن

أنثىسجا صفوان محمد خليل20160040049التمريضبكالوريوس14540

أنثىدانيا منيب عبدالمنعم عبدهللا20160040051التمريضبكالوريوس14541

ورده علي محمد حرب20160040052التمريضبكالوريوس14542
أنثى

أنثىساره سامح جميل الصمادى20160040053التمريضبكالوريوس14543

أنثىساره محمد عبدالكريم بطاينه20160040054التمريضبكالوريوس14544

أنثىصبا محمود سليمان عيس20160040055التمريضبكالوريوس14545

أنثىغصون فايز مصطفن البحيضي20160040057التمريضبكالوريوس14546

ذكرفوزي محمد فوزي الوديان20160040062التمريضبكالوريوس14547

أنثىهدير احمد صالح محاجنه20160040064التمريضبكالوريوس14548

أنثىسىح  محمد صالح الدوالت20160040065التمريضبكالوريوس14549

أنثىرهف سالم نايف العسود20160040066التمريضبكالوريوس14550

أنثىرهام عمر احمد المراشده20160040067التمريضبكالوريوس14551

ين20160040068التمريضبكالوريوس14552 أنثىشيماء نافع موىس الصغن 

أنثىصفاء كامل محمد مسامح20160040070التمريضبكالوريوس14553

ات20160040071التمريضبكالوريوس14554 أنثىالزهراء ابراهيم محمود الشقن 

ي احمد20160040072التمريضبكالوريوس14555
أنثىسىح  زهن  احمد بثن

أنثىلم اياد محمد الحمورى20160040076التمريضبكالوريوس14556

أنثىعرين عبدالمهدي محمد بواعنه20160040077التمريضبكالوريوس14557

أنثىايه حامد احمد الزغول20160040078التمريضبكالوريوس14558

ادقه20160040079التمريضبكالوريوس14559 أنثىرغد صالح محمد رسر

مان20160040080التمريضبكالوريوس14560 ذكرحذيفه علي محمد الشر

أنثىساره احمد عبدالرحيم الحراحشه20160040081التمريضبكالوريوس14561

ذكرليث علي نوفان ساليمه20160040082التمريضبكالوريوس14562

ذكرعماد نجمي  20160040085التمريضبكالوريوس14563

أنثىفاطمه ايوانا بكريه  20160040086التمريضبكالوريوس14564

أنثىوردة صالح  20160040087التمريضبكالوريوس14565

ذكرصالح مرادات  20160040088التمريضبكالوريوس14566

ذكرخالد ابو ليل  20160040089التمريضبكالوريوس14567

أنثىشهناز خمايسي  20160040090التمريضبكالوريوس14568

ي ابو زبيده20160040091التمريضبكالوريوس14569
أنثىريم نظمي حسثن

ذكراسامة علي خميس الزيادنة20160040093التمريضبكالوريوس14570

رزان اسامه علي العمرى20160040094التمريضبكالوريوس14571
أنثى

أنثىتيماء فاروق صالح العمرى20160040095التمريضبكالوريوس14572

ذكروسام محمد جابر عكور20160040097التمريضبكالوريوس14573

ذكروىلي الدين عصام محمود اشلول20160040098التمريضبكالوريوس14574

ذكرقيس محمود احمد عبابنه20160040099التمريضبكالوريوس14575

ذكرعلي مظهر علي عبيدات20160040101التمريضبكالوريوس14576

ذكريزن عبدالمنعم ابراهيم مهيدات20160040103التمريضبكالوريوس14577

أنثىمجد محمود يوسف ابوخيط20160040104التمريضبكالوريوس14578

ن الشاعر20160040105التمريضبكالوريوس14579 ذكرمحمد يارس حسي 

ذكرباسل مصاروه  20160040106التمريضبكالوريوس14580

أنثىيارا يارس ابراهيم الخطيب20160040107التمريضبكالوريوس14581

ن طالب العبدالرزاق20160040108التمريضبكالوريوس14582 ذكراحمد حسي 

ذكرمأمون احمد متعب الخطيب20160040109التمريضبكالوريوس14583

أنثىاسالم محمد عمر عمر20160040110التمريضبكالوريوس14584

ذكرانس ماهر عبداللطيف كبها20160040111التمريضبكالوريوس14585

أنثىرهام محمود سليمان القرعان20160040112التمريضبكالوريوس14586
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ذكرعلي حسن علي مزاري20160040113التمريضبكالوريوس14587

أنثىسىح  عمر يوسف البطاح20160040114التمريضبكالوريوس14588

أنثىدعاء محمد يوسف جالبنه20160040115التمريضبكالوريوس14589

ي20160040116التمريضبكالوريوس14590
أنثىارساء نسيم عبدهللا المومثن

أنثىازهار عبدالرؤوف خلف اليحث 20160040117التمريضبكالوريوس14591

أنثىهبه نبيل نزيه السليم20160040118التمريضبكالوريوس14592

أنثىامامه احمد محمود العكش20160040119التمريضبكالوريوس14593

رغد علي محمد عبيدات20160040120التمريضبكالوريوس14594
أنثى

أنثىروان عيس محمد االخرس20160040121التمريضبكالوريوس14595

انفال علي محمد رواشده20160040122التمريضبكالوريوس14596
أنثى

ي فواز20160040123التمريضبكالوريوس14597
ن فواز عبدالقادر بثن أنثىحني 

هبه علي سعيد الشاعر20160040124التمريضبكالوريوس14598
أنثى

ذكرموىس صبىحي حمدان شبلي20160040125التمريضبكالوريوس14599

ات20160040126التمريضبكالوريوس14600 أنثىمرح احمد محمد النصن 

ي احمد عبد الكريم رواشده20160040127التمريضبكالوريوس14601
ذكرهانن

ايمان هايل علي قواقزه20160040128التمريضبكالوريوس14602
أنثى

ى محمد خالد المناصن 20160040129التمريضبكالوريوس14603 أنثىبشر

أنثىمارتينا صادق احمد اخودنيا20160040130التمريضبكالوريوس14604

ذكرعمار يارس موىس الزغول20160040131التمريضبكالوريوس14605

مان20160040132التمريضبكالوريوس14606 أنثىرحمه محمود يحث  الشر

ذكرمعاويه خالد ابراهيم الحمورى20160040133التمريضبكالوريوس14607

أنثىهند طلب عليان ابوعرار20160040134التمريضبكالوريوس14608

ي20160040135التمريضبكالوريوس14609 أنثىساره نافذ سالم السمن 

ذكراحمد عبدالوهاب مصلح القضاه20160040136التمريضبكالوريوس14610

ذكرعبدهللا عبداللطيف محمد عالونه20160040137التمريضبكالوريوس14611

أنثىاسيل محمد يوسف عطايا20160040138التمريضبكالوريوس14612

أنثىبنان لؤى كاتب دحادحه20160040139التمريضبكالوريوس14613

ي20160040140التمريضبكالوريوس14614
أنثىمثن محمد عوض الطعانن

أنثىبسمه عبدالحميد راغب عبد الهادي20162040001التمريضبكالوريوس14615

ي كنعان  20162040002التمريضبكالوريوس14616
ذكررانن

أنثىميسون زهن  محمود قناه20162040003التمريضبكالوريوس14617

أنثىالنا هيثم محمود عماوي20162040004التمريضبكالوريوس14618

أنثىتسنيم وليد محمد داود20162040005التمريضبكالوريوس14619

أنثىكاميليا عامر داود ظاظا20162040007التمريضبكالوريوس14620

أنثىدانيه عيس يوسف بكر20162040008التمريضبكالوريوس14621

أنثىنسايم ايمن ابراهيم الصمادى20162040009التمريضبكالوريوس14622

يارا امجد علي سعيفان20162040010التمريضبكالوريوس14623
أنثى

أنثىابتهال محمدخن  صالح ابوصهيون20162040012التمريضبكالوريوس14624

ذكراحمد محمود علي عمايره20162040014التمريضبكالوريوس14625

أنثىرهف عمر مصطفن العمرى20162040015التمريضبكالوريوس14626

ي20162040016التمريضبكالوريوس14627
أنثىاالء اسماعيل عبدهللا دلقمونن

ن عيس البطاينة20162040017التمريضبكالوريوس14628 ذكرعمر محمدامي 

ي احمد20162040018التمريضبكالوريوس14629
نور احمد علي بثن

أنثى

أنثىرزان نبيل احمد البطوش20162040019التمريضبكالوريوس14630

مان20162040020التمريضبكالوريوس14631 ذكرالحارث عبدهللا حامد الشر

ي20162040021التمريضبكالوريوس14632
أنثىرؤى نرصى عارف مومثن

ي يونس20162040023التمريضبكالوريوس14633
رند علي احمد بثن

أنثى

ذكرقضي نضال محمود العيارصه20162040024التمريضبكالوريوس14634

أنثىمالك اسامه منصور الغماز20162040025التمريضبكالوريوس14635

ي20162040030التمريضبكالوريوس14636 ن أنثىمها حسن محسن العنن

أنثىانوار سعايده  20162040031التمريضبكالوريوس14637
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أنثىسناء رسمي عوض شناق20162040033التمريضبكالوريوس14638

ريم علي عيس الغانم20162040036التمريضبكالوريوس14639
أنثى

ذكريوسف احمد محمد العبسي20162040037التمريضبكالوريوس14640

أنثىغفران فرحات عباس فضل20162040038التمريضبكالوريوس14641

ي جميل احمد20162040039التمريضبكالوريوس14642
ذكرحسام هانن

أنثىايمان رياض محمود الرشيدات20162040040التمريضبكالوريوس14643

ن حسن عباس20162040041التمريضبكالوريوس14644 أنثىوديعة عبدالحسي 

أنثىسونيا صالح محمود الغزو20162040043التمريضبكالوريوس14645

ي20162040044التمريضبكالوريوس14646 مريم علي محمود الخرنون 
أنثى

أنثىكناري ابو عرار  20162040045التمريضبكالوريوس14647

أنثىدانه محمود خليل قديسات20162040046التمريضبكالوريوس14648

ن عامر احمد المعابره20162040047التمريضبكالوريوس14649 أنثىنيفي 

ي20162040048التمريضبكالوريوس14650
ذكريحث  ضيف هللا علي المسلمانن

ذكرمنتظر محمدرضا ابراهيم يوسف20162040050التمريضبكالوريوس14651

ي20162040052التمريضبكالوريوس14652 أنثىفاطمه محمد نايف حربىح 

أنثىوالء عوض حسن دعيبس20162040053التمريضبكالوريوس14653

ذكرعارف محمد عارف عبدالفتاح20162040054التمريضبكالوريوس14654

ي20162040055التمريضبكالوريوس14655
أنثىانوار وليد عبدالمجيد ابوضانن

ذكرابراهيم خليل ابراهيم اغباريه20162040056التمريضبكالوريوس14656

ذكرمحمد عاطف محمد غانم20162040057التمريضبكالوريوس14657

أنثىرهف هشام فارس عتوم20162040058التمريضبكالوريوس14658

ذكرمحمود هاشم محمود قاسم20162040059التمريضبكالوريوس14659

أنثىرانيه ابو عرار  20162040060التمريضبكالوريوس14660

ين سليمان احمد الطلقات20162040061التمريضبكالوريوس14661 أنثىشن 

ذكرمحمد رمضان اسعد الرمىحي20162040062التمريضبكالوريوس14662

ي عيس20162040063التمريضبكالوريوس14663
أنثىارساء معتصم حسن بثن

ذكرمحمد فايز صقر جرادات20162040064التمريضبكالوريوس14664

أنثىديما يوسف محمد عيد القرعان20162040065التمريضبكالوريوس14665

ذكرعبيده ايمن احمد عالونه20162040066التمريضبكالوريوس14666

ذكرغانم عمر عبدالقادر العمري20162040067التمريضبكالوريوس14667

أنثىفتون نارص محمود خصيب20162040068التمريضبكالوريوس14668

أنثىدانيه جن  عبد الجبار مخيمر20162040069التمريضبكالوريوس14669

يىحي20162040072التمريضبكالوريوس14670 ذكرمحمد عبدهللا احمد مسنر

تهليل علي محمد خاشوقه20162040073التمريضبكالوريوس14671
أنثى

أنثىتسنيم بسام يوسف شتيوى20162040074التمريضبكالوريوس14672

ذكرمحمد هيثم احمد الدواغره20162040075التمريضبكالوريوس14673

ذكرنزار يونس اسماعيل الطويل20162040076التمريضبكالوريوس14674

أنثىايه خالد عقله نجادات20162040077التمريضبكالوريوس14675

روان عبدالسالم عارف زقيلي20162040078التمريضبكالوريوس14676
أنثى

أنثىمجد عبدالرحمن محمد اليوسف20162040079التمريضبكالوريوس14677

أنثىدعاء عصام صالح الكردي20162040080التمريضبكالوريوس14678

أنثىافنان جمعه عبد الونيس عبود20162040082التمريضبكالوريوس14679

ي20162040083التمريضبكالوريوس14680 بيان عصام سليمان الزعث 
أنثى

ذكرحمزه عمر عبدالرحمن ابوالرب20162040084التمريضبكالوريوس14681

ن العبسي20162040085التمريضبكالوريوس14682 أنثىغصون زاهر حسي 

ذكراوس علي قاسم الطويط20162040086التمريضبكالوريوس14683

ذكراحمد رائد محمد الخطيب20162040087التمريضبكالوريوس14684

ذكرمحمد نوح محمد كساسبه20162040088التمريضبكالوريوس14685

سالم علي عقله ابوملحم20162040089التمريضبكالوريوس14686
أنثى

أنثىتفر معن محمود العيارصه20162040090التمريضبكالوريوس14687

أنثىايه احمد صالح رواشده20162040091التمريضبكالوريوس14688
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ذكرشهم عمر خازر الجبور20162040092التمريضبكالوريوس14689

ذكرعلي محمد علي طه20162040093التمريضبكالوريوس14690

ذكرسيف الدين بالل سليمان العراقنة20162040094التمريضبكالوريوس14691

أنثىسناء محمود احمد عمر      20120042001القبالةبكالوريوس14692

أنثىلينا فيصل عبدالعزيز الجندى20120042002القبالةبكالوريوس14693

أنثىامل سالم محمد الطويل20122042001القبالةبكالوريوس14694

أنثىوجدان حسن مصطفن ابوكايد20130042001القبالةبكالوريوس14695

أنثىغصون محمد ابراهيم العرود20132042001القبالةبكالوريوس14696

أنثىروان نعيم اسماعيل رزق20140042001القبالةبكالوريوس14697

أنثىسوار محمود محمد كوفىحي20142042001القبالةبكالوريوس14698

أنثىرايات خالد عايد مقدادي20142042004القبالةبكالوريوس14699

أنثىوعد ابراهيم خليل ابو جوده20142042005القبالةبكالوريوس14700

أنثىسىح  عثمان محمد علي20142042006القبالةبكالوريوس14701

أنثىلبثن كاتب فهاد الحوري20142042007القبالةبكالوريوس14702

روان محمود علي االحمد20142042008القبالةبكالوريوس14703
أنثى

أنثىخوله يوسف علي جبيالت20142042009القبالةبكالوريوس14704

ي علي الشحادات20142042010القبالةبكالوريوس14705 أنثىسندس حرن 

أنثىعبن  هشام خليل أبوجلبان20142042011القبالةبكالوريوس14706

أنثىمريم منن  عدنان عوض20142042012القبالةبكالوريوس14707

أنثىلبثن عبدالرحمن هزاع الكوفىحي20142042014القبالةبكالوريوس14708

دعد سامي نهار الدقامسه20142042015القبالةبكالوريوس14709
أنثى

أنثىارساء حسن محمد الصمادى     20150042001القبالةبكالوريوس14710

أنثىديمه عبدالمهدى محمد صوالحه20150042003القبالةبكالوريوس14711

أنثىمالك صقر محمود حسن20150042005القبالةبكالوريوس14712

مان20150042006القبالةبكالوريوس14713 ن محمد سالم الشر أنثىحني 

ي20150042007القبالةبكالوريوس14714
أنثىانعام محمد عبدالرحمن القريسر

أنثىامنه صالح يوسف ابوزينه20150042009القبالةبكالوريوس14715

أنثىرغد احمد محمود جرادات20150042010القبالةبكالوريوس14716

أنثىتفر اكرم عبدالرزاق قديسات20150042012القبالةبكالوريوس14717

أنثىضياء عمر محمد عباس20150042013القبالةبكالوريوس14718

أنثىدنيا محمد احمد الصمادي20150042014القبالةبكالوريوس14719

ي محمود مغاري20150042015القبالةبكالوريوس14720
أنثىصفاء عونن

أنثىسندس حمد محسن خشان20152042001القبالةبكالوريوس14721

أنثىوالء نرصي خالد سليمان20152042002القبالةبكالوريوس14722

تس  20152042004القبالةبكالوريوس14723 أنثىميشيال سنر

أنثىرغد يوسف احمد زيتون20160042002القبالةبكالوريوس14724

ف ابراهيم عبدالفتاح20160042003القبالةبكالوريوس14725 أنثىهبه ارسر

أنثىايه عبدالرحمن احمد القريشات20160042004القبالةبكالوريوس14726

أنثىفاطمه يوسف عثمان ابوطه20160042006القبالةبكالوريوس14727

أنثىايات خالد احمد ابوالشيخ20160042007القبالةبكالوريوس14728

ي20160042009القبالةبكالوريوس14729
فر مها علي عواد مشر

أنثى

أنثىيمان االيمن محمد الحموري20160042010القبالةبكالوريوس14730

ن احمد عقله دارصبح20160042011القبالةبكالوريوس14731 أنثىحني 

ازهار حمزه علي ابودامس20160042012القبالةبكالوريوس14732
أنثى

ن فهمي محمود رسحان20160042014القبالةبكالوريوس14733 أنثىفلسطي 

ي حمد20160042016القبالةبكالوريوس14734
ن بثن أنثىساره ايمن حسي 

أنثىمجد رائد طالب ابوسيف20160042017القبالةبكالوريوس14735

ي مخزوم20160042018القبالةبكالوريوس14736
أنثىساجده محمد احمد بثن

ي مفرج20160042019القبالةبكالوريوس14737
أنثىغدير نضال احمد بثن

 كمال علي زومط20160042020القبالةبكالوريوس14738
أنثىتفر

ي20160042021القبالةبكالوريوس14739
أنثىلبنه فوزى سليم المومثن
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ي20160042022القبالةبكالوريوس14740 يف سليمان الزعث  ن رسر أنثىياسمي 

أنثىرهف قاسم محمد ربابعه20160042023القبالةبكالوريوس14741

أنثىدانيه يوسف سلمان عيال سلمان20160042024القبالةبكالوريوس14742

أنثىعاتكه عماد محمود نجادات20160042025القبالةبكالوريوس14743

ى مأمون تركي السالم20160042026القبالةبكالوريوس14744
أنثىبشر

فرات احمد علي زواهره20160042027القبالةبكالوريوس14745
أنثى

أنثىاكرام وليد خرصن ربيع20160042028القبالةبكالوريوس14746

أنثىبتول محمد عوض محمود20160042029القبالةبكالوريوس14747

منال علي محمد عبدالرحمن20162042001القبالةبكالوريوس14748
أنثى

أنثىوعد موىس محمد عالونه20162042002القبالةبكالوريوس14749

ن20162042004القبالةبكالوريوس14750 ي ياسي 
أنثىمروه نرص الدين محمود بثن

أنثىداليا هايل قاسم السلمان20162042005القبالةبكالوريوس14751

ي20162042006القبالةبكالوريوس14752
لياىلي عزام عبداللطيف السوفر

أنثى

أنثىبيان خالد محمد ربابعه20162042007القبالةبكالوريوس14753

ن عبد هللا ابراهيم20062050299طب و جراحة األسنانبكالوريوس14754 أنثىنادين امي 

ذكرعماد عز الدين محمد الروسان20072050291طب و جراحة األسنانبكالوريوس14755

ي20072050292طب و جراحة األسنانبكالوريوس14756 ذكرمحمد عيس عطيه المطن 

ذكرعبد الوهاب صالح ندى الشمري20081050001طب و جراحة األسنانبكالوريوس14757

أنثىلمياء سعود سمن  الخليدان20082050039طب و جراحة األسنانبكالوريوس14758

أنثىامنه صالح الدين محمد احمد الربعه20082050302طب و جراحة األسنانبكالوريوس14759

أنثىفاطمه عبد رب الرسول حسن ال نارص20082050322طب و جراحة األسنانبكالوريوس14760

ذكرانور شعالن شبل الكعيط20082050327طب و جراحة األسنانبكالوريوس14761

أنثىنعمه محمد عمر نور20090050066طب و جراحة األسنانبكالوريوس14762

أنثى"الحاج احمد"سامه فخري نواف 20092050250طب و جراحة األسنانبكالوريوس14763

ذكرسليمان موفق سليمان بشابشه20092050266طب و جراحة األسنانبكالوريوس14764

ي20092050267طب و جراحة األسنانبكالوريوس14765 ن ذكرصالح علي دبكل العنن

ذكرخالد عبد هللا علي الغامدي20092050270طب و جراحة األسنانبكالوريوس14766

ي20092050273طب و جراحة األسنانبكالوريوس14767
ذكرمجتث  حسن عبد هللا الدوجن

أنثىالعنود منصور احمد المكينه20092050274طب و جراحة األسنانبكالوريوس14768

ن حامد الرفاعي20092050275طب و جراحة األسنانبكالوريوس14769 ذكرحامد ياسي 

أنثىارساء عمر ضيف هللا المالكي20092050276طب و جراحة األسنانبكالوريوس14770

ذكرجهاد علي عبد القادر العماري20100050042طب و جراحة األسنانبكالوريوس14771

ذكرتامر مصطفن عبدهللا القضاة20100050056طب و جراحة األسنانبكالوريوس14772

أنثىساره صالح راشد البلوي20101050001طب و جراحة األسنانبكالوريوس14773

يف20102050014طب و جراحة األسنانبكالوريوس14774 ذكرغازي فائز فيصل الشر

ذكرفارس زهن  حسن العمري20102050016طب و جراحة األسنانبكالوريوس14775

ي20102050017طب و جراحة األسنانبكالوريوس14776
ذكرعبدهللا سعيد عبدهللا القحطانن

ي20102050022طب و جراحة األسنانبكالوريوس14777 ن ي العنن
ذكريزيد عبداللطيف حميد الفدعانن

ذكرمحمد مالك محمد حسان20102050108طب و جراحة األسنانبكالوريوس14778

ي20102050126طب و جراحة األسنانبكالوريوس14779 ن اسماء علي خليف غانم غانم العنن
أنثى

ي خليل ابراهيم احمد20102050228طب و جراحة األسنانبكالوريوس14780
أنثىكوثر رضن

ذكراحمد فوزي محمد خالد عبده20102050244طب و جراحة األسنانبكالوريوس14781

ن20102050248طب و جراحة األسنانبكالوريوس14782 أنثىامل عمر عبدالعزيز الشوفيي 

أنثىاساور نضال عبد الكاظم عبد الكاظم20102050303طب و جراحة األسنانبكالوريوس14783

ن20102050321طب و جراحة األسنانبكالوريوس14784 أنثىرناد زياد احمد المبيضي 

اري20102050322طب و جراحة األسنانبكالوريوس14785 ذكرعبد العزيز فهد خميس الشر

ذكرمحمود عبد المجيد محمد عمرو الكبن 20102050323طب و جراحة األسنانبكالوريوس14786

أنثىدعاء يوسف احمد المكينه20102050326طب و جراحة األسنانبكالوريوس14787

ي سليم العلوي20102050330طب و جراحة األسنانبكالوريوس14788 غدير مرج 
أنثى

أنثىآية مالك عمرور 20102050332طب و جراحة األسنانبكالوريوس14789

ي20102050333طب و جراحة األسنانبكالوريوس14790 ذكرحسام غازي دويرج الحرن 
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ي20102050334طب و جراحة األسنانبكالوريوس14791
أنثىمريم عبدهللا عايش القطيفن

ي20102050335طب و جراحة األسنانبكالوريوس14792
أنثىفاطمه عبدهللا عايش القطيفن

فاطمه فاضل علي المسلمي20102050336طب و جراحة األسنانبكالوريوس14793
أنثى

ذكرصادق مجدي صادق متوىلي20102050337طب و جراحة األسنانبكالوريوس14794

ديمه محمد علي ابنيان20110050071طب و جراحة األسنانبكالوريوس14795
أنثى

ايري20110050080طب و جراحة األسنانبكالوريوس14796 ي عدنان الشر
فاطمه علي خلفر

أنثى

ذكرشادي هايل كامل الشناق20110050083طب و جراحة األسنانبكالوريوس14797

ذكرعلي احمد حسن النعيمات20110050103طب و جراحة األسنانبكالوريوس14798

ذكرصهيب نارص عقله احمد20110050112طب و جراحة األسنانبكالوريوس14799

ذكراحمد وليد خالد الخطيب20110050114طب و جراحة األسنانبكالوريوس14800

ن خالد محمد عبد هللا20110050121طب و جراحة األسنانبكالوريوس14801 أنثىياسمي 

ذكراحمد محمود عبد الرحيم الحراحشة20110050125طب و جراحة األسنانبكالوريوس14802

ذكرطارق احمد محمد العبد الرزاق20110050127طب و جراحة األسنانبكالوريوس14803

أنثىلينا احمد سليمان الكوفىحي20110050129طب و جراحة األسنانبكالوريوس14804

ذكرالوليد خالد سليم البلوي20112050008طب و جراحة األسنانبكالوريوس14805

ي20112050009طب و جراحة األسنانبكالوريوس14806
ذكرنواف صالح سالم الزهرانن

ذكراحمد دحام فزاع نويران20112050010طب و جراحة األسنانبكالوريوس14807

أنثىنورا نارص محمد متعب نارص الرشيدي20112050017طب و جراحة األسنانبكالوريوس14808

ذكرعمر نسيب مىحي الدين رجوب20112050033طب و جراحة األسنانبكالوريوس14809

ذكرمحمد عبد هللا غانم الجبيلي20112050036طب و جراحة األسنانبكالوريوس14810

ي20112050042طب و جراحة األسنانبكالوريوس14811 أنثىهبة عبد العزيز فهد شالح عبدهللا العتيث 

أنثىسارة المؤيد  العظم  20112050048طب و جراحة األسنانبكالوريوس14812

ذكرانس محمد الصفدي 20112050049طب و جراحة األسنانبكالوريوس14813

ذكريحث  محمد باسل قنن  20112050053طب و جراحة األسنانبكالوريوس14814

ذكرمروان يوسف عبدهللا قرقز20112050059طب و جراحة األسنانبكالوريوس14815

ذكرغالب عادل غالب حداد20112050065طب و جراحة األسنانبكالوريوس14816

ي20112050071طب و جراحة األسنانبكالوريوس14817
أنثىنجوان فوزي عبد اللطيف فرحان الدوجن

ذكرخالد عبد الرحمن سعد الغامدي20112050072طب و جراحة األسنانبكالوريوس14818

أنثىبيان فؤاد رضن ال خليتيت20112050075طب و جراحة األسنانبكالوريوس14819

ذكرمحمد احمد ثامر المسعود20112050077طب و جراحة األسنانبكالوريوس14820

ذكرمحمد جواد نورالدين الهدمي20112050079طب و جراحة األسنانبكالوريوس14821

ن العطار20112050080طب و جراحة األسنانبكالوريوس14822 أنثىسندس عبد العزيز ابراهيم حسي 

ي20112050134طب و جراحة األسنانبكالوريوس14823
ي الجهثن

ذكرعبدالعزيز مطلق قبيل الذبيانن

ن بنت نظن   20112050159طب و جراحة األسنانبكالوريوس14824 أنثىنور فريزا جسمي 

ذكرعبد الفتاح بن رزاىلي  20112050166طب و جراحة األسنانبكالوريوس14825

ذكرمحمد فائز االيمان بن زلزلة رشيدي  20112050167طب و جراحة األسنانبكالوريوس14826

أنثىنبيله حنة بنت محمد رفيق  20112050168طب و جراحة األسنانبكالوريوس14827

ي  20112050170طب و جراحة األسنانبكالوريوس14828
ذكرمحمد شمن  بن قمر شوفن

أنثىنور  الفرحانا بنت عزمي  20112050176طب و جراحة األسنانبكالوريوس14829

ي20112050184طب و جراحة األسنانبكالوريوس14830 ذكراحمد حمود مسيفر العتيث 

ي20112050186طب و جراحة األسنانبكالوريوس14831
ذكرمسفر جابر محمد القحطانن

ذكرفيصل يحث  محمد شاجري20112050205طب و جراحة األسنانبكالوريوس14832

أنثىروان محمد خلف عودات20112050219طب و جراحة األسنانبكالوريوس14833

شفاء احمد علي القضاه20112050225طب و جراحة األسنانبكالوريوس14834
أنثى

ذكراحمد محمود عيس خصاونه20112050228طب و جراحة األسنانبكالوريوس14835

ي20112050231طب و جراحة األسنانبكالوريوس14836 ن ذكرعبد العزيز سعود مرزوق العنن

أنثىهاله محمد عبود عبود20112050239طب و جراحة األسنانبكالوريوس14837

ذكررامز بشاره توفيق أبومريم20112050258طب و جراحة األسنانبكالوريوس14838

وق غازي علي القضاه20112050267طب و جراحة األسنانبكالوريوس14839
أنثىرسر

أنثىاالء مالك عبد الفتاح الشيخ20112050269طب و جراحة األسنانبكالوريوس14840

ذكراسامه عزام اسماعيل طربوش20112050285طب و جراحة األسنانبكالوريوس14841
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 علي عبدهللا القضاه20112050290طب و جراحة األسنانبكالوريوس14842
أنثىتفر

ي عبد هللا عالونه20112050304طب و جراحة األسنانبكالوريوس14843
ذكرمحمد راضن

ي سالمه20112050308طب و جراحة األسنانبكالوريوس14844
أنثىساره زياد حسثن

اهمه20112050311طب و جراحة األسنانبكالوريوس14845 أنثىتسنيم حسن سليمان الن 

ن20112050313طب و جراحة األسنانبكالوريوس14846 ذكرعبد هللا محمد عبد هللا ياسي 

ي علي سليمان علي القطان20112050321طب و جراحة األسنانبكالوريوس14847
وق هانن أنثىرسر

ذكرمحمود احمد محمود الفحيلي20112050331طب و جراحة األسنانبكالوريوس14848

ذكرعلي عبد هللا علي العمري20112050336طب و جراحة األسنانبكالوريوس14849

ي20112050348طب و جراحة األسنانبكالوريوس14850 ن ذكرنارص خالد نارص مهنا فرحان العنن

ى يعقوب صالح تلفت20112050349طب و جراحة األسنانبكالوريوس14851 أنثىبشر

ي الحسامي20112050362طب و جراحة األسنانبكالوريوس14852
رن  مصطفن مفضن

أنثى

ن عبدالسالم عبدالرحمن حسنات20112050367طب و جراحة األسنانبكالوريوس14853 ذكرالحسي 

أنثىاالء عمر ضيف هللا المالكي20112050369طب و جراحة األسنانبكالوريوس14854

أنثىهند كامل محمد سنقرط20112050370طب و جراحة األسنانبكالوريوس14855

أنثىليان باسم محمد شحرور20112050372طب و جراحة األسنانبكالوريوس14856

ن ابوخضن 20112050373طب و جراحة األسنانبكالوريوس14857 أنثىساره محمد حسي 

ن جمال محمد سعاده20112050374طب و جراحة األسنانبكالوريوس14858 أنثىحني 

أنثىسوزان نارص احمد ابو غنام20112050375طب و جراحة األسنانبكالوريوس14859

ي حسيب عراف 20112050376طب و جراحة األسنانبكالوريوس14860 أنثىمن 

أنثىهيا بشار ابراهيم الفاعوري20112050377طب و جراحة األسنانبكالوريوس14861

ي 20112050378طب و جراحة األسنانبكالوريوس14862 ذكرمحمد  انس حسان الدوج 

ن عبدالرحمن الربابعه20112050379طب و جراحة األسنانبكالوريوس14863 ين حسي  أنثىسن 

أنثىثراء محمد خمايسي 20112050380طب و جراحة األسنانبكالوريوس14864

أنثىهديل محمود ابراهيم الجراح20112050381طب و جراحة األسنانبكالوريوس14865

أنثىمريم يشي محمد عبدالرحمن20112050386طب و جراحة األسنانبكالوريوس14866

ذكرسلمان اسماعيل حامد العيس20112050390طب و جراحة األسنانبكالوريوس14867

أنثىرزان خالد يوسف الشماسنه20112050391طب و جراحة األسنانبكالوريوس14868

ذكرسيف الدين فائق عبد الهادي 20112050393طب و جراحة األسنانبكالوريوس14869

ن احمد زيتون20112050394طب و جراحة األسنانبكالوريوس14870 ذكريوسف حسي 

أنثىنادين محمد مشعل عبيدات20112050395طب و جراحة األسنانبكالوريوس14871

ساره علي حسن محمد الفارس20112050399طب و جراحة األسنانبكالوريوس14872
أنثى

ي20112050400طب و جراحة األسنانبكالوريوس14873 ذكرحمد عاقل حمد المطن 

 علي سيد باقر سيد حسن سيد محمد الشخص20112050401طب و جراحة األسنانبكالوريوس14874
ن ذكرحسي 

أنثىعال خليل سعيد شهوان20112050402طب و جراحة األسنانبكالوريوس14875

ذكريوسف عبد هللا محمد الخصاونه20112050404طب و جراحة األسنانبكالوريوس14876

ذكرمحمد عبدالعزيز محمد ابو دوشه20112050406طب و جراحة األسنانبكالوريوس14877

ذكرنايف فهد محمد جلوي20112050407طب و جراحة األسنانبكالوريوس14878

ذكريزن خلدون عبد الرحمن شتات20112050408طب و جراحة األسنانبكالوريوس14879

ي     20120050002طب و جراحة األسنانبكالوريوس14880
 علي سالمه العبيثن

أنثىمثن

أنثىبيان فتىحي سليمان القوابعه    20120050003طب و جراحة األسنانبكالوريوس14881

أنثىفرح عدنان خليل شختور     20120050004طب و جراحة األسنانبكالوريوس14882

أنثىايناس خالد كايد الشطناوي    20120050005طب و جراحة األسنانبكالوريوس14883

ذكرعباده احمد صالح العودات     20120050006طب و جراحة األسنانبكالوريوس14884

أنثىارساء مصطفن محمود جرادات    20120050008طب و جراحة األسنانبكالوريوس14885

ي احمد تغوج      20120050009طب و جراحة األسنانبكالوريوس14886
أنثىضىح عونن

ي حازم نرصى أبوصهيون    20120050011طب و جراحة األسنانبكالوريوس14887
أنثىامانن

الرا سامي نرصهللا حداد20120050012طب و جراحة األسنانبكالوريوس14888
أنثى

أنثىسندس نايف حسن بدارنه     20120050013طب و جراحة األسنانبكالوريوس14889

ذكرصالح رياض صالح مطلق      20120050014طب و جراحة األسنانبكالوريوس14890

ذكرمحمد امجد محمد حموده     20120050016طب و جراحة األسنانبكالوريوس14891

ذكربهاء جميل احمد عويدات20120050017طب و جراحة األسنانبكالوريوس14892
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ن فايز احمد العمرى     20120050018طب و جراحة األسنانبكالوريوس14893 أنثىلي 

ن محيسن الربيحات    20120050019طب و جراحة األسنانبكالوريوس14894 أنثىنشين حسي 

ن محمد القضاه     20120050020طب و جراحة األسنانبكالوريوس14895 أنثىايمان حسي 

ي يعقوب السيد احمد    20120050021طب و جراحة األسنانبكالوريوس14896
أنثىاالء هانن

ي    20120050022طب و جراحة األسنانبكالوريوس14897
أنثىايمان فهمي اسعد الديلوانن

أنثىرنيم عصام عبدالقادر عبيدات    20120050023طب و جراحة األسنانبكالوريوس14898

أنثىكناعنة"  عناد مصطفن"نور خالد  20120050024طب و جراحة األسنانبكالوريوس14899

أنثىدانيه يحث  ربىحي طهبوب20120050025طب و جراحة األسنانبكالوريوس14900

ذكرانس زكريا محمود المعاىلي     20120050026طب و جراحة األسنانبكالوريوس14901

أنثىاسيل خليل الضعيف الهودي     20120050027طب و جراحة األسنانبكالوريوس14902

أنثىالهام عزام فواز نصانرصه     20120050028طب و جراحة األسنانبكالوريوس14903

أنثىياسمينه كامل عزيز صبيح     20120050029طب و جراحة األسنانبكالوريوس14904

أنثىلينا هشام خلف الدرايسه20120050030طب و جراحة األسنانبكالوريوس14905

أنثىشيماء محمد احمد أبوجابر    20120050032طب و جراحة األسنانبكالوريوس14906

أنثىمرح شفيق احمد أبوهنيه20120050033طب و جراحة األسنانبكالوريوس14907

أنثىتقوى عدنان محمود النقرش     20120050034طب و جراحة األسنانبكالوريوس14908

ي اسماعيل   20120050035طب و جراحة األسنانبكالوريوس14909
أنثىايليان احمد محمود بثن

مان     20120050036طب و جراحة األسنانبكالوريوس14910 ذكربالل فارس احمد الشر

اسالم محمد علي النعامنه     20120050038طب و جراحة األسنانبكالوريوس14911
أنثى

أنثىدانا عبدالرحمن عبدالفتاح خنفر20120050039طب و جراحة األسنانبكالوريوس14912

أنثىانوار بسام عقله الحوامده20120050040طب و جراحة األسنانبكالوريوس14913

أنثىرنيم رزق حسن أبوخاطر     20120050041طب و جراحة األسنانبكالوريوس14914

ن عبيدات20120050042طب و جراحة األسنانبكالوريوس14915 حال علي حسي 
أنثى

تسنيم علي محمود الشبول20120050043طب و جراحة األسنانبكالوريوس14916
أنثى

أنثىانوار خالد حسن الرواشده     20120050046طب و جراحة األسنانبكالوريوس14917

ي الرشيدات20120050047طب و جراحة األسنانبكالوريوس14918
أنثىميسم ابراهيم مصطفن

ذكرزكريا نزار محمد أبوهرفيل20120050048طب و جراحة األسنانبكالوريوس14919

ذكرعلي توفيق عبدالسالم الرواشده   20120050050طب و جراحة األسنانبكالوريوس14920

ي20120050052طب و جراحة األسنانبكالوريوس14921
أنثىتسنيم فواز ايوب مومثن

ذكرايهاب مياس محمد المحاسنه20120050053طب و جراحة األسنانبكالوريوس14922

ي20120050054طب و جراحة األسنانبكالوريوس14923
ي سلطان الطعانن

أنثىسىح  ضافن

ذكرعلي عبد الرحمن عليوي العزي20120050056طب و جراحة األسنانبكالوريوس14924

أنثىدعاء جابر محمود ابو نارص20120050057طب و جراحة األسنانبكالوريوس14925

أنثىاسيل محمود احمد العثامنه    20120050058طب و جراحة األسنانبكالوريوس14926

ذكرعبد الحميد معاويه عبد الحميد القضاه20120050059طب و جراحة األسنانبكالوريوس14927

أنثىتاال عبدالحميد عبدهللا الطراونه20120050062طب و جراحة األسنانبكالوريوس14928

أنثىتقوى احمد بهجت الرواشده20120050063طب و جراحة األسنانبكالوريوس14929

أنثىصفاء ابراهيم محمد دالل20120050066طب و جراحة األسنانبكالوريوس14930

أنثىنشينه سعيد جن  أبوخرصن20120050067طب و جراحة األسنانبكالوريوس14931

أنثىديمه ماهر اسعد السعيد20120050068طب و جراحة األسنانبكالوريوس14932

أنثىبتول عبدهللا سليمان الغزو    20120050069طب و جراحة األسنانبكالوريوس14933

ذكرخالد سليمان نهار الشديفات20120050070طب و جراحة األسنانبكالوريوس14934

أنثىايات رتيب محمد الزغول20120050071طب و جراحة األسنانبكالوريوس14935

ي غالب الخصاونه    20120050072طب و جراحة األسنانبكالوريوس14936 ذكرمروان منىح 

أنثىاري    ج عمر حامد دالبيح     20120050073طب و جراحة األسنانبكالوريوس14937

ذكرمحمد عارف علي قائد20120050074طب و جراحة األسنانبكالوريوس14938

أنثىارام باسم محمد خصاونه     20120050075طب و جراحة األسنانبكالوريوس14939

ن20120050076طب و جراحة األسنانبكالوريوس14940 أنثىهيا احمد ابراهيم زواتي 

ذكرصهيب محمد عقيل الرواشده     20120050077طب و جراحة األسنانبكالوريوس14941

أنثىفرح فؤاد نجيب الشيخ20120050079طب و جراحة األسنانبكالوريوس14942

أنثىيوال صالح محمد احمد20120050081طب و جراحة األسنانبكالوريوس14943
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أنثىديما احمد سليمان الكوفىحي20120050082طب و جراحة األسنانبكالوريوس14944

أنثىفجر ماجد محمود أبوازريق20120050083طب و جراحة األسنانبكالوريوس14945

أنثىانوار كمال عيس المالح20120050084طب و جراحة األسنانبكالوريوس14946

ذكرمحمد بسام بركات فريحات20120050088طب و جراحة األسنانبكالوريوس14947

ذكرقتيبة عوده محمد عودة20121050001طب و جراحة األسنانبكالوريوس14948

ذكرطارق عبدهللا سلمان المسيب20121050002طب و جراحة األسنانبكالوريوس14949

ي20121050003طب و جراحة األسنانبكالوريوس14950 ن ذكرفيصل هالل صاهود هالل فيصل العنن

ذكرنعيم منصور ادريس 20122050001طب و جراحة األسنانبكالوريوس14951

أنثىسماح تيسن  حموده 20122050002طب و جراحة األسنانبكالوريوس14952

ذكربشار حنا عبيد 20122050003طب و جراحة األسنانبكالوريوس14953

أنثىفرح  محمد ثائر يوسف النجار20122050005طب و جراحة األسنانبكالوريوس14954

يف20122050007طب و جراحة األسنانبكالوريوس14955 ذكرعمار  فائز  فيصل الشر

أنثىتركية سمر كامل غريز 20122050009طب و جراحة األسنانبكالوريوس14956

اري20122050014طب و جراحة األسنانبكالوريوس14957 ي الشر
ذكرمحمد مبارك الفن

ذكرمنيف عضيب عطر الرويلي20122050015طب و جراحة األسنانبكالوريوس14958

ي20122050020طب و جراحة األسنانبكالوريوس14959
ي عيد الجهثن

ذكرمحمد فضن

ذكرمحمد حسن صايغ 20122050021طب و جراحة األسنانبكالوريوس14960

ذكرفيصل ابراهيم احمد عبدهللا عبد الوهاب الصالح20122050024طب و جراحة األسنانبكالوريوس14961

 حمدان علي طوري20122050026طب و جراحة األسنانبكالوريوس14962
ن ذكرحسي 

ذكرعبدهللا محمد حسن رواشده20122050031طب و جراحة األسنانبكالوريوس14963

أنثىاسماء عبد الرحمن احمدو 20122050036طب و جراحة األسنانبكالوريوس14964

هديل علي هالل 20122050038طب و جراحة األسنانبكالوريوس14965
أنثى

أنثىاالء حسام الفحام 20122050043طب و جراحة األسنانبكالوريوس14966

ذكراحمد نافذ محمد النجار20122050045طب و جراحة األسنانبكالوريوس14967

ذكرباسل وليد فائق علي20122050046طب و جراحة األسنانبكالوريوس14968

ي 20122050048طب و جراحة األسنانبكالوريوس14969
أنثىندين  نشأت  مصطفن  القاضن

ذكرزهن   رافت  زهن  توما20122050049طب و جراحة األسنانبكالوريوس14970

ذكرعبد الهادي عماد الدين جانودي 20122050051طب و جراحة األسنانبكالوريوس14971

ذكرالطيب كنعان المرصي 20122050053طب و جراحة األسنانبكالوريوس14972

زا عبدالرسول محمد احمد العلي20122050056طب و جراحة األسنانبكالوريوس14973 أنثىنور من 

أنثىمروه واصف زيتون 20122050057طب و جراحة األسنانبكالوريوس14974

أنثىأسيل إبراهيم أحمد حمدان20122050059طب و جراحة األسنانبكالوريوس14975

ي يونس20122050060طب و جراحة األسنانبكالوريوس14976
أنثىسجا عادل عبدالمجيد بثن

ذكرفايز صالح ضيف هللا الردايده20122050061طب و جراحة األسنانبكالوريوس14977

أنثىريم أسامة مصطفن نوفل20122050062طب و جراحة األسنانبكالوريوس14978

ن20122050065طب و جراحة األسنانبكالوريوس14979 أنثىيشى محمد خليل ياسي 

بتول حمزة احمد عبد العاىلي حسن الرامزي20122050066طب و جراحة األسنانبكالوريوس14980
أنثى

ذكرمهند حبيب غويش 20122050068طب و جراحة األسنانبكالوريوس14981

ن فرج زايد20122050069طب و جراحة األسنانبكالوريوس14982 أنثىلينا فطي 

ن معن أحمد  خلف20122050073طب و جراحة األسنانبكالوريوس14983 أنثىنرمي 

أنثىارساء  نمر طالب  بدح 20122050075طب و جراحة األسنانبكالوريوس14984

ذكراحمد خليل كيال 20122050076طب و جراحة األسنانبكالوريوس14985

ذكرعلي لؤي علي كالس20122050077طب و جراحة األسنانبكالوريوس14986

أنثىشهد احمد عبدهللا محمد حسن20122050078طب و جراحة األسنانبكالوريوس14987

أنثىهناء سعيد محمد شمسان20122050080طب و جراحة األسنانبكالوريوس14988

ذكروليد نواف فتىحي ابوسبع20122050081طب و جراحة األسنانبكالوريوس14989

أنثىهال ايمن بدوان احمد20122050083طب و جراحة األسنانبكالوريوس14990

ذكرمحمد محمود محمد الخطيب20122050084طب و جراحة األسنانبكالوريوس14991

ذكربراء وليد رجب الحاج عيد20122050085طب و جراحة األسنانبكالوريوس14992

ذكرسامح كمال عبدالفتاح خشان20122050086طب و جراحة األسنانبكالوريوس14993

ي  راغب  قاسم 20122050090طب و جراحة األسنانبكالوريوس14994
أنثىميس  حسثن
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ن حلوه20122050093طب و جراحة األسنانبكالوريوس14995 ذكرعلي محمد حسي 

ذكرنارص سفيان سامي ابو شهاب20122050094طب و جراحة األسنانبكالوريوس14996

أنثىصفيه محمود  ممدوح  الصغن  20122050097طب و جراحة األسنانبكالوريوس14997

أنثىروان عمران عبداللطيف احمد20122050098طب و جراحة األسنانبكالوريوس14998

ذكرمحمد  عمر  عبدالعزيز  ابوسمك20122050099طب و جراحة األسنانبكالوريوس14999

أنثىنشين خالد سعود ابومطاوع20122050100طب و جراحة األسنانبكالوريوس15000

ذكروهيب خالد سهوان 20122050101طب و جراحة األسنانبكالوريوس15001

مي لؤي علي كالس20122050103طب و جراحة األسنانبكالوريوس15002
أنثى

ذكرعمر خليفه صالح عودات20122050108طب و جراحة األسنانبكالوريوس15003

ذكرمحمد عبد الكريم سالم موىس20122050109طب و جراحة األسنانبكالوريوس15004

ذكرأحمد غسان الزيبق 20122050111طب و جراحة األسنانبكالوريوس15005

ندى محمود علي الزمام20122050113طب و جراحة األسنانبكالوريوس15006
أنثى

أنثىايه بالل محمد حلو نارص20122050114طب و جراحة األسنانبكالوريوس15007

ذكرمشهور مناجي غضبان الرويلي20122050116طب و جراحة األسنانبكالوريوس15008

ذكرشعيب سامي شعيب الربيع20122050117طب و جراحة األسنانبكالوريوس15009

ي20122050118طب و جراحة األسنانبكالوريوس15010
ي العلي العبدهللا ثويثن

أنثىشوق احمد ثويثن

ذكرمحمد  جواد  جعفر التمام جواد20122050119طب و جراحة األسنانبكالوريوس15011

ادقه20122050121طب و جراحة األسنانبكالوريوس15012 مجد علي مصطفن رسر
أنثى

أنثىهديل محمد بشن  الجراح20122050129طب و جراحة األسنانبكالوريوس15013

ه20122050134طب و جراحة األسنانبكالوريوس15014 أنثىرهف عيس خليل ابوخرصن

مريم هشام علي فريد قاسم20122050136طب و جراحة األسنانبكالوريوس15015
أنثى

أنثىغاده ماجد عبدالمجيد قباجه20122050138طب و جراحة األسنانبكالوريوس15016

ذكرعبدهللا مصطفن  القوس 20122050140طب و جراحة األسنانبكالوريوس15017

ي20122050145طب و جراحة األسنانبكالوريوس15018
ذكرمجد عيس يوسف الربضن

ذكرفرح عصام فرح بطارسه20122050147طب و جراحة األسنانبكالوريوس15019

ذكريحث  خالد زيدان المصالحه20122050149طب و جراحة األسنانبكالوريوس15020

ي20122050153طب و جراحة األسنانبكالوريوس15021
ن خالد محمد القطنانن أنثىحني 

ذكرفيصل اصفري  20122050154طب و جراحة األسنانبكالوريوس15022

أنثىشهد فندى ابراهيم ابراهيم20122050155طب و جراحة األسنانبكالوريوس15023

ذكريوسف أمجد يوسف حرزهللا20122050157طب و جراحة األسنانبكالوريوس15024

أنثىوسن هارون اسماعيل الطوره20122050161طب و جراحة األسنانبكالوريوس15025

أنثىمرام ذاكر عبدالهادى قدوره20122050162طب و جراحة األسنانبكالوريوس15026

ذكرعمر محمد عبدالجليل دياب20122050163طب و جراحة األسنانبكالوريوس15027

أنثىساره خالد انور الرواشده20122050165طب و جراحة األسنانبكالوريوس15028

أنثىبتول خالد محمد العراعرة20122050168طب و جراحة األسنانبكالوريوس15029

أنثىساره محمد احمد االسمر20122050169طب و جراحة األسنانبكالوريوس15030

ي سليمان الطعيمات20122050171طب و جراحة األسنانبكالوريوس15031
ذكرمحمد هانن

أنثىدانه خالد رشاد قعدان20122050172طب و جراحة األسنانبكالوريوس15032

ذكرمحمود عبدالرسول  ابراهيم حسن مبارك20122050174طب و جراحة األسنانبكالوريوس15033

أنثىيارا محمد منال ابازيد 20122050176طب و جراحة األسنانبكالوريوس15034

أنثىدانية عمار صادق 20122050178طب و جراحة األسنانبكالوريوس15035

ذكرداود عبدالوهاب أحمد عبدهللا محمد20122050180طب و جراحة األسنانبكالوريوس15036

ي20122050181طب و جراحة األسنانبكالوريوس15037
ذكرمروان لقاء  مكي شهربانن

أنثىالنا زهن  صبيح 20122050182طب و جراحة األسنانبكالوريوس15038

أنثىافنان احمد مدثر العمري 20122050183طب و جراحة األسنانبكالوريوس15039

أنثىراما محمد نزار رسور 20122050186طب و جراحة األسنانبكالوريوس15040

ي20122050187طب و جراحة األسنانبكالوريوس15041 ن ذكرعبد الرحمن حسن مشهور العنن

أنثىسارة عبد القادر عدي 20122050189طب و جراحة األسنانبكالوريوس15042

أنثىلولوه عبد هللا  اسماعيل جمعه احمد الخميس20122050193طب و جراحة األسنانبكالوريوس15043

ن شاكر  نوري جبار محمد اجباره20122050194طب و جراحة األسنانبكالوريوس15044 ذكرحسي 

أنثىمريم  محمد  احمد صالح احمد االنصاري20122050196طب و جراحة األسنانبكالوريوس15045
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أنثىبسمه بسام شعبان 20122050198طب و جراحة األسنانبكالوريوس15046

أنثىريم وليد البابا 20122050202طب و جراحة األسنانبكالوريوس15047

ذكرعلي مسلم عبدهللا العيس20122050203طب و جراحة األسنانبكالوريوس15048

ذكرعلي  خليل احمد ابراهيم حسن20122050205طب و جراحة األسنانبكالوريوس15049

أنثىريم محمد صادق ابراهيم الشيبه20122050206طب و جراحة األسنانبكالوريوس15050

ذكرخالد  توفيق  مصطفن  محمود 20122050208طب و جراحة األسنانبكالوريوس15051

ي20122050210طب و جراحة األسنانبكالوريوس15052 ذكرمشعل محمد سنان العتيث 

أنثىلبابة صالح الدين رمضان 20122050211طب و جراحة األسنانبكالوريوس15053

أنثىزينب علي عبدهللا النشيط20122050212طب و جراحة األسنانبكالوريوس15054

ي عائشة بنت قمر الزمان  20122050215طب و جراحة األسنانبكالوريوس15055
أنثىسيثر

أنثىريحان بنت محمد جوهاري  20122050216طب و جراحة األسنانبكالوريوس15056

ذكرفخر الرازي بن محمد عثمان  20122050217طب و جراحة األسنانبكالوريوس15057

ذكرأمن  الرفعي بن مت نوردين  20122050219طب و جراحة األسنانبكالوريوس15058

ذكرمحمد شهرين بن شهر الزمان  20122050220طب و جراحة األسنانبكالوريوس15059

أنثىاسماء روسفائزة بنت احمد داؤد  20122050221طب و جراحة األسنانبكالوريوس15060

أنثىنور شهداء بنت عبد هللا  20122050222طب و جراحة األسنانبكالوريوس15061

ي  20122050223طب و جراحة األسنانبكالوريوس15062 ة بنت أحمد صن  أنثىنور شهن 

ذكرعمران بن قمرولزامن  20122050224طب و جراحة األسنانبكالوريوس15063

أنثىنور دايانا بنت عبد الرشيد  20122050225طب و جراحة األسنانبكالوريوس15064

ي أنوار  20122050226طب و جراحة األسنانبكالوريوس15065
ا بنت صوفن أنثىسهن 

ف بن محمد غزاىلي  20122050227طب و جراحة األسنانبكالوريوس15066
ذكرأالنج عارف أرسر

ن  20122050228طب و جراحة األسنانبكالوريوس15067 ذكرعبدهللا أنس بن حسي 

ذكرمحمد لقمان بن حارث فظيلة  20122050229طب و جراحة األسنانبكالوريوس15068

ي بنت خن  الدين  20122050230طب و جراحة األسنانبكالوريوس15069
وانن ن أنثىنور رسر

ن شهيندة بنت داود  20122050231طب و جراحة األسنانبكالوريوس15070 أنثىفطي 

أنثىشهيدا بنت احمد كمال  20122050232طب و جراحة األسنانبكالوريوس15071

أنثىوان هودا بنت وان نور عزيلة  20122050233طب و جراحة األسنانبكالوريوس15072

ي فرحانا بنت محمد نظام  20122050234طب و جراحة األسنانبكالوريوس15073
أنثىنور أيونن

أنثىنور شفيقا بنت جزلن  20122050235طب و جراحة األسنانبكالوريوس15074

اء بنت روسلي  20122050236طب و جراحة األسنانبكالوريوس15075 أنثىنور الحمن 

أنثىمريم بنت عبد الحليم  20122050237طب و جراحة األسنانبكالوريوس15076

أنثىنبيال حسثن بنت نوردين  20122050238طب و جراحة األسنانبكالوريوس15077

أنثىنور نجيحا بنت عبد الرحيم  20122050239طب و جراحة األسنانبكالوريوس15078

أنثىعزة النجوى بنت إسماعيل  20122050240طب و جراحة األسنانبكالوريوس15079

ة بنت يعقوب  20122050241طب و جراحة األسنانبكالوريوس15080 أنثىمنن 

إيلي ارينا بنت إسكان  20122050242طب و جراحة األسنانبكالوريوس15081
أنثى

ي نور هداية بنت زلريادي  20122050243طب و جراحة األسنانبكالوريوس15082
أنثىسيثر

ة بنت هاجم الجه عالم 20122050244طب و جراحة األسنانبكالوريوس15083 فا شهن  أنثىرسر

ا  20122050245طب و جراحة األسنانبكالوريوس15084 أنثىفائزة العاليا  بنت إبراهيم إيكسنر

ة بنت هارون  20122050246طب و جراحة األسنانبكالوريوس15085 ي نرصن
أنثىنور العزانر

أنثىنور حزيرة بنت محمد  20122050247طب و جراحة األسنانبكالوريوس15086

ء عبد الحليم  20122050248طب و جراحة األسنانبكالوريوس15087 ي أنثىنور فراحية بنت ج 

أنثىانجكو أينينا بنت انجكو أوانج  20122050249طب و جراحة األسنانبكالوريوس15088

ي  20122050250طب و جراحة األسنانبكالوريوس15089
ذكرمحمد أديب فداعي بن محمد حنافن

ي بنت رحيم  20122050251طب و جراحة األسنانبكالوريوس15090
أنثىنور عزنر

وران بنت محمد تاج الدين  20122050252طب و جراحة األسنانبكالوريوس15091 ن ن الخن  أنثىعي 

أنثىنور نجاح بنت حميدون  20122050253طب و جراحة األسنانبكالوريوس15092

ي فضيل الدي جوهاري  20122050254طب و جراحة األسنانبكالوريوس15093 ذكرمحمد صن 

أنثىأمالينا بنت بدر الهشام  20122050255طب و جراحة األسنانبكالوريوس15094

ذكرمحمد نبيل بن أزهار  20122050256طب و جراحة األسنانبكالوريوس15095

أنثىخن  النساء بنت صفيان  20122050258طب و جراحة األسنانبكالوريوس15096
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ن بنت هاشم  20122050259طب و جراحة األسنانبكالوريوس15097 ي شامي 
أنثىبنر

ن  20122050260طب و جراحة األسنانبكالوريوس15098 أنثىكميلة أاينا بنت كمال عريفي 

أنثىنور عائشة بنت ألياس  20122050261طب و جراحة األسنانبكالوريوس15099

ي خديجة بنت مزلن  20122050262طب و جراحة األسنانبكالوريوس15100
أنثىسيثر

أنثىنور أمالينا بنت محمد20122050263طب و جراحة األسنانبكالوريوس15101

ذكرمحمد سليم فيصل دقماق 20122050264طب و جراحة األسنانبكالوريوس15102

ذكرمحمد عبد الرزاق محمد جعفر عبدهللا ال  رشيد20122050266طب و جراحة األسنانبكالوريوس15103

ي20122050267طب و جراحة األسنانبكالوريوس15104  عبداالمن  سلمان عبدعلي عبد النث 
ن ذكرحسي 

أنثىأبرار محمد ابراهيم يوسف صالح20122050269طب و جراحة األسنانبكالوريوس15105

أنثىدانه عفيف منتش 20122050272طب و جراحة األسنانبكالوريوس15106

ي20122050292طب و جراحة األسنانبكالوريوس15107 سارة علي عبد الذهث 
أنثى

أنثىنور جمال عبدالرحمن الجيطان20122050293طب و جراحة األسنانبكالوريوس15108

أنثىنور محمد موىس عمرو20122050294طب و جراحة األسنانبكالوريوس15109

ذكرمشاري ذياب مزعل مسحل الشهيد20122050295طب و جراحة األسنانبكالوريوس15110

ذكرمحمد فارس بن عبد الحليم  20122050296طب و جراحة األسنانبكالوريوس15111

أنثىزينه زهن  توفيق مصلح20122050298طب و جراحة األسنانبكالوريوس15112

ذكرمحمد خن  ايمن موىس ابو عواد20122050299طب و جراحة األسنانبكالوريوس15113

ي مصطفن20122050300طب و جراحة األسنانبكالوريوس15114
ذكرمحمد حمود محمد بثن

ن عصام عبد القادر قاسم الحجاوي20122050301طب و جراحة األسنانبكالوريوس15115 أنثىرني 

ع20122050303طب و جراحة األسنانبكالوريوس15116 ي الشر
أنثىهديل صالح عبد الغثن

ي الرصاف20122050305طب و جراحة األسنانبكالوريوس15117 ن حىح  ذكراحمد حسي 

أنثىرنا محمد رضا سعيد20122050307طب و جراحة األسنانبكالوريوس15118

ة بنت محمد علي  20122050310طب و جراحة األسنانبكالوريوس15119 ي  عطن 
أنثىنور عرديانن

أنثىريم سعد سلمان سعد بوروي    ح20122050313طب و جراحة األسنانبكالوريوس15120

ذكرباسل نبيل برانسي 20122050314طب و جراحة األسنانبكالوريوس15121

ذكرمحمد  عثامنة  20122050315طب و جراحة األسنانبكالوريوس15122

أنثىزينب احمد عبد هللا عباس مراد20122050316طب و جراحة األسنانبكالوريوس15123

فاطمه عبد الرضا علي سلمان درباس20122050317طب و جراحة األسنانبكالوريوس15124
أنثى

ن خالد عبد هللا نوفل20122050318طب و جراحة األسنانبكالوريوس15125 أنثىتولي 

أنثىمثن اياد محمد دغيش      20122050320طب و جراحة األسنانبكالوريوس15126

غدير محمد جعفر راشد علي العرادي20122050321طب و جراحة األسنانبكالوريوس15127
أنثى

ن  20122050324طب و جراحة األسنانبكالوريوس15128 ي خديجة بنت محمد حوسين
أنثىسيثر

أنثىروالنا اسامه عرسان ابو الهيجاء20122050325طب و جراحة األسنانبكالوريوس15129

ي 20122050326طب و جراحة األسنانبكالوريوس15130 نور عبد الحميد زعث 
أنثى

ن20122050328طب و جراحة األسنانبكالوريوس15131 أنثىزهراء صالح عبد هللا يوسف حسي 

أنثىساره ناشد زبيدات 20122050331طب و جراحة األسنانبكالوريوس15132

أنثىوعد زهن  احمد الخطيب20122050332طب و جراحة األسنانبكالوريوس15133

أنثىرند احمد جهاد عون هللا 20122050336طب و جراحة األسنانبكالوريوس15134

أنثىهبه هللا فائز قناة 20122050337طب و جراحة األسنانبكالوريوس15135

أنثىنور العزة  بنت محمد فاضل  20122050339طب و جراحة األسنانبكالوريوس15136

ذكرأحمد  يحث  جميل  أبو ساره 20122050342طب و جراحة األسنانبكالوريوس15137

ي صفيا شافعي يوسف 20122050343طب و جراحة األسنانبكالوريوس15138
أنثىسيثر

ن 20122050344طب و جراحة األسنانبكالوريوس15139 ة وان محمد وان حسي  أنثىوان  نارصن

أنثىنور  هانيس مت نور عبدهللا 20122050345طب و جراحة األسنانبكالوريوس15140

ذكرعبدالعزيز عبدهللا نجم العبدهللا20122050346طب و جراحة األسنانبكالوريوس15141

انفال حسن علي خاجه20122050347طب و جراحة األسنانبكالوريوس15142
أنثى

ذكرعبد هللا  عوض مجبل العصيمي20122050349طب و جراحة األسنانبكالوريوس15143

ذكرمشعل راشد جابر محيبس20122050351طب و جراحة األسنانبكالوريوس15144

ن غوانمه20122050352طب و جراحة األسنانبكالوريوس15145 أنثىروان سامح حسي 

أنثىميس هاشم فايز السعود     20122050353طب و جراحة األسنانبكالوريوس15146

أنثىنور حسن محمد عبيدات20122050354طب و جراحة األسنانبكالوريوس15147
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ي20122050355طب و جراحة األسنانبكالوريوس15148
أنثىمها رمزي انيس الكيالنن

أنثىرزان احمد سالم العوامله20122050356طب و جراحة األسنانبكالوريوس15149

أنثىرانيا فتىحي صايل السفوح     20122050357طب و جراحة األسنانبكالوريوس15150

ن فندي عبدهللا20122050359طب و جراحة األسنانبكالوريوس15151 أنثىمجد حسي 

أنثىدعاء هايل رزق هللا العموش20122050360طب و جراحة األسنانبكالوريوس15152

أنثىدانيه ابراهيم عبدالجليل خريسات20122050362طب و جراحة األسنانبكالوريوس15153

جمانة السيدمهدي حسن علي حسن20122050363طب و جراحة األسنانبكالوريوس15154
أنثى

ن عادل محمد عصفور20122050364طب و جراحة األسنانبكالوريوس15155 أنثىلجي 

أنثىسعاد سائد غالب داود20122050366طب و جراحة األسنانبكالوريوس15156

ة فرحان سليمان الشمري20122050369طب و جراحة األسنانبكالوريوس15157 أنثىامن 

أنثىليل عبدالمنعم محمود الملكاوي20122050370طب و جراحة األسنانبكالوريوس15158

ذكرمعتصم احمد وحيد العيس20122050371طب و جراحة األسنانبكالوريوس15159

ي20122050372طب و جراحة األسنانبكالوريوس15160
أنثىساره محمد زيد احمد العجلونن

ذكرجعفر رائد شكري خلف20122050373طب و جراحة األسنانبكالوريوس15161

ذكرماجد  محمد عماش الشمري20122050378طب و جراحة األسنانبكالوريوس15162

ن حسان الرحيباوي20122050382طب و جراحة األسنانبكالوريوس15163 ذكرفارس حسي 

ي20122050385طب و جراحة األسنانبكالوريوس15164 ن ذكرعبدالعزيز ممدوح عزام العنن

ذكرمحمد عمر محمد ابوعوده20122050387طب و جراحة األسنانبكالوريوس15165

ذكرمنترص  عبد العزيز  محمد  خليل 20122050388طب و جراحة األسنانبكالوريوس15166

ي20130050001طب و جراحة األسنانبكالوريوس15167 أنثىنوره زياد جابر ثلىح 

ذكرمحمود محمد محمود بطاينه20130050003طب و جراحة األسنانبكالوريوس15168

 علي مصطفن الزغول20130050004طب و جراحة األسنانبكالوريوس15169
ن أنثىنيفي 

أنثىعرين احمد محمد الجفوت20130050005طب و جراحة األسنانبكالوريوس15170

أنثىالرا ميخائيل عايد صويص20130050008طب و جراحة األسنانبكالوريوس15171

أنثىخوله محمد عبدهللا الرواشده20130050010طب و جراحة األسنانبكالوريوس15172

ن صالح رشاد ابوليل20130050012طب و جراحة األسنانبكالوريوس15173 أنثىحني 

أنثىنانسي عرفات محمود ابوالهيجاء20130050013طب و جراحة األسنانبكالوريوس15174

أنثىايات عبدهللا خالد العدوان20130050014طب و جراحة األسنانبكالوريوس15175

ذكرمحمد ظافر محمد الفريحات20130050015طب و جراحة األسنانبكالوريوس15176

ن ابولبه20130050017طب و جراحة األسنانبكالوريوس15177 أنثىليل محمد حسي 

ذكرعالء محمد علي احمد  شحاده20130050019طب و جراحة األسنانبكالوريوس15178

أنثىنور عبدالجليل محمد ابوالخن 20130050020طب و جراحة األسنانبكالوريوس15179

أنثىتاال محمد عبداللطيف فوده20130050021طب و جراحة األسنانبكالوريوس15180

أنثىبيان يوسف سليمان العبدهللا20130050022طب و جراحة األسنانبكالوريوس15181

أنثىهديل خالد محمد ابوصالح20130050023طب و جراحة األسنانبكالوريوس15182

أنثىسميه حاتم محمد الصفدى20130050024طب و جراحة األسنانبكالوريوس15183

ي20130050025طب و جراحة األسنانبكالوريوس15184
أنثىتسنيم مصطفن محمد ضانن

ذكرعمر احمد عبدالسالم القعاقعه20130050027طب و جراحة األسنانبكالوريوس15185

أنثىايه هارون رشيد ابوعيده20130050028طب و جراحة األسنانبكالوريوس15186

أنثىعاليه احمد فاروق عليان20130050030طب و جراحة األسنانبكالوريوس15187

أنثىمجد محمود نجيب العزه20130050031طب و جراحة األسنانبكالوريوس15188

أنثىهبه جمال محمود عليان20130050032طب و جراحة األسنانبكالوريوس15189

ذكراحمد نعيم علي ابوالجدايل20130050033طب و جراحة األسنانبكالوريوس15190

أنثىوئام طالب عبدالرزاق حماده20130050034طب و جراحة األسنانبكالوريوس15191

أنثىديمه عبدهللا موىس عوده20130050037طب و جراحة األسنانبكالوريوس15192

أنثىنشين اياد محمود علي20130050039طب و جراحة األسنانبكالوريوس15193

أنثىاميمه محمود عارف هياجنه20130050040طب و جراحة األسنانبكالوريوس15194

ى هشام علي الجنيدى20130050041طب و جراحة األسنانبكالوريوس15195
أنثىبشر

أنثىارساء وصفت احمد احمد20130050043طب و جراحة األسنانبكالوريوس15196

أنثىريم احمد محمد فوده20130050044طب و جراحة األسنانبكالوريوس15197

أنثىناهد وليد محمود النارص20130050046طب و جراحة األسنانبكالوريوس15198
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أنثىنوره سعيد اسماعيل ابوحسن20130050049طب و جراحة األسنانبكالوريوس15199

أنثىاسماء خليل محمود الرفوع20130050050طب و جراحة األسنانبكالوريوس15200

أنثىرحمه محمد عبدالرحيم الحيارى20130050051طب و جراحة األسنانبكالوريوس15201

ذكرمحمد موىس عبدالقادر التميمي20130050052طب و جراحة األسنانبكالوريوس15202

أنثىمريم يوسف يوسف حمدان20130050053طب و جراحة األسنانبكالوريوس15203

ذكرحمزه محمد مصطفن جرادات20130050054طب و جراحة األسنانبكالوريوس15204

ن ماهر صليبا حدادين20130050055طب و جراحة األسنانبكالوريوس15205 أنثىلي 

 سفيان سليمان العديلي20130050056طب و جراحة األسنانبكالوريوس15206
ن أنثىمجدولي 

ي20130050057طب و جراحة األسنانبكالوريوس15207
أنثىيارا محمد فضل الحورانن

أنثىاالء محمد عمر السيد20130050058طب و جراحة األسنانبكالوريوس15208

أنثىرغد محمد احمد نماس20130050059طب و جراحة األسنانبكالوريوس15209

ذكرعباده محمد بدر الدين محمود  الرواقه20130050062طب و جراحة األسنانبكالوريوس15210

أنثىبلقيس احمد خلف ابونقطه20130050063طب و جراحة األسنانبكالوريوس15211

أنثىبتول محمدعمر عارف  الحراحشه20130050065طب و جراحة األسنانبكالوريوس15212

أنثىرهام حسن محمود تيم20130050066طب و جراحة األسنانبكالوريوس15213

ن احمد ابوسلطانه20130050068طب و جراحة األسنانبكالوريوس15214 أنثىايه امي 

ن20130050069طب و جراحة األسنانبكالوريوس15215 ي حسي 
أنثىسوار هائل حسثن

أنثىصبا خالد حماد خريس20130050070طب و جراحة األسنانبكالوريوس15216

أنثىسنابل محمد محمود العمرى20130050071طب و جراحة األسنانبكالوريوس15217

ن20130050072طب و جراحة األسنانبكالوريوس15218 أنثىملك احمد اسماعيل السباتي 

ذكريحث  زهدى سليمان العايدي20130050074طب و جراحة األسنانبكالوريوس15219

ي خليل ملحس20130050075طب و جراحة األسنانبكالوريوس15220
أنثىليل عبدالغثن

ن ميالد عبدالرحيم الناطور20130050077طب و جراحة األسنانبكالوريوس15221 أنثىياسمي 

أنثىنادين حسام محمد طارق الخطيب20130050080طب و جراحة األسنانبكالوريوس15222

دانيه سامي علي  ابوخيط20130050081طب و جراحة األسنانبكالوريوس15223
أنثى

ذكررعد رمزي انور عجيالت20130050083طب و جراحة األسنانبكالوريوس15224

أنثىعهد بهجت عبدالمهدى المغاربه20130050087طب و جراحة األسنانبكالوريوس15225

ذكرمحمد خالد عز الدين الخطيب20130050089طب و جراحة األسنانبكالوريوس15226

ن السعيد20130050090طب و جراحة األسنانبكالوريوس15227 أنثىجنان نعيم حسي 

ن محمد خلف الرقاد20130050092طب و جراحة األسنانبكالوريوس15228 أنثىمجدولي 

ذكرمحمد طه موىس الخميس20130050094طب و جراحة األسنانبكالوريوس15229

ذكرآدم فهمي احمد ابوالرب20130050095طب و جراحة األسنانبكالوريوس15230

ن جميل عالونه20130050096طب و جراحة األسنانبكالوريوس15231 أنثىدانيه امي 

أنثىساره سامر يوسف  عازر20130050097طب و جراحة األسنانبكالوريوس15232

أنثىجثن نواف محمد فريحات20130050098طب و جراحة األسنانبكالوريوس15233

أنثىروان صالح احمد العمرى20130050100طب و جراحة األسنانبكالوريوس15234

أنثىامل فايز سعيد ابوعريضه20130050101طب و جراحة األسنانبكالوريوس15235

أنثىماريا  نواف  اسماعيل الهزايمه20130050103طب و جراحة األسنانبكالوريوس15236

ن20130050107طب و جراحة األسنانبكالوريوس15237 أنثىروعه عطاهللا اسماعيل حسي 

أنثىبانا خالد قاسم شواقفه20130050108طب و جراحة األسنانبكالوريوس15238

ذكرمحمد رسول سلظي علي  سماره20130050109طب و جراحة األسنانبكالوريوس15239

أنثىهناء وليد منصور العبابنه20130050110طب و جراحة األسنانبكالوريوس15240

أنثىرزان محمد صالح شقن 20130050111طب و جراحة األسنانبكالوريوس15241

أنثىرند معتصم خميس المشعشع20130050114طب و جراحة األسنانبكالوريوس15242

ي20130050115طب و جراحة األسنانبكالوريوس15243
ذكرهمدان             احمد عبدهللا الهمدانن

أنثىلبثن عبدهللا علي الشبول20130050117طب و جراحة األسنانبكالوريوس15244

ذكراسامه صالح محمد ردايده20130050118طب و جراحة األسنانبكالوريوس15245

أنثىروان موىس سالمه محسن20130050119طب و جراحة األسنانبكالوريوس15246

أنثىاسالم محمد وليد شحاده20130050120طب و جراحة األسنانبكالوريوس15247

أنثىرزان سليم عبدالكريم شطناوى20130050121طب و جراحة األسنانبكالوريوس15248

أنثىسجود عطاهللا سليمان الجبور    20130050122طب و جراحة األسنانبكالوريوس15249
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أنثىفاطمة  عبدهللا صالح الجمىحي20130050126طب و جراحة األسنانبكالوريوس15250

ن20130050127طب و جراحة األسنانبكالوريوس15251 ذكراسامه محمد احمد الغنميي 

أنثىاالء خرصن محمد الشبول     20130050128طب و جراحة األسنانبكالوريوس15252

ذكرمحمد شفيق عبدهللا العمرى20130050129طب و جراحة األسنانبكالوريوس15253

ذكرمحمد احمد محمد خليل20130050130طب و جراحة األسنانبكالوريوس15254

أنثىرماح حسن عبدالرزاق الدباس20130050131طب و جراحة األسنانبكالوريوس15255

أنثىسىح  غازي ابراهيم المطالقه20130050133طب و جراحة األسنانبكالوريوس15256

سميه علي فايز نوافله20130050135طب و جراحة األسنانبكالوريوس15257
أنثى

أنثىاسالم يحث  باير الزيوت20130050136طب و جراحة األسنانبكالوريوس15258

أنثىاسماء ارشيد احمد الخوالدة20130050137طب و جراحة األسنانبكالوريوس15259

أنثىرهف فايز احمد العمرى20130050138طب و جراحة األسنانبكالوريوس15260

أنثىامال جارس صالح دوالت20130050139طب و جراحة األسنانبكالوريوس15261

أنثىرندا محمد سالم ملحم20130050140طب و جراحة األسنانبكالوريوس15262

ي قدح20130050141طب و جراحة األسنانبكالوريوس15263
ي  ماهر حسثن

ذكرحسثن

تسنيم علي محمود حمادنه20130050142طب و جراحة األسنانبكالوريوس15264
أنثى

أنثىتمارا محمد مصطفن الخطاطبه20130050143طب و جراحة األسنانبكالوريوس15265

أنثىضياء بسام رضوان ابوجلبان20130050144طب و جراحة األسنانبكالوريوس15266

أنثىدعاء زياد محمد حويظي20130050145طب و جراحة األسنانبكالوريوس15267

ذكرمحمد احمد موىس الشبول20130050146طب و جراحة األسنانبكالوريوس15268

 احمد علي عتوم20130050147طب و جراحة األسنانبكالوريوس15269
أنثىمثن

أنثىشاديه نضال احمد الرشدان20130050148طب و جراحة األسنانبكالوريوس15270

ذكرريان محمد فوزي العرفاوي20130050149طب و جراحة األسنانبكالوريوس15271

ي20130050151طب و جراحة األسنانبكالوريوس15272 ذكرمعارف فداء يوسف الزعث 

ع20130050152طب و جراحة األسنانبكالوريوس15273 أنثىفاطمه فتىحي علي الشر

أنثىنشين سميح احمد الصعوب20130050153طب و جراحة األسنانبكالوريوس15274

ي  فياض العيساوي20131050001طب و جراحة األسنانبكالوريوس15275 ذكرصهيب  ناج 

ذكرسامي ناشط  20131050002طب و جراحة األسنانبكالوريوس15276

ذكروسام محمد فؤاد الجندىلي 20132050001طب و جراحة األسنانبكالوريوس15277

أنثىتاال رسي صالح الدين جارهللا20132050004طب و جراحة األسنانبكالوريوس15278

أنثىمريم احمد سيد مصطفن جالل20132050005طب و جراحة األسنانبكالوريوس15279

 علي آل داوود20132050006طب و جراحة األسنانبكالوريوس15280
ن أنثىخديجه  حسي 

أنثىفرح محمد انس بركات 20132050008طب و جراحة األسنانبكالوريوس15281

أنثىروان محمد رشيد الكالس 20132050009طب و جراحة األسنانبكالوريوس15282

ي 20132050010طب و جراحة األسنانبكالوريوس15283
أنثىمالذ غسان الغالييثن

ذكرهشام خالد سالم االخرس20132050011طب و جراحة األسنانبكالوريوس15284

أنثىهبه احمد خالد قطوش20132050013طب و جراحة األسنانبكالوريوس15285

أنثىارساء زياد محمد نوفل20132050015طب و جراحة األسنانبكالوريوس15286

مرح محمد علي اسماعيل جرادات20132050016طب و جراحة األسنانبكالوريوس15287
أنثى

دانة زكي عبدالمجيد عكاوي20132050017طب و جراحة األسنانبكالوريوس15288
أنثى

ي 20132050018طب و جراحة األسنانبكالوريوس15289
ن بسام كنج القاضن أنثىحني 

ذكرمحمد ابراهيم عيس الطرايره20132050019طب و جراحة األسنانبكالوريوس15290

ن 20132050020طب و جراحة األسنانبكالوريوس15291 أنثىارساء خليل الحسي 

أنثىاالء عماد عواد 20132050023طب و جراحة األسنانبكالوريوس15292

ي 20132050024طب و جراحة األسنانبكالوريوس15293
أنثىرامة  محمد ايمن  الصابونن

ذكرمحمد همام ماهر السمان 20132050025طب و جراحة األسنانبكالوريوس15294

ذكرنوار محمد سالم حسام الدين 20132050026طب و جراحة األسنانبكالوريوس15295

أنثىايه عبد الكريم مرصي 20132050027طب و جراحة األسنانبكالوريوس15296

ذكرهمام مازن ريحاوي 20132050029طب و جراحة األسنانبكالوريوس15297

أنثىريم عبدهللا  20132050030طب و جراحة األسنانبكالوريوس15298

ذكرعمر عباس عبد الجريضي20132050032طب و جراحة األسنانبكالوريوس15299

أنثىسديل فواز عبدالحافظ البدور20132050035طب و جراحة األسنانبكالوريوس15300
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ذكريعقوب جورج سالم سالم20132050036طب و جراحة األسنانبكالوريوس15301

أنثىعال غسان ابو حوران 20132050040طب و جراحة األسنانبكالوريوس15302

أنثىامنه يوسف عبد الكريم حسن20132050041طب و جراحة األسنانبكالوريوس15303

أنثىايمان يوسف علي جن 20132050043طب و جراحة األسنانبكالوريوس15304

أنثىرامه عمادالدين المصلح 20132050045طب و جراحة األسنانبكالوريوس15305

ذكرسلطان زبن حمود الشمري20132050047طب و جراحة األسنانبكالوريوس15306

أنثىحوراء عادل عبود المنصور20132050048طب و جراحة األسنانبكالوريوس15307

ذكرمحمد يمان احمد محسن جىح 20132050049طب و جراحة األسنانبكالوريوس15308

ي 20132050051طب و جراحة األسنانبكالوريوس15309 ذكرفراس مأمون الشلث 

أنثىساره احمد السيد عمر 20132050052طب و جراحة األسنانبكالوريوس15310

أنثىرنيم محمد مبارك الزين 20132050053طب و جراحة األسنانبكالوريوس15311

ذكرأسامه ماهر محمود عبدالهادي20132050056طب و جراحة األسنانبكالوريوس15312

ذكرأحمد مشهور العبدهللا التدمري 20132050058طب و جراحة األسنانبكالوريوس15313

أنثىارساء مصطفن عفيف الدين النعسان 20132050059طب و جراحة األسنانبكالوريوس15314

ذكرعمار أنس زكار 20132050064طب و جراحة األسنانبكالوريوس15315

ن سالم  القريناوي20132050065طب و جراحة األسنانبكالوريوس15316 أنثىبيان حسي 

أنثىرانيه  رافت زهن   توما20132050066طب و جراحة األسنانبكالوريوس15317

أنثىهال محمود عمر عبادي20132050067طب و جراحة األسنانبكالوريوس15318

ي20132050069طب و جراحة األسنانبكالوريوس15319
ذكرعباس ايمن عباس السكافن

أنثىمثن  باسم محمد الحسن20132050071طب و جراحة األسنانبكالوريوس15320

أنثىبلقيس فضل قاسم الجراح20132050072طب و جراحة األسنانبكالوريوس15321

أنثىشهد ظافر مصطفن اسعد20132050074طب و جراحة األسنانبكالوريوس15322

ن عبدالحميد مصطفن20132050076طب و جراحة األسنانبكالوريوس15323 ذكرأحمد معنر

أنثىبراءه حسن فريد درويش20132050077طب و جراحة األسنانبكالوريوس15324

ذكرغزوان فيصل صالح الفالجي20132050078طب و جراحة األسنانبكالوريوس15325

أنثىرايه  عبد القادر فندي العبد هللا20132050083طب و جراحة األسنانبكالوريوس15326

أنثىعبن  ماجد عبد البدور20132050084طب و جراحة األسنانبكالوريوس15327

ن شديد20132050085طب و جراحة األسنانبكالوريوس15328 ذكرهادي منيب امي 

ي 20132050086طب و جراحة األسنانبكالوريوس15329 أنثىساره ماهر الخرده ج 

أنثىهال بسام طه 20132050087طب و جراحة األسنانبكالوريوس15330

أنثىدانه زهن  مصطفن عمشه20132050091طب و جراحة األسنانبكالوريوس15331

أنثىساندي خالد جوده عرموش20132050096طب و جراحة األسنانبكالوريوس15332

ن ابو ريال20132050099طب و جراحة األسنانبكالوريوس15333 أنثىسوسن بسام  حسي 

ذكرفيصل رمزي انور عجيالت20132050101طب و جراحة األسنانبكالوريوس15334

أنثىديانا صالح  سليمان المحتسب20132050104طب و جراحة األسنانبكالوريوس15335

أنثىدانا مهند محمد السيد20132050109طب و جراحة األسنانبكالوريوس15336

أنثىروبيكا نارص داود عباىسي20132050110طب و جراحة األسنانبكالوريوس15337

أنثىميمونه عبد الكريم الخميس 20132050111طب و جراحة األسنانبكالوريوس15338

ي نرص ايوب20132050121طب و جراحة األسنانبكالوريوس15339
أنثىعرين عونن

ي20132050123طب و جراحة األسنانبكالوريوس15340 رند محمد خن  سعيد الحلث 
أنثى

أنثىحصه دبوس محمد سند الجالهمه20132050130طب و جراحة األسنانبكالوريوس15341

ن حسن محمد جن 20132050135طب و جراحة األسنانبكالوريوس15342 أنثىياسمي 

أنثىساره محمد ضيف هللا الغرير20132050136طب و جراحة األسنانبكالوريوس15343

ذكرمجد  امجد زيد العمري20132050138طب و جراحة األسنانبكالوريوس15344

ي 20132050140طب و جراحة األسنانبكالوريوس15345  مروان القطلث 
أنثىلبثن

ذكرمهلهل جابر مهلهل العصيمي20132050142طب و جراحة األسنانبكالوريوس15346

أنثىرنيم احمد  محمود المحمد20132050144طب و جراحة األسنانبكالوريوس15347

أنثىفرح سليم محمد ارزيقات20132050149طب و جراحة األسنانبكالوريوس15348

أنثىرغد مراد يوسف ابوحالوه20132050150طب و جراحة األسنانبكالوريوس15349

ذكررامي رائد محمد فتىحي حميدي20132050151طب و جراحة األسنانبكالوريوس15350

ذكرعبدهللا فاروق عبدهللا بلعاوي20132050152طب و جراحة األسنانبكالوريوس15351
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ي محمد حسان عبارة 20132050153طب و جراحة األسنانبكالوريوس15352
ذكرمحمد هانن

ذكرليث يوسف ذيب ولويل20132050154طب و جراحة األسنانبكالوريوس15353

أنثىتفاحه هارون احمد الحسنات20132050156طب و جراحة األسنانبكالوريوس15354

ذكرمحمد خالد المردود 20132050158طب و جراحة األسنانبكالوريوس15355

ي الهندي20132050163طب و جراحة األسنانبكالوريوس15356
ذكربدر نارص مصطفن

ذكررامي احمد غطاس 20132050165طب و جراحة األسنانبكالوريوس15357

أنثىالرا حابس فؤاد عصفور20132050167طب و جراحة األسنانبكالوريوس15358

أنثىرسايا منيب عيس العمري20132050168طب و جراحة األسنانبكالوريوس15359

ي20132050169طب و جراحة األسنانبكالوريوس15360 روان منذر عبدالعزيز الزعث 
أنثى

ي20132050171طب و جراحة األسنانبكالوريوس15361 ن أنثىالعنود  محمد رسحان العنن

ذكرمصطفن ماهر مصطفن الخطيب20132050177طب و جراحة األسنانبكالوريوس15362

مريم علي غلوم محمد20132050179طب و جراحة األسنانبكالوريوس15363
أنثى

ذكربندر جاسم نداء الفضلي20132050181طب و جراحة األسنانبكالوريوس15364

أنثىريما  ناجح احمد الزغول20132050182طب و جراحة األسنانبكالوريوس15365

أنثىآالء محمد نارص شغليل 20132050183طب و جراحة األسنانبكالوريوس15366

أنثىمناهل السيد حبيب مهدي الوداعي20132050184طب و جراحة األسنانبكالوريوس15367

ن20132050186طب و جراحة األسنانبكالوريوس15368 أنثىديمه جمال محمد ياسي 

ع20132050188طب و جراحة األسنانبكالوريوس15369 أنثىزينة فايز هالل الشر

ذكرسيد أحمد عادل سيد مرتضن الزلزلة20132050192طب و جراحة األسنانبكالوريوس15370

وك20132050193طب و جراحة األسنانبكالوريوس15371 وك محمد المنر أنثىزينب منر

أنثىلولوه احمد غانم الدخيل20132050194طب و جراحة األسنانبكالوريوس15372

ذكرطه  أحمد منصور  أبوجوهر20132050197طب و جراحة األسنانبكالوريوس15373

ي محمد20132050205طب و جراحة األسنانبكالوريوس15374 أنثىزينب عبد الصمد حاج 

ي20132050207طب و جراحة األسنانبكالوريوس15375
أنثىزينب زاهي محمد المومثن

ار نوفان علي ابوسليم20132050208طب و جراحة األسنانبكالوريوس15376
ن أنثىسن 

أنثىزينب حيدر عدنان عدنان20132050209طب و جراحة األسنانبكالوريوس15377

أنثىتمارا كريم غالب الهلسة20132050210طب و جراحة األسنانبكالوريوس15378

دالل علي حسن الفارس20132050213طب و جراحة األسنانبكالوريوس15379
أنثى

أنثىساره محمود محمد الحناوي20132050214طب و جراحة األسنانبكالوريوس15380

ي20132050216طب و جراحة األسنانبكالوريوس15381 ن ذكرحمدان احمد خلف العنن

ي  عمر ضيف هللا المالكي20132050217طب و جراحة األسنانبكالوريوس15382
أنثىموضن

أنثىرتاج محمدباسل عزالدين 20132050220طب و جراحة األسنانبكالوريوس15383

ذكرمحمد عبداللطيف محمد حسن  رضا الكندري20132050223طب و جراحة األسنانبكالوريوس15384

م20132050224طب و جراحة األسنانبكالوريوس15385 أنثىشذى حازم سعد يوسف الخشر

ذكرعبدهللا معز بن محمد مزري 20132050225طب و جراحة األسنانبكالوريوس15386

ي بن بحر الدين  20132050226طب و جراحة األسنانبكالوريوس15387
ذكراحمد حفيظن

أنثىانيسا عليا بنت حمزة  20132050227طب و جراحة األسنانبكالوريوس15388

أنثىانيسة بنت عثمان  20132050228طب و جراحة األسنانبكالوريوس15389

أنثىفرح حزيرة بنت روسلي  20132050229طب و جراحة األسنانبكالوريوس15390

أنثىحبيبة شيماء بنت محمد رحيمي 20132050230طب و جراحة األسنانبكالوريوس15391

ذكرحنيف ايمان بن عبدهللا زواوي 20132050231طب و جراحة األسنانبكالوريوس15392

أنثىهدى عادلة بنت علي 20132050232طب و جراحة األسنانبكالوريوس15393

ن 20132050233طب و جراحة األسنانبكالوريوس15394 أنثىحسثن بنت محمد حسي 

ء حسيم 20132050234طب و جراحة األسنانبكالوريوس15395 ي ذكرعمران بن ج 

ي بنت صالح  20132050235طب و جراحة األسنانبكالوريوس15396
أنثىماريثن

ذكرمحمد ايمان بن روزاىلي  20132050236طب و جراحة األسنانبكالوريوس15397

ذكرمحمد ايمان بن محمد ذوكي 20132050237طب و جراحة األسنانبكالوريوس15398

ن 20132050238طب و جراحة األسنانبكالوريوس15399 ذكرمحمد عارف الدين بن محمد أمي 

ف بن ذو الكفلي  20132050239طب و جراحة األسنانبكالوريوس15400
ذكرمحمد أرسر

ذكرمحمد فرحان بن سعد  20132050240طب و جراحة األسنانبكالوريوس15401

ذكرمحمد احسان بن اسماعيل  20132050241طب و جراحة األسنانبكالوريوس15402
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ذكرمحمد إزيان بن محمد يزيد 20132050242طب و جراحة األسنانبكالوريوس15403

ذكرمحمد نقيب بن محمد صالح 20132050243طب و جراحة األسنانبكالوريوس15404

ذكرمحمد نوفل بن مظفر شاه 20132050244طب و جراحة األسنانبكالوريوس15405

ة بنت غزاىلي  20132050245طب و جراحة األسنانبكالوريوس15406 أنثىمنن 

ذكرنعيم مظفر بن مصطفن  20132050246طب و جراحة األسنانبكالوريوس15407

أنثىنعيمة بنت مصطفن  20132050247طب و جراحة األسنانبكالوريوس15408

أنثىنور افينا بنت محمد ذو الكفلي 20132050248طب و جراحة األسنانبكالوريوس15409

أنثىنور آفقة بنت حسان  20132050249طب و جراحة األسنانبكالوريوس15410

أنثىنور أمالنا بنت محمد رسلي 20132050250طب و جراحة األسنانبكالوريوس15411

أنثىنور روحنا بنت عبد الرزاق  20132050251طب و جراحة األسنانبكالوريوس15412

ن سهيال بنت سحيمي  20132050252طب و جراحة األسنانبكالوريوس15413 أنثىنور عي 

ذكرأرس العرزي بن ذو لكفلي  20132050254طب و جراحة األسنانبكالوريوس15414

أنثىنور العقيلة بنت محمد يوسف 20132050255طب و جراحة األسنانبكالوريوس15415

أنثىنور العقيلة بنت زيذي  20132050256طب و جراحة األسنانبكالوريوس15416

أنثىنور هداية شاكرة بنت قمر الزمان  20132050257طب و جراحة األسنانبكالوريوس15417

ء قمر الدين  20132050258طب و جراحة األسنانبكالوريوس15418 ي
ي بنت نن

ء نور أيونن ي
أنثىنن

أنثىنور العاطرة بنت حسن الدين  20132050259طب و جراحة األسنانبكالوريوس15419

ء حسان 20132050260طب و جراحة األسنانبكالوريوس15420 ي
ن  بن نن ء ذوالقرني  ي

ذكرنن

ي بن روسمادي  20132050261طب و جراحة األسنانبكالوريوس15421
ذكرمحمد خن  الحافظن

ي 20132050262طب و جراحة األسنانبكالوريوس15422
أنثىنور عائشة بنت محمد صوفن

أنثىساليكيه بنت محمد إدريس 20132050263طب و جراحة األسنانبكالوريوس15423

ي نورأزوا بنت جهاري  20132050264طب و جراحة األسنانبكالوريوس15424
أنثىسيثر

يالن  20132050265طب و جراحة األسنانبكالوريوس15425 أنثىنور فرحية بنت ررسن

أنثىنور ليانا إلوانيس  بنت مزوان 20132050266طب و جراحة األسنانبكالوريوس15426

ة بنت حبيل  20132050267طب و جراحة األسنانبكالوريوس15427 أنثىنور شهن 

أنثىنىه عليا بنت فاهمي  20132050268طب و جراحة األسنانبكالوريوس15428

ي نادية بنت محمد رشدي 20132050269طب و جراحة األسنانبكالوريوس15429
أنثىسيثر

ي خديجة بنت محمد يتيم 20132050270طب و جراحة األسنانبكالوريوس15430
أنثىسيثر

أنثىنور الهدايو بنت محمد حثر 20132050271طب و جراحة األسنانبكالوريوس15431

ي نبيلة بنت أحمد ترميذي 20132050272طب و جراحة األسنانبكالوريوس15432
أنثىزانر

ي وجيهة بنت محمد حنيف 20132050273طب و جراحة األسنانبكالوريوس15433
أنثىحانن

أنثىشهيدة العادلة بنت سالم  20132050274طب و جراحة األسنانبكالوريوس15434

ي بنت أحمد  20132050275طب و جراحة األسنانبكالوريوس15435
أنثىنور عززانر

ة  بنت ذوالكفلي 20132050276طب و جراحة األسنانبكالوريوس15436 ي فاطمة نور شهن 
أنثىسيثر

ن بنت عزمن  20132050277طب و جراحة األسنانبكالوريوس15437 أنثىنور عاشيقي 

أنثىنور أمالينا بنت محمد إروان إسكندر20132050278طب و جراحة األسنانبكالوريوس15438

ة بنت ذونيل فوزي 20132050279طب و جراحة األسنانبكالوريوس15439 أنثىذوس شكن 

ي  20132050280طب و جراحة األسنانبكالوريوس15440
أنثىأمانينا بنت راضن

أنثىمديحة بنت نزرين  20132050281طب و جراحة األسنانبكالوريوس15441

ي بنت وان عبد الرحمن 20132050282طب و جراحة األسنانبكالوريوس15442
أنثىوان نور أمثن

ي نجيحه بنت عبد الرشيد  20132050283طب و جراحة األسنانبكالوريوس15443
أنثىسيثر

أنثىوان عقيلة بنت وان إسحاق 20132050284طب و جراحة األسنانبكالوريوس15444

ن فازيرا بنت شمس الدين  20132050285طب و جراحة األسنانبكالوريوس15445 أنثىيسمي 

ة بنت نظري  20132050286طب و جراحة األسنانبكالوريوس15446 أنثىنرصن

ة بنت وان زيدي  20132050287طب و جراحة األسنانبكالوريوس15447 ي عطن 
أنثىوان مورنن

ء مهري20132050288طب و جراحة األسنانبكالوريوس15448 ي ء أمن   هداية بن ج  ي ذكرج 

أنثىنور أنيس بنت بنيايمي  20132050290طب و جراحة األسنانبكالوريوس15449

ة بنت محمد روسلن 20132050291طب و جراحة األسنانبكالوريوس15450 ة نضن  أنثىنور عطن 

ف بن عزيزان  20132050292طب و جراحة األسنانبكالوريوس15451 ذكرأرسر

ي زهرا بنت إينهديل  20132050293طب و جراحة األسنانبكالوريوس15452
أنثىسيثر

أنثىنور فاريشا عاليا بنت محمد أزيرين 20132050294طب و جراحة األسنانبكالوريوس15453
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ة بنت محمد نزار 20132050295طب و جراحة األسنانبكالوريوس15454 أنثىنور شهن 

ن  20132050296طب و جراحة األسنانبكالوريوس15455 أنثىنور الحسثن بنت حسي 

أنثىنور ليانا بنت عبد الرزاق  20132050297طب و جراحة األسنانبكالوريوس15456

أنثىجسليندا بنت جمال الدين  20132050298طب و جراحة األسنانبكالوريوس15457

ي هدى بنت رزاىلي  20132050299طب و جراحة األسنانبكالوريوس15458
أنثىسيثر

ي مودة بنت محمد بكري 20132050300طب و جراحة األسنانبكالوريوس15459
أنثىسيثر

ي بنت محمد ألوى 20132050301طب و جراحة األسنانبكالوريوس15460
أنثىنور أنيس أمانن

ذكرمحمد زعيم بن عبد المالك  20132050302طب و جراحة األسنانبكالوريوس15461

أنثىهدى نبيلة بنت حسب هللا  20132050303طب و جراحة األسنانبكالوريوس15462

ة بنت احمد  20132050304طب و جراحة األسنانبكالوريوس15463 أنثىنور أمالينا زهن 

ا عزما بنت سالم  20132050305طب و جراحة األسنانبكالوريوس15464 أنثىنور شهن 

أنثىنور حفيدة بنت يونس  20132050306طب و جراحة األسنانبكالوريوس15465

أنثىنور عفيفة بنت محمد تاج الدين 20132050307طب و جراحة األسنانبكالوريوس15466

ي بن محمد ذو لكيفري 20132050308طب و جراحة األسنانبكالوريوس15467 ذكرمحمد ذوالقشن 

أنثىإيمان نور ناجية بنت زين الرشيد 20132050309طب و جراحة األسنانبكالوريوس15468

أنثىنور الفخرية بنت ذو الكفل  20132050310طب و جراحة األسنانبكالوريوس15469

أنثىنوف صبيح محمد الغضبان20132050312طب و جراحة األسنانبكالوريوس15470

أنثىحوراء نارص  عبدهللا الشمري20132050314طب و جراحة األسنانبكالوريوس15471

ي 20132050316طب و جراحة األسنانبكالوريوس15472 ذكراحمد  محمد  دهيم  الظفن 

ي20132050317طب و جراحة األسنانبكالوريوس15473
أنثىلميس محمد حسن محمد الشيبانن

أنثىنور  مناور فايز داموك  صنوين الرشيدي20132050318طب و جراحة األسنانبكالوريوس15474

أنثىرزان بسام محمود أبو عباس20132050319طب و جراحة األسنانبكالوريوس15475

ي20132050320طب و جراحة األسنانبكالوريوس15476 ذكرخالد نايف منن  المطن 

ذكرأسامة  رضوان  مصطفن  النعسان20132050321طب و جراحة األسنانبكالوريوس15477

ذكرعالء محمود شافع ابو دخان20132050322طب و جراحة األسنانبكالوريوس15478

ذكرمحمد  سعد  عبد العزيز   عبدهللا محميد اكن 20132050323طب و جراحة األسنانبكالوريوس15479

يم 20132050324طب و جراحة األسنانبكالوريوس15480 ن ذكرمحمد  سعود  عبدهللا  المخن 

ذكرحمود  مطر مبارك الحصم20132050326طب و جراحة األسنانبكالوريوس15481

ذكرأحمد مبتسم عاطف هنداوي20132050327طب و جراحة األسنانبكالوريوس15482

منار أحمد عبد علي حبيب كاظم العم20132050329طب و جراحة األسنانبكالوريوس15483
أنثى

أنثىزهرة  عبد هللا علي المحميد20132050330طب و جراحة األسنانبكالوريوس15484

ي20132050331طب و جراحة األسنانبكالوريوس15485 ن ذكرعبدهللا  صالح  فالح  العنن

أنثىحنة ليانا بنت محمد اقبال 20132050332طب و جراحة األسنانبكالوريوس15486

ة  بنت محمد فهيمي 20132050333طب و جراحة األسنانبكالوريوس15487 أنثىمنن 

ذكرعبد السالم  خليفة  جليل  الشمرى20132050334طب و جراحة األسنانبكالوريوس15488

ن صفر20132050335طب و جراحة األسنانبكالوريوس15489 أنثىجنان محمد  عبدالحسي 

أنثىروند محمود عبدالكريم الخطيب20132050337طب و جراحة األسنانبكالوريوس15490

ي20132050338طب و جراحة األسنانبكالوريوس15491
أنثىزهراء محمد غلوم اشكنانن

ي20132050339طب و جراحة األسنانبكالوريوس15492 ن ذكرضاري سعود محمد العنن

ذكرعلي سعد مشاي الشمري20132050340طب و جراحة األسنانبكالوريوس15493

أنثىرهف فالح ثالب الخرازه20132050343طب و جراحة األسنانبكالوريوس15494

ذكرعمر ثروت محمد مصالحه20132050345طب و جراحة األسنانبكالوريوس15495

ذكراحمد  علي  هالل  المطوع20132050346طب و جراحة األسنانبكالوريوس15496

ذكرمحمد  مصدق عادل هواش20132050347طب و جراحة األسنانبكالوريوس15497

ذكرمحمد نائل محمد عبد الرحمن20132050348طب و جراحة األسنانبكالوريوس15498

أنثىهيا وليام اميل قسيس20132050349طب و جراحة األسنانبكالوريوس15499

أنثىصفاء  محمد يوسف خاليلة20132050355طب و جراحة األسنانبكالوريوس15500

أنثىأسيل عصام عبد القادر قاسم الحجاوي20132050357طب و جراحة األسنانبكالوريوس15501

ن الصفار20132050358طب و جراحة األسنانبكالوريوس15502 ذكرمحمد عبدهللا عبد الصمد علي حسي 

ن غلوم20132050359طب و جراحة األسنانبكالوريوس15503 أنثىبشاير جعفر حسي 

أنثىديانا الرا اغباريه  20132050360طب و جراحة األسنانبكالوريوس15504
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ي20132050362طب و جراحة األسنانبكالوريوس15505 حصه مشعل سالم  العتيث 
أنثى

سارا عبد الرحمن علي الدويله20132050363طب و جراحة األسنانبكالوريوس15506
أنثى

ن 20132050364طب و جراحة األسنانبكالوريوس15507 أنثىخديجة محمود الشاحي 

أنثىدانه محمد سالم عودات20132050366طب و جراحة األسنانبكالوريوس15508

ديما عمار محمد علي قزي    ح20132050367طب و جراحة األسنانبكالوريوس15509
أنثى

أنثىشذى عمر ابراهيم كنعان20132050368طب و جراحة األسنانبكالوريوس15510

أنثىميس طالل عبدهللا التميمي20132050369طب و جراحة األسنانبكالوريوس15511

أنثىسارة نارص عيس عويس20132050370طب و جراحة األسنانبكالوريوس15512

أنثىلم خالد يوسف ملكاوي20132050371طب و جراحة األسنانبكالوريوس15513

ذكرعبد هللا  صادق  عبد هللا  جاسم 20132050373طب و جراحة األسنانبكالوريوس15514

أنثىديما سعيدي عويد المسيلم20132050375طب و جراحة األسنانبكالوريوس15515

أنثىسجود محمود خطيب 20132050376طب و جراحة األسنانبكالوريوس15516

شمعة علي محمد نعمان20132050378طب و جراحة األسنانبكالوريوس15517
أنثى

ذكرمحمد خليف محمد خليفه عقله20132050379طب و جراحة األسنانبكالوريوس15518

ي20132050380طب و جراحة األسنانبكالوريوس15519 ذكرنارص حمدي طلق المطن 

أنثىأسيل محمود غريب عبدهللا20132050382طب و جراحة األسنانبكالوريوس15520

ن ملحم20132050383طب و جراحة األسنانبكالوريوس15521 ذكراحمد علي حسي 

ي20132050384طب و جراحة األسنانبكالوريوس15522 ذكرفرحان محمد فرحان العتيث 

ي20132050385طب و جراحة األسنانبكالوريوس15523 أنثىشيهانه خالد محمد الظفن 

أنثىسمية خالد محمد الربابعه20138050001طب و جراحة األسنانبكالوريوس15524

ذكرعبدالكريم زياد عبدالكريم الصويص20140050001طب و جراحة األسنانبكالوريوس15525

االءالرحمن علي محمد الشطناوي20140050002طب و جراحة األسنانبكالوريوس15526
أنثى

أنثىتاال احمد محمد حرب20140050003طب و جراحة األسنانبكالوريوس15527

أنثىراما عبدالوهاب عمر الرجوب20140050004طب و جراحة األسنانبكالوريوس15528

ن احمد معابره20140050005طب و جراحة األسنانبكالوريوس15529 وق حسي  أنثىرسر

أنثىرؤى نضال سليمان العموش20140050006طب و جراحة األسنانبكالوريوس15530

ن النشاش20140050007طب و جراحة األسنانبكالوريوس15531 أنثىاسيل فايز حسي 

أنثىمرام خليل رشيد الجزار20140050011طب و جراحة األسنانبكالوريوس15532

أنثىميسم هاشم عبدهللا الشخاتره20140050012طب و جراحة األسنانبكالوريوس15533

أنثىاالء هارون محمد الفرجات20140050013طب و جراحة األسنانبكالوريوس15534

ذكرخالد فؤاد محمد العيساوي20140050015طب و جراحة األسنانبكالوريوس15535

أنثىتاال مروان اسماعيل يوسف20140050016طب و جراحة األسنانبكالوريوس15536

أنثىغاده جميل سليم خواجا20140050018طب و جراحة األسنانبكالوريوس15537

أنثىرواء مطلق احمد الغزو20140050020طب و جراحة األسنانبكالوريوس15538

ن20140050021طب و جراحة األسنانبكالوريوس15539 ي محمد الزيداني 
أنثىنسيبه حسثن

ي20140050023طب و جراحة األسنانبكالوريوس15540
أنثىرغد اسماعيل محمود النونر

أنثىهبه احمد فهمي معروف20140050024طب و جراحة األسنانبكالوريوس15541

أنثىضىح محمد مصلح سويدات20140050025طب و جراحة األسنانبكالوريوس15542

أنثىنشين سعيد جمعه هودىلي20140050027طب و جراحة األسنانبكالوريوس15543

أنثىرهام عبدالرحمن محمد العليمات20140050028طب و جراحة األسنانبكالوريوس15544

أنثىديما عبدهللا موىس ملكاوي20140050029طب و جراحة األسنانبكالوريوس15545

أنثىلينا احمد خليل الفقراء20140050030طب و جراحة األسنانبكالوريوس15546

أنثىدانيا عزات شحاده القضاه20140050031طب و جراحة األسنانبكالوريوس15547

أنثىسهام ماهر محمد عساف20140050033طب و جراحة األسنانبكالوريوس15548

أنثىمجد ابراهيم خليل حمايده20140050034طب و جراحة األسنانبكالوريوس15549

ساىلي عبدالقادر فهمي بصيله20140050035طب و جراحة األسنانبكالوريوس15550
أنثى

ن محمد الجمل20140050036طب و جراحة األسنانبكالوريوس15551 ذكرعماد امي 

ي20140050038طب و جراحة األسنانبكالوريوس15552
ذكرمحمد جمال محمد المومثن

أنثىجميله هاشم جميل حمد20140050039طب و جراحة األسنانبكالوريوس15553

ن هيثم نجيب طعمه20140050041طب و جراحة األسنانبكالوريوس15554 أنثىتولي 

أنثىافنان موىس محمد المحمود20140050042طب و جراحة األسنانبكالوريوس15555
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أنثىتمارا حمد محمد الربيحات20140050043طب و جراحة األسنانبكالوريوس15556

يف20140050044طب و جراحة األسنانبكالوريوس15557 ي حامد الشر
ذكربهاء الدين رجانئ

أنثىجميله عبدالرحيم صالح بشن 20140050046طب و جراحة األسنانبكالوريوس15558

ائيل يوسف ابوخرصن20140050047طب و جراحة األسنانبكالوريوس15559 أنثىناردين جن 

ذكرعبدهللا احمد كرم مصطفن السمهورى20140050048طب و جراحة األسنانبكالوريوس15560

أنثىغيداء حسام محمد محيسن20140050049طب و جراحة األسنانبكالوريوس15561

ي20140050050طب و جراحة األسنانبكالوريوس15562 رغد عبدالفتاح عبدالعزيز الزعث 
أنثى

أنثىارساء خالد ابراهيم العامري20140050052طب و جراحة األسنانبكالوريوس15563

ذكرعبدالرحمن سعيد جن  أبوخرصن20140050054طب و جراحة األسنانبكالوريوس15564

ذكرامجد مياس محمد المحاسنه20140050055طب و جراحة األسنانبكالوريوس15565

ي20140050056طب و جراحة األسنانبكالوريوس15566
أنثىبلسم عدنان محمد الصيفن

رند سامي احمد الصمادى20140050057طب و جراحة األسنانبكالوريوس15567
أنثى

رغداء سعيد علي الجسار20140050060طب و جراحة األسنانبكالوريوس15568
أنثى

أنثىمها سائد محمد حمد20140050061طب و جراحة األسنانبكالوريوس15569

ن عبدالمجيد فندي عوادي20140050062طب و جراحة األسنانبكالوريوس15570 أنثىياسمي 

أنثىاناس جهاد محمد المرازيق20140050063طب و جراحة األسنانبكالوريوس15571

ن غالب محمد ابوالهيجاء20140050064طب و جراحة األسنانبكالوريوس15572 أنثىلي 

أنثىآيه شوكت فالح التميمي20140050065طب و جراحة األسنانبكالوريوس15573

ذكرمحمود عبدهللا صالح شايف20140050066طب و جراحة األسنانبكالوريوس15574

وح20140050068طب و جراحة األسنانبكالوريوس15575 أنثىآيات محمد منصور  صالح رسر

ذكررشيد علي احمد عباس20140050070طب و جراحة األسنانبكالوريوس15576

أنثىبراء محمد حسن الخوالدة20140050072طب و جراحة األسنانبكالوريوس15577

ذكرماجد خالد عبده عبدهللا20140050074طب و جراحة األسنانبكالوريوس15578

أنثىساره فيصل فرحان القرعان20140050075طب و جراحة األسنانبكالوريوس15579

أنثىآيه عبداالله محمد الشديفات20140050076طب و جراحة األسنانبكالوريوس15580

أنثىجنات حاتم راسم مرقة20140050077طب و جراحة األسنانبكالوريوس15581

ذكرعبدهللا احمد محمد بشابشه20140050078طب و جراحة األسنانبكالوريوس15582

أنثىسىح  محمد موىس رواقه20140050079طب و جراحة األسنانبكالوريوس15583

أنثىساندرا مهند عيس الصناع20140050080طب و جراحة األسنانبكالوريوس15584

ه خطيب  20140050081طب و جراحة األسنانبكالوريوس15585 أنثىامن 

أنثىايه خالد عوض عالونه20140050082طب و جراحة األسنانبكالوريوس15586

 علي ابوعكليك20140050083طب و جراحة األسنانبكالوريوس15587
ن أنثىساجده حسي 

رن  منيب محمد عواوده20140050085طب و جراحة األسنانبكالوريوس15588
أنثى

أنثىساجده محمد عطاهللا الحايك20140050086طب و جراحة األسنانبكالوريوس15589

اصاله علي فالح الخضور20140050087طب و جراحة األسنانبكالوريوس15590
أنثى

أنثىرغد عبدهللا رجا الربايعه20140050090طب و جراحة األسنانبكالوريوس15591

هبه حسن علي النعيمي20140050091طب و جراحة األسنانبكالوريوس15592
أنثى

أنثىنسيبه قاسم محمد المقداد20140050092طب و جراحة األسنانبكالوريوس15593

أنثىمالك عبدهللا صالح الهزايمه20140050093طب و جراحة األسنانبكالوريوس15594

أنثىنقاء امجد خالد عرجه20140050094طب و جراحة األسنانبكالوريوس15595

أنثىرحمه وحيد احمد الخطيب20140050095طب و جراحة األسنانبكالوريوس15596

ساىلي اسامه محمد هزايمه20140050096طب و جراحة األسنانبكالوريوس15597
أنثى

أنثىهبه زياد سعيد حاللشه20140050097طب و جراحة األسنانبكالوريوس15598

ي الدومي20140050098طب و جراحة األسنانبكالوريوس15599
ي بثن

أنثىوالء محمد مفضن

ى احمد محمد جوارنه20140050099طب و جراحة األسنانبكالوريوس15600 أنثىبشر

أنثىسامية الخياط  20140050100طب و جراحة األسنانبكالوريوس15601

ي  20140050101طب و جراحة األسنانبكالوريوس15602
أنثىاميمة زالعن

ذكرعدنان مناع عدنان النمرى20140050102طب و جراحة األسنانبكالوريوس15603

ن شطناوي20140050103طب و جراحة األسنانبكالوريوس15604 أنثىشذر مازن ياسي 

ريم غازي نزال الكركي20140050104طب و جراحة األسنانبكالوريوس15605
أنثى

أنثىراما بشار عبدالكريم الرشدان20140050105طب و جراحة األسنانبكالوريوس15606
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أنثىساره حمزي زيد العمري20140050106طب و جراحة األسنانبكالوريوس15607

أنثىنور محمد مفلح جراح20140050107طب و جراحة األسنانبكالوريوس15608

فرح سامي ابراهيم الحميدات20140050108طب و جراحة األسنانبكالوريوس15609
أنثى

أنثىاالء حامد حسن شعبوط20140050109طب و جراحة األسنانبكالوريوس15610

أنثىساره طاهر عبدهللا مسعود20140050110طب و جراحة األسنانبكالوريوس15611

أنثىالنا وليد رسمي احمد يوسف20140050111طب و جراحة األسنانبكالوريوس15612

أنثىكندة خالد جمال حمدان20141050002طب و جراحة األسنانبكالوريوس15613

ي20141050003طب و جراحة األسنانبكالوريوس15614
بانر ذكريوسف محمد وليد عبدالشكور الشر

ذكرمحمد هشام المحاميد 20141050004طب و جراحة األسنانبكالوريوس15615

ن20141050005طب و جراحة األسنانبكالوريوس15616 ي احمد ابو حسي  أنثىمرح صن 

ن حسن محمد الكندري20141050006طب و جراحة األسنانبكالوريوس15617 أنثىفرح حسي 

أنثىروان موىس يوسف الحمايده20141050007طب و جراحة األسنانبكالوريوس15618

أنثىجمانه خالد صالح مبارك صالح العجمي20141050008طب و جراحة األسنانبكالوريوس15619

ي20141050009طب و جراحة األسنانبكالوريوس15620 ن ذكرمحمد نواف عوض نارص مطثن العنن

ي 20142050001طب و جراحة األسنانبكالوريوس15621 ذكرثائر محمد ثابت الخرصن

ذكرانس نضال قصاص 20142050003طب و جراحة األسنانبكالوريوس15622

ي 20142050005طب و جراحة األسنانبكالوريوس15623
ذكرأنس محمد ظهن  الداالنر

ذكراسامه رشيد مصطفن عبد الكريم20142050006طب و جراحة األسنانبكالوريوس15624

ذكرعلي يونس خليل خليل20142050010طب و جراحة األسنانبكالوريوس15625

ايرى20142050011طب و جراحة األسنانبكالوريوس15626 أنثىتسنيم كمال شفيق رسر

ذكرأحمد عبد اللطيف محمد الكندرى20142050014طب و جراحة األسنانبكالوريوس15627

ذكرمحمد عبد الشلش 20142050016طب و جراحة األسنانبكالوريوس15628

ي20142050017طب و جراحة األسنانبكالوريوس15629 ن ذكراحمد علي عطشان العنن

أنثىنجالء عبد هللا علي الراشد20142050018طب و جراحة األسنانبكالوريوس15630

ى20142050019طب و جراحة األسنانبكالوريوس15631 ن ار سعود محمد العنن ذكررصن

ي20142050020طب و جراحة األسنانبكالوريوس15632 ذكراسامه خالد سعد شديد المطن 

ي 20142050021طب و جراحة األسنانبكالوريوس15633 ان 
أنثىناهد عزام الشر

ذكرمحمد وسيم محمد مروان دنو 20142050023طب و جراحة األسنانبكالوريوس15634

ذكرخالد محمدعرفان باغ 20142050024طب و جراحة األسنانبكالوريوس15635

أنثىقمر محمد عصام الدين البابا 20142050025طب و جراحة األسنانبكالوريوس15636

ي 20142050026طب و جراحة األسنانبكالوريوس15637  عمار قناعة الحلث 
ن أنثىلي 

أنثىفاطمة السيد عباس باقر علي احمد20142050028طب و جراحة األسنانبكالوريوس15638

أنثىشهد نارص محمد الرشيدي20142050029طب و جراحة األسنانبكالوريوس15639

ذكرمحمد عايد مزهر الشمري20142050030طب و جراحة األسنانبكالوريوس15640

أنثىنورا فراس حداد 20142050032طب و جراحة األسنانبكالوريوس15641

ي20142050033طب و جراحة األسنانبكالوريوس15642
أنثىرواء محمود موىس بلوىسر

أنثىنور عبدالرضا عبدهللا طالب20142050035طب و جراحة األسنانبكالوريوس15643

الدين حسن المنصور20142050036طب و جراحة األسنانبكالوريوس15644 ذكريزن خن 

ذكرعبد الرحمن رائد احمد الجمل20142050037طب و جراحة األسنانبكالوريوس15645

أنثىفرح عماد صبىحي ابو هنطش20142050038طب و جراحة األسنانبكالوريوس15646

ي20142050040طب و جراحة األسنانبكالوريوس15647 ذكرأحمد محمد لفتة المطن 

أنثىاليانا عقيل محمد الخالدي20142050042طب و جراحة األسنانبكالوريوس15648

ذكرثنيان غانم صقر الخالدي20142050043طب و جراحة األسنانبكالوريوس15649

أنثىزينب حسام حباش 20142050045طب و جراحة األسنانبكالوريوس15650

ي20142050047طب و جراحة األسنانبكالوريوس15651 ذكرمشاري مشعل سالم العتيث 

ن الحمود20142050051طب و جراحة األسنانبكالوريوس15652 أنثىساره سميح حسي 

ناتاىلي محمد الكراد 20142050052طب و جراحة األسنانبكالوريوس15653
أنثى

ن نشأت توفيق حسن20142050054طب و جراحة األسنانبكالوريوس15654 أنثىحني 

أنثىريم محمد محمود القرعان20142050055طب و جراحة األسنانبكالوريوس15655

مار محمود احمد عبد هللا20142050060طب و جراحة األسنانبكالوريوس15656 أنثىمن 

ى عماد الدين المصلح 20142050061طب و جراحة األسنانبكالوريوس15657 أنثىبشر
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ي نعسان آغا 20142050065طب و جراحة األسنانبكالوريوس15658 ذكرمحمد ناج 

ي20142050075طب و جراحة األسنانبكالوريوس15659 ذكرعبدهللا مجبل مسعود العتيث 

ى20142050078طب و جراحة األسنانبكالوريوس15660 ن ذكرضاري علي عقله العنن

ن  20142050080طب و جراحة األسنانبكالوريوس15661 أنثىلينا خالدة بنت عارفي 

ء رشيد 20142050081طب و جراحة األسنانبكالوريوس15662 ي ء فريشه النديرا بنت ج  ي ج 
أنثى

ذكروان محمد فخرالدين بن وان  مختار  20142050082طب و جراحة األسنانبكالوريوس15663

ذكرحذيفة بن أحمد إبراهيم 20142050083طب و جراحة األسنانبكالوريوس15664

ذكرمحمد أمن  رشدي بن محمد نارص  20142050084طب و جراحة األسنانبكالوريوس15665

أنثىعينا فرزانا بنت عزمان  20142050085طب و جراحة األسنانبكالوريوس15666

ي  20142050086طب و جراحة األسنانبكالوريوس15667
أنثىنبيهة بنت محمد حنفن

 فؤاد بن سيد علي  20142050087طب و جراحة األسنانبكالوريوس15668
ن ذكرسيد محمد أمي 

ذكرأحمد رضوان بن إبراهيم  20142050088طب و جراحة األسنانبكالوريوس15669

أنثىنور خليدا بنت خليد20142050089طب و جراحة األسنانبكالوريوس15670

أنثىنور حافظة بنت مت حسن 20142050090طب و جراحة األسنانبكالوريوس15671

ذكرأليف شاكرين الرحمن بن أزهن  20142050091طب و جراحة األسنانبكالوريوس15672

أنثىنور شفاء فرحانه بنت محمد علي 20142050092طب و جراحة األسنانبكالوريوس15673

أنثىنور عفة بنت محمد رشيد 20142050093طب و جراحة األسنانبكالوريوس15674

ي 20142050094طب و جراحة األسنانبكالوريوس15675
ي بنت فائز األميثن

أنثىنور فرحانا أميثن

ن 20142050095طب و جراحة األسنانبكالوريوس15676 ن بنت نورا جسمي  ي قرة العي 
أنثىنورديثن

أنثىنور الهدى بنت أوانج نيال 20142050096طب و جراحة األسنانبكالوريوس15677

ذكرمحمد أمن  الشفيق بن حسن الدين  20142050097طب و جراحة األسنانبكالوريوس15678

أنثىنور رشيدة بنت عبد الحليم  20142050098طب و جراحة األسنانبكالوريوس15679

ن بنت زهيدي  20142050099طب و جراحة األسنانبكالوريوس15680 أنثىنور اإلزلي 

ي نور العديلة بنت داود  20142050100طب و جراحة األسنانبكالوريوس15681
أنثىسيثر

ي 20142050101طب و جراحة األسنانبكالوريوس15682
أنثىهاشا  بنت محمد راضن

ذكرمحمد فارس بن روسالن  20142050102طب و جراحة األسنانبكالوريوس15683

ذكرفخر األسيف بن فخر الرازي 20142050103طب و جراحة األسنانبكالوريوس15684

ي إنايرة بنت نور زيالن 20142050104طب و جراحة األسنانبكالوريوس15685
أنثىاذنن

ذكرمحمد أديب بن محمد مزري 20142050105طب و جراحة األسنانبكالوريوس15686

أنثىنور أمانينا بنت كمال 20142050106طب و جراحة األسنانبكالوريوس15687

ي 20142050107طب و جراحة األسنانبكالوريوس15688 راما بسام الذهث 
أنثى

ى20142050109طب و جراحة األسنانبكالوريوس15689 ن أنثىافراح نوفل يالوس العنن

ذكرفادي فيصل عبد النور قاقيش20142050110طب و جراحة األسنانبكالوريوس15690

أنثىسحر فوزي احمد حماده20142050112طب و جراحة األسنانبكالوريوس15691

ذكرأيمن  الدين بن رزمان  20142050113طب و جراحة األسنانبكالوريوس15692

أنثىميشة بنت أحمد كامل  20142050114طب و جراحة األسنانبكالوريوس15693

أنثىهدى نادية بنت نارص  20142050115طب و جراحة األسنانبكالوريوس15694

ة بنت عبدهللا  20142050116طب و جراحة األسنانبكالوريوس15695 ن أنثىحمن 

أنثىنور ذكية بنت شهاب الدين  20142050117طب و جراحة األسنانبكالوريوس15696

أنثىنور شتاء بنت أبو بكر  20142050118طب و جراحة األسنانبكالوريوس15697

ي  20142050119طب و جراحة األسنانبكالوريوس15698
أنثىنبيلة عائشة بنت عزنن

أنثىنور أنيس عديال بنت بحاء الدين  20142050120طب و جراحة األسنانبكالوريوس15699

ذكرأمن  الحكيم بن دالئل  20142050121طب و جراحة األسنانبكالوريوس15700

نا بنت خن  النظام  20142050122طب و جراحة األسنانبكالوريوس15701 ة خن  أنثىأمن 

أنثىعينا شفيقة بنت يشي  20142050123طب و جراحة األسنانبكالوريوس15702

ي  20142050124طب و جراحة األسنانبكالوريوس15703
وان أفيق بن عبد الغثن ن ذكررسر

أنثىأيدا بنت إسماعيل  20142050125طب و جراحة األسنانبكالوريوس15704

ام  20142050126طب و جراحة األسنانبكالوريوس15705 ن أنثىميشة بنت مزلن 

أنثىنور ناجحة بنت بزىلي  20142050127طب و جراحة األسنانبكالوريوس15706

ة بنت عبد المجيد  20142050128طب و جراحة األسنانبكالوريوس15707 أنثىنور أمن 

أنثىأيمي فتحية بنت محمد نظرين 20142050129طب و جراحة األسنانبكالوريوس15708
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أنثىأفيقة بنت أزهاري  20142050130طب و جراحة األسنانبكالوريوس15709

ي فاطمه بنت ساليم  20142050131طب و جراحة األسنانبكالوريوس15710
أنثىسيثر

أنثىأملنا حليمة  بنت عبد الحليم  20142050132طب و جراحة األسنانبكالوريوس15711

ة فرزانا بنت ابراهيم  20142050133طب و جراحة األسنانبكالوريوس15712 أنثىنور عطن 

ذكرمحمد شهمي بن أوزر  20142050134طب و جراحة األسنانبكالوريوس15713

أنثىنور خن  النسوان بنت زايدين  20142050135طب و جراحة األسنانبكالوريوس15714

ي 20142050136طب و جراحة األسنانبكالوريوس15715
أنثىنور شاكرة عاليا بنت محمد زالنن

أنثىنور أيدا بنت حليم  20142050137طب و جراحة األسنانبكالوريوس15716

ا بنت محمد صالح 20142050138طب و جراحة األسنانبكالوريوس15717 أنثىنور األفيقة سهن 

ي بنت اسماعيل  20142050139طب و جراحة األسنانبكالوريوس15718
أنثىعزنر

أنثىفاطن أدريانا بنت عزيزان  20142050140طب و جراحة األسنانبكالوريوس15719

ذكرإحسان عفيف بن أمن  أزهار  20142050141طب و جراحة األسنانبكالوريوس15720

ي بنت بدر الدين  20142050142طب و جراحة األسنانبكالوريوس15721
وانن ن أنثىشازا رسر

ة بنت إسماعيل  20142050143طب و جراحة األسنانبكالوريوس15722 ن أنثىنور حمن 

وان بن محمد عرصي  20142050144طب و جراحة األسنانبكالوريوس15723 ن ذكرأحمد نظري رسر

أنثىنور شفينا بنت زين الدين  20142050145طب و جراحة األسنانبكالوريوس15724

ة بنت الزهري  20142050146طب و جراحة األسنانبكالوريوس15725 أنثىالنارصن

أنثىخليلة بنت روسفري  20142050147طب و جراحة األسنانبكالوريوس15726

أنثىنور فضلية بنت محمد عارف  20142050148طب و جراحة األسنانبكالوريوس15727

اء بنت عبد الحليم  20142050149طب و جراحة األسنانبكالوريوس15728 أنثىحمن 

ي ساره محمد زاهيدي زكريا20142050150طب و جراحة األسنانبكالوريوس15729
أنثىسيثر

ة بنت محمد عدنان 20142050151طب و جراحة األسنانبكالوريوس15730 أنثىعليا عطن 

ذكرأزري حافظ الدين  بن روسلي  20142050152طب و جراحة األسنانبكالوريوس15731

ذكرمحمد أفيق لقمان بن محمد يوسف 20142050153طب و جراحة األسنانبكالوريوس15732

ي حجر بنت أوانج عبد الحليم 20142050154طب و جراحة األسنانبكالوريوس15733
أنثىسيثر

ذكرأحمد شهمي بن رورول موخان  20142050155طب و جراحة األسنانبكالوريوس15734

ي20142050156طب و جراحة األسنانبكالوريوس15735 ديمه بسام توفيق الشلث 
أنثى

أنثىدياال خالد أيوب أبو حليمة20142050160طب و جراحة األسنانبكالوريوس15736

ذكرعالء فيصل دقماق 20142050161طب و جراحة األسنانبكالوريوس15737

ليان عبدالمنان الحسامي 20142050165طب و جراحة األسنانبكالوريوس15738
أنثى

أنثىيارا خالد جميل صمادي20142050167طب و جراحة األسنانبكالوريوس15739

أنثىليان حسان فاضل 20142050169طب و جراحة األسنانبكالوريوس15740

ذكرحارث محمد خليل عنايه20142050170طب و جراحة األسنانبكالوريوس15741

ي التميمي20142050171طب و جراحة األسنانبكالوريوس15742
أنثىهبه نبيل عبد الفتاح اشثر

أنثىرند رضوان قصاب 20142050173طب و جراحة األسنانبكالوريوس15743

ذكرعبدهللا ايمن المرصي 20142050175طب و جراحة األسنانبكالوريوس15744

ذكرمحمد ذوقان سليم مساعده20142050177طب و جراحة األسنانبكالوريوس15745

ن رصار20142050179طب و جراحة األسنانبكالوريوس15746 أنثىروان خرصن حسي 

أنثىأسيل تيسن  عمر داود20142050180طب و جراحة األسنانبكالوريوس15747

وق محمود حسن الفريحات20142050181طب و جراحة األسنانبكالوريوس15748 أنثىرسر

مرام علي ابراهيم ابراهيم20142050182طب و جراحة األسنانبكالوريوس15749
أنثى

أنثىدانه هيثم محمد محمود20142050183طب و جراحة األسنانبكالوريوس15750

ان20142050184طب و جراحة األسنانبكالوريوس15751 ن عايد حمود السمن  أنثىلجي 

أنثىدانيا خالد سليمان خليل20142050190طب و جراحة األسنانبكالوريوس15752

أنثىرسينا اسامه محمود المطري20142050191طب و جراحة األسنانبكالوريوس15753

أنثىديانا احمد منترص عبد الرؤوف زيدان20142050192طب و جراحة األسنانبكالوريوس15754

أنثىنور الهدى عادل االبرش 20142050194طب و جراحة األسنانبكالوريوس15755

أنثىوفاء ابراهيم روجي سالمه20142050196طب و جراحة األسنانبكالوريوس15756

اري    ج علي شحاده سعيفان20142050197طب و جراحة األسنانبكالوريوس15757
أنثى

أنثىتاال سمن  عيد الخوري20142050201طب و جراحة األسنانبكالوريوس15758

ن عيس جورج سلسع20142050206طب و جراحة األسنانبكالوريوس15759 أنثىجستي 
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أنثىارساء مأمون علي جناجره20142050207طب و جراحة األسنانبكالوريوس15760

أنثىنور ابراهيم ابراهيم دحالن20142050208طب و جراحة األسنانبكالوريوس15761

ساره عادل علي الخميس20142050209طب و جراحة األسنانبكالوريوس15762
أنثى

أنثىتاال نعيم مصطفن مراغه20142050210طب و جراحة األسنانبكالوريوس15763

ذكرمحمد فوزان بن بهاروم  20142050212طب و جراحة األسنانبكالوريوس15764

ذكرخالد وليد عبداللطيف الصادق20142050213طب و جراحة األسنانبكالوريوس15765

أنثىهبه محمد رشيد الخراز20142050216طب و جراحة األسنانبكالوريوس15766

أنثىعرين عبدالرحيم محمد فري    ج20142050218طب و جراحة األسنانبكالوريوس15767

ن عبدهللا البلبيسي20142050220طب و جراحة األسنانبكالوريوس15768 أنثىصفا حسني 

أنثىفجر محمد خميس حسن20142050224طب و جراحة األسنانبكالوريوس15769

أنثىرسى محمد عمر مصطفن20142050229طب و جراحة األسنانبكالوريوس15770

ذكرفيصل محمد علي شاكر القاعود20142050230طب و جراحة األسنانبكالوريوس15771

ي مصطفن20142050231طب و جراحة األسنانبكالوريوس15772
أنثىلبثن ماجد محمود بثن

أنثىنور وائل  محمد احسان الغنمه20142050233طب و جراحة األسنانبكالوريوس15773

ذكرنجيب محسن سعد غنما20142050236طب و جراحة األسنانبكالوريوس15774

أنثىجمانه زيدون هشام الجمل20142050237طب و جراحة األسنانبكالوريوس15775

أنثىايه اسماعيل محمد خن  سعدون20142050238طب و جراحة األسنانبكالوريوس15776

ن نشأت ابراهيم طنبوز20142050239طب و جراحة األسنانبكالوريوس15777 أنثىلجي 

أنثىالرا صفوان سليمان مغايضه20142050240طب و جراحة األسنانبكالوريوس15778

أنثىجمانة يارس األصيل 20142050241طب و جراحة األسنانبكالوريوس15779

أنثىأسماء محمد يارس عمرو20142050242طب و جراحة األسنانبكالوريوس15780

وعد حامد علي محمود20142050243طب و جراحة األسنانبكالوريوس15781
أنثى

ذكرمحمود الحكم المرصي 20142050249طب و جراحة األسنانبكالوريوس15782

أنثىنوره حسن فهيد العجمي20142050252طب و جراحة األسنانبكالوريوس15783

ذكرمحمد مسعود احمد بورخان20142050253طب و جراحة األسنانبكالوريوس15784

أنثىنور السيد عباس محمد صالح20142050254طب و جراحة األسنانبكالوريوس15785

ي 20142050255طب و جراحة األسنانبكالوريوس15786
ذكرحازم محمد الزنانر

أنثىروان احمد رجب العزه20142050256طب و جراحة األسنانبكالوريوس15787

ي20142050257طب و جراحة األسنانبكالوريوس15788 أنثىلمياء عبدالعزيز نهار المطن 

ذكرمحمد ابراهيم اكن  الري20142050259طب و جراحة األسنانبكالوريوس15789

ذكرسالم رشيد سالم النارص20142050260طب و جراحة األسنانبكالوريوس15790

أنثىحوراء السيدعدنان محسن القصاب20142050261طب و جراحة األسنانبكالوريوس15791

أنثىجنات مجيد جعفر ربيع20142050262طب و جراحة األسنانبكالوريوس15792

أنثىايمان عبد العزيز احمد الكندري20142050263طب و جراحة األسنانبكالوريوس15793

ن20142050264طب و جراحة األسنانبكالوريوس15794 ذكرعبدهللا خالد حاج  حسي 

أنثىمريم عايض عوض الرشيدى20142050265طب و جراحة األسنانبكالوريوس15795

ي20142050266طب و جراحة األسنانبكالوريوس15796
ي محمد معرفن

ذكريعقوب هانن

ذكرفهيد فالح فهيد العجم20142050267طب و جراحة األسنانبكالوريوس15797

أنثىجمايل مهدي سيف البذاىلي20142050268طب و جراحة األسنانبكالوريوس15798

ذكربدر فيصل غريب الكندري20142050271طب و جراحة األسنانبكالوريوس15799

أنثىهبه خالد سالم الدرعان20142050272طب و جراحة األسنانبكالوريوس15800

ذكرطالب ابراهيم طالب بخش20142050273طب و جراحة األسنانبكالوريوس15801

ذكرعلي حسن عبدهللا الكندرى20142050274طب و جراحة األسنانبكالوريوس15802

ى20142050280طب و جراحة األسنانبكالوريوس15803 ذكرخالد منصور ناىسر الظفن 

أنثىلطيفة انور سالم بوتلف20142050281طب و جراحة األسنانبكالوريوس15804

ي الشمري20142050282طب و جراحة األسنانبكالوريوس15805 ذكرمهدي جمال مهدي عوض  ناج 

ي20142050283طب و جراحة األسنانبكالوريوس15806
أنثىسكينه احمد عبدالرضا البلوىسر

ي20142050288طب و جراحة األسنانبكالوريوس15807 أنثىساره محمد عبدهللا العجن 

ي20142050289طب و جراحة األسنانبكالوريوس15808 أنثىمثن زبن مزبن المطن 

ي20142050291طب و جراحة األسنانبكالوريوس15809 أنثىنوال سليمان عويد الضفن 

ذكرعبدالعزيز ماجد محمد الشمري20142050293طب و جراحة األسنانبكالوريوس15810
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أنثىليل محمد عقل عويس20142050294طب و جراحة األسنانبكالوريوس15811

ي دومي20142050295طب و جراحة األسنانبكالوريوس15812
أنثىثناء محمد احمد بثن

أنثىكنده منهل مطر شوتر20142050296طب و جراحة األسنانبكالوريوس15813

اك20142050297طب و جراحة األسنانبكالوريوس15814 أنثىهاجر بدر عبدالرحمن الن 

ذكرمحمد جمال عبدهللا الرياجي20142050298طب و جراحة األسنانبكالوريوس15815

أنثىفاطمه زهن  محمد جواد العلقم20142050300طب و جراحة األسنانبكالوريوس15816

أنثىدانه بدر عبدهللا الشمروخ20142050301طب و جراحة األسنانبكالوريوس15817

أنثىمالك عدنان عبدهللا عبدهللا20142050303طب و جراحة األسنانبكالوريوس15818

ذكرحمد وليد يوسف المكيمي20142050304طب و جراحة األسنانبكالوريوس15819

أنثىريم محمد احمد كريديس20142050306طب و جراحة األسنانبكالوريوس15820

أنثىجمانه حسن عباس شهاب20142050307طب و جراحة األسنانبكالوريوس15821

أنثىفرات فيصل ابراهيم الحموري20142050308طب و جراحة األسنانبكالوريوس15822

ذكرمحمد فهد عبدالرحمن العجمي20142050309طب و جراحة األسنانبكالوريوس15823

ذكرطالل عبدالرحمن  محمد احمد محمد عبد الرحمن الكندري20142050310طب و جراحة األسنانبكالوريوس15824

ن محمد مهدي20142050314طب و جراحة األسنانبكالوريوس15825 ذكرعلي حسي 

ذكراسامه جمعان ظاهر الحربش20142050315طب و جراحة األسنانبكالوريوس15826

ي20142050316طب و جراحة األسنانبكالوريوس15827
ن السنافن ذكردعيج علي حسي 

ذكرهاشم عباس عبدالرسول الصائغ20142050317طب و جراحة األسنانبكالوريوس15828

أنثىبدريه اسامه زيد العجيل20142050318طب و جراحة األسنانبكالوريوس15829

ي20142050319طب و جراحة األسنانبكالوريوس15830
ذكرمحمود حمدان عبدهللا راضن

أنثىرهف محمود سليم الحالحله20142050320طب و جراحة األسنانبكالوريوس15831

أنثىدعاء فرحان كركان الشمري20142050321طب و جراحة األسنانبكالوريوس15832

ي20142050323طب و جراحة األسنانبكالوريوس15833 ن أنثىفتون صالح عشوي العنن

أنثىهديل صقر فهد النصافن20142050324طب و جراحة األسنانبكالوريوس15834

ذكرعبد هللا عيس صقر الجالهمة20142050327طب و جراحة األسنانبكالوريوس15835

أنثىساجدة شاهر يوسف اسليم20142050328طب و جراحة األسنانبكالوريوس15836

ن ابراهيم مقدح 20142050330طب و جراحة األسنانبكالوريوس15837 أنثىلجي 

ن عبدالكريم محمد العيطان20142050331طب و جراحة األسنانبكالوريوس15838 أنثىياسمي 

ذكرسعد جابر سعد الراجىحي20142050332طب و جراحة األسنانبكالوريوس15839

ذكرراكان احمد سمن  عبابنه20142050333طب و جراحة األسنانبكالوريوس15840

أنثىرزان وجيه حسن االطرش20142050337طب و جراحة األسنانبكالوريوس15841

ذكرعلي عيس علي الخزعلي20142050338طب و جراحة األسنانبكالوريوس15842

ن فريجه 20142050339طب و جراحة األسنانبكالوريوس15843 أنثىساره محمد امي 

أنثىاسيل وليد خليل ابوعواد20142050340طب و جراحة األسنانبكالوريوس15844

أنثىشادن غازي محمود النجار20142050341طب و جراحة األسنانبكالوريوس15845

أنثىجمان طالب حسن عبدهللا20142050342طب و جراحة األسنانبكالوريوس15846

أنثىرؤى رياض محمد الروسان20142050343طب و جراحة األسنانبكالوريوس15847

أنثىرهف جمال عبدهللا خزاعله20142050344طب و جراحة األسنانبكالوريوس15848

ذكرمحمد احمد السعدي 20142050345طب و جراحة األسنانبكالوريوس15849

أنثىامنيه فؤاد صالح حسن20142050346طب و جراحة األسنانبكالوريوس15850

ذكرفهد مهدي ظافر العجم20142050347طب و جراحة األسنانبكالوريوس15851

أنثىداليا فواز ابراهيم العجيالت20150050001طب و جراحة األسنانبكالوريوس15852

أنثىريما مهند خالد ابوفرحه20150050002طب و جراحة األسنانبكالوريوس15853

ن احمد مصطفن سماره20150050003طب و جراحة األسنانبكالوريوس15854 أنثىلي 

أنثىهبه محمد سليمان السعود20150050005طب و جراحة األسنانبكالوريوس15855

أنثىهبه بالل توفيق جرادات20150050006طب و جراحة األسنانبكالوريوس15856

ذكرصالح محمد صالح الشويطر20150050008طب و جراحة األسنانبكالوريوس15857

ذكرسالم فارس سالم بطارسه20150050010طب و جراحة األسنانبكالوريوس15858

ات20150050011طب و جراحة األسنانبكالوريوس15859 أنثىايمان زيد سليمان الشقن 

ذكرفايز نارص فايز ابوالغنم20150050012طب و جراحة األسنانبكالوريوس15860

ن محمد سليمان القراقره20150050013طب و جراحة األسنانبكالوريوس15861 أنثىيقي 
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أنثىميس بسام سعيد خنفر20150050014طب و جراحة األسنانبكالوريوس15862

ي قاسم خرابشه20150050015طب و جراحة األسنانبكالوريوس15863
أنثىدانا هانن

فيفيان فايز محمد حشكي20150050016طب و جراحة األسنانبكالوريوس15864
أنثى

أنثىبراءه خالد محمد الركيبات20150050017طب و جراحة األسنانبكالوريوس15865

أنثىبراءه زياد سليمان البالونه20150050018طب و جراحة األسنانبكالوريوس15866

أنثىدينا احمد ابراهيم عامر20150050020طب و جراحة األسنانبكالوريوس15867

أنثىامل حامد احمد سلطان20150050021طب و جراحة األسنانبكالوريوس15868

أنثىدانيه محمد يوسف الكساسبه20150050022طب و جراحة األسنانبكالوريوس15869

ذكرزيد زاهر محمد خريس20150050023طب و جراحة األسنانبكالوريوس15870

ي20150050024طب و جراحة األسنانبكالوريوس15871
أنثىميس نصار يعقوب الربضن

ن محمد عوض المراشده20150050025طب و جراحة األسنانبكالوريوس15872 ذكرامي 

أنثىحال محمد زياد منصور الدويرى20150050027طب و جراحة األسنانبكالوريوس15873

أنثىرهاد امجد عبدالوهاب عليان20150050028طب و جراحة األسنانبكالوريوس15874

ف20150050029طب و جراحة األسنانبكالوريوس15875 ي جمال محمد سهلي رسر
أنثىامانن

أنثىفرح محمد صالح عمري20150050030طب و جراحة األسنانبكالوريوس15876

ذكرايمن محمد حسن العمرى20150050033طب و جراحة األسنانبكالوريوس15877

أنثىزين يزيد محمد رواشده20150050034طب و جراحة األسنانبكالوريوس15878

ن فالح الزواهره20150050036طب و جراحة األسنانبكالوريوس15879 ذكرسيف حسي 

ذكرمهند عبدالرحيم محمد مراشده20150050037طب و جراحة األسنانبكالوريوس15880

رن  رياض عيد عثمان20150050038طب و جراحة األسنانبكالوريوس15881
أنثى

أنثىضىح عطيه محمد علي20150050039طب و جراحة األسنانبكالوريوس15882

أنثىيمثن صالح محمد فرج هللا20150050040طب و جراحة األسنانبكالوريوس15883

أنثىرغد محمود بسام تايه20150050041طب و جراحة األسنانبكالوريوس15884

أنثىفرح بسام كمال حداد20150050042طب و جراحة األسنانبكالوريوس15885

أنثىوالء يوسف مصطفن المدلل20150050043طب و جراحة األسنانبكالوريوس15886

ذكرعبدهللا موىس احمد جمعه20150050044طب و جراحة األسنانبكالوريوس15887

أنثىمجد بسام محمد ابوصفيه20150050045طب و جراحة األسنانبكالوريوس15888

أنثىنادين محمد ابراهيم الدويري20150050046طب و جراحة األسنانبكالوريوس15889

ن كوكش20150050047طب و جراحة األسنانبكالوريوس15890 أنثىدياىل نارص حسي 

أنثىزهيه محمد يارس هارون20150050049طب و جراحة األسنانبكالوريوس15891

ساىلي سمن  عيس هبهب20150050050طب و جراحة األسنانبكالوريوس15892
أنثى

أنثىرؤى عبدالعزيز حسن مسعود20150050051طب و جراحة األسنانبكالوريوس15893

ي20150050053طب و جراحة األسنانبكالوريوس15894
أنثىراما ابراهيم رفيق القاضن

ذكرأحمد زياد عبدالقادر سلمي20150050054طب و جراحة األسنانبكالوريوس15895

أنثىفيان خالد اسعد ابوجويد20150050055طب و جراحة األسنانبكالوريوس15896

أنثىأيه صالح محمد حسن20150050056طب و جراحة األسنانبكالوريوس15897

ذكريزن عبدالسالم موىس عديلي20150050057طب و جراحة األسنانبكالوريوس15898

أنثىرانيا سعيد محمد طراد20150050058طب و جراحة األسنانبكالوريوس15899

أنثىساجده زياد احمد بطاينه20150050059طب و جراحة األسنانبكالوريوس15900

أنثىورود محمد عصام عبدالكريم عبابنه20150050061طب و جراحة األسنانبكالوريوس15901

أنثىنور خالد رفيق االصفر20150050062طب و جراحة األسنانبكالوريوس15902

أنثىرهف محمدخن  زكي معروف20150050063طب و جراحة األسنانبكالوريوس15903

زى20150050064طب و جراحة األسنانبكالوريوس15904 أنثىمجد يارس حماده النر

ذكرفادي زياد جالل عكاوى20150050065طب و جراحة األسنانبكالوريوس15905

أنثىرند زياد مصطفن خصاونه20150050066طب و جراحة األسنانبكالوريوس15906

أنثىدينا محمد عزام طاهر مسمار20150050067طب و جراحة األسنانبكالوريوس15907

أنثىمالك كامل نايف الطالق20150050068طب و جراحة األسنانبكالوريوس15908

أنثىلينا كمال محمود الزامل20150050069طب و جراحة األسنانبكالوريوس15909

أنثىرند حسن عبدالرزاق الدباس20150050072طب و جراحة األسنانبكالوريوس15910

ي20150050075طب و جراحة األسنانبكالوريوس15911 ذكرعمرو ايمن جميل السكىح 

أنثىلينا سالم عيس الطراونه20150050076طب و جراحة األسنانبكالوريوس15912
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أنثىشهد باسم مطلق عبيدات20150050077طب و جراحة األسنانبكالوريوس15913

ن تيسن  سعيد عثامنه20150050078طب و جراحة األسنانبكالوريوس15914 أنثىحني 

أنثىرنده بسام اسماعيل خشاشنه20150050079طب و جراحة األسنانبكالوريوس15915

أنثىبيان عبدالمجيد محمد الخطاطبه20150050080طب و جراحة األسنانبكالوريوس15916

أنثىراما خالد محمد حمدان20150050081طب و جراحة األسنانبكالوريوس15917

أنثىديمه حاتم موىس عوده20150050082طب و جراحة األسنانبكالوريوس15918

ي20150050083طب و جراحة األسنانبكالوريوس15919 أنثىاخالص عقله عايد الزعث 

ن دويكات20150050084طب و جراحة األسنانبكالوريوس15920 أنثىاالء محمد حسي 

أنثىرويده محمد عبدهللا البشايره20150050085طب و جراحة األسنانبكالوريوس15921

أنثىلبثن مامون تيسن  حمورى20150050086طب و جراحة األسنانبكالوريوس15922

احيل20150050087طب و جراحة األسنانبكالوريوس15923 ذكرحسن علي احمد بارسر

أنثىانصاف عقله محمد ربابعه20150050088طب و جراحة األسنانبكالوريوس15924

أنثىساجده ضيف هللا حمود القالب20150050089طب و جراحة األسنانبكالوريوس15925

أديبة محسن شمسان علي شمسان20150050093طب و جراحة األسنانبكالوريوس15926
أنثى

ذكرعبدالرحمن مناف صاحب دلةعلي20150050094طب و جراحة األسنانبكالوريوس15927

أنثىهالة عوض احمد بن هامل20150050095طب و جراحة األسنانبكالوريوس15928

ي20150050096طب و جراحة األسنانبكالوريوس15929
ذكراسماعيل معوضه يحث  مشيىحن

أنثىرنا وائل اديب عبدالرحمن20150050097طب و جراحة األسنانبكالوريوس15930

ن حسن عبدالهادي20150050098طب و جراحة األسنانبكالوريوس15931 أنثىرهف حسي 

ن عبابنه20150050099طب و جراحة األسنانبكالوريوس15932 أنثىرسى زياد حسي 

أنثىبلسم منينو  20150050100طب و جراحة األسنانبكالوريوس15933

ن االمري  20150050101طب و جراحة األسنانبكالوريوس15934 ذكرمحمد أمي 

الهام طالعي  20150050102طب و جراحة األسنانبكالوريوس15935
أنثى

أنثىهاله منن  محمد ابو زيد20150050103طب و جراحة األسنانبكالوريوس15936

أنثىحال حسام محمد ابوعصبه20150050104طب و جراحة األسنانبكالوريوس15937

ذكرعبدهللا عبدالسالم غالب فاضل20150050105طب و جراحة األسنانبكالوريوس15938

أنثىتيماء جهاد عبدالرحمن الصمادى20150050106طب و جراحة األسنانبكالوريوس15939

أنثىرنا محمد محمود عمرى20150050107طب و جراحة األسنانبكالوريوس15940

ذكرعماد رضوان محمد الجراح20150050108طب و جراحة األسنانبكالوريوس15941

أنثىنماء نبيل محمد الجراح20150050109طب و جراحة األسنانبكالوريوس15942

يده20150050110طب و جراحة األسنانبكالوريوس15943 ن محمد الشر أنثىساره حسي 

ساره علي محمد مقدادي20150050111طب و جراحة األسنانبكالوريوس15944
أنثى

ن الحديد20150050112طب و جراحة األسنانبكالوريوس15945 ذكرخطيب نجيب حسي 

ذكرمحمد حسن حرب 20150050113طب و جراحة األسنانبكالوريوس15946

أنثىنىه محمد سعيد محمد20150050114طب و جراحة األسنانبكالوريوس15947

ذكرمحمد جبارين  20150050115طب و جراحة األسنانبكالوريوس15948

ن صالح الدويرى20150050117طب و جراحة األسنانبكالوريوس15949 أنثىعبن  حسي 

ي عطا20150050119طب و جراحة األسنانبكالوريوس15950
أنثىرحيق احمد محمد بثن

أنثىمالك خالد احمد الحسبان20150050122طب و جراحة األسنانبكالوريوس15951

أنثىرؤى ابراهيم محمود الغوانمه20150050123طب و جراحة األسنانبكالوريوس15952

أنثىدانه محمد عبد العزيز العدوان20150050124طب و جراحة األسنانبكالوريوس15953

ي عيس20150050126طب و جراحة األسنانبكالوريوس15954
أنثىتفر محمد احمد بثن

أنثىرزان محمد محمود ثويران20150050127طب و جراحة األسنانبكالوريوس15955

أنثىاروى عمر الشايب 20150050128طب و جراحة األسنانبكالوريوس15956

ن عبدالقادر20150050129طب و جراحة األسنانبكالوريوس15957 أنثىمريم عبدالقادر ياسي 

أنثىهال جمال محمد ابو زر20150050130طب و جراحة األسنانبكالوريوس15958

أنثىلولوه مشاري خليفه محمد الفرج20151050001طب و جراحة األسنانبكالوريوس15959

 علي االنصاري20151050002طب و جراحة األسنانبكالوريوس15960
ن أنثىشدن ابراهيم حسي 

أنثىوفاء عبدالرحيم خميس المويل20151050003طب و جراحة األسنانبكالوريوس15961

الدين20151050004طب و جراحة األسنانبكالوريوس15962 الدين صن  ذكرفاروق عمر صن 

ذكرمبارك سالم عبطان رجاء الموعد الشمري20151050006طب و جراحة األسنانبكالوريوس15963
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أنثىمريم محمد هدروس راشد البذاىلي20151050007طب و جراحة األسنانبكالوريوس15964

أنثىفرح احمد محمد محمود  محمد عبدهللا20151050008طب و جراحة األسنانبكالوريوس15965

ه عبدهللا سعد حبيب الضامر20151050009طب و جراحة األسنانبكالوريوس15966 أنثىمنن 

ن جزاع فليفل الشمري20151050010طب و جراحة األسنانبكالوريوس15967 أنثىامينه خلف جعييى

وك20151050011طب و جراحة األسنانبكالوريوس15968 أنثىشيخه فاضل عيس سلطان المنر

ذكرعبدهللا وليد عبدالمحسن محمد الروي    ح20151050013طب و جراحة األسنانبكالوريوس15969

أنثىزينب عبدالنارص محمد عبد الكريم  محمد محميد بوشهري20151050014طب و جراحة األسنانبكالوريوس15970

أنثىريم رضوان حميد 20151050015طب و جراحة األسنانبكالوريوس15971

أنثىأري    ج زكريا محمد صالح20151050018طب و جراحة األسنانبكالوريوس15972

أنثىحصه جمال يوسف محمد علي العمر20151050020طب و جراحة األسنانبكالوريوس15973

أنثىايه عزت خليوي 20151050023طب و جراحة األسنانبكالوريوس15974

أنثىيارا فخري نواف الحاج احمد20151050024طب و جراحة األسنانبكالوريوس15975

ن عبد المحسن القطان20151050026طب و جراحة األسنانبكالوريوس15976 أنثىحليمه عبد اللطيف احمد حسي 

ن20151050027طب و جراحة األسنانبكالوريوس15977 هاشميه مكي السيد ابراهيم علي حسي 
أنثى

فاطمه علي مراد سلطان20151050028طب و جراحة األسنانبكالوريوس15978
أنثى

ي20151050029طب و جراحة األسنانبكالوريوس15979 ذكرالوليد  طالل  علي مطر  سهل المطن 

ذكرمحمد هاشم المقداد 20152050002طب و جراحة األسنانبكالوريوس15980

أنثىنهله يارس محمد ابو راشد20152050004طب و جراحة األسنانبكالوريوس15981

أنثىتيماء اديب يوسف الخطيب20152050005طب و جراحة األسنانبكالوريوس15982

أنثىسمر أحمد حسن محمد الحداد20152050006طب و جراحة األسنانبكالوريوس15983

ذكرمحمد تيسن  احمد ماهر الداده 20152050008طب و جراحة األسنانبكالوريوس15984

ق ساريه جاموس 20152050009طب و جراحة األسنانبكالوريوس15985 أنثىاستن 

أنثىرغد خالد محمود عثمان20152050010طب و جراحة األسنانبكالوريوس15986

أنثىساره محمد حاتم هنديه 20152050011طب و جراحة األسنانبكالوريوس15987

ذكرملهم محمود احمد 20152050012طب و جراحة األسنانبكالوريوس15988

يف محمود20152050013طب و جراحة األسنانبكالوريوس15989 أنثىجود جمال رسر

ذكراحمد عوض محمد عمر20152050015طب و جراحة األسنانبكالوريوس15990

أنثىرهف ابراهيم علي القضاه20152050016طب و جراحة األسنانبكالوريوس15991

أنثىساره وائل احمد ابو سمحه20152050017طب و جراحة األسنانبكالوريوس15992

ي20152050019طب و جراحة األسنانبكالوريوس15993 أنثىشهد بدر عبدهللا زايد العتيث 

ي 20152050021طب و جراحة األسنانبكالوريوس15994
أنثىحال صبىحي مدرانر

ذكرغسان جن  سعيد سالمه20152050024طب و جراحة األسنانبكالوريوس15995

 مأمون الشماىلي 20152050026طب و جراحة األسنانبكالوريوس15996
ن أنثىلجي 

ذكرمحمد فؤاد دياب 20152050027طب و جراحة األسنانبكالوريوس15997

ذكرمحمد احمد العكاشه 20152050030طب و جراحة األسنانبكالوريوس15998

ذكرعاصم عصام عبدالرؤوف عفانه20152050031طب و جراحة األسنانبكالوريوس15999

ذكرمصطفن ساطع غزال 20152050032طب و جراحة األسنانبكالوريوس16000

 علي محمد  جاسم العرادي20152050034طب و جراحة األسنانبكالوريوس16001
ن ذكرمحمد حسي 

ي الكردي 20152050036طب و جراحة األسنانبكالوريوس16002
أنثىرهام احمد الشيخ هانن

أنثىاسيل ايمن احمد عبدهللا20152050038طب و جراحة األسنانبكالوريوس16003

أنثىبيان محمد جادهللا البواعنه20152050040طب و جراحة األسنانبكالوريوس16004

 نادر عطا معاىلي20152050042طب و جراحة األسنانبكالوريوس16005
ن ذكرامي 

ذكراحمد صادق ابراهيم احمد الخياط20152050043طب و جراحة األسنانبكالوريوس16006

ي  ضيدان الشمري20152050045طب و جراحة األسنانبكالوريوس16007
ذكرخالد عبدهللا حصيثن

ذكرعمر محمد حازم شاكر 20152050049طب و جراحة األسنانبكالوريوس16008

أنثىرنا الشواف  20152050051طب و جراحة األسنانبكالوريوس16009

أنثىوسام السيد ابراهيم شن  ابراهيم شن 20152050052طب و جراحة األسنانبكالوريوس16010

ريده نبيل الموصلي 20152050054طب و جراحة األسنانبكالوريوس16011
أنثى

ي20152050056طب و جراحة األسنانبكالوريوس16012
ذكرعمر محمد ابراهيم الدرباىسر

أنثىمروه محمود جبان 20152050057طب و جراحة األسنانبكالوريوس16013

ذكرعبد هللا اسماعيل عبدهللا اسماعيل عبدهللا البرصي20152050058طب و جراحة األسنانبكالوريوس16014
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أنثىالنا عمر عبدالباسط الرجوب20152050060طب و جراحة األسنانبكالوريوس16015

ذكرعلي حسن الغزاوي 20152050062طب و جراحة األسنانبكالوريوس16016

ن  محمد ابو سمك20152050063طب و جراحة األسنانبكالوريوس16017 أنثىرزان محمد حسي 

ن رأفت ذياب أبو الخن 20152050064طب و جراحة األسنانبكالوريوس16018 أنثىايلي 

ات20152050069طب و جراحة األسنانبكالوريوس16019 امل محمود علي النصن 
أنثى

ذكرعلي احمد سحبان الشعار 20152050071طب و جراحة األسنانبكالوريوس16020

ذكرجاد قاسم رشيد عياد20152050072طب و جراحة األسنانبكالوريوس16021

ذكرعبد هللا مازن نتيفه 20152050076طب و جراحة األسنانبكالوريوس16022

أنثىنور ابراهيم عبدهللا صالح20152050078طب و جراحة األسنانبكالوريوس16023

ذكراحمد باهي محمد جرادات20152050079طب و جراحة األسنانبكالوريوس16024

ذكرمحمد عصام عبدالرحمن فريحات20152050081طب و جراحة األسنانبكالوريوس16025

أنثىدينا محمد احمد شعبان20152050084طب و جراحة األسنانبكالوريوس16026

أنثىيارا جمال سعاده ميخائيل20152050085طب و جراحة األسنانبكالوريوس16027

ذكرمجد يعقوب مريود عويس20152050086طب و جراحة األسنانبكالوريوس16028

أنثىعهد عبدالحكيم محمود دعنا20152050094طب و جراحة األسنانبكالوريوس16029

ي خنفر20152050097طب و جراحة األسنانبكالوريوس16030
أنثىفرح مامون لطفن

أنثىانوار محمد سليمان الهزايمه20152050099طب و جراحة األسنانبكالوريوس16031

ذكرمروان عبدالملك صالح العمري20152050102طب و جراحة األسنانبكالوريوس16032

ذكرعماد عبد المجيد سعدى ابوسل20152050104طب و جراحة األسنانبكالوريوس16033

ذكرعاصم طارق العمور 20152050105طب و جراحة األسنانبكالوريوس16034

أنثىسارة محمد نمر داوود20152050106طب و جراحة األسنانبكالوريوس16035

أنثىارساء واصف محمد الروسان20152050107طب و جراحة األسنانبكالوريوس16036

وز محمد يوسف نوفل20152050108طب و جراحة األسنانبكالوريوس16037 أنثىفن 

ن ممدوح بدران 20152050109طب و جراحة األسنانبكالوريوس16038 أنثىلجي 

أنثىرنيم محمد حمود 20152050111طب و جراحة األسنانبكالوريوس16039

ذكرزياد محمود ذيب علي20152050113طب و جراحة األسنانبكالوريوس16040

ذكرمحمد هيثم افندر 20152050115طب و جراحة األسنانبكالوريوس16041

أنثىرزان محمد عبدالجواد العبادي20152050116طب و جراحة األسنانبكالوريوس16042

أنثىاالف خالد رشيد 20152050117طب و جراحة األسنانبكالوريوس16043

ن رائد محمد الحواري20152050118طب و جراحة األسنانبكالوريوس16044 أنثىلي 

ن نارص محمد حرب20152050119طب و جراحة األسنانبكالوريوس16045 أنثىلجي 

أنثىسدره احمد ضائع 20152050121طب و جراحة األسنانبكالوريوس16046

ن غانم20152050122طب و جراحة األسنانبكالوريوس16047 أنثىارساء عبدهللا علي حسي 

ذكريحث  عبد الرزاق عوده 20152050125طب و جراحة األسنانبكالوريوس16048

أنثىهبه محمد توفيق دماىطي20152050126طب و جراحة األسنانبكالوريوس16049

أنثىمرح خالد ابراهيم هياجنه20152050128طب و جراحة األسنانبكالوريوس16050

ن كنج محمد نور جنبالط20152050129طب و جراحة األسنانبكالوريوس16051 أنثىتالي 

ليان علي محمد حميده20152050130طب و جراحة األسنانبكالوريوس16052
أنثى

أنثىافنان جالل محمد علوي20152050132طب و جراحة األسنانبكالوريوس16053

ي بكر20152050136طب و جراحة األسنانبكالوريوس16054
ن بثن أنثىميس سليمان حسي 

ذكرأيمن حازم بن عبد الحليم 20152050140طب و جراحة األسنانبكالوريوس16055

ي شقيدف20152050141طب و جراحة األسنانبكالوريوس16056
خوله سامي وصفن

أنثى

أنثىايه خالد عبدالرزاق خمايسه20152050142طب و جراحة األسنانبكالوريوس16057

ذكرحمزة سامي محمد الحسن20152050143طب و جراحة األسنانبكالوريوس16058

أنثىرغد كمال مسلم العمايره20152050144طب و جراحة األسنانبكالوريوس16059

ي بكر20152050145طب و جراحة األسنانبكالوريوس16060
أنثىرغدا مازن عبدهللا بثن

ن زهن  حسونه20152050146طب و جراحة األسنانبكالوريوس16061 أنثىديمه امي 

ذكرباسل سمن  العتوم 20152050147طب و جراحة األسنانبكالوريوس16062

أنثىبدور حسام الدين محمد بدير20152050148طب و جراحة األسنانبكالوريوس16063

هبه مرعي احمد عبدالفتاح20152050149طب و جراحة األسنانبكالوريوس16064
أنثى

ذكراحمد منور سليمان المسانده20152050150طب و جراحة األسنانبكالوريوس16065
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ذكررائد مروان عارف خرصن20152050151طب و جراحة األسنانبكالوريوس16066

ذكريوسف أسامه دريزي 20152050153طب و جراحة األسنانبكالوريوس16067

أنثىاسيل وضاح روجي التكروري20152050156طب و جراحة األسنانبكالوريوس16068

ن الريحاوي 20152050157طب و جراحة األسنانبكالوريوس16069 ذكروسام محمد ياسي 

ن مهاوش زامل20152050159طب و جراحة األسنانبكالوريوس16070 أنثىشيماء حسي 

أنثىرغد هشام عدي 20152050160طب و جراحة األسنانبكالوريوس16071

ذكراوس عدنان قاسم شطناوي20152050161طب و جراحة األسنانبكالوريوس16072

ذكررافت عامر حسن عيادي20152050162طب و جراحة األسنانبكالوريوس16073

أنثىسلوان نسيم نامق الشخشن 20152050163طب و جراحة األسنانبكالوريوس16074

ذكرطارق ماهر رضوان ابو حيه20152050164طب و جراحة األسنانبكالوريوس16075

أنثىبديعه احمد الدقس 20152050165طب و جراحة األسنانبكالوريوس16076

ديما رائد فرحان السمردىلي20152050166طب و جراحة األسنانبكالوريوس16077
أنثى

أنثىساره زيد زهن  كحاله20152050167طب و جراحة األسنانبكالوريوس16078

زينه سليم نعيم الحاج علي20152050169طب و جراحة األسنانبكالوريوس16079
أنثى

ي جميل نايفه20152050170طب و جراحة األسنانبكالوريوس16080
ذكرمحمد لطفن

نع طيظي20152050171طب و جراحة األسنانبكالوريوس16081 أنثىدانه محمد زعن 

أنثىسناء محمد طالل الطويل20152050172طب و جراحة األسنانبكالوريوس16082

أنثىدينا هشام محمد العمله20152050174طب و جراحة األسنانبكالوريوس16083

ذكركريم اسامة خلف غيشان20152050176طب و جراحة األسنانبكالوريوس16084

ذكريحث  خالد ابراهيم العمري20152050177طب و جراحة األسنانبكالوريوس16085

ذكرصهيب حسن عصمت النتشه20152050178طب و جراحة األسنانبكالوريوس16086

ذكرخالد لؤي حسن سعيد20152050180طب و جراحة األسنانبكالوريوس16087

ن بدري العريان20152050182طب و جراحة األسنانبكالوريوس16088 أنثىساره حسي 

ي20152050183طب و جراحة األسنانبكالوريوس16089
ن مناف سعدون العمرانن أنثىلي 

أنثىيارا يوسف احمد نجيب سليمان20152050184طب و جراحة األسنانبكالوريوس16090

ذكرنديم محمد صا لح ردايده20152050186طب و جراحة األسنانبكالوريوس16091

أنثىصفا احمد نافع نافع20152050187طب و جراحة األسنانبكالوريوس16092

أنثىروان عادل صالح ابو اصفر20152050188طب و جراحة األسنانبكالوريوس16093

ن محمود سعادات سعاده20152050189طب و جراحة األسنانبكالوريوس16094 أنثىحني 

ن محمد عبد الفتاح زعبالوي20152050190طب و جراحة األسنانبكالوريوس16095 أنثىلي 

روال رائد محمد العلي20152050192طب و جراحة األسنانبكالوريوس16096
أنثى

ذكرمحمد عالء محمود الداود20152050193طب و جراحة األسنانبكالوريوس16097

ذكرأحمد سامي مصطفن طه20152050194طب و جراحة األسنانبكالوريوس16098

ذكرعمر يوسف التمكي 20152050195طب و جراحة األسنانبكالوريوس16099

أنثىبتول خلف احمد حراحشه20152050198طب و جراحة األسنانبكالوريوس16100

ي 20152050199طب و جراحة األسنانبكالوريوس16101
أنثىتيماء محمد مهدي الدهثن

ذكرايهم فريز الدحوح 20152050200طب و جراحة األسنانبكالوريوس16102

ذكرميسان مأمون محمد علي 20152050201طب و جراحة األسنانبكالوريوس16103

ذكراسامه محمد يوسف ابوطه20152050202طب و جراحة األسنانبكالوريوس16104

أنثىشام حسن الحريري 20152050203طب و جراحة األسنانبكالوريوس16105

أنثىسارة مجدي عثمان 20152050204طب و جراحة األسنانبكالوريوس16106

أنثىشهد حسام عمار 20152050206طب و جراحة األسنانبكالوريوس16107

مان20152050208طب و جراحة األسنانبكالوريوس16108 أنثىتفر محمد مصطفن الشر

أنثىأليسا يحث  محمود أبوسالم20152050209طب و جراحة األسنانبكالوريوس16109

أنثىعايده يحث  محمود أبوسالم20152050210طب و جراحة األسنانبكالوريوس16110

ن جهاد محسن عبيدات20152050211طب و جراحة األسنانبكالوريوس16111 أنثىلجي 

أنثىيارا درويش نايف عبد الهادي20160050001طب و جراحة األسنانبكالوريوس16112

ذكرمالك جهاد محمد الجراح20160050002طب و جراحة األسنانبكالوريوس16113

ذكرمحمود وليد محمود النارص20160050003طب و جراحة األسنانبكالوريوس16114

أنثىساره حاتم سليمان نارص20160050005طب و جراحة األسنانبكالوريوس16115

أنثىرهف يوسف سليمان المقدادي20160050006طب و جراحة األسنانبكالوريوس16116
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أنثىغدير فيصل محمود العزازمه20160050007طب و جراحة األسنانبكالوريوس16117

نا فؤاد سليم حداد20160050008طب و جراحة األسنانبكالوريوس16118 أنثىمن 

أنثىرهف علي سالم عيال عواد20160050009طب و جراحة األسنانبكالوريوس16119

ن20160050010طب و جراحة األسنانبكالوريوس16120 ن حسي  ذكريحث  علي حسي 

أنثىدانيه عدنان يوسف عزايزه20160050011طب و جراحة األسنانبكالوريوس16121

أنثىحال ابراهيم احمد مقبل20160050012طب و جراحة األسنانبكالوريوس16122

أنثىفرح سمن  عبدالفتاح ابونار20160050013طب و جراحة األسنانبكالوريوس16123

ن حسن العوامله20160050014طب و جراحة األسنانبكالوريوس16124 ذكرمحمد ياسي 

أنثىراما طارق محمود قفاف20160050015طب و جراحة األسنانبكالوريوس16125

أنثىمجد محمد مفلح الدالبيح20160050016طب و جراحة األسنانبكالوريوس16126

ي20160050017طب و جراحة األسنانبكالوريوس16127
أنثىتفر حمزه عبدالكريم المومثن

أنثىشفاء احمد عبدالرحمن الحوامده20160050018طب و جراحة األسنانبكالوريوس16128

ذكرعبدالرحمن طالل خليل ابوشاويش20160050019طب و جراحة األسنانبكالوريوس16129

أنثىسىح  ابراهيم صالح الدراس20160050021طب و جراحة األسنانبكالوريوس16130

ي ابوالعيله20160050024طب و جراحة األسنانبكالوريوس16131 ذكراحمد ماجد ناج 

ي اسماعيل20160050026طب و جراحة األسنانبكالوريوس16132
أنثىرحمه سمن  سليمان بثن

منيه بسام احمد العسيلي20160050027طب و جراحة األسنانبكالوريوس16133
أنثى

أنثىديانا عماد سليمان عبيدات20160050028طب و جراحة األسنانبكالوريوس16134

أنثىفرح رائد رسمي ابراهيم20160050029طب و جراحة األسنانبكالوريوس16135

ذكرابراهيم خلف السليمان الرواشده20160050030طب و جراحة األسنانبكالوريوس16136

أنثىالنا احمد فايز الدبابسه20160050031طب و جراحة األسنانبكالوريوس16137

أنثىرند احمد داود ابومايله20160050032طب و جراحة األسنانبكالوريوس16138

أنثىاالء عمر صالح عطيات20160050034طب و جراحة األسنانبكالوريوس16139

أنثىشذى احمد محمد نارص الحنبلي20160050035طب و جراحة األسنانبكالوريوس16140

أنثىانمار حسام احمد قنديل20160050036طب و جراحة األسنانبكالوريوس16141

أنثىدانا عادل فياض عبدهللا20160050038طب و جراحة األسنانبكالوريوس16142

أنثىرؤى عز الدين محمد الرواشده20160050040طب و جراحة األسنانبكالوريوس16143

ذكرعبدهللا زهن  عطوان الردايده20160050041طب و جراحة األسنانبكالوريوس16144

أنثىديما عيس فدعوس الشديفات20160050042طب و جراحة األسنانبكالوريوس16145

أنثىرغد عمر محمد القشاط20160050043طب و جراحة األسنانبكالوريوس16146

أنثىرؤى عصام محمد الكردي20160050044طب و جراحة األسنانبكالوريوس16147

أنثىنور عبدالكريم قاسم غرايبه20160050045طب و جراحة األسنانبكالوريوس16148

أنثىايمان فهيم منن  يوسف20160050046طب و جراحة األسنانبكالوريوس16149

ن عودات20160050047طب و جراحة األسنانبكالوريوس16150 ن عبدالكريم حسي  ذكرحسي 

أنثىدانه محمد محمود الغانم20160050048طب و جراحة األسنانبكالوريوس16151

أنثىاسماء خالد عبد البطاينه20160050049طب و جراحة األسنانبكالوريوس16152

أنثىديمه محمد محمود بنات20160050050طب و جراحة األسنانبكالوريوس16153

أنثىساره محمد بشار محمود ابودبوس20160050051طب و جراحة األسنانبكالوريوس16154

بانه عالء محمد الخليلي20160050052طب و جراحة األسنانبكالوريوس16155
أنثى

أنثىامل محمد اسماعيل اللواما20160050053طب و جراحة األسنانبكالوريوس16156

أنثىديانا عزام بطرس بطرس20160050054طب و جراحة األسنانبكالوريوس16157

أنثىروان محمد ضيف هللا العقرباوى20160050055طب و جراحة األسنانبكالوريوس16158

أنثىاكرام عماد سليمان النابلسي20160050056طب و جراحة األسنانبكالوريوس16159

أنثىزين كامل باجس سلمي20160050057طب و جراحة األسنانبكالوريوس16160

ذكرابراهيم طالب حسن الرفوع20160050058طب و جراحة األسنانبكالوريوس16161

ي خالد20160050059طب و جراحة األسنانبكالوريوس16162
أنثىذكريات احمد محمود بثن

أنثىكاثرن برهان محمد طشطوش20160050060طب و جراحة األسنانبكالوريوس16163

أنثىميس محمد اسماعيل محمد صالح20160050061طب و جراحة األسنانبكالوريوس16164

ذكراسامه طارق عبدهللا هزايمه20160050062طب و جراحة األسنانبكالوريوس16165

أنثىرسى زهن  جميل البطاينه20160050063طب و جراحة األسنانبكالوريوس16166

أنثىهديل محمد سليمان السعود20160050064طب و جراحة األسنانبكالوريوس16167
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ذكرهشام اسامه محمد درويش20160050065طب و جراحة األسنانبكالوريوس16168

ي20160050066طب و جراحة األسنانبكالوريوس16169
أنثىمريم عزات سليمان المومثن

رند محمد علي ابوعاشور20160050067طب و جراحة األسنانبكالوريوس16170
أنثى

أنثىميس سالم عيس نينو20160050068طب و جراحة األسنانبكالوريوس16171

ذكرمحمود عبدالمجيد عبدالرؤوف الرجوب20160050069طب و جراحة األسنانبكالوريوس16172

أنثىابتهال احمد عارف ملحم20160050070طب و جراحة األسنانبكالوريوس16173

أنثىسندس عبدهللا يوسف الحايم20160050071طب و جراحة األسنانبكالوريوس16174

أنثىسارة ابراهيم محمد العنيد20160050073طب و جراحة األسنانبكالوريوس16175

أنثىدينا عصام صيتان ابوعاشور20160050074طب و جراحة األسنانبكالوريوس16176

ن محمد ابراهيم عبدهللا20160050075طب و جراحة األسنانبكالوريوس16177 أنثىنيفي 

أنثىهبه عمر عبدالرحمن رواشده20160050076طب و جراحة األسنانبكالوريوس16178

أنثىزينب علي محمد سياج20160050077طب و جراحة األسنانبكالوريوس16179

أنثىاالء راكان احمد مقابله20160050078طب و جراحة األسنانبكالوريوس16180

مان20160050079طب و جراحة األسنانبكالوريوس16181 أنثىنور حكم فالح الشر

ن قضي منصور الحمود20160050081طب و جراحة األسنانبكالوريوس16182 أنثىنرمي 

أنثىريتا سليمان عوض عماري20160050082طب و جراحة األسنانبكالوريوس16183

أنثىراما احمد محمود الصالح20160050083طب و جراحة األسنانبكالوريوس16184

ذكررضوان عمر عبدالرحمن عبدالحليم20160050084طب و جراحة األسنانبكالوريوس16185

ن محمد الرشيدات20160050085طب و جراحة األسنانبكالوريوس16186 ذكرهيثم حسي 

ذكرايهم مجدي انور حداد20160050087طب و جراحة األسنانبكالوريوس16187

ع20160050088طب و جراحة األسنانبكالوريوس16188 أنثىروان صالح عبدهللا الشر

أنثىعرين احمد حمود العماوي20160050089طب و جراحة األسنانبكالوريوس16189

ي20160050090طب و جراحة األسنانبكالوريوس16190 ذكرمحمد احمد محمد الشاج 

ذكرثائر نبيل مسلم القراله20160050091طب و جراحة األسنانبكالوريوس16191

ذكرمحمد بشناق  20160050092طب و جراحة األسنانبكالوريوس16192

ذكرصهيب طارق عبدالجليل شعبان آغا20160050093طب و جراحة األسنانبكالوريوس16193

ن عبدهللا الفواز20160050094طب و جراحة األسنانبكالوريوس16194 أنثىاسالم حسي 

أنثىرهف احمد صالح عيس20160050095طب و جراحة األسنانبكالوريوس16195

ذكرمحمد محمود ابراهيم السوالمه20160050096طب و جراحة األسنانبكالوريوس16196

ي مقابله20160050097طب و جراحة األسنانبكالوريوس16197
أنثىمالك جهاد راضن

ن مصطفن عبدهللا ابوعبيله20160050098طب و جراحة األسنانبكالوريوس16198 أنثىلجي 

ن20160050099طب و جراحة األسنانبكالوريوس16199 أنثىرنيم محمد هالل العطي 

أنثىدعاء زهن  محمود عبيدات20160050100طب و جراحة األسنانبكالوريوس16200

أنثىاية بنت عزيز اوالد بلقاسم20160050101طب و جراحة األسنانبكالوريوس16201

ذكرثامر نادر محمد الرفاعي20160050102طب و جراحة األسنانبكالوريوس16202

ي20160050103طب و جراحة األسنانبكالوريوس16203 ساره اكرم محمد الزعث 
أنثى

أنثىاالء عصام ابراهيم الوديان20160050104طب و جراحة األسنانبكالوريوس16204

ن 20161050002طب و جراحة األسنانبكالوريوس16205 ذكرجابر محمود الشاحي 

ذكرمحمد ضياء الدين مبارك 20161050004طب و جراحة األسنانبكالوريوس16206

ذكرمصطفن غالب عوده الهنيدي20161050006طب و جراحة األسنانبكالوريوس16207

ذكرخالد وليد محمد حسن منصور20161050011طب و جراحة األسنانبكالوريوس16208

أنثىايمان عمر سويد 20161050014طب و جراحة األسنانبكالوريوس16209

ي20161050016طب و جراحة األسنانبكالوريوس16210 ن ذكريوسف احمد دميثن  منصور عفتان العنن

ي20161050018طب و جراحة األسنانبكالوريوس16211 ذكرسعود عبدهللا سعود ضويعن الظفن 

ذكرعلي طارق  فهد محمد علي الفري    ح20161050019طب و جراحة األسنانبكالوريوس16212

ذكرمحمد فراس عبد االمن  الشاهر20161050020طب و جراحة األسنانبكالوريوس16213

أنثىشهد نياز مصطفن الزهاوي20161050021طب و جراحة األسنانبكالوريوس16214

ذكرمحمد عبدهللا احمد باصالح20161050023طب و جراحة األسنانبكالوريوس16215

ذكرعبدهللا بدر عبدالرزاق  احمد  عبدهللا المطوع20161050024طب و جراحة األسنانبكالوريوس16216

ذكرفالح محمد عويضه العجمي20161050025طب و جراحة األسنانبكالوريوس16217

ن محمد لؤي البابا 20161050027طب و جراحة األسنانبكالوريوس16218 أنثىلي 
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 علي محمد  حمد بودي20161050028طب و جراحة األسنانبكالوريوس16219
ذكرمثثن

أنثىافنان خالد الحريري 20161050029طب و جراحة األسنانبكالوريوس16220

ذكرعمر زياد حماد حماد20161050030طب و جراحة األسنانبكالوريوس16221

ن واثق توفيق الحجاج20161050031طب و جراحة األسنانبكالوريوس16222 ذكرشاهي 

ي20161050032طب و جراحة األسنانبكالوريوس16223 ن ذكرمحمد مبارك الباس دميثن   عجاج  جازع العنن

ن فرج المجريسي20161050034طب و جراحة األسنانبكالوريوس16224 أنثىغزاله حسي 

ي20161050035طب و جراحة األسنانبكالوريوس16225
ذكربكر ثائر عبدالحافظ التكريثر

أنثىدانه هاشم محمد عطيه20161050036طب و جراحة األسنانبكالوريوس16226

أنثىلطيفة عبدالقادر نارص قوزح20161050037طب و جراحة األسنانبكالوريوس16227

ي جميل احمد20161050038طب و جراحة األسنانبكالوريوس16228
ذكرهشام هانن

ذكرمؤمن فوزي محمد ابو سيدو20161050039طب و جراحة األسنانبكالوريوس16229

ذكرعبدهللا مشعل عبدهللا النمري20161050040طب و جراحة األسنانبكالوريوس16230

أنثىلورين مصطفن مىحي الدين ظاظا20161050041طب و جراحة األسنانبكالوريوس16231

أنثىنورة نجيب سعيد باوزير20161050042طب و جراحة األسنانبكالوريوس16232

ذكرإياد موىس مسلم الشاويش20161050043طب و جراحة األسنانبكالوريوس16233

ن20161050045طب و جراحة األسنانبكالوريوس16234 أنثىمرام نظام توفيق ابو حسي 

ذكرحسام الدين مرعي خليف 20161050046طب و جراحة األسنانبكالوريوس16235

ذكررامي هيثم عيس البنا20161050047طب و جراحة األسنانبكالوريوس16236

ي 20162050001طب و جراحة األسنانبكالوريوس16237
ذكرمحمد عمار محمد يارس علوانن

ذكرايهم فؤاد قباوه 20162050002طب و جراحة األسنانبكالوريوس16238

ي  20162050003طب و جراحة األسنانبكالوريوس16239
ذكرتميد الحصثن

أنثىالنا باسل المرصي 20162050004طب و جراحة األسنانبكالوريوس16240

أنثىآالء رياض كوكه 20162050005طب و جراحة األسنانبكالوريوس16241

ن20162050006طب و جراحة األسنانبكالوريوس16242 ذكرمحمد نهاد محمد حسي 

أنثىشام زياد عسكر 20162050007طب و جراحة األسنانبكالوريوس16243

ي20162050008طب و جراحة األسنانبكالوريوس16244
أنثىسدره ليث محمد سافر

ذكرعمرو ايمن عوض 20162050010طب و جراحة األسنانبكالوريوس16245

ذكرعلي ايمن عوض 20162050011طب و جراحة األسنانبكالوريوس16246

أنثىسنا نارص لقموش 20162050012طب و جراحة األسنانبكالوريوس16247

أنثىربا بسام الكنج 20162050013طب و جراحة األسنانبكالوريوس16248

ن القيشاوى20162050014طب و جراحة األسنانبكالوريوس16249 أنثىنشين نافد خالد حسي 

ذكرممدوح وائل حمص 20162050015طب و جراحة األسنانبكالوريوس16250

ذكرعامر حسان رمضان 20162050016طب و جراحة األسنانبكالوريوس16251

أنثىهاجر عادل احمد معتوق احمد الصفار20162050017طب و جراحة األسنانبكالوريوس16252

أنثى"ابو الخن "اسيل رأفت ذياب 20162050018طب و جراحة األسنانبكالوريوس16253

ذكراسامه حسام ابراهيم محمد عبدالرازق20162050019طب و جراحة األسنانبكالوريوس16254

أنثىدينا هشام نارصالدين 20162050020طب و جراحة األسنانبكالوريوس16255

ذكرعلي عبد هللا  20162050021طب و جراحة األسنانبكالوريوس16256

ذكرعمر محمد العلي 20162050022طب و جراحة األسنانبكالوريوس16257

أنثىدانه مروان فندي 20162050023طب و جراحة األسنانبكالوريوس16258

ن فرحان عبدهللا 20162050024طب و جراحة األسنانبكالوريوس16259 أنثىلي 

أنثىسمر سمن  محمود الجيار20162050025طب و جراحة األسنانبكالوريوس16260

أنثىريم عبد النارص العتيلي 20162050026طب و جراحة األسنانبكالوريوس16261

أنثىروان نادر سوتل 20162050027طب و جراحة األسنانبكالوريوس16262

ذكرأحمد أيمن دعبول 20162050028طب و جراحة األسنانبكالوريوس16263

ذكرعلي رافد كريم المحمد20162050029طب و جراحة األسنانبكالوريوس16264

ذكرعبدالرحمن محمد عبدهللا 20162050032طب و جراحة األسنانبكالوريوس16265

أنثىدانه زاهر عبداللطيف الحارون20162050034طب و جراحة األسنانبكالوريوس16266

ي20162050035طب و جراحة األسنانبكالوريوس16267 نور علي عيس الهيث 
أنثى

أنثىسندس ايمن برغله 20162050037طب و جراحة األسنانبكالوريوس16268

النا عمر حواىلي 20162050038طب و جراحة األسنانبكالوريوس16269
أنثى
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راما هيثم علي 20162050039طب و جراحة األسنانبكالوريوس16270
أنثى

ي20162050040طب و جراحة األسنانبكالوريوس16271
زهراء كرم علي  كرم جرجن

أنثى

أنثىعهد خالد سلطان فرج عبد ربه20162050041طب و جراحة األسنانبكالوريوس16272

ن20162050042طب و جراحة األسنانبكالوريوس16273 أمينه محمد علي حسن الشيخ حسي 
أنثى

ذكرطارق جمال جمعه 20162050043طب و جراحة األسنانبكالوريوس16274

ذكرمحمد نارص صبح 20162050044طب و جراحة األسنانبكالوريوس16275

 الخوىلي20162050046طب و جراحة األسنانبكالوريوس16276
ن أنثىنداء اسماعيل حسي 

أنثىالنا عامر غزال 20162050048طب و جراحة األسنانبكالوريوس16277

ي 20162050050طب و جراحة األسنانبكالوريوس16278
ذكرعبدهللا صالح الدين المنفن

ن الصالح20162050056طب و جراحة األسنانبكالوريوس16279 ن عصام حسي  ذكرحسي 

أنثىبراءه يوسف فرج الدويكات20162050057طب و جراحة األسنانبكالوريوس16280

ن الصعيدي20162050059طب و جراحة األسنانبكالوريوس16281 ذكرحمزه محمد حسني 

أنثىمرح داود احمد الرمىحي20162050061طب و جراحة األسنانبكالوريوس16282

أنثىراما سامر محمد خليل20162050062طب و جراحة األسنانبكالوريوس16283

ذكرمؤنس رائد محمد الحواري20162050064طب و جراحة األسنانبكالوريوس16284

ن20162050065طب و جراحة األسنانبكالوريوس16285 ذكرعبدالرحمن حاتم عبدالرحمن حسي 

ي20162050066طب و جراحة األسنانبكالوريوس16286
أنثىالنا تيسن  سعدي الحانونر

أنثىراما عايد احمد البو20162050068طب و جراحة األسنانبكالوريوس16287

أنثىساره محمد صالح النمرات20162050070طب و جراحة األسنانبكالوريوس16288

ي20162050071طب و جراحة األسنانبكالوريوس16289
ذكرميسان عبد الباسط محمد سعيد العجلونن

أنثىرنا اكرم محمد سعيد طبيله20162050072طب و جراحة األسنانبكالوريوس16290

أنثىرؤى ماهر محمد الشيخ يوسف20162050074طب و جراحة األسنانبكالوريوس16291

ذكريوسف عماد محمد المسالمه20162050080طب و جراحة األسنانبكالوريوس16292

أنثىديانا اسامة حمدان الكبيسي20162050083طب و جراحة األسنانبكالوريوس16293

أنثىميار موىس الكراد 20162050084طب و جراحة األسنانبكالوريوس16294

هدى خالد العلي 20162050085طب و جراحة األسنانبكالوريوس16295
أنثى

أنثىمريم عبدالدايم الشحود 20162050087طب و جراحة األسنانبكالوريوس16296

ي 20162050092طب و جراحة األسنانبكالوريوس16297
ذكرعبدالرحيم علي حورانن

أنثىنورس محاجنة  20162050094طب و جراحة األسنانبكالوريوس16298

ذكرمحمد يزن حسان انيس 20162050095طب و جراحة األسنانبكالوريوس16299

أنثىلبابه محمد ابراهيم ابو الشيخ20162050099طب و جراحة األسنانبكالوريوس16300

ذكراليمان طه خالد احمد20162050102طب و جراحة األسنانبكالوريوس16301

أنثىرند طارق رفيق عبد20162050104طب و جراحة األسنانبكالوريوس16302

ذكريزن خالد عيد الماعط20162050105طب و جراحة األسنانبكالوريوس16303

ساره علي عمر عليدي20162050106طب و جراحة األسنانبكالوريوس16304
أنثى

 عبدالمجيد علي احمد20162050109طب و جراحة األسنانبكالوريوس16305
ن أنثىجهينه عبدالحسي 

نتاىلي عماد عيس الدير20162050110طب و جراحة األسنانبكالوريوس16306
أنثى

ار20162050111طب و جراحة األسنانبكالوريوس16307 ذكرمؤمن ماجد احمد ابو رسر

ذكرزيد عادل موىس االعرج20162050112طب و جراحة األسنانبكالوريوس16308

يف20162050113طب و جراحة األسنانبكالوريوس16309 أنثىزين باسم يونس الشر

ذكرنزار محمد نذير بكوره 20162050114طب و جراحة األسنانبكالوريوس16310

ا محمود اسماعيل العبدالالت20162050115طب و جراحة األسنانبكالوريوس16311 أنثىمن 

ذكرمحمد عبدالحكيم محمد فثر20162050117طب و جراحة األسنانبكالوريوس16312

أنثىرند عبدهللا موىس كاظم ابوعكر20162050118طب و جراحة األسنانبكالوريوس16313

ي 20162050119طب و جراحة األسنانبكالوريوس16314
ذكرمحمد عمار حسان الحصثن

ذكرمحمد هيثم صالح عبدالعال20162050120طب و جراحة األسنانبكالوريوس16315

ذكرعبدهللا محمد عبدهللا الرفاعي20162050121طب و جراحة األسنانبكالوريوس16316

ايري20162050122طب و جراحة األسنانبكالوريوس16317 ي الشر
ان رجا صالح خلفر أنثىمن 

ذكرغيث بهجت عثمان اقطيط20162050123طب و جراحة األسنانبكالوريوس16318

أنثىجود اسامه صالح منكو20162050124طب و جراحة األسنانبكالوريوس16319

وف20162050125طب و جراحة األسنانبكالوريوس16320 أنثىتسنيم عبدالكريم اسماعيل الشر
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أنثىوالء عبدالعزيز بركات المعايطه20162050127طب و جراحة األسنانبكالوريوس16321

ذكرسند فايز ظاهر حنر20162050128طب و جراحة األسنانبكالوريوس16322

أنثىسارا يارس محمد عضيبات20162050129طب و جراحة األسنانبكالوريوس16323

ذكروليد خالد عبدالكريم اسعد20162050131طب و جراحة األسنانبكالوريوس16324

أنثىتسنيم عاطف محمد عقده20162050133طب و جراحة األسنانبكالوريوس16325

أنثىنىه عماد محمود القدومي20162050134طب و جراحة األسنانبكالوريوس16326

أنثىراما خميس علي خميس20162050135طب و جراحة األسنانبكالوريوس16327

أنثىامال محمود موىس عبدهللا20162050138طب و جراحة األسنانبكالوريوس16328

ذكرحمزه مناف محمود التل20162050139طب و جراحة األسنانبكالوريوس16329

أنثىميار جريس خليل زوايده20162050140طب و جراحة األسنانبكالوريوس16330

مي يوسف احمد نجيب سليمان20162050141طب و جراحة األسنانبكالوريوس16331
أنثى

أنثىهال محمود محمد غالب استيتيه20162050142طب و جراحة األسنانبكالوريوس16332

ي20162050143طب و جراحة األسنانبكالوريوس16333
ذكرانس سعيد احمد الوقفن

ي20162050146طب و جراحة األسنانبكالوريوس16334
أنثىساره ابراهيم عايد الطعانن

ن20162050147طب و جراحة األسنانبكالوريوس16335 ذكرعمار احمد صالح ابو حسي 

أنثىدنيا نارص الدين جميل النجار20162050148طب و جراحة األسنانبكالوريوس16336

ي20162050150طب و جراحة األسنانبكالوريوس16337
ليليان احمد علي السخثن

أنثى

أنثىمرح محمود فالح ربابعه20162050151طب و جراحة األسنانبكالوريوس16338

ي20162050154طب و جراحة األسنانبكالوريوس16339 ن بهاءالدين عبدالرحيم البستنىح  أنثىيقي 

ذكرحمزه مصباح محمد الرفاعي20162050157طب و جراحة األسنانبكالوريوس16340

أنثىدانه طه عبد الرحمن الغلبان20162050158طب و جراحة األسنانبكالوريوس16341

ذكرمحمد هيسم الفرج 20162050159طب و جراحة األسنانبكالوريوس16342

أنثىسوار محمد احمد الزغول20162050160طب و جراحة األسنانبكالوريوس16343

ذكرهمام خالد فالح خليل20162050161طب و جراحة األسنانبكالوريوس16344

ن حمادنه20162050162طب و جراحة األسنانبكالوريوس16345 ذكرمحمد بسام حسي 

أنثىتسنيم خليل ابراهيم القرارعه20162050163طب و جراحة األسنانبكالوريوس16346

ذكرعلي طالل علي الحورى20162050165طب و جراحة األسنانبكالوريوس16347

أنثىروان بدر جواد  عبد الحسن المعال20162050166طب و جراحة األسنانبكالوريوس16348

ي زيد20162050167طب و جراحة األسنانبكالوريوس16349
أنثىديما مسعود عونن

أنثىدنيا زكريا خليل ابوالذهب20162050168طب و جراحة األسنانبكالوريوس16350

ذكرمحمد عازم اديب قدومي20162050171طب و جراحة األسنانبكالوريوس16351

ي20162050172طب و جراحة األسنانبكالوريوس16352
أنثىحنان عبداالمن  يوسف حسن علي الجسر

 عبدالجليل عبد علي حبيب  كاظم العم20162050173طب و جراحة األسنانبكالوريوس16353
ن ذكرحسي 

ذكرعلي السيد احمد سعيد علي عباس محمد20162050174طب و جراحة األسنانبكالوريوس16354

ي يونس20162050176طب و جراحة األسنانبكالوريوس16355
رن  خالد علي بثن

أنثى

ذكرليث رسحان محمد الجراح20162050178طب و جراحة األسنانبكالوريوس16356

ذكرمالك أحمد سليمان الخطيب20162050180طب و جراحة األسنانبكالوريوس16357

أنثىرؤيا صالح محمد جنيدي20162050181طب و جراحة األسنانبكالوريوس16358

أنثىمنار ابراهيم عليان عبابنه20162050182طب و جراحة األسنانبكالوريوس16359

ذكرعبد الهادي رائد عبد الهادي ليمون20162050183طب و جراحة األسنانبكالوريوس16360

ي عيس20162050184طب و جراحة األسنانبكالوريوس16361
ن جهاد فالح بثن ذكرحسي 

أنثىروال اسامه جمال الجاغوب20162050185طب و جراحة األسنانبكالوريوس16362

أنثىشهد احمد محمود فرهود20162050186طب و جراحة األسنانبكالوريوس16363

ذكرمجد نضال شناعه صالح20162050187طب و جراحة األسنانبكالوريوس16364

ذكرتميم سليمان محمد عواد20162050188طب و جراحة األسنانبكالوريوس16365

دانه احمد ابراهيم علي الفردان20162050189طب و جراحة األسنانبكالوريوس16366
أنثى

أنثىزينب يارس محمد عبدهللا المطوع20162050190طب و جراحة األسنانبكالوريوس16367

ذكرمحمد وائل عبدالسالم سالمه20162050191طب و جراحة األسنانبكالوريوس16368

ذكرمهدي اسامه مهدي حسن علي20162050192طب و جراحة األسنانبكالوريوس16369

ن20162050193طب و جراحة األسنانبكالوريوس16370 ذكرعاصم عبدهللا يوسف حسي 

ذكرمحمد جمعه موىس عماره20162050194طب و جراحة األسنانبكالوريوس16371
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شهد علي محمود محسن20162050195طب و جراحة األسنانبكالوريوس16372
أنثى

أنثىتسنيم عادل محمد محسن20162050196طب و جراحة األسنانبكالوريوس16373

ذكرانس عبدالباسط محمد عودات20162050197طب و جراحة األسنانبكالوريوس16374

أنثىنداء ميعاري  20162050198طب و جراحة األسنانبكالوريوس16375

ذكريزن عماد شحاده دلبح20162050199طب و جراحة األسنانبكالوريوس16376

رونزا هشام زكي ابو طبيخ20162050200طب و جراحة األسنانبكالوريوس16377
أنثى

أنثىجنا موفق عبدهللا المقبل20162050201طب و جراحة األسنانبكالوريوس16378

ن20162050202طب و جراحة األسنانبكالوريوس16379 هبه علي عبد الكريم ابو عي 
أنثى

أنثىدانا محمود خليف القادري20162050203طب و جراحة األسنانبكالوريوس16380

أنثىمرح عبدالفتاح ذيب لحلوح20162050204طب و جراحة األسنانبكالوريوس16381

ذكراحمد فادي حسن اسعد20162050205طب و جراحة األسنانبكالوريوس16382

ذكرالواثق معتصم عوض النصن 20162050206طب و جراحة األسنانبكالوريوس16383

ن الجندي20162050207طب و جراحة األسنانبكالوريوس16384 أنثىساره عامر حسي 

أنثىمريم مشهور احمد عبدهللا20162050208طب و جراحة األسنانبكالوريوس16385

ي20162050209طب و جراحة األسنانبكالوريوس16386
ن المدنن ي امي 

أنثىندين عونن

أنثىكوثر محمد نعيم مصلح20162050210طب و جراحة األسنانبكالوريوس16387

أنثىعبن  عبدهللا محمد الخطايبه20162050211طب و جراحة األسنانبكالوريوس16388

أنثىأسيل محمد رفيق الجيوىسي20162050212طب و جراحة األسنانبكالوريوس16389

ذكرمحمد صابر باجس العلي20162050214طب و جراحة األسنانبكالوريوس16390

ذكروسام محمد موىس الطراونه20162050215طب و جراحة األسنانبكالوريوس16391

أنثىوسن صالح الدين حسن عناقره20162050216طب و جراحة األسنانبكالوريوس16392

ن ملحم20162050217طب و جراحة األسنانبكالوريوس16393 بيان علي حسي 
أنثى

أنثىايالف زهن  عقله 20162050218طب و جراحة األسنانبكالوريوس16394

أنثىنادين سامر عدنان ملكاوي20162050219طب و جراحة األسنانبكالوريوس16395

أنثىريناد هشام مصطفن ملحم20168050001طب و جراحة األسنانبكالوريوس16396

يبكالوريوس16397
ذكرصالح مصطفن احمد ابوديه20060061097اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16398
ذكريزيد كمال محمد الشويات20100061078اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16399
أنثىدعاء الياس محمد وهيب  عبابنه20100061082اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16400
أنثىبراءة عوض سليمان السلمان20102061005اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16401
ن20102061006اإلنتاج الحيوانن ذكرمصعب عادل محمد الحسي 

يبكالوريوس16402
ي    20110061073اإلنتاج الحيوانن ي فاروق عادل الصليث 

أنثىامانن

يبكالوريوس16403
ن20110061081اإلنتاج الحيوانن ي ياسي 

ذكرعمر كامل احمد بثن

يبكالوريوس16404
وم20110061082اإلنتاج الحيوانن ذكروسام يحث  خرصن الخشر

يبكالوريوس16405
 علي عتوم20110061083اإلنتاج الحيوانن

ذكرسيف الدين مصطفن

يبكالوريوس16406
ي سليمان مهيدات20110061084اإلنتاج الحيوانن

ذكراحمد عبد الغثن

يبكالوريوس16407
ذكرمروان وليد احمد الشبول20112061003اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16408
أنثىبتول ابراهيم محمد موىس     20120061009اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16409
أنثىبسمة عبدالرحمن محمد الشديفات   20120061010اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16410
ذكرباكن  احمد علي ابوباكن      20120061019اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16411
ذكراحمد نايل احمد اسماعيل     20120061025اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16412
ذكرخليل ابراهيم احمد الحلو     20120061029اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16413
أنثىساره وليد خالد الميناوي     20120061035اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16414
أنثىخزام وليد قسيم عبيدات     20120061045اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16415
أنثىحنان عواد ارشيد الزيود     20120061053اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16416
ات     20120061067اإلنتاج الحيوانن ذكرباسل بالل محمود نصن 

يبكالوريوس16417
ذكرمصطفن ماجد مصطفن عتوم     20120061070اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16418
ذكرهالل طارق هالل مقدادي     20120061071اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16419
ذكرمحمد زهن  ناظم عبيدات     20120061073اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16420
ذكرالمثثن محمد حمود الحتامله    20120061086اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16421
ذكرمحمود محمد عوده هللا العدره    20120061087اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16422
يف احمد الكايد     20120061094اإلنتاج الحيوانن ذكرمحمد رسر
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يبكالوريوس16423
ي صعابنه20120061097اإلنتاج الحيوانن

ي محمد هانن
ذكرهانن

يبكالوريوس16424
ذكرنديم عبدهللا نايل الرحيل    20120061100اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16425
ذكرغيث موفق شحاده شكور20120061101اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16426
ذكرطارق خليل محمود أبو رمان20122061007اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16427
ذكربهاء محمد عوده نوارصه20130061003اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16428
ذكراحمد سامي سليمان ابوغزله20130061004اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16429
ذكرمحمد محمود كامل المحمود20130061005اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16430
ان20130061006اإلنتاج الحيوانن ذكرليث مخائيل ابراهيم جن 

يبكالوريوس16431
أنثىانوار ابراهيم محمد القالب20130061008اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16432
ذكراحمد صبىحي محمود الطهراوى20130061009اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16433
أنثىداليا ابراهيم محمد الرفاعي20130061010اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16434
أنثىارساء جهاد فرج الصمادى20130061011اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16435
ذكراحمد عماد صالح الجمل20130061021اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16436
ذكراحمد علي احمد نصن 20130061025اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16437
أنثىشفاء عبدهللا محمد الباير20130061029اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16438
أنثىوعد سالم كليب عبيدات20130061031اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16439
فات20130061042اإلنتاج الحيوانن ي الشر

ذكرذوالكفل عبدهللا شافن

يبكالوريوس16440
أنثىغصون محمد احمد عبيدات20130061044اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16441
ذكرمحمد موفق سليمان المقبل20130061045اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16442
أنثىامينه حسن خالد ازبيدات20130061051اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16443
ذكرعلي عادل علي عبيدات20130061052اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16444
أنثىاميمه احمد حامد الحجيله20130061063اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16445
ذكراحمد نبيل دخل هللا كنعان20130061068اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16446
ذكرعبدالرحمن مصطفن سالم الخطيب20130061071اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16447
ي احمد20130061079اإلنتاج الحيوانن

ذكرعماد علي احمد بثن

يبكالوريوس16448
أنثىوالء محمد عبدهللا ابومعاىلي20130061081اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16449
أنثىانوار يحث  عبدالقادر ابومهنا20130061084اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16450
ذكرصهيب محمود احمد ابوطبيخ20130061091اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16451
ذكرعمران احمد علي العمرى20130061094اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16452
ذكرطارق سامي محمود أبوصهيون20130061096اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16453
ذكرعاصم عبدهللا فالح الحسبان20130061097اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16454
ذكرعبدالرحمن سليمان نارص مشاقبة20130061098اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16455
ذكرمحمود عبدالقادر محمود القاعود20130061099اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16456
ذكرليث توفيق احمد عبدالرحمن20130061100اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16457
ذكرسيف الدين زياد سلمان االتيم20130061102اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16458
ذكراحمد فايز جن  برجس20130061103اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16459
ذكربهاء محمد مصطفن عباره20130061104اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16460
أنثىوسام محمود احمد عكور20130061105اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16461
أنثىدعاء محمد خن  مبارك الجراح20132061004اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16462
مان20140061001اإلنتاج الحيوانن ذكرمعاويه عماد محمد الشر

يبكالوريوس16463
 صالح علي ابوعفيفه20140061005اإلنتاج الحيوانن

ن مي  أنثىنن 

يبكالوريوس16464
ذكرحسام احمد سليمان الشلول20140061009اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16465
ذكرعالء الدين رأفت نارص ابوجليل20140061010اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16466
ذكرخالد عاكف عبدالكريم الشديفات20140061011اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16467
ي يونس20140061016اإلنتاج الحيوانن

ذكرحمزه فراس تيسن  بثن

يبكالوريوس16468
ذكرنورس لواء الدين عيس الشبول20140061018اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16469
ذكرزيد جمال محمد الرفاعي20140061021اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16470
ذكرعمار يارس محمد الدرابسه20140061028اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16471
فاطمه تيسن  المحمد العلي خمايسه20140061032اإلنتاج الحيوانن

أنثى

يبكالوريوس16472
ذكراحمد خليفه احمد العمرى20140061034اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16473
ي صعابنه20140061037اإلنتاج الحيوانن

ذكرعبدهللا محمد هانن

323/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

يبكالوريوس16474
 علي ابوخيط20140061042اإلنتاج الحيوانن

ن أنثىهبه حسي 

يبكالوريوس16475
ن احمد العمور20140061043اإلنتاج الحيوانن ذكراحمد حسي 

يبكالوريوس16476
ى قنديل20140061045اإلنتاج الحيوانن ذكررعد علي صن 

يبكالوريوس16477
ذكرصدام بن سالم  الصالىحي20142061003اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16478
ذكريونس احمد سليمان السعود20150061002اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16479
ذكرعلي جميل علي القيام20150061003اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16480
ذكرحسام نضال عبدهللا كنعان20150061005اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16481
أنثىرهام خالد مصطفن الحمدان20150061009اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16482
 علي محمد دويكات20150061012اإلنتاج الحيوانن

ن ذكرمحمد امي 

يبكالوريوس16483
ي عطا20150061014اإلنتاج الحيوانن

ذكرعمر محمد علي بثن

يبكالوريوس16484
ذكريزن محمد طاهر ابوالرب20150061020اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16485
أنثىكوثر عبدالمجيد منصور صالح20150061023اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16486
ذكرعبدهللا صابر ضيفاهلل الدقامسه20150061030اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16487
ذكرنائل غالب حماد اسماعيل20150061032اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16488
أنثىهند مهند اسحق الحواري20150061034اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16489
ي20150061038اإلنتاج الحيوانن ذكرسعاده قاسم عبدهللا الز عث 

يبكالوريوس16490
ذكراحمد محمد احمد سلمان20150061039اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16491
ذكرسامر احمد محمد شنيك20150061046اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16492
ذكرمؤمن خلدون محمود حمدان20150061049اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16493
ي20150061050اإلنتاج الحيوانن

ذكرمامون مشهور مذيب حورانن

يبكالوريوس16494
ذكربهاءالدين عبدهللا قالط الخطيب20150061051اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16495
ل20150061052اإلنتاج الحيوانن ن ذكرباسل فايد عوض منن 

يبكالوريوس16496
أنثىانوار بسام يوسف العمر20150061054اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16497
ذكراحمد سامي عبدالرحمن عمرى20150061056اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16498
ذكرعاصم عمر محمد المشارقه20150061057اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16499
ذكرمجدالدين عمر عوده عفانه20150061062اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16500
ذكربهاء الدين نبيل محفوظ ابومحفوظ20150061063اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16501
أنثىرحمه عاطف صالح قاسم20150061065اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16502
ذكرمحمد حابس حسن بكار20150061070اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16503
أنثىمنال حسن احمد عبدالقادر20150061071اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16504
ذكراسامه عمر عبدهللا كنعان20150061076اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16505
ي النابلسي20150061077اإلنتاج الحيوانن أنثىزينه محمد صن 

يبكالوريوس16506
ن احمد غرايبه20152061001اإلنتاج الحيوانن أنثىهيا حسي 

يبكالوريوس16507
ذكرمحمد ابراهيم محمد الحمادين20152061004اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16508
أنثىلينا كامل رحال احميدى20152061007اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16509
ي20152061010اإلنتاج الحيوانن ن ذكرسعد عيد خليف العنن

يبكالوريوس16510
ات20160061001اإلنتاج الحيوانن أنثىشهد زياد حسن السمن 

يبكالوريوس16511
ي20160061002اإلنتاج الحيوانن ن أنثىبشاير نادى محمود العنن

يبكالوريوس16512
ذكرعاصم علي سليمان داليكه20160061004اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16513
ذكرنضال فارس عقيل الطوافشه20160061005اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16514
أنثىداليا اياد يوسف العريان20160061006اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16515
ن العمري20160061008اإلنتاج الحيوانن ذكرانس محمود حسي 

يبكالوريوس16516
ذكرساري ابراهيم ساري مقبل20160061009اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16517
ذكرعبدالرحمن غالب محمد الربابعه20160061010اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16518
روال علي احمد الخوالدة20160061012اإلنتاج الحيوانن

أنثى

يبكالوريوس16519
ذكرمحمد عبدالنارص مصطفن عمري20160061013اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16520
ي السعيدين20160061015اإلنتاج الحيوانن

أنثىلينا فتىحي حسثن

يبكالوريوس16521
ي فايز الطوافشه20160061016اإلنتاج الحيوانن

ذكرزين العابدين راضن

يبكالوريوس16522
ذكرعلي عاطف علي العفيف20160061018اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16523
أنثىاكرام باسم احمد كنعان20160061019اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16524
أنثىحال خالد فايز الصقر20160061020اإلنتاج الحيوانن
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يبكالوريوس16525
أنثىلم زيدان عبدالفتاح عبدالرزاق20160061022اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16526
ذكرمحمد عزمي علي عبدالعزيز20160061023اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16527
ذكرمحمد عبدالرحمن صالح الشاعر20160061024اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16528
أنثىدانيا سليمان محمد الشويات20160061025اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16529
أنثىخلود رزق سالم عليمات20160061026اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16530
أنثىحال سعد الدين بادي حمادنه20160061027اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16531
ن عودات20160061028اإلنتاج الحيوانن ذكرفرات محمد حسي 

يبكالوريوس16532
ي20160061030اإلنتاج الحيوانن ذكراحمد حسن محمد الزعث 

يبكالوريوس16533
أنثىرؤيا جهاد فالح الرشود20160061031اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16534
ذكرسيف الدين محمد محمود عضيبات20160061032اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16535
ذكرايهاب رافع محمد خرصن20160061033اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16536
ي20160061036اإلنتاج الحيوانن

ذكرمحمد عبداالله عيس المومثن

يبكالوريوس16537
ذكرعبدهللا خلف عجاج عبدالقادر20160061037اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16538
ذكراسالم فوزي احمد عبيدات20160061038اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16539
أنثىرنا عمر موىس عبابنه20160061039اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16540
ن العموش20160061041اإلنتاج الحيوانن ذكرحسام عدنان حسي 

يبكالوريوس16541
ن يوسف خليل سلمان20160061042اإلنتاج الحيوانن ذكرمعنر

يبكالوريوس16542
أنثىاسماء رزق سالم عليمات20160061044اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16543
أنثىمجد محمد بشن  النجاب20160061045اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16544
ذكرمحمد نور ماجد احمد المواىسي20160061046اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16545
ن براسنه20160061047اإلنتاج الحيوانن ذكرعز الدين عيس حسي 

يبكالوريوس16546
مان20160061048اإلنتاج الحيوانن ذكرتميم يوسف علي الشر

يبكالوريوس16547
أنثىمرح عاطف ابراهيم عبدهللا20160061049اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16548
ذكرمحمد غسان تركي عليان20160061050اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16549
ذكرمحمد احمد تيسن  الرفاعي20160061051اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16550
ي20160061052اإلنتاج الحيوانن ن محمد الحىح  أنثىمرح معي 

يبكالوريوس16551
ذكرليث احمد محمود الشايب20160061053اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16552
ذكرمهدي سعد علي خصاونه20160061054اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16553
ي20160061055اإلنتاج الحيوانن

أنثىرهف محمد عبدالمجيد الطعانن

يبكالوريوس16554
ذكرفراس محمد شفيق القيام20160061056اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16555
مان20160061057اإلنتاج الحيوانن ذكرحسان امنوخ حسان الشر

يبكالوريوس16556
ذكرعلي صالح علي العمرى20160061058اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16557
والء رائد علي حجازي20160061059اإلنتاج الحيوانن

أنثى

يبكالوريوس16558
أنثىكوثر مشهور ارشود مهيدات20160061060اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16559
ي الجرادات20160061061اإلنتاج الحيوانن

ذكرعز الدين شاهر حسثن

يبكالوريوس16560
ذكرسند محمد محمود القضاه20160061062اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16561
ذكرمأمون محمود سالم القواسمه20160061063اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16562
ذكرشادي باسم رشيد عبابنه20160061064اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16563
أنثىجوليانا سمن  عبدالحميد عابدين20160061065اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16564
ذكركاظم يحث  محمد العمري20160061066اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16565
أنثىايه حسن محمد البدور20160061067اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16566
ن20160061068اإلنتاج الحيوانن ي محمد ابوعنن  ذكرمصعب ناج 

يبكالوريوس16567
ذكرغسان احمد شالش خفاجه20160061069اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16568
ان منصور عبدالرحمن الواكد20160061070اإلنتاج الحيوانن أنثىمن 

يبكالوريوس16569
ذكرعبدهللا احمد عبدالحميد العسوىلي20160061071اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16570
أنثىساره خرصن عيس جارهللا20160061073اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16571
ي20160061074اإلنتاج الحيوانن ي عبدالنث 

أنثىرغد ابراهيم فالح بثن

يبكالوريوس16572
ذكرليث يحث  عبدهللا ابوفارس20162061001اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16573
ذكرانس ابراهيم صبىحي المنشد20162061004اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16574
ذكراحمد زهن  محمد عزام20162061005اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16575
ي20162061006اإلنتاج الحيوانن ذكرعمرو احمد غازي الزعث 
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يبكالوريوس16576
ذكرسند ابراهيم عبداللطيف ابو عيس20162061007اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16577
ذكرعبدالرحمن عماد فرح القضاه20162061008اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16578
أنثىاهداف محمد رضا عوض الدويري20162061009اإلنتاج الحيوانن

يبكالوريوس16579
ي20162061010اإلنتاج الحيوانن

ذكراحمد مازن احمد مومثن

يبكالوريوس16580
ي20162061011اإلنتاج الحيوانن ذكرحسن المعتصم باهلل حسن الزعث 

يبكالوريوس16581
ي طالل معاىلي20162061012اإلنتاج الحيوانن

ذكرجواد عونن

يبكالوريوس16582
ذكرعادل محمد برجس البشابشه20100062087اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16583
ذكرمحمد عدنان يوسف عبد الجواد20110062020اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16584
أنثىاسيل طالل فوزات البطاينه    20110062098اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16585
ذكرمحمد نضال ضيف هللا حماشا20110062104اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16586
أنثىعهد فايق عبدالمجيد السالمات20112062005اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16587
ذكرعلي عقاب علي مروج20112062007اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16588
ن طاهات20112062013اإلنتاج النبانر ن محمد ياسي  أنثىالي 

يبكالوريوس16589
أنثىرحمه فرحان عواد الشحان20112062014اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16590
أنثىساجده عبدالكريم قاسم بشارات   20120062008اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16591
ن    20120062030اإلنتاج النبانر ذكرعبداالله نواش عايد اليازجي 

يبكالوريوس16592
ذكرشادي علي صبىحي حمادنه     20120062037اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16593
ذكرايجاد محمد محمود ابوحشيش20120062041اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16594
زكا ابراهيم علي شطناوى     20120062050اإلنتاج النبانر

أنثى

يبكالوريوس16595
أنثىمولد ابراهيم محمود عماري    20120062071اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16596
ذكرعالء محمد عبدالهادي القواسمي   20120062083اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16597
ذكرمهند مكحول خلف الشديه20120062086اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16598
أنثىصفاء جهاد مصطفن السعدى     20120062090اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16599
أنثىارساء عبد الفتاح سالم الفواعن    20120062092اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16600
ذكرعمر محمود علي بدندي      20120062097اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16601
ثريا عبد الجليل محمد الحاج علي20120062102اإلنتاج النبانر

أنثى

يبكالوريوس16602
ي سالمه    20120062114اإلنتاج النبانر

انعام زكي محمد بثن
أنثى

يبكالوريوس16603
أنثىميس يوسف ذيب الخزاعلة20120062116اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16604
مي نهار حمد البشتاوى     20120062118اإلنتاج النبانر

أنثى

يبكالوريوس16605
ذكرعبيده احمد محمد جوارنه20120062120اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16606
ات    20120062121اإلنتاج النبانر أنثىدعاء زياد ابراهيم الشقن 

يبكالوريوس16607
أنثىساجده احمد كايد عودات     20120062122اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16608
ذكرمحمد سليمان احمد صعابنه20120062123اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16609
ن20120062124اإلنتاج النبانر أنثىدانيا سعيد محمد الياسي 

يبكالوريوس16610
ف محمود مزعل وحشه     20120062125اإلنتاج النبانر ذكرارسر

يبكالوريوس16611
نهيل علي محمود شعراوى     20122062009اإلنتاج النبانر

أنثى

يبكالوريوس16612
ن حسن رايق الدراغمه20122062010اإلنتاج النبانر أنثىنيفي 

يبكالوريوس16613
أنثىاسيل عبدهللا محمد الحسنات20130062002اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16614
ذكربالل محمد حسن عيلوىطي20130062003اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16615
أنثىغفران محمد عبدالكريم الخزاعلة20130062005اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16616
ذكريحث  حمدان حامد ابوحميد20130062006اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16617
ات20130062012اإلنتاج النبانر أنثىتسنيم سمن  عيس نصن 

يبكالوريوس16618
أنثىابتهال عبدالرحيم فهمي معروف20130062013اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16619
ذكرقيس محمد احمد عبدهللا20130062014اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16620
أنثىسنابل ماهر اسحق زيدان20130062016اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16621
ذكرمحمد مدين خميس نرص20130062018اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16622
ن20130062019اإلنتاج النبانر أنثىيارا محمد نايف الحسي 

يبكالوريوس16623
أنثىرزان محمد انور قبالن20130062020اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16624
أنثىمارينا محمد عوض الجنايده20130062022اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16625
أنثىامال خالد احمد اسعد20130062027اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16626
ن مجدي محمد الملكاوي20130062028اإلنتاج النبانر أنثىنيفي 
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يبكالوريوس16627
أنثىثناء عز الدين احمد الدهون20130062031اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16628
ذكرقضي محمد محسن العالونه20130062032اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16629
أنثىنداء عدنان محمد البواعنه20130062039اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16630
أنثىاسيل عطاهللا محمد السلمان20130062041اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16631
ذكرقضي رضا خالد عبيدات      20130062043اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16632
فات20130062047اإلنتاج النبانر ذكرمصعب محمد خلف الشر

يبكالوريوس16633
ي20130062051اإلنتاج النبانر ذكراحمد خالد محمد الناج 

يبكالوريوس16634
أنثىمالك طالل حكمت الرفاعي20130062052اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16635
أنثىمنار احمد محمد الزيود20130062063اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16636
أنثىاشواق عمر محمد الحاج عبدالرحمن20130062065اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16637
أنثىفاطمه محمد حمد فريوان20130062067اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16638
أنثىميساء صايل محمد الوردات20130062074اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16639
أنثىبيان اسد صبىحي مسمار20130062075اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16640
ذكريزن زايد حامد العوده هللا20130062078اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16641
اميمه جالل عواد العقيلي20130062083اإلنتاج النبانر

أنثى

يبكالوريوس16642
أنثىلبثن وليد فتىحي الزغل20130062085اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16643
سميه  محمود محمود علي20130062090اإلنتاج النبانر

أنثى

يبكالوريوس16644
ذكرضياء الدين علي محمود ابوعلي20130062094اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16645
أنثىتفر جمال مصطفن الطوالبه20130062105اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16646
ذكرصهيب منصور محمد القرعان20130062109اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16647
ذكرمحمود محمد محمود الروسان20130062110اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16648
ي خالد عبيدات20130062113اإلنتاج النبانر

ذكرايهم عونن

يبكالوريوس16649
ذكرهالل صالح هالل الكرازنه20130062114اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16650
أنثىاالء محمد سعد العامري20130062115اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16651
أنثىزينب مصطفن محمود المحاسنه20130062116اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16652
ي20130062117اإلنتاج النبانر

ونر أنثىهبه رأفت توفيق البن 

يبكالوريوس16653
أنثىضياء محمود محمد الوردات20130062118اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16654
ذكرفراس محمد فارس الهنداوي20132062005اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16655
أنثىاسيل معاذ نهار سليمان20140062004اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16656
أنثىهديل فراس عبدالفتاح الحيىحي20140062006اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16657
ذكروليد شاكر محمد القاعود20140062008اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16658
ي20140062011اإلنتاج النبانر هبه عبدالرحمن ابراهيم الزعث 

أنثى

يبكالوريوس16659
أمل علي زكي مسعد20140062012اإلنتاج النبانر

أنثى

يبكالوريوس16660
ي20140062021اإلنتاج النبانر

أنثىهبه محمود محمد المومثن

يبكالوريوس16661
أنثىميساء محمد عيس حسبان20140062022اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16662
ن ابراهيم محمد الزيوت20140062030اإلنتاج النبانر أنثىرولي 

يبكالوريوس16663
أنثىبنان محمد عزالدين مهيدات20140062034اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16664
ذكربدر احمد غصاب مشاقبة20140062036اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16665
مروه علي احمد الحواري20140062037اإلنتاج النبانر

أنثى

يبكالوريوس16666
ذكرعلي محمد ربيع العساف20140062042اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16667
ذكريوسف حسن خليل شتات20140062050اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16668
ن حسن العويرظ20140062057اإلنتاج النبانر أنثىهناء حسي 

يبكالوريوس16669
ن الروسان20140062061اإلنتاج النبانر ذكرسعد نبيه حسي 

يبكالوريوس16670
أنثىشيماء خالد عبدالقادر قرعان20140062062اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16671
أنثىبتول ابراهيم محمد العبدالرزاق20140062065اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16672
ذكرجارس علي حمدان الزبون20140062073اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16673
ن غنيم20140062074اإلنتاج النبانر  امي 

أنثىسىح  مصطفن

يبكالوريوس16674
أنثىبتول سعد محمد الوريكات20142062006اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16675
ذكرمحمد اكرم عبدالرزاق قديسات20142062007اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16676
ذكرشاكر رضوان عرنوس عليمات20142062008اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16677
ي20150062001اإلنتاج النبانر

أنثىغيداء وليد حمدان المومثن
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يبكالوريوس16678
أنثىافنان طه محمد الفالحات20150062002اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16679
أنثىرغد عبد محمد علوه20150062009اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16680
أنثىساره محمود محمد بطاينه20150062018اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16681
ن20150062019اإلنتاج النبانر أنثىروان احمد محمد ابوحسي 

يبكالوريوس16682
أنثىسجود محمد ابراهيم قشوع20150062021اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16683
ي20150062022اإلنتاج النبانر

أنثىنادين خليل هاشم المارديثن

يبكالوريوس16684
يف20150062023اإلنتاج النبانر أنثىاري    ج ماهر مصطفن الشر

يبكالوريوس16685
يف20150062024اإلنتاج النبانر أنثىاالء خلدون مصطفن الشر

يبكالوريوس16686
ي20150062027اإلنتاج النبانر اكرام عماد محمود الزعث 

أنثى

يبكالوريوس16687
ذكرقيس احمد مصطفن الرباعي20150062031اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16688
ن20150062037اإلنتاج النبانر أنثىوصال محمد حسن ابوصوصي 

يبكالوريوس16689
أنثىفردوس علي تركي الحتامله20150062039اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16690
ن عواد الخزاعلة20150062043اإلنتاج النبانر أنثىجواهر حسي 

يبكالوريوس16691
أنثىهناء ابراهيم محمد سليط20150062048اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16692
ن محمد عبيدات20150062050اإلنتاج النبانر أنثىميساء تحسي 

يبكالوريوس16693
أنثىايمان منجد ابراهيم قطيش20150062051اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16694
ي20150062052اإلنتاج النبانر ذكرعمر رائد يحث  الزعث 

يبكالوريوس16695
أنثىاسماء خرصن ضيف هللا الزعيم20150062053اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16696
ن عبابنه20150062061اإلنتاج النبانر أنثىرغد محمد حسي 

يبكالوريوس16697
ي احمد نوفل20150062065اإلنتاج النبانر

أنثىتيماء عونن

يبكالوريوس16698
ن كامل عبدالرحمن عبابنه20150062066اإلنتاج النبانر أنثىلجي 

يبكالوريوس16699
أنثىتفر مرزوق غصاب مشاقبة20150062071اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16700
ذكرطارق علي انيس الفاعورى20150062072اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16701
أنثىميساء خالد محمد الشياب20150062074اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16702
أنثىسندس ماجد عادل صياح20150062082اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16703
ن قواقزه20150062085اإلنتاج النبانر ذكرزيد احمد حسي 

يبكالوريوس16704
ذكرنايف تركي نايف الروسان20150062092اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16705
ذكرراشد حسن سلمان ابومحفوظ20152062004اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16706
ذكرقتاده يحث  سعيد العداىسي20152062005اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16707
حال عدنان عبدالهادي ابومعاىلي20160062003اإلنتاج النبانر

أنثى

يبكالوريوس16708
ذكرسليمان نبيل سليمان سعد20160062004اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16709
ي20160062009اإلنتاج النبانر

أنثىسوار عبدالكريم شحاده المومثن

يبكالوريوس16710
أنثىرهف ابراهيم خميس شديفات20160062010اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16711
ذكرمحمد ابراهيم عبدالهادى مصطفن20160062011اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16712
ذكرعلي حسن سالم جرايدة20160062014اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16713
ذكرمعتصم جميل ابراهيم السمكي20160062015اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16714
ذكرخليل ابراهيم سعيد الكوفىحي20160062016اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16715
أنثىحال مروان احمد الوردات20160062018اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16716
أنثىرهف محمد حمدان الهرش20160062021اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16717
ن محمد الشديفات20160062022اإلنتاج النبانر أنثىهديل امي 

يبكالوريوس16718
أنثىلينا يونس حسن ملحم20160062025اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16719
أنثىهديل احمد عبيدهللا اليعقوب20160062026اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16720
أنثىرغد عيس احمد رواشده20160062029اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16721
أنثىهبه سمن  محمد اسماعيل20160062030اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16722
ذكريوسف نارص يوسف الشوبكي20160062032اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16723
أنثىاحالم احمد يحث  الجمل20160062033اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16724
ذكراحمد خلف سالم الدالبيح20160062035اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16725
ذكرعبدالقيوم نرصى علي المحاسنه20160062036اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16726
ان توفيق علي صوافطه20160062041اإلنتاج النبانر من 

أنثى

يبكالوريوس16727
أنثىساره بالل يوسف ملكاوي20160062044اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16728
ي20160062045اإلنتاج النبانر

أنثىربا بكر محمد المومثن
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يبكالوريوس16729
أنثىرانيا مبارك محمد النوافله20160062047اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16730
أنثىمرح محمد محمود الرشدان20160062049اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16731
ي20160062050اإلنتاج النبانر

ذكريحث  عمر داود المومثن

يبكالوريوس16732
ذكراحمد سليمان محمد الشويات20160062054اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16733
ي20160062055اإلنتاج النبانر اسيل اكرم محمود الزعث 

أنثى

يبكالوريوس16734
ن محمد20160062057اإلنتاج النبانر أنثىنسيبه نواش حسي 

يبكالوريوس16735
أنثىسوار بادي صبىحي ابوالزبده20160062058اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16736
فات20160062059اإلنتاج النبانر ذكرهشام ناجح بخيت الشر

يبكالوريوس16737
أنثىثواب فايز عبدالكريم القرعان20160062064اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16738
ذكرعمر نواف مطلق العودات20160062066اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16739
اء محمد سليم ابداح20160062067اإلنتاج النبانر ذكرالن 

يبكالوريوس16740
ي20160062070اإلنتاج النبانر

ي هانن
أنثىساره مروان مسلم بثن

يبكالوريوس16741
ذكرجراح منن  تركي ملحم20160062071اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16742
ف مذكور محمد عبيدات20160062072اإلنتاج النبانر ذكرارسر

يبكالوريوس16743
ساره سامي سليمان ابوغزله20160062073اإلنتاج النبانر

أنثى

يبكالوريوس16744
أنثىروند ظافر محمد سليمان20160062074اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16745
أنثىارساء موىس علي المشاقبه20160062075اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16746
أنثىهنادي عزام عايد صالح20160062077اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16747
ن مصطفن شموط20160062078اإلنتاج النبانر ذكرساهر امي 

يبكالوريوس16748
يعه20160062080اإلنتاج النبانر أنثىصفا زياد احمد ابورسر

يبكالوريوس16749
أنثىشهد داوود سليم الزغول20160062081اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16750
ي20160062083اإلنتاج النبانر ذكرعمر عبدهللا محمد الزعث 

يبكالوريوس16751
رغده علي محمد جباىلي20160062085اإلنتاج النبانر

أنثى

يبكالوريوس16752
ه مهند قاسم العتوم20160062087اإلنتاج النبانر أنثىامن 

يبكالوريوس16753
ي20160062089اإلنتاج النبانر

ذكرخالد وليد هزاع العرجانن

يبكالوريوس16754
أنثىميساء سمن  عيس الشناق20160062090اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16755
أنثىتسنيم نعيم خليل اللبابيدى20160062091اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16756
أنثىساره رامز راجح الخصاونه20160062092اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16757
أنثىبراءه محمود ابراهيم المنسي20160062098اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16758
ي20160062099اإلنتاج النبانر

أنثىبراء عمر داود المومثن

يبكالوريوس16759
ي نرص20160062101اإلنتاج النبانر

أنثىالهام فايز محمد بثن

يبكالوريوس16760
أنثىنور نديم رشدى زيد20160062105اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16761
أنثىحنان جمال احمد ملكاوي20160062106اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16762
ن رياض علي الدرابكه20160062107اإلنتاج النبانر أنثىيقي 

يبكالوريوس16763
أنثىدانيا يوسف محمود ابومنصور20160062112اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16764
أنثىساجده عوض احمد الطويق20160062113اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16765
ذكرليث صائب احمد عبيدات20160062115اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16766
ذكرعمر محمد عمر المغثه20160062116اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16767
ي عمر20160062117اإلنتاج النبانر

ى سمن  عبدالمحسن بثن أنثىبشر

يبكالوريوس16768
أنثىمجد محمد جميل الشديفات20160062118اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16769
ي20160062119اإلنتاج النبانر

أنثىبراء عادل غازى المومثن

يبكالوريوس16770
ي سعد سعد20160062120اإلنتاج النبانر

أنثىايمان هانن

يبكالوريوس16771
أنثىضىح سلطان يحث  شناق20160062121اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16772
أنثىاسيل حسان محمد عتوم20160062122اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16773
أنثىسوار محمد غازى البطاينه20160062123اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16774
أنثىمجد محمد محمود الزبون20160062124اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16775
أنثىساجده جميل محمد ابوفرحان20160062125اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16776
أنثىرفيف رائد خالد الفارس20160062126اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16777
أنثىهبه نضال ابراهيم الزغول20160062127اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16778
ي20160062128اإلنتاج النبانر

أنثىنور محمد عوده المومثن

يبكالوريوس16779
ذكرعمرو عمر علي مطالقه20160062129اإلنتاج النبانر
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يبكالوريوس16780
أنثىغزل قاسم محمد العكش20160062130اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16781
رسى علي محمود خمايسه20160062131اإلنتاج النبانر

أنثى

يبكالوريوس16782
أنثىانس محمد محمود الشدوح20160062132اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16783
ذكرحمزه سعد حسن عصفور20160062133اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16784
أنثىهدايات محمد موىس الشبول20160062134اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16785
ذكرعمار عبدالسالم صالح عكور20160062135اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16786
أنثىمالك ايمن يوسف العرايضه20160062136اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16787
أنثىتمارصن محمد احمد بثن فواز20160062137اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16788
مان20160062138اإلنتاج النبانر ذكرخالد احمد صالح الشر

يبكالوريوس16789
أنثىفرح احمد محمد الجرايدة20160062139اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16790
أنثىدعاء محمد فالح الرفاعي20160062140اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16791
مالك علي محمد الرحال20160062141اإلنتاج النبانر

أنثى

يبكالوريوس16792
ي20160062142اإلنتاج النبانر

ذكرعبدالرحمن حسن فالح المومثن

يبكالوريوس16793
أنثىمالك احمد موىس الصغن 20160062143اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16794
ي ارشيد20160062144اإلنتاج النبانر

ي محمد بثن
أنثىنقاء وصفن

يبكالوريوس16795
أنثىعبن  عصام نجيب الروسان20160062145اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16796
أنثىمايا نبيل حافظ العزب20160062146اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16797
ذكرمحمود محمد محمود قديسات20160062147اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16798
أنثىرهف شاكر سالم كنعان20160062148اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16799
ذكرنائل حازم عبدالقادر الطيظي20160062149اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16800
ي20160062150اإلنتاج النبانر

أنثىسىح  شكرى يوسف الفن

يبكالوريوس16801
ي خالد20160062151اإلنتاج النبانر

أنثىلؤلؤ عاطف محمد بثن

يبكالوريوس16802
اق محمد ابراهيم الخب20160062152اإلنتاج النبانر أنثىارسر

يبكالوريوس16803
ي سعيد20160062153اإلنتاج النبانر

ي محمد بثن
أنثىهبه راضن

يبكالوريوس16804
أنثىسميا مرشد مفيلح العليمات20160062154اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16805
ي20160062155اإلنتاج النبانر ذكرمحمد يوسف احمد الزعث 

يبكالوريوس16806
ذكرمحمد حسن عبدهللا جردات20160062156اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16807
ذكرمحمد علي يارس الشواوره20160062157اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16808
أنثىاري    ج احمد عبدهللا جرادات20160062158اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16809
ذكرماهر احمد موىس ابوزريق20160062160اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16810
ذكراحمد نواف احمد كنعان20160062161اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16811
ذكرزيد محمد ضيفاهلل السيد احمد20160062162اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16812
أنثىشذى محمد حسن العليمات20160062163اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16813
أنثىسجود شاكر خلف اليحث 20160062164اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16814
ي20160062165اإلنتاج النبانر

ذكراسامه عبدهللا تركي المومثن

يبكالوريوس16815
ي20160062166اإلنتاج النبانر

ذكرنرصي نشات اسعد ماتانن

يبكالوريوس16816
ي عطا20160062167اإلنتاج النبانر

ذكرغسان علي محمود بثن

يبكالوريوس16817
أنثىساجده محمد رجا العوايشه20160062168اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16818
ن عبدالفتاح عبداللطيف ابوكريفه20160062169اإلنتاج النبانر أنثىمادلي 

يبكالوريوس16819
ذكرمحمد جروان يوسف محمود عبيدات20160062170اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16820
ي20160062171اإلنتاج النبانر  الزعث 

ن ذكريحث  علي حسي 

يبكالوريوس16821
ن زبيدات20160062172اإلنتاج النبانر أنثىعال عمر حسي 

يبكالوريوس16822
ذكرحمزه سالم محمد القضاه20160062173اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16823
ذكرعبدهللا احمد يوسف مشعل20160062174اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16824
أنثىانوار مصطفن حسن المرصي20160062175اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16825
أنثىرحمه عمر محمد البطاينه20160062176اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16826
أنثىهاله محمد رافت الشماىلي20162062002اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16827
أنثىديما خالد ابراهيم العامري20162062006اإلنتاج النبانر

يبكالوريوس16828
أنثىعنود عبدهللا مصطفن القواسمه20162062007اإلنتاج النبانر

ذكرانس يحث  طعمه القضاه20090063093التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16829

ي20092063049التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16830
ذكرمهدي ابراهيم عبد هللا دلقمونن
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روان محمد علي الزقرىطي20102063038التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16831
أنثى

أنثىمنار جهاد محمد زقيبه20102063041التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16832

أنثىآيات سعيد منصور البشن 20102063042التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16833

ن يوسف سليمان المقدادي20110063001التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16834 ذكرمعنر

أنثىديمه اسماعيل هاشم الجراح20110063059التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16835

ذكرمحمد احمد موىس صالح20112063027التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16836

ذكرحسن علي محمد جوارنه20112063053التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16837

مان20112063054التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16838 ن الشر أنثىهداية احمد حسي 

أنثىايمان مسلم سالم عليمات     20120063020التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16839

أنثىبيان محمد عمر محمد  العجيل20120063030التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16840

ردينا منصور علي الفقيه     20120063043التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16841
أنثى

ذكرخليفه حجاج محمد الصمادى20120063067التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16842

ي احمد20120063074التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16843
أنثىزين يوسف احمد بثن

ذكرخلف احمد علي العمري20120063076التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16844

أنثىهديل خالد محمود خلف20120063079التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16845

أنثىبراء ادريس محمدطعمه  انجادات20120063086التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16846

ذكرعبد هللا امجد احمد كنعان    20120063087التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16847

ي  حمدان20120063088التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16848
ذكرامجد عبد الكريم علي بثن

أنثىوعد احمد ذيب هياجنه      20120063089التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16849

أنثىسلسبيال غالب غازى الزغول    20120063090التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16850

أنثىاسالم زياد عبدهللا ابو الخن 20120063091التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16851

أنثىرغد عثمان خليفه عبابنه     20120063092التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16852

ذكرعمر فراس حامد محمد عبده20120063093التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16853

ذكرمهند اكرم موىس أبو علوش20120063094التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16854

أنثىرسى احمد موىس أبو الهيجاء20120063096التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16855

أنثىغاده احمد محمد المشعور     20120063097التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16856

أنثىاسيل راشد كريم الحوامدة20120063098التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16857

ن شيخ محمد يوسف20120063099التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16858 ذكرنور  حسي 

أنثىديمه هشام محمد الحمدان20122063007التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16859

ي السالمه20122063016التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16860
ي خليف حسثن

ذكرحسثن

ي20122063018التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16861 ي احمد محمد الشاج 
أنثىامانن

أنثىغيداء ايمن عيس الحليسي20122063027التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16862

أنثىفاطمة يوسف فالح ابو الكشك20122063028التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16863

أنثىسماح محمود عبد القادر التميمي20122063030التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16864

أنثىدانا هيثم احمد خصاونه20122063032التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16865

أنثىنور صالح مصطفن حجازي20122063035التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16866

أنثىغالية  حاتم يونس البايض20122063049التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16867

أنثىبلقيس زياد محمود بطاينه20122063050التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16868

أنثىفرح عبدالمجيد عوض حسينات20122063051التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16869

ي20122063052التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16870 ن أنثىضىح عيد خليف اعنن

ي20122063053التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16871 يارا عبدالرحمن صالح الزعث 
أنثى

أنثىزينب لؤى زهن  الحمود20130063003التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16872

ن20130063005التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16873 أنثىانوار نور الدين محمد الياسي 

ن فتىحي ابراهيم ابوشيخه20130063007التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16874 أنثىحني 

مرام محمود محمد العديلي20130063009التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16875
أنثى

أنثىبلقيس حامد جميل الدويري20130063011التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16876

ي20130063012التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16877
ى سمن  محمد ياعن أنثىبشر

أنثىاكرام محمد حسن الداود20130063015التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16878

يل محمد الرفوع20130063017التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16879 أنثىبيداء جن 

ي20130063019التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16880  الزعث 
أنثىنور صالح مصطفن

أنثىبيان عطيه سعيد الظاهر20130063020التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16881
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أنثىتمارصن وليد محمد ابوفارس20130063021التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16882

أنثىبيهار نهار احمد المناصن 20130063022التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16883

ن قاسم خلف اللطايفه20130063024التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16884 أنثىحني 

ي20130063026التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16885
شذى عبده علي الحورانن

أنثى

أنثىهبه عزام احمد ابوزينه20130063027التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16886

ي20130063028التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16887 ن أنثىاسيل رضوان عقله العنن

ديمه احمد محمد المجاىلي20130063029التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16888
أنثى

أنثىسحر كمال محمود العفيف20130063030التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16889

ن بدره20130063031التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16890 أنثىاماندا جميل حني 

عاوى20130063032التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16891 أنثىدعاء ابراهيم محمد الن 

ن عبدالموىل الخزاعلة20130063034التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16892 أنثىمريم احسي 

أنثىميس خالد فهمي ابوشامه20130063035التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16893

أنثىبيان بسام صبىحي ابوزبده20130063037التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16894

ن عالونه20130063038التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16895 أنثىهديل عايش امي 

ن عدنان اسماعيل حجن 20130063039التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16896 أنثىحني 

ذكرثائر احمد جابر الطيظي20130063040التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16897

أنثىحال نواف محمد خويله20130063042التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16898

أنثىبراءه محمد يارس النابلسي20130063043التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16899

ور20130063044التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16900 ن ذكرمحمد عزام طاهر الن 

أنثىتماره ابراهيم عليان مقابله20130063045التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16901

سجود فالح علي الجمل20130063046التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16902
أنثى

ذكرانس موىس عبدالرحمن علي20130063050التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16903

أنثىتفر غسان عبدالمطلب الدقس20130063052التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16904

أنثىساره عبدهللا خالد ابوالهيجاء20130063055التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16905

ي عيس20130063057التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16906
أنثىايمان حاتم مصطفن بثن

أنثىمرام سالم محمد بحراوى20130063058التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16907

أنثىسلسبيل محمود محمد البحراوى20130063059التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16908

أنثىهديل صالح محمد الفران20130063061التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16909

ي20130063063التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16910
ي عيس الطباجن

أنثىيارا عونن

أنثىنشين خالد كمال سيد20130063064التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16911

ي محمد الزبيدي20130063065التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16912
أنثىدانه هانن

ن الرباعي20130063067التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16913 أنثىغيداء صالح حسي 

رزان حسن علي العمرى20130063075التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16914
أنثى

أنثىشذى عاطف مبارك البطاينه20130063076التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16915

أنثىاسماء احمد عبدالرحمن العيد20130063077التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16916

ن خالد عبدالرحمن الرشدان20130063078التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16917 أنثىحني 

أنثىسلسبيل جودت نارص طوالبه20130063079التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16918

ي20130063081التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16919
ذكراحمد نعيم صالح الوقفن

أنثىاسيل عادل عبدالكريم الشديفات20130063083التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16920

أنثىسماح هود احمد الجوارنه20130063084التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16921

ذكرمهند عبدهللا محمد دلوع20130063088التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16922

ذكرعبدهللا عواد محمد الغويري20130063089التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16923

أنثىهديل احمد عبدهللا الربابعه20130063090التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16924

ي20130063092التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16925
ذكراسعد فارس علي المومثن

أنثىحنان حمدان عبدهللا الخشان20130063096التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16926

أنثىايه مامون محمد الخصاونه20130063098التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16927

أنثىبلقيس علي محمد الفقيه20130063100التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16928

ك20130063102التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16929 أنثىاسيل ابراهيم محمود النر

ن مصطفن الدوالت20130063103التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16930 أنثىرميثه حسي 

أنثىتسنيم حلم عادل سباعنه20130063104التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16931

أنثىايه سعيد ذيب رضوان20130063106التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16932
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يف عبد هللا غرايبه20130063107التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16933 ن رسر أنثىياسمي 

ذكرعبدهللا خالد ظاهر العليمات20130063109التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16934

أنثىسوار رزق خالد ابوبكر20130063110التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16935

ن نزير محمود الوديان20130063111التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16936 أنثىياسمي 

أنثىهديل يارس مظهور شديفات20130063112التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16937

ذكرمحمد يارس ابراهيم العيس20130063113التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16938

ذكرمحمد بسام محمد عقده20130063114التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16939

أنثىبيان عمر موىس عبابنه20130063115التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16940

ي يونس    20130063116التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16941
أنثىسالم رائد عبدهللا بثن

أنثىساجده محمد جن  عيد20130063117التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16942

ذكرمحمد عمر فؤاد نور20130063118التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16943

ذكرمحمد بسام عبده الخزاعله20130063119التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16944

أنثىايه محمد محمد سليم الكاظمي20130063121التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16945

أنثىانوار احمد عيس انجادات20130063122التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16946

ذكرمحمد علي مصلح مجادله20130063124التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16947

أنثىيارا احسان محمد القضاه20130063125التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16948

أنثىهديل غازى فالح ابوجاموس20130063126التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16949

أنثىعرين منن  فوزى الرواشده20130063127التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16950

ذكرجعفر احمد محمد القضاه20130063128التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16951

ذكرمالك تيسن  كمال عبابنه20130063129التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16952

ذكريزيد محمد فرحان الحواري20130063130التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16953

أنثىدانيا بسام يوسف النوايسه20130063131التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16954

أنثىنور محمد يحث  ال خطاب20130063132التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16955

أنثىميس الريم اسماعيل عيس  عثامنه20130063133التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16956

ي20132063001التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16957 أنثىمريان  بسام فريد  القردحىح 

أنثىاسيل  ماهر نرص داود20132063004التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16958

ن مصطفن شموط20132063007التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16959 أنثىسماح امي 

أنثىبتول محمود عزات علقم20132063009التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16960

يف20132063017التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16961 أنثىروالن  محمد نعيم الشر

ي شديد20132063021التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16962 أنثىبنان ضيف هللا درون 

أنثىرغد عبدالنارص عبدالحفيظ المحتسب20132063023التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16963

أنثىلينه محمود عبدهللا ابورسادنه20132063024التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16964

أنثىامل وليد محمد ابراهيم20132063025التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16965

ذكرعلي محمد محسن علي مطر20132063028التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16966

 عبدالرحمن محمد العديلي20132063029التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16967
ن أنثىحني 

ة20132063030التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16968 ي  شورسر
أنثىمريم هانن

أنثىلبثن عبدهللا مصطفن العودات20132063031التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16969

ين باسم عدنان الكردى20132063032التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16970 أنثىشن 

ي20132063033التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16971  حماد عران 
ن أنثىنور محمد امي 

ذكراحمد محمد رؤوف حسن عقله20132063035التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16972

أنثىهديل باسم صالح مساعده20132063036التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16973

أنثىبيان عثمان عيس هزايمه20132063038التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16974

ي20132063040التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16975
أنثىعرين ادريس سليمان مومثن

ذكرمحمد هشام موىس الخراشقه20132063042التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16976

ن حجن 20132063043التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16977 أنثىتمارا عبدالكريم حسي 

ذكرمحمد بسام موىس الخطيب20132063044التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16978

ذكرمحمد لقمان سليمان المطلق20132063045التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16979

ذكرمحمود محمد عبدالحافظ الدرويش20132063046التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16980

ذكرحمزه جهاد حامد عبابنه20132063048التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16981

ي20132063049التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16982
أنثىرحاب يونس يوسف الدمستانن

ي عادل عبد هللا الراشد20132063050التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16983
أنثىامانثر
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ي20132063052التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16984
أنثىمالك مهدى احمد المومثن

ذكرمصعب عادل عودة السالمة20132063053التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16985

أنثىبيان احمد محمد الخالدى20132063054التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16986

ي20132063055التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16987
رزان فاروق علي المومثن

أنثى

أنثىلميس محمد جميل  مختار20132063056التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16988

ي20132063057التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16989
أنثىابتهال محمد سعد حورانن

أنثىديما سميح محمد الحايك20132063058التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16990

ذكرحسام فادي سليم سالم20132063059التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16991

أنثىهيا عبدهللا فايز سواقد20140063001التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16992

دانا لؤي علي زيتون20140063002التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16993
أنثى

ي20140063003التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16994
أنثىبراءه محمد صالح العجلونن

ن20140063004التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16995 ي ياسي 
ذكرعبدهللا محمد عبدهللا بثن

غيداء احمد علي العمري20140063005التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16996
أنثى

أنثىندى نضال عبدالكريم عبدالرحمن20140063006التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16997

ذكرعمر عدنان عبدهللا مرعي20140063007التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16998

أنثىسماح نارص احمد جبعي20140063008التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس16999

أنثىاسيل محمود حسن حسن20140063010التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17000

ذكرسفيان فيصل شحاده شتيات20140063013التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17001

أنثىلبثن سمن  محمد الحصان20140063015التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17002

أنثىسناء بسام محمد السعدى20140063016التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17003

أنثىيارا خالد عبدالسالم العوري20140063018التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17004

أنثىايمان صالح صالح ابوالسكر20140063020التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17005

أنثىايناس عقيل طالب الزبون20140063022التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17006

أنثىساره نشات رضا دبور20140063023التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17007

ن محمد بكر جن 20140063024التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17008 أنثىلجي 

أنثىرغد فهد حسن خنجر20140063025التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17009

ذكرعبدالرحمن عبدهللا بدوان الحمادشه20140063026التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17010

أنثىايمان صالح محمد ردايده20140063028التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17011

ذكررامي ابوالقاسم داود قمي20140063029التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17012

أنثىدانا احمد عبدهللا الخطيب20140063030التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17013

أنثىاالء عمر خلف المرصي20140063031التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17014

ي20140063034التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17015
فر أنثىرند فرحان خلف الشر

ذكرحمد احمد حمد السيوف20140063035التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17016

ذكرمتعب احمد مرشود بصبوص20140063037التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17017

ن جن  اللوامنه20140063039التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17018 ذكررعد محمد امي 

أنثىفرح زهن  عطوان الردايده20140063040التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17019

ن احمد الزيود20140063041التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17020 أنثىهبة حسي 

ن شيخ باجابر20140063042التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17021 أنثىمشاعل حسي 

أنثىتاال يحث  عارف عبيدات20140063044التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17022

ذكرمحمد فاروق محمد الزغول20140063045التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17023

ذكرجواد ابراهيم حسن ابوغزله20140063046التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17024

ي20140063047التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17025 فرح احمد عزام الشلث 
أنثى

أنثىهناء خالد عبدالرؤوف المحمود20140063048التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17026

أنثىبتول جمال محمد سعيد الغزاوى20140063050التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17027

أنثىراما عز الدين محمد الخطيب20140063051التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17028

ن اسامه سليم مطاحن20140063053التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17029 أنثىلي 

أنثىوئام نايل صالح الخاليلة20140063054التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17030

ذكريزيد حابس عقله مساعده20140063055التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17031

ذكرقضي عدنان احمد عتوم20140063056التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17032

أنثىحنان عبد النارص كامل االحمد20142063002التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17033

أنثىروان بسام  بسمار20142063003التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17034
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أنثىايمان عيس مكي عيس ابراهيم الماجد20142063005التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17035

أنثىنور حازم اديب الحسن20142063006التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17036

أنثىالهام غالب عبدالكريم العبد20142063007التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17037

أنثىصبا زياد  ميا20142063012التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17038

أنثىهناء سفيان محمد الحسون20142063013التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17039

ن ايمن مصطفن الخطيب دراغمه20142063014التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17040 أنثىلي 

أنثىمنار صادق جعفر لطف هللا20142063015التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17041

أنثىراما احمد بسام  الكسيح20142063017التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17042

أنثىمريم احمد عبدالرحيم طعامنه20142063018التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17043

أنثىسلم يارس صبىحي أبوصالح20142063019التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17044

أنثىفرح رائد عادل القدىسي20142063021التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17045

أنثىنادين نبيل محمود الدغيمات20142063023التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17046

ي20142063024التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17047
ذكراحمد علي خالد الشميثن

ذكررنيم محمد وليد  نقاوة20142063025التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17048

أنثىمنال قاسم محمد منارصه20142063026التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17049

أنثىروان حسان  الغنم20142063027التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17050

أنثىمرام حسام رجب شحاده20142063028التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17051

ن20142063029التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17052 ذكرصبىحي نبيل صبىحي أبو حسي 

أنثىايالف علي عبدهللا ال ابازيد20142063031التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17053

أنثىعالية عماد  السباعي20142063032التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17054

أنثىدانا عمر خالد عوض20142063033التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17055

أنثىشذى سلطان ابديوي حلوش20142063034التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17056

ي20142063037التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17057
ذكرعباده ابراهيم احمد المدنن

أنثىرزان عماد خالد أبوحشمه20142063039التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17058

أنثىفرح عبدهللا محمود ابوحماد20142063040التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17059

أنثىحنان نجم حسن رضوان20142063041التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17060

أنثىدعاء حسيب سهيل الرجال20142063042التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17061

ي محمد الشخاتره20142063043التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17062
ن راضن أنثىياسمي 

ات20142063047التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17063 أنثىدانا المعتصم محمود نصن 

ذكرعدنان محمد مصطفن ابراهيم20142063048التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17064

أنثىجود عبدالرحمن محمد المحمود20142063049التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17065

ن أبو عاقوله20142063050التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17066 أنثىنغم ضيف هللا حسي 

أنثىزينه عبد الرحمن  خضن 20142063052التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17067

ي20142063053التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17068 اسالم محمد احمد الزعث 
أنثى

ذكرفادي خلدون عبدالمجيد النادي20142063054التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17069

أنثىفرح فوزي غازي جرار20142063055التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17070

يف طرابشه20150063001التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17071 أنثىنوال محمد رسر

يل20150063002التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17072 أنثىآيه محمد عبدالجبار جن 

أنثىشيماء فواز فياض ابداح20150063004التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17073

وق عوده محمد الحسبان20150063006التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17074 أنثىرسر

أنثىامال خالد مدهللا الرواشده20150063007التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17075

ن سالم المساد20150063009التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17076 ة حسي  أنثىمنن 

أنثىاسماء عمر عدنان الطيبه20150063010التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17077

ين رياض محمود روابده20150063012التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17078 أنثىسن 

أنثىايه سمن  محمد الصمادي20150063013التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17079

أنثىكاترينا مازن فايز النمري20150063014التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17080

وق ممدوح محمد الدغمي20150063015التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17081 أنثىرسر

أنثىسلسبيل طلب محمد غطاشه20150063016التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17082

ذكرمهند موفق مرشد الشناق20150063017التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17083

أنثىمجد محمد جوهر عبدالىحي20150063018التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17084

أنثىضىح احمد سلمان ابومحفوظ20150063019التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17085
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أنثىتسنيم ماهر محمد الجابري20150063021التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17086

ذكرصهيب نواف علي الصمادى20150063022التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17087

أنثىيارا رائد شكري جالد20150063023التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17088

أنثىمرح سليمان خالد الطاهر20150063024التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17089

ي خالد محمد الزغول20150063025التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17090
أنثىامانن

ذكرحذيفه ابراهيم مراد الدعمه20150063026التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17091

ذكرمحمد رفعت كايد كنعان20150063027التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17092

ي محمد ابراهيم العزام20150063028التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17093
أنثىامانن

ي20150063029التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17094 بثينه عبدالرحمن حيدر الزعث 
أنثى

ي20150063030التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17095
أنثىخالده توفيق ذيب المومثن

أنثىروان طالل فهد عطا20150063031التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17096

ن رشيد محمد الرحاحله20150063032التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17097 أنثىياسمي 

أنثىايه سعيد موىس العجاوي20150063033التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17098

أنثىايات منجد طالل شحاده20150063034التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17099

ذكرعبدالرحمن احمد محمد الوديان20150063035التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17100

غدير سهيل عبدالوهاب الفلكي20150063036التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17101
أنثى

ي سالمه20150063037التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17102
ذكرعمرو ابراهيم احمد بثن

أنثىسارة حسام حنا النمري20150063039التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17103

ف محمد درادكه20150063040التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17104 أنثىنور ارسر

ي20150063041التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17105
ن محمد العجلونن أنثىهيا ياسي 

أنثىفاطمه صالح حسن غرايبه20150063042التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17106

ن خطاطبه20150063043التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17107 أنثىتيماء يوسف حسي 

ذكرانس عبدهللا حسن الطويل20150063044التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17108

أنثىتسنيم نضال انور العربيات20150063045التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17109

أنثىسىح  باجس محمد الخمايسه20150063046التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17110

ن محمد سعد سعد20150063047التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17111 أنثىلجي 

ن خليل العمري20150063048التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17112 أنثىروان امي 

حال احمد محمد االخرمي20150063049التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17113
أنثى

ذكرمحمود محمد محمود ابراهيم20150063050التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17114

أنثىسارة ابراهيم محمد الحسبان20150063051التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17115

أنثىغيداء فاروق محمود دباجه20150063052التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17116

أنثىساره موفق وجيه الحاج عيد20150063053التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17117

ي عبدهللا هويمل20150063054التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17118
أنثىحال هانن

أنثىتاال مهند غازى البوىطي20150063055التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17119

أنثىايه يوسف كريم الخزعلي20150063056التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17120

أنثىبونه جمال نارص علي20150063057التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17121

ذكرخالد يوسف هاشم الشياب20150063060التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17122

أنثىتيمه فخري محمد مخلوف20150063063التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17123

ي احمد20150063064التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17124
أنثىاالء محمد محمود بثن

أنثىحال ابراهيم محمود خصاونه20150063066التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17125

أنثىرنا احمد محمد الشناينه20150063067التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17126

أنثىنور زياد مازن الجيوىسي20150063068التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17127

ن احمد الخطيب20152063001التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17128 أنثىغاليه حسي 

ذكرلورنس نرص احمد البشاتوه20152063002التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17129

ن عبدهللا ابوحموده20152063004التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17130 أنثىرهف حسي 

سمر عبدالمنعم حسن علي عبيد20152063005التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17131
أنثى

أنثىبيان محمود موىس الشديفات20152063006التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17132

أنثىفاطمه قاسم ذيب هياجنه20152063007التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17133

سماح محمد علي عزام20152063009التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17134
أنثى

أنثىايمان خالد رشيد 20152063011التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17135

ي شطاره20152063012التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17136
أنثىمالك فؤاد عبد الغثن
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ذكرعمران عبدهللا محمود داللعه20152063013التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17137

أنثىريم تيسن  عبدالرحمن الخطيب20152063014التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17138

أنثىجنان احمد منصور عيس محمد السواد20152063017التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17139

ي عطا20152063019التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17140
أنثىرؤى منن  محمد بثن

بتول معن علي البياري20152063022التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17141
أنثى

روان علي محمد محاوره20152063024التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17142
أنثى

ن عدنان  زند  الحديد20152063025التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17143 أنثىلي 

أنثىمريم البتول عمر محمد ابوديه20152063027التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17144

ريم محمد نمر مجدي باىلي20152063031التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17145
أنثى

أنثىفاطمة مهدي منصور عيس  محمد السواد20152063032التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17146

ه فوزي طاهر سليمان20152063035التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17147 أنثىامن 

أنثىرانيا عمر محمد عيارصه20152063036التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17148

ن محمد ثائر يوسف النجار20152063037التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17149 أنثىحني 

ي20152063038التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17150 أنثىفاتن وليد يوسف الزعث 

فاطمه محمد علي عزام20152063039التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17151
أنثى

أنثىفرح نارص يحث  اللبابيدي20152063042التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17152

أنثىرنيم عادل نمر القيسي20152063043التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17153

أنثىأسيل هشام محمد بشن  الدويك20152063044التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17154

ذكرحمزه عماد عمر هديب20152063045التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17155

ديما قاسم محمود الشماىلي20152063046التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17156
أنثى

أنثىسبأ ماجد ابراهيم طراد20152063048التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17157

أنثىاالء احمد ابراهيم العزام20152063049التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17158

أنثىهديل عوض هليل الخزاعله20152063050التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17159

أنثىنور عصام سالم ابوزيد20152063051التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17160

ي احمد الشماع20152063052التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17161
أنثىرؤى حسثن

أنثىساره محمود راشد حماشا20152063053التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17162

ه غازي يوسف حواري20152063055التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17163 أنثىامن 

أنثىيارا جهاد خالد مخلوف20152063056التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17164

أنثىزينه محمود صبىحي ابوطالب20152063057التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17165

ن خالد صبىحي ابوالهيجاء20152063058التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17166 أنثىلي 

أنثىصفا عبدالنارص محمد الغزاوى20152063059التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17167

ذكرعمار محمد علي العمري20152063060التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17168

أنثىانوار باسم محمد الصمادى20152063063التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17169

ن محمد العبدهللا20152063064التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17170 أنثىسىح  امي 

أنثىارساء وليد عبدالحميد عناب20152063065التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17171

غيداء محمد جواد ابراهيم علي اسماعيل20152063066التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17172
أنثى

أنثىمالك يحث  محمد الزيود20152063067التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17173

أنثىفرح عبدالرزاق اللوز 20152063068التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17174

ذكرصهيب محمد صالح السليمان20152063069التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17175

ي20152063070التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17176
ي هانن

ذكراحمد محمد اديب رضوان بثن

ذكرانس اياد محمدخن  عمران20152063071التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17177

ي20160063001التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17178
أنثىفرح سعيد قاسم المومثن

أنثىسناء معتصم محمد الصمادى20160063002التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17179

ي الخصاونه20160063003التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17180
لقاء علي صدفر

أنثى

ن بدر العمري20160063004التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17181 أنثىشذى حسي 

ذكرعمار محمد ابراهيم منسي20160063005التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17182

مان20160063006التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17183 ابتهال منصور علي الشر
أنثى

ي20160063007التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17184
أنثىارساء عبدالكريم ابراهيم العجلونن

أنثىرهف سامي نايف الدغمي20160063009التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17185

أنثىفرح عبدالحكيم محمد غرايبه20160063010التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17186

ي20160063011التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17187
انوار باسم علي المومثن

أنثى
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ن القاسم20160063012التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17188 أنثىايناس سفيان حسي 

أنثىتقوى نرصى موىس موىس ثليجه20160063013التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17189

أنثىصفاء مفلح موىس عبابنه20160063014التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17190

ن الصمادى20160063015التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17191 أنثىارساء خليل الرحمن محمد امي 

أنثىارساء زين الدين سهيل شموط20160063016التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17192

أنثىاماليد مأمون محمد ابوسيف20160063017التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17193

أنثىوجد وائل محمد العمري20160063018التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17194

ذكرحمزه فهمي جن  ابوباكن 20160063020التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17195

أنثىدانه هشام خليل ابوجلبان20160063021التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17196

أنثىتفر احمد محمد الخشمان20160063022التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17197

أنثىتمارا بركات سالم الصمادى20160063025التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17198

ي20160063026التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17199
أنثىرسى طاهر عبدالرحيم حورانن

أنثىمجد حامد عريمط المشاقبة20160063027التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17200

ن ابوعكاز20160063028التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17201 ذكراكرم تيسن  حسي 

ن20160063031التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17202 ي ياسي 
ذكرمحمود ماهر عوض بثن

أنثىرهام حازم حسن ابواعداد20160063032التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17203

ي20160063034التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17204 ن أنثىضىح محمد سعيد العنن

ذكراحمد محمود احمد عبيدات20160063035التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17205

أنثىدانه زاهر محمد خريس20160063036التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17206

أنثىبيان عبدالقادر احمد العمرى20160063037التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17207

أنثىوفاء سمن  فوزي الملكاوي20160063038التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17208

أنثىشهد موفق خلف الشديفات20160063039التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17209

روان احمد مرعي زيته20160063040التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17210
أنثى

ذكرمحمد يوسف هالل جوارنة20160063041التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17211

أنثىرهف محمد عبدالموىل الدالبيح20160063042التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17212

ي حمود20160063043التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17213
ذكراسامه احمد محمد بثن

أنثىسهن  قاسم نارص التميمي20160063044التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17214

أنثىمارينا عمر محمد اسماعيل20160063045التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17215

ي20160063047التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17216 ساجده خازر خليل الزعث 
أنثى

أنثىساره احمد سالم عبيدات20160063048التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17217

رن  عمر عيس هزايمه20160063049التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17218
أنثى

ن عكور20160063050التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17219 ذكرعبدهللا فراس حسي 

أنثىايمان عبدالخالق صبىحي بعاره20160063051التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17220

ي20160063052التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17221
ن عبدهللا المومثن أنثىديما حسي 

ذكرمعتصم ظاهر احمد الديك20160063053التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17222

أنثىريناد احمد قاسم الحراحشة20160063054التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17223

أنثىالنا اكرم خلف ذبيان20160063055التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17224

ي النمراوى20160063056التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17225
أنثىلميس محمود عبدالغثن

أنثىزهر محمود موىس الخراشقه20160063057التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17226

ذكرمؤمن موىس احمد حسينات20160063058التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17227

أنثىسوار هاشم محمد الطراد20160063059التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17228

أنثىنور فراس احمد الجمل20160063060التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17229

أنثىساره عبدالرحمن محمود السالمه20160063061التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17230

ي20160063062التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17231
أنثىاصال حسن نجيب المومثن

أنثىرغدى بسام محمد العنانبه20160063063التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17232

ذكرسليمان عبدالرحمن محمود محمد20160063064التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17233

حال عدنان علي عبيدات20160063065التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17234
أنثى

ن عاطف حسن الصمادى20160063066التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17235 أنثىحني 

ي20160063067التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17236
وق طارق محمد الحيلوانن أنثىرسر

ذكرمحمد ضيفاهلل موىس كراسنه20160063068التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17237

ذكرمحمد وليد صالح خصاونه20160063069التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17238
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أنثىدالل باسل محمد البعيجان20162063001التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17239

ن محمد جميل مختار 20162063002التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17240 أنثىلجي 

أنثىميس صالح حلمي منصور20162063003التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17241

أنثىرزان يوسف عبدالرحمن ابوحالوه20162063004التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17242

أنثىسارة يحث  عبد السالم اشقن 20162063005التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17243

أنثىطيف علي صالح خصاونه20162063006التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17244

أنثىكلوديا هيثم يارس ايوب20162063007التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17245

أنثىشيماء خالد محمود كراجه20162063011التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17246

ن العزام20162063012التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17247 أنثىايات عمر حسي 

االء زياد علي عبنده20162063013التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17248
أنثى

ن بسام محمود مهداوي20162063016التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17249 أنثىتولي 

أنثىدينا موىس عرفات حمدان20162063017التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17250

أنثىايه مصطفن محمد الحسن20162063018التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17251

 علي بزي20162063020التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17252
ن أنثىدنيا حسي 

ن ابوليمون20162063022التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17253 أنثىهديل محمد امي 

ن مخلوف20162063023التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17254 الرا رامي حسي 
أنثى

ذكرعاصم عبدالحميد مصطفن الصمادى20162063024التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17255

ذكرزيد عبدهللا محمود السعد20162063025التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17256

أنثىرغد أحمد سليمان الخطيب20162063027التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17257

ي20162063029التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17258
أنثىميس ايمن عبدالكريم المومثن

أنثىزينب راشد محمد عويس20162063030التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17259

ذكرمحمد محمود محمد سعيد الشياب20162063031التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17260

أنثىالنا محمد غازي التل20162063032التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17261

ذكرجواد خالد احمد الشياب20162063033التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17262

أنثىفرح باسم أحمد صفوري20162063034التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17263

أنثىرهف عادل محمود القرعان20162063036التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17264

ذكرماجد احمد عبدهللا ابوعاقوله20162063037التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17265

ذكراحمد نعمان علي ملكاوي20162063038التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17266

ي20162063039التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17267
أنثىبلقيس مروان علي المومثن

 علي عبده الجياتنه20162063040التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17268
أنثىلبثن

أنثىريان عزام احمد نجم20162063042التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17269

أنثىبيان صابر رافع جلغوم20162063043التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17270

أنثىرهف نرص علي ابوعليم20162063044التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17271

أنثىتمارا ابراهيم شفيق السعدي20162063045التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17272

ذكرمحمد عادل فائق عجور20162063046التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17273

أنثىدانه هيكل عبد الرحمن ابو حامد20162063047التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17274

ي20162063048التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17275
أنثىساره محمد قاسم الجهمانن

ذكرعمر عبدالحفيظ عوده الشطناوى20162063049التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17276

أنثىنىه مصطفن حاج ربيع 20162063050التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17277

ان نذير محمد المرصي20162063051التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17278 أنثىمن 

أنثىلم يحث  محمد صالح قاروط20162063052التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17279

أنثىزمزم عبدو الرشيد 20162063053التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17280

أنثىاالء حمزه عليان القرعان20162063054التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17281

ي أحمد محمد المفالحه20162063055التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17282
أنثىامانن

ن محمد اسامه فتح هللا الصوص20162063056التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17283 أنثىياسمي 

ي غازى حتامله20162063057التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17284
أنثىفرح هانن

أنثىسندس عاصم محمد الحاللشه20162063058التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17285

أنثىرؤى عبدالفتاح زهن  حرب20162063059التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17286

أنثىلبثن عبدالخالق مصطفن عبدالخالق20162063060التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17287

أنثىنور أيمن محمد غيث20162063061التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17288

أنثىجود احمد ممدوح جمعه20162063062التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17289
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أنثىراوية محمد بدري الشواقفة20162063063التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17290

ن محمد العمايرة20162063064التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17291 أنثىهديل محمد امي 

أنثىرنا عبدهللا عيس ابوراشد20162063065التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17292

ي20162063066التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17293
أنثىسوار سائد ماجد التهتمونن

ي20162063067التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17294
أنثىايناس عبدهللا رجا جهمانن

ي20162063068التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17295
أنثىنور محمد رسمي المومثن

ذكرسعيد محمد سعيد عكور20162063069التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17296

ار ابراهيم القصاروه20162063070التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17297 أنثىمرح رصن

ل20162063071التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17298 ن أنثىترتيل سعيد سعد المنن 

أنثىدانية محمد عقلة العموش20162063072التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17299

يده20162063073التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17300 أنثىتغريد خليل احمد الشر

ذكرنور الدين فوزى محمد قواسمي20162063074التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17301

أنثىرزان عبدالمجيد عبدالكريم شام20162063075التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17302

أنثىرفه مفيد خالد مصلح20162063076التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17303

 علي الصمادى20162063077التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17304
ي مصطفن

أنثىامانن

أنثىايه نشات صالح خشارمه20162063078التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17305

أنثىاالء فراس عيس سويدات20162063079التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17306

أنثىنور عبدالمجيد احمد عبابنه20162063080التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17307

أنثىرايه يوسف احمد الشبول20162063081التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17308

أنثىمرح عوض خليل عسفا20162063082التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17309

ي20162063083التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17310
ذكرمهند محمود محمد المومثن

ذكرمحمد عماد زكي العفشة20162063084التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17311

أنثىضىح محمود مصطفن عمايره20162063085التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17312

أنثىضىح جمال محمد عبد القادر20162063086التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17313

ن مروان جن  عرار20162063087التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17314 ذكرمعنر

أنثىرنيم سهم حماده خصاونه20162063088التغذية وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوس17315

بة والريبكالوريوس17316 أنثىلينه مصطفن صالح السعيد20090068075النر

بة والريبكالوريوس17317 ي شايش سليمان عقرباوي20100068077النر
أنثىامانن

بة والريبكالوريوس17318 أنثىرهف مصطفن عبد رحاحله20102068004النر

بة والريبكالوريوس17319 ي20102068005النر ذكرمعتصم عبد هللا محمد الزعث 

بة والريبكالوريوس17320 ذكرعبدهللا سالم صالح فياض20102068006النر

بة والريبكالوريوس17321 أنثىايثار عيس احمد مهيدات20110068007النر

بة والريبكالوريوس17322 مي نبيل عبدالكريم االعمر20110068018النر
أنثى

بة والريبكالوريوس17323 أنثىديما محمد خن  مصطفن محمد20110068069النر

بة والريبكالوريوس17324 ذكرطارق علي عبدالحفيظ الشعراء20112068006النر

بة والريبكالوريوس17325 ذكرمراد عبدالوهاب سليمان البخيت20112068007النر

بة والريبكالوريوس17326 ي20112068009النر ذكرمحمد توفيق علي الزعث 

بة والريبكالوريوس17327 أنثىعال ايمن محمود حميدات20120068005النر

بة والريبكالوريوس17328 أنثىسلسبيل احمد عودة الخزاعلة    20120068010النر

بة والريبكالوريوس17329 ي مصطفن    20120068011النر
ذكرخليل محمد خليل بثن

بة والريبكالوريوس17330 أنثىدانا حمد قاسم ذياب      20120068013النر

بة والريبكالوريوس17331 ذكرعماد يوسف عبدالرحمن العمرى    20120068017النر

بة والريبكالوريوس17332 ات    20120068032النر ذكرركان احمد عبدهللا السمن 

بة والريبكالوريوس17333 أنثىماجده رياض مصطفن طالفحه20120068056النر

بة والريبكالوريوس17334 أنثىاخالص عدنان عبدالعزيز العتوم   20120068058النر

بة والريبكالوريوس17335 أنثىصفاء محمد مفلح الدويرى     20120068059النر

بة والريبكالوريوس17336 ذكرابراهيم محمد نجيب محمود عقله20120068062النر

بة والريبكالوريوس17337 ن صالح محمد الطاهات    20120068073النر أنثىياسمي 

بة والريبكالوريوس17338 ذكرمشهور عبد الكريم مشهور زريق    20120068074النر

بة والريبكالوريوس17339 ف موىس احمد الزغول20120068076النر أنثىزين الشر

بة والريبكالوريوس17340 ن زهر الدين رسحان الفقيه    20120068083النر أنثىحني 
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بة والريبكالوريوس17341 تمارا فيصل علي القطايشه     20120068088النر
أنثى

بة والريبكالوريوس17342 ذكراحمد وليد علي بكر      20120068091النر

بة والريبكالوريوس17343 ذكر عماد الدين  محمود علي الشقران20120068092النر

بة والريبكالوريوس17344 ذكرمحمد صالح محمود عماوى     20120068093النر

بة والريبكالوريوس17345 أنثىهاله محمود محمد دراوشه     20120068094النر

بة والريبكالوريوس17346 أنثىاحالم نايف محمد عبابنه     20122068002النر

بة والريبكالوريوس17347 ذكرمحمد ماجد علي القيسي     20122068004النر

بة والريبكالوريوس17348 ذكرمحمد موىس فالح المحمد20122068005النر

بة والريبكالوريوس17349 ي     20122068006النر لينا احمد محمد الزعث 
أنثى

بة والريبكالوريوس17350 ي     20122068007النر
ي هانن

ذكرهشام عثمان خلف بثن

بة والريبكالوريوس17351 أنثىاالء احمد عبد الكريم السلمان20122068008النر

بة والريبكالوريوس17352 أنثىسميه عمر محمد الصنابره20130068002النر

بة والريبكالوريوس17353 أنثىشفاء ابراهيم احمد جرادات20130068007النر

بة والريبكالوريوس17354 أنثىاسماء محمد احمد عثامنه20130068009النر

بة والريبكالوريوس17355 ايمان محمد علي القضاه20130068011النر
أنثى

بة والريبكالوريوس17356 أنثىشفاء محمد احمد عبدهللا20130068012النر

بة والريبكالوريوس17357 رن  نجيب حمزه الشهاب20130068016النر
أنثى

بة والريبكالوريوس17358 ذكراحمدخن  هايل محمد االخرس20130068017النر

بة والريبكالوريوس17359 ذكراحمد صالح حسن غوانمه20130068018النر

بة والريبكالوريوس17360 ي20130068019النر
أنثىتسنيم وليد خالد المومثن

بة والريبكالوريوس17361 أنثىساجده مصطفن محمود االسمر20130068028النر

بة والريبكالوريوس17362 ذكرجهاد احمد محمد العبسي20130068029النر

بة والريبكالوريوس17363 ي20130068031النر ذكروسام احمد درويش الشعث 

بة والريبكالوريوس17364 حال زكريا علي عبابنه20130068044النر
أنثى

بة والريبكالوريوس17365 أنثىنور نايف علي العوامره20130068064النر

بة والريبكالوريوس17366 ذكرربيع علي محمد عبيدات20130068073النر

بة والريبكالوريوس17367 ذكراسامه محمد فوزى الداللعه20130068076النر

بة والريبكالوريوس17368 ذكرحمزه عاكف سليمان مهيدات20130068081النر

بة والريبكالوريوس17369 ذكرعبدهللا منور ذيب العجارمه20130068083النر

بة والريبكالوريوس17370 وف20130068084النر أنثىاالء فايز موىس الشر

بة والريبكالوريوس17371 ذكرماجد محسن جادهللا عبدالرحيم20130068089النر

بة والريبكالوريوس17372 أنثىعليا احمد عبدالعزيز قطيش20130068090النر

بة والريبكالوريوس17373 أنثىسلسبيل محمد سالم السليم20140068005النر

بة والريبكالوريوس17374 ن جمعه برهم20140068006النر أنثىفاطمه امي 

بة والريبكالوريوس17375 لينا محمد علي فخرى السكران20140068010النر
أنثى

بة والريبكالوريوس17376 أنثىبيان نايف محمود ابوعاقوله20140068014النر

بة والريبكالوريوس17377 أنثىميس حاتم حسن ابواعداد20140068019النر

بة والريبكالوريوس17378  علي العلي20140068020النر
ن أنثىسىح  حسي 

بة والريبكالوريوس17379 أنثىفرح فوزى يوسف غرايبه20140068029النر

بة والريبكالوريوس17380 ذكربراء ابراهيم صالح العمري20140068034النر

بة والريبكالوريوس17381 ذكرقضي زاهي محمد صوالحه20140068043النر

بة والريبكالوريوس17382 أنثىفاطمه كمال احمد السلمان20140068047النر

بة والريبكالوريوس17383 ي20140068055النر
ي هانن

 علي بثن
ن ذكرنظمي معنر

بة والريبكالوريوس17384 ذكرمحمد عمر محمد عبيد20140068056النر

بة والريبكالوريوس17385 اوي20140068059النر ذكرايهاب عبد النارص اسماعيل الطن 

بة والريبكالوريوس17386 ن حتامله20140068060النر ذكرمالك محمد حسي 

بة والريبكالوريوس17387 ي20140068061النر
ي محمد يوسف الزنانر

ذكرزنانر

بة والريبكالوريوس17388 ذكرجهاد باسم عواد ابوعاشور20140068062النر

بة والريبكالوريوس17389 ذكرعمار احمد نرص البشارات20150068001النر

بة والريبكالوريوس17390 ي موىس الخطيب20150068003النر
أنثىساجده هانن

بة والريبكالوريوس17391 أنثىلما ماجد خالد الضامن20150068005النر
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بة والريبكالوريوس17392 أنثىلينا خالد قبالن ابودلبوح20150068007النر

بة والريبكالوريوس17393 أنثىشهد محمد خلف عودةهللا20150068009النر

بة والريبكالوريوس17394 ذكرسنان رشدي احمد ابوالهيجاء20150068010النر

بة والريبكالوريوس17395 ي20150068015النر
أنثىرهف مروان محمد كنانن

بة والريبكالوريوس17396 ذكراسامه عبدالسالم محمد العمرى20150068017النر

بة والريبكالوريوس17397 أنثىشيماء محمد سليمان الصمادى20150068020النر

بة والريبكالوريوس17398 ذكرراشد محمد حسن الصالح20150068022النر

بة والريبكالوريوس17399 أنثىدياال حسن سعيد المرصي20150068025النر

بة والريبكالوريوس17400 أنثىانوار عبدالحكيم بدر العمري20150068026النر

بة والريبكالوريوس17401 أنثىميساء فتىحي ابراهيم هياجنه20150068028النر

بة والريبكالوريوس17402 ذكرنزار غالب هالل محمد20150068029النر

بة والريبكالوريوس17403 أنثىزينب احمد محمد طوالبه20150068036النر

بة والريبكالوريوس17404 أنثىديمه مىحي الدين توفيق عبيدات20150068046النر

بة والريبكالوريوس17405 ي20150068047النر كرمل علي محمود ثلىح 
أنثى

بة والريبكالوريوس17406 يفه20150068051النر ذكرامجد زهن  محمود ابورسر

بة والريبكالوريوس17407 أنثىايات جمال نواف القرعان20150068053النر

بة والريبكالوريوس17408 ن محمد عبيدات20150068055النر ذكرمحمد معنر

بة والريبكالوريوس17409 ن20150068056النر ن حسي  أنثىاري    ج ايش حسي 

بة والريبكالوريوس17410 ن20150068057النر ي ياسي 
ذكرمصعب مشهور بركات بثن

بة والريبكالوريوس17411 ذكرالمنذر فرحان عواد الشحان20150068058النر

بة والريبكالوريوس17412 أنثىهبه ابراهيم محمد الشطناوى20150068059النر

بة والريبكالوريوس17413 ن محمد قواسمه20150068062النر أنثىتاله حسي 

بة والريبكالوريوس17414 ن محمد العامري20150068065النر ذكرزياد حسي 

بة والريبكالوريوس17415 ذكريزن مازن محمود قزي    ح20150068080النر

بة والريبكالوريوس17416 ن20152068010النر ذكرحمزه ابراهيم صالح صباحي 

بة والريبكالوريوس17417 أنثىشهد مامون محمود شطناوي20160068005النر

بة والريبكالوريوس17418 ي20160068006النر ذكرماجد محمد عبدالكريم الزعث 

بة والريبكالوريوس17419 أنثىصابرين محمد محمود المحاسنه20160068009النر

بة والريبكالوريوس17420 ي20160068010النر
أنثىمالك محمد ضيفاهلل المومثن

بة والريبكالوريوس17421 ذكرحسام احمد ماجد الجراح20160068016النر

بة والريبكالوريوس17422 أنثىبتول محمود سعيد عكور20160068017النر

بة والريبكالوريوس17423 ي20160068018النر ساره محمد فارس الزعث 
أنثى

بة والريبكالوريوس17424 ي20160068021النر
أنثىسىح  مشوح ذيب حورانن

بة والريبكالوريوس17425 أنثىمالك قاسم احمد الزقيبه20160068025النر

بة والريبكالوريوس17426 ذكرمحمد عبدالرؤوف علي مصطفن بدير20160068028النر

بة والريبكالوريوس17427 ذكرامجد محمد هاشم عز الدين العمري20160068030النر

بة والريبكالوريوس17428 فرح محمد عقله الخزعلي20160068031النر
أنثى

بة والريبكالوريوس17429 أنثىتاال سعيد ابراهيم الردايده20160068032النر

بة والريبكالوريوس17430 أنثىاحالم سعيد حسن حمد20160068037النر

بة والريبكالوريوس17431 ذكرمهدي هود خلف القضاه20160068038النر

بة والريبكالوريوس17432 أنثىراما نمر حسن وديان20160068039النر

بة والريبكالوريوس17433 أنثىحال ايمن محمود حميدات20160068042النر

بة والريبكالوريوس17434 أنثىفاتن جمال صالح السماره20160068043النر

بة والريبكالوريوس17435 ذكراحمد محمد احمد المناصن 20160068045النر

بة والريبكالوريوس17436 ذكريمان محمد علي نعامنه20160068047النر

بة والريبكالوريوس17437 ذكرسامر احمد محمد العمرات20160068048النر

بة والريبكالوريوس17438 ذكرابراهيم خليالهلل محمد خالد خليفات20160068049النر

بة والريبكالوريوس17439 أنثىرنيم عيس سليمان عيس20160068050النر

بة والريبكالوريوس17440 االء علي محمد الفقن 20160068054النر
أنثى

بة والريبكالوريوس17441 ذكرمحمد يوسف محمد جوبان20160068057النر

بة والريبكالوريوس17442 ذكرسند قاسم محمد شطناوى20160068058النر

342/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

بة والريبكالوريوس17443 ي20160068060النر
ي هانن

ذكرشاهر خلدون عبدهللا بثن

بة والريبكالوريوس17444 أنثىنور ابراهيم محمد ملكاوي20160068061النر

بة والريبكالوريوس17445 أنثىتمارا عمر محمد خويله20160068062النر

بة والريبكالوريوس17446 ي علي20160068065النر
ن محمد سليم بثن أنثىحني 

بة والريبكالوريوس17447 ذكرطارق محمود محمد بشابشه20160068066النر

بة والريبكالوريوس17448 أنثىهديل عبدهللا محمد العمري20160068067النر

بة والريبكالوريوس17449 أنثىهديل غازى جميل الحسينات20160068068النر

بة والريبكالوريوس17450 أنثىايمان سعيد احمد ابوالخن 20160068069النر

بة والريبكالوريوس17451 ذكرجارس محسن حسن ابوهيفا20160068071النر

بة والريبكالوريوس17452 ي20160068076النر
ذكراحمد غالب ضيفاهلل المومثن

بة والريبكالوريوس17453 ذكرالقاسم خالد ابراهيم المخادمه20160068077النر

بة والريبكالوريوس17454 ذكرمحمد عبدهللا صالح عبيدات20160068078النر

بة والريبكالوريوس17455 أنثىالنا يحث  يوسف ردايده20160068079النر

بة والريبكالوريوس17456 ذكراحمد محمد محمود الحسينات20160068083النر

بة والريبكالوريوس17457 ن محمد الذيابات20160068084النر ذكراحمد حسي 

بة والريبكالوريوس17458 أنثىمريم محمد ماجد الدرابسه20160068086النر

بة والريبكالوريوس17459 أنثىاالء عبدهللا محمد الرفاعي20160068087النر

بة والريبكالوريوس17460 أنثىاالء عمر احمد الشناينه20160068088النر

بة والريبكالوريوس17461 ي احمد عبيدات20160068090النر
أنثىاسيل راضن

بة والريبكالوريوس17462 ات20160068091النر أنثىفرح عبداللطيف علي نصن 

بة والريبكالوريوس17463 ن صالح احمد النعسان20160068092النر أنثىلي 

بة والريبكالوريوس17464  ثائر علي ابونارص20160068093النر
ن أنثىرني 

بة والريبكالوريوس17465 ي20160068094النر
أنثىتيماء عالء الدين عدنان كنانن

بة والريبكالوريوس17466 أنثىاثن  محمد عبدالرحمن العمري20160068095النر

بة والريبكالوريوس17467 ذكرحسام سمن  محمود الطاهات20160068096النر

بة والريبكالوريوس17468 أنثىبسمه صالح محمد طاهات20160068097النر

بة والريبكالوريوس17469 ن زكريا حسن عبابنه20160068098النر أنثىلي 

بة والريبكالوريوس17470 ذكرقضي محمد خلف الحموري20160068099النر

بة والريبكالوريوس17471 أنثىهيفيان محمد شوكت محمدخن  سعدون20160068100النر

بة والريبكالوريوس17472 ذكرمحمد مرزوق غصاب مشاقبة20160068101النر

بة والريبكالوريوس17473 ذكرمحمود محمد عبدالرحيم العودات20160068102النر

بة والريبكالوريوس17474 ن البطاينه20160068103النر ذكرعمر طالل حسي 

بة والريبكالوريوس17475 ذكرعمار احمد محمود عالونه20160068104النر

بة والريبكالوريوس17476 هند علي ابراهيم حمد20160068105النر
أنثى

بة والريبكالوريوس17477 ذكرسامح محمد مجلي ابوشقن 20160068106النر

بة والريبكالوريوس17478 أنثىساجده محمد موىس عباده20160068107النر

بة والريبكالوريوس17479 أنثىبتول موفق محمد مياس20160068109النر

بة والريبكالوريوس17480 ن محمد الجالبنه20160068110النر أنثىاري    ج حسي 

بة والريبكالوريوس17481 أنثىليليا بالل محمد طبش20160068111النر

بة والريبكالوريوس17482 ذكرعمر شمس الدين محمود ملكاوي20160068112النر

بة والريبكالوريوس17483 ي20160068113النر
أنثىذكريات خالد فوزي الشميثن

بة والريبكالوريوس17484 ات20160068114النر أنثىبنان قاسم نهار الشقن 

بة والريبكالوريوس17485 ي مصطفن20160068115النر
ذكربشار يوسف محمود بثن

بة والريبكالوريوس17486 ي يونس20160068116النر
ي موفق عبدهللا بثن

ذكرصافن

بة والريبكالوريوس17487 ن المساعيد20160068117النر أنثىهديل مدهللا حسي 

بة والريبكالوريوس17488 أنثىاالء فيصل عارف عبيدات20160068118النر

بة والريبكالوريوس17489 أنثىتسنيم فواز محمد الجراروة20160068119النر

بة والريبكالوريوس17490 ذكرعدي خلف محمد الجمحاوي20160068120النر

بة والريبكالوريوس17491 أنثىمنار محمود محمد مساعده20160068121النر

بة والريبكالوريوس17492 أنثىسىح  اكرم محمد المصطفن20160068122النر

بة والريبكالوريوس17493 ذكرخباب علي قفطان الزبيدى20160068123النر
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بة والريبكالوريوس17494 أنثىارساء فيصل غازي الجنايده20160068124النر

بة والريبكالوريوس17495 أنثىفاديه موىس عبدهللا قديرى20160068125النر

بة والريبكالوريوس17496 ذكرعدي اكرم محمد عبيدات20160068126النر

بة والريبكالوريوس17497 ي20160068127النر
ذكرحاتم ابراهيم احمد المومثن

بة والريبكالوريوس17498 ذكرمحمود سمن  محمود ابوعناب20160068128النر

بة والريبكالوريوس17499 ادقه20160068129النر ذكرحمزه عبدهللا احمد الشر

بة والريبكالوريوس17500 أنثىايمان محمود ذيب ابوالعيله20160068130النر

بة والريبكالوريوس17501 أنثىمرام هشام فائق الحبايبه20160068131النر

بة والريبكالوريوس17502 ن عادل محمود طالفحه20160068132النر أنثىياسمي 

بة والريبكالوريوس17503 مان20160068133النر ذكرمحمد خالد محمد الشر

بة والريبكالوريوس17504 ن العمري20160068134النر ذكرراشد عمر امي 

بة والريبكالوريوس17505 ذكرجهاد خالد احمد الشختوري20160068135النر

بة والريبكالوريوس17506 أنثىشذى حمدان حامد ابوحميد20160068136النر

بة والريبكالوريوس17507 وق فراس عدنان ابوقعدان20160068138النر أنثىرسر

بة والريبكالوريوس17508 ذكرليث احمد عبدالكريم عبيدات20160068139النر

بة والريبكالوريوس17509 أنثىدعاء رضا ضيفاهلل بدارنه20160068140النر

بة والريبكالوريوس17510 ي20160068142النر
ذكرمحمد نور علي صالح العبويثن

بة والريبكالوريوس17511 أنثىارساء نور الدين احمد مقدادى20160068143النر

بة والريبكالوريوس17512 أنثىفرات احمد توفيق محاسنه20160068144النر

بة والريبكالوريوس17513 ي عبدالحافظ محمود ربابعه20160068145النر
أنثىترافر

بة والريبكالوريوس17514 أنثىراما ساىطي جن  العكه20160068146النر

بة والريبكالوريوس17515 أنثىزهراء نواف بادي ايوب20160068147النر

بة والريبكالوريوس17516 ن20160068148النر ي ياسي 
ذكرعبدالباسط محمد سليمان بثن

بة والريبكالوريوس17517 ي20160068149النر ذكرمحمد فالح محمد الزعث 

بة والريبكالوريوس17518 افنان علي حسن الروسان20160068150النر
أنثى

ي رسور20092066010الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17519
ذكردعاء عيس عبد الغثن

ذكررسي سمعان عواد 20102066011الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17520

أنثىبيان غازي جميل الحسينات20102066016الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17521

ذكرخالد ابراهيم خالد الزغول20102066018الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17522

ن منصور محمد منصور20102066019الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17523 أنثىياسمي 

أنثىثبات عبد هللا رضا عالونه20110066003الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17524

ذكرشهاب الدين جالل مصطفن عساف20110066009الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17525

ذكرنزار وسيم عدنان عبابنه20110066013الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17526

ذكرمحمد اسحق عبد هللا ابو فارس20110066019الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17527

ذكراحمد منذر طاهر القرعان20110066021الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17528

ذكريزن محمد سليم زريقات20110066032الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17529

ذكرمحمد عاطف حرب ابو شنار20110066036الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17530

ن فاخوري20110066043الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17531 ن عبد الفتاح حسي  ذكرحسي 

ذكرمحمد محمود علي ابو العناز20110066048الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17532

ذكرمنصور بركة مطلق المشاقبة20110066053الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17533

مان20110066054الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17534 ذكرليث منذر صالح الشر

ذكريارس عدنان محمد الشياب20110066056الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17535

أنثىاسماء رضوان محمود عبيدات20110066060الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17536

ذكرابراهيم احمد ابراهيم الشياب20110066064الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17537

رن  سامي محمود ابوصهيون20110066069الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17538
أنثى

ذكرحاتم محمد احمد الرشدان20110066076الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17539

أنثىوالء اسامة محمد العثامنه20110066081الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17540

ذكرحمزه جميل عباس حرب20110066085الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17541

ذكرخالد صالح عبد هللا درادكه20110066087الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17542

ذكريوسف علي عيد الصبيىحي20110066090الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17543

ن20110066098الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17544 ي ياسي 
ذكرمؤمن محمد رسمي بثن
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ذكرعلي كامل عيس فريحات20110066105الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17545

يىحي     20110066114الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17546 ذكرحسام رمزى احمد مسنر

ذكرمهند محمد صالح  قطان20111066001الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17547

ذكراياد اسماعيل احمد نرص20112066013الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17548

ذكرمبارك سعيد مبارك الغنيمي20112066022الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17549

ذكراسعد رياض  محاميد20112066027الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17550

أنثىسيماء خليل يوسف العجرمي20112066028الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17551

أنثىهديل عواد حسن عبيد20112066033الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17552

ذكرخالد احمد محمود عالونه20112066039الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17553

يىحي20112066046الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17554 ذكرفارس ايمن طه مسنر

ذكرمعاويه محمد طالب عبيدات20112066052الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17555

ذكرزيد جالل نايف الفندى20112066053الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17556

ذكرمحمد جمال يوسف الحناحنه20112066054الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17557

ذكرقيس حامد جميل الدويري20112066056الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17558

ذكرماجد محمد هادي زيد الشناق20112066058الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17559

ذكريونس عبدالسالم عبدهللا العنانبه20112066059الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17560

دويل20112066063الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17561 ذكرارقم احمد محمد الن 

عان20120066001الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17562 ذكرثامر مجلي عبد الكريم أبو رسر

ساىلي نارص محمد القالب20120066004الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17563
أنثى

ذكرسامر يوسف خرصن االخرس20120066008الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17564

ذكرعلي محمد علي دحادحه20120066009الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17565

ي الحاج بدر االخرس20120066011الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17566
أنثىعائشه راضن

ي عيد الحجازين20120066012الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17567
ذكرعيد حسثن

ذكرابراهيم عبد هللا احمد رشايده20120066013الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17568

أنثىصابرين سعيد توفيق عز الدين20120066014الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17569

ذكراوس محمد عيس خاليله20120066015الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17570

أنثىهند يارس طالب الدقس20120066016الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17571

أنثىديمة نرصي وديع الفار20120066018الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17572

أنثىفرح غازي احمد مصطفن20120066019الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17573

أنثىصابرين محمد ممدوح العقرباوي20120066020الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17574

ذكرراشد مصطفن راشد الشديفات20120066022الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17575

أنثىوسن احمد عواد غرايبه20120066023الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17576

أنثىغيداء جهاد محمد عتوم20120066025الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17577

ن عبد الرزاق المناصن 20120066027الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17578 ذكرعبد الرزاق حسي 

ي20120066030الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17579
ذكرسابا عبد هللا سلمان الريحانن

ذكريحث  سليمان عبد الرحمن أبو الرب20120066033الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17580

ن عبابنه20120066034الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17581 ذكرنبيل احمد حسي 

ذكرمعاذ غازي محمد الشنيقات20120066035الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17582

ذكرعبد هللا يوسف عبد هللا صالح20120066036الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17583

ذكرعلي نارص جميل الصمادى20120066038الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17584

يه رؤوف يوسف غباري20120066039الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17585 أنثىخن 

ذكرعلي احمد علي زواهره20120066041الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17586

ن ماهر مصطفن اللمع20120066043الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17587 ذكرمعي 

ذكرليث خالد سامي نصن 20120066044الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17588

ذكرمحمد فؤاد صالح هزايمة20120066045الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17589

ي20120066046الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17590 ذكرعباده محمد غازي الزعث 

ي20120066047الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17591
ذكرعماد ابراهيم حسان الدهيثن

ن لميط20120066048الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17592 أنثىرحمه ماجد شعبان الن 

ذكراوس محمد عوض أبو دلو20120066049الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17593

ي20120066050الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17594
ن رمزي يوسف كبوىسر أنثىهيلي 

أنثىاالء عمر احمد وحشات20120066051الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17595
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ذكرليث لورنس علي الشلول20120066052الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17596

ذكرعمار عيس عبد الحميد محمود20120066053الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17597

ي20120066054الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17598
ي هانن

أنثىنغم جمال موىس بثن

أنثىرنيم باسم محمد القضاه20120066055الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17599

سوسن سليمان علي جراح20120066056الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17600
أنثى

ن محمود سالم الدخل هللا20120066057الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17601 ذكرامي 

أنثىايمان محمد عبد هللا درادكه20120066059الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17602

أنثىلبثن سامر رشيد رباطه20120066060الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17603

ذكرمحمد ابراهيم خلف علي     20120066064الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17604

ذكرقضي يارس عيد الشديفات20120066066الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17605

ذكرمؤيد عبد الباسط  جمهور20120066069الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17606

ذكرعبد الهادي رضا  محاجنه20120066073الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17607

أنثىاسيل طالب عبد العزيز البقور20120066075الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17608

ذكرحسن سامي  عابد20120066077الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17609

االء سامي محمد دهيمش     20120066079الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17610
أنثى

ذكراكرم احمد محمد القضاه     20120066080الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17611

ي20120066082الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17612
ي  جاروىسر

ذكرمحمد حسثن

ذكرباسل سليمان  خالدي20120066083الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17613

ذكررجا عطيه عشماوي 20120066084الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17614

ذكرانس  فواز   فواز20120066085الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17615

أنثىفلورا نبيل موىس عواد20122066001الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17616

ذكروائل نظمي  ابو راشد20122066002الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17617

أنثىسونيا نور الدين محمود عبيدات20122066008الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17618

ار عبد الرؤوف الخواجه20122066010الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17619 ذكرمحمد رصن

ي20122066015الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17620
ذكرصالح احمد صالح القرعانن

أنثىتاال عامر احمد ابو عوقل20122066017الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17621

ذكررامي اسامة مصطفن عواد20122066019الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17622

ذكرمحمد  محمود   عسلي 20122066022الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17623

ذكرمحمد محسن احمد  قطان20122066026الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17624

ي20122066029الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17625
ذكرمحمد اياد محمد رضوان  الخرفر

ي20122066032الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17626
ذكرحسن عثمان هاشم العنانر

ذكرمهند جميل محمود ابراهيم20122066033الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17627

ي20122066035الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17628 ذكرنبيل نادر نبيل اشىح 

أنثىروتانا جميل قاسم زيدان20122066038الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17629

أنثىثراء عبد الكريم ابراهيم درادكه20122066039الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17630

ي20122066042الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17631
أنثىاسماء محمد يوسف الزنانر

أنثىرزان حاتم  محمود الطرمان20122066043الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17632

ذكرمحمد صالح عبد المجيد أبو رمان20122066045الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17633

أنثىدعاء احمد يوسف كليب20122066046الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17634

ن تيم20122066048الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17635 أنثىميناس خالد حسي 

ذكرمحمود بسام مفلح الكوفىحي20122066049الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17636

ي شديد20122066050الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17637 أنثىغدير ضيف هللا درون 

ذكريحث  وليد احمد خطيب20122066051الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17638

ذكرمحمد خليل محمود أبو غربيه20130066001الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17639

ذكرقضي وائل محمد الخطيب20130066002الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17640

ات20130066003الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17641 ذكرليث فايز محمد انصن 

بيداء عبدالكريم طالل معاىلي20130066005الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17642
أنثى

ن درادكه20130066006الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17643 ن عيس حسي  أنثىياسمي 

أنثىرنا محمد عمر الثويران20130066007الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17644

ذكرعاصم احمد مىحي الدين اليحث 20130066008الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17645

ذكرمحمد صالح احمد أبوغاىلي20130066009الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17646
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ذكرعاصم محمد عبدهللا العمرى20130066010الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17647

ذكريمان ماجد محمد خن  عبنده20130066011الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17648

ذكرطارق زياد محمد الصغن 20130066012الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17649

أنثىندين عبداللطيف عبدالكريم مرعي20130066013الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17650

ي20130066016الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17651
أنثىوالء رجا محمد استيثر

أنثىرشا فراس احمد درادكه20130066017الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17652

ذكرمحمد موىس يوسف ابومحارب20130066018الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17653

ي عيس20130066019الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17654
أنثىاالء سمن  خليل بثن

ذكرصالح محمد عبدالسالم الرفايعه20130066020الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17655

ذكرعيس حسن محمد السعود20130066021الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17656

ي20130066022الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17657 ذكرعبدالحميد سعدي احمد البستنىح 

ي محمد أبوالعدس20130066023الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17658
ذكرمحمد هانن

ذكرمحمد ماهر مصطفن بدران20130066024الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17659

أنثىدانيه احمد سعيد اليافاوى20130066025الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17660

ى20130066026الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17661 أنثىساره بسام عبدالكريم العننر

أنثىنبال عدنان غالب الحايك20130066027الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17662

أنثىريم احمد خرصن ثليجه20130066029الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17663

أنثىسعاد مساعد نواف الطحان20130066030الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17664

ي20130066032الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17665
هللا احمد محمود حطيثن ذكرخن 

ذكرمحمد مامون محمد علي  االسمر20130066033الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17666

أنثىلورنس عبدهللا مصطفن القيسي20130066034الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17667

ذكرمحمد احمد سالم الشلول20130066037الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17668

أنثىتسنيم محمد احمد شتات     20130066040الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17669

ذكرمحمد عيس محمد المالح20130066041الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17670

ي20130066044الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17671
ذكرصهيب يوسف محمد المومثن

ي20130066045الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17672 يف المغرن  أنثىهاديه يوسف نور الدين الشر

ي20130066046الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17673 ذكرصخر باسم غازي الزعث 

ذكرمحمد جمال احمد أبوعيشه20130066047الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17674

ذكرمحمد زياد جابر عكور20130066048الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17675

ي20130066050الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17676 ي طيث 
ذكرمجد رياض حسثن

أنثىالرا نبيل قاسم العتوم20130066051الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17677

ذكروسام زين الدين  20130066052الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17678

ذكرخالد نارص يوسف الخرصن20130066053الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17679

ذكرمالك فريد عبد القادر محاجنه20130066054الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17680

ذكررائد غسان فايز نجار20130066055الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17681

ن  كنفش20132066001الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17682 ذكرطارق عبد المعي 

ذكركامل وليد كامل زغلول20132066004الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17683

س20132066006الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17684 ن أنثىأماندا ديفيد جوليوس بنن

ن وائل عبد الرحيم الفار20132066008الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17685 أنثىياسمي 

ذكرتاج الدين محمد سفيان زهدي بركات20132066009الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17686

ذكرادهم عبدالىح امام امام20132066010الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17687

ذكرحليم عادل حليم بخيت20132066011الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17688

 مكي حسن علي20132066012الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17689
ن ذكرعلي حسي 

ي20132066013الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17690
أنثىاسيا عقيل عبدالمحسن احمد رضن

ن عبدالرحمن حماد20132066016الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17691 ذكراحمد حسي 

ذكرمعتصم عدنان علي قدوره20132066017الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17692

أنثىماريا المؤيد العظم 20132066021الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17693

ذكرمحمد جمعه عبدهللا الشامسي20132066022الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17694

ذكرمعاذ خالد عبد هللا عبادي20132066025الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17695

ذكرمحمد محمود احمد عبيدات20132066026الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17696

أنثىرغد محمد أحمد العمري20132066027الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17697
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ذكرعبدالرحمن مؤيد مصطفن احمد20140066001الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17698

ذكرمهدي عبدالحليم رسهد الجمره20140066002الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17699

أنثىتوجان يوسف ميخائيل الغيشان20140066003الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17700

ن سوالمه20140066004الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17701 ي حسي 
ذكرمهند هانن

العنود محمد صالح الشامي20140066005الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17702
أنثى

أنثىسالم فارس حسن الرشايده20140066007الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17703

ي20140066008الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17704 يف شلث  ين عماد عيد رسر أنثىشن 

رن  مجاهد محمود الفروخ20140066009الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17705
أنثى

أنثىمالك جمال محمد التويمي20140066010الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17706

ذكرعبدالمعظي مروان عبدالمعظي خضن 20140066011الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17707

ن20140066012الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17708 ي ياسي 
ذكرعمر خالد محمد بثن

أنثىمها تيسن  سعيد أبونعمه20140066013الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17709

ن20140066014الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17710 ذكرمظفر عالء الدين محمد الياسي 

ن عكه20140066015الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17711 ذكراحمد خالد حسي 

ذكرداود عبدالنارص عبدالرزاق الغزاوى20140066016الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17712

ذكرباسل فتىحي يحث  النعمان20140066017الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17713

ذكرزياد رائد زياد الجبار20140066018الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17714

ي فايز الطوافشه20140066019الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17715
أنثىاسيل راضن

أنثىعائشه موىس سليم الزبيدي20140066020الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17716

ذكرهيثم عبدالحكيم عبدهللا الخطيب20140066022الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17717

ن خليل كفورى صويص20140066023الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17718 أنثىلي 

ذكراكرم احمد شفيق الغزو20140066024الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17719

أنثىغيداء حمدهللا ظاهر العليمات20140066026الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17720

ذكراحمد وليد محمد رواشدة20140066027الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17721

ذكرطه خلف خليل الهوامله20140066028الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17722

ذكرعامر علي محمد الجراح20140066029الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17723

ذكرعمرو حسام  ابو غزال20140066030الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17724

أنثىتفر رائف صالح العمارين20140066031الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17725

ذكرعبدالرحمن احمد طالب احمد20140066032الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17726

ذكراسامة ناظم محمود ابو سليم20140066033الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17727

أنثىعرين صالح محمد ابو دية20140066034الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17728

ذكرخليل روجي خليل خوري20140066035الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17729

ذكرلؤي سواعد  20140066036الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17730

ن حسن محفوظ محمد20142066003الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17731 أنثىزينب عبدالحسي 

ذكريارس محمد جواد محمد سند الماكنه20142066004الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17732

ذكرريان عبدالرسول يوسف علي السماك20142066006الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17733

رن  محمود  عباىسي20142066008الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17734
أنثى

أنثىنورهان كمال محمد نماس20142066009الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17735

ذكرأيمن محمد أكرم  علوان20142066013الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17736

ذكرطارق زياد حامد مرتىح 20142066016الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17737

أنثىصابرين حسن محمد جن 20150066001الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17738

ي فياض20150066002الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17739
أنثىميس منذر محمد بثن

أنثىغفران محمد سليمان العطاونه20150066003الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17740

ع20150066004الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17741 ذكرهيثم ماجد سعد الشر

أنثىدانا يوسف نارص قوزح20150066005الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17742

ذكرعبدهللا احمد ضيف هللا الطاهات20150066006الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17743

أنثىعهد نايف عقيل الزبون20150066007الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17744

ذكرمروان قاسم محمد بطيحه20150066008الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17745

ي20150066009الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17746
أنثىهبه هللا زكريا علي القاطونن

أنثىدعاء سليمان داود السيد20150066010الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17747

ن البطاينه20150066013الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17748 أنثىلبثن محمود حسي 
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أنثىساره نارص ابراهيم عليان20150066014الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17749

ذكرحمزه محمود زياد ابوغنيمه20150066015الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17750

ن سليمان العزام20150066016الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17751 ذكرمعاذ حسي 

ذكراحمد محمود محمد أبوصفيه20150066017الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17752

ن العمرى20150066018الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17753 ذكريزن محمود حسي 

ن20150066019الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17754 ذكرمحمد شاهر سليمان السالمي 

أنثىنور حامد فالح درادكه20150066021الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17755

ار محمد العمرى20150066022الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17756 أنثىجمانه رصن

ي20150066024الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17757 ذكرخالد عبدهللا محمد الزعث 

أنثىريناد نسيم محمد حموري20150066025الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17758

فه20150066026الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17759 ن عبدالرحمن مزين الشر ذكرامي 

ذكرعاصم علي خلف ابونقطه20150066027الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17760

ذكراسعد خطيب  20150066028الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17761

أنثىعنان ابو هالل  20150066029الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17762

أنثىروى قعدان  20150066030الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17763

ي ابو بكر  20150066031الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17764
ذكرصدفر

يعه20150066032الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17765 ذكرمحمد عبدالباري علي ابورسر

ذكرمحمد حرباوي  20150066033الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17766

ذكرريان ابو يوسف  20150066034الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17767

ذكرمحمد علي سالم ابن نصن 20150066035الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17768

ي20152066001الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17769
أنثىارساء عيس عبدالرزاق العجلونن

ن علوي نارص20152066003الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17770 ن جعفر حسي  ذكرالسيد حسي 

أنثىجمان محمود محمد زيدان20152066005الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17771

ف الموسوي20152066008الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17772 ي محسن رسر
ذكرالسيد ايمن رضن

ذكراحمد محمود السيد علي سليمان20152066009الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17773

ذكرمحمد عمر  اسعد20152066011الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17774

ن غازي يوسف الدنف20152066012الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17775 ذكرامي 

ذكرعماد عامر مصطفن سالمه20152066013الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17776

ن تيسن  احمد الشطرات20152066014الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17777 أنثىلجي 

ن20152066016الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17778 ن مسعود ابو الغصي  ذكرإبراهيم حسي 

ذكرعاصم سمن  محمد عضيبات20160066001الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17779

أنثىهبه عالء الدين احمد ابوعمر20160066002الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17780

 عبدالرحمن تركي رواشده20160066003الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17781
ن أنثىهيلي 

أنثىرهف ثائر محمد ابوهنية20160066004الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17782

ذكرتوفيق مامون توفيق الزبون20160066005الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17783

أنثىدانه باسل محمود طه20160066006الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17784

أنثىفريال شحاده احمد البكر20160066007الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17785

ي20160066008الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17786 تسنيم علي عواد الزعث 
أنثى

أنثىالعنود اكرم محمد المزاهرة20160066009الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17787

ذكرعبدالرؤوف مؤيد عبدالرؤوف الحاج محمد20160066010الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17788

ذكريزيد محمد فليح زبون20160066011الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17789

تيماء احمد محمد العسوىلي20160066012الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17790
أنثى

ذكريمان محمدمازن داود شحروري20160066013الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17791

ذكرمناف رامي عبدالخالق الدرابيع20160066014الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17792

أنثىتغريد رياض عبدالحافظ فريحات20160066015الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17793

رن  احمد ابراهيم شطناوى20160066016الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17794
أنثى

أنثىبراءة عبدهللا محمد عليمات20160066017الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17795

ن ابومطر20160066019الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17796 يف حسي  أنثىاالء رسر

ذكرسيف الدين قاسم محمد الشناق20160066020الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17797

أنثىفرح ابراهيم موىس العطيات20160066022الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17798

ن حامد صبىحي الشيخ خليل20160066023الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17799 أنثىحني 
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ي حسن20160066024الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17800
أنثىروان لورنس علي بثن

أنثىانعام احمد عبد االحمد20160066026الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17801

ذكرمجاهد صالح محمد درادكه20160066027الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17802

ذكرمعاذ عيس يوسف درادكه20160066028الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17803

ي20160066029الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17804
أنثىرؤى احمد راشد بسيونن

وجدان علي محمد عالونة20160066030الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17805
أنثى

ي20160066031الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17806
أنثىاسيل ماهر محمود زيد الكيالنن

أنثىفرح محمد صالح ابودلهوم20160066032الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17807

ذكرينال هاشم محمد الشميالن20160066033الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17808

ن20160066034الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17809 ذكرايمن جابر محمد الغنميي 

أنثىسارا زيد احمد نوافله20160066036الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17810

ذكرمارك سويدان  20160066037الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17811

أنثىريما يوسف  20160066038الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17812

ذكرسامر ابو بكر  20160066039الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17813

ذكرمحمد ابو مخ  20160066040الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17814

ذكرعبد الرحمن االسد  20160066041الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17815

أنثىتيما بدر  20160066042الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17816

ذكرقتيبه تايه  20160066043الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17817

ذكرمحمود كتانه  20160066044الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17818

ذكرحازم صالح  20160066045الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17819

ذكرسيف بن سالم  الصالىحي20160066046الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17820

ذكرايوب ايوب  20160066047الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17821

أنثىايمان وزن عبدهللا العمرى20160066048الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17822

أنثىلوسيا عادل داوود بدر20160066049الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17823

ي يونس20160066050الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17824
ذكرجهاد خالد صالح بثن

أنثىغثن انس علي العمرى20160066051الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17825

ي20160066052الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17826  الدبان 
ذكرعمر محمدخن  مصطفن

ي نرص20160066053الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17827
ذكرصفوان محمد احمد بثن

ي20160066054الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17828
يفر ذكرمحمد فرحان خليل الن 

ذكرمهند محمود يوسف الدرابيع20160066055الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17829

أنثىنور احمد فالح حواري20160066056الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17830

ذكرسليمان خلفان ساعد السعيدي20162066001الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17831

ذكراحمد جميل خليل مخامره20162066002الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17832

ي20162066004الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17833 ن رفعت التوتنىح  ذكرئاالن سفي 

ن20162066005الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17834 ذكرفراس عبدالمجيد علي بوحسي 

ذكراحمد محمود عبدهللا احمد20162066006الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17835

ذكربيشه وا رسدار عبدهللا عبدهللا20162066007الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17836

ذكرسامر محمد احمد حوري20162066008الطب والجراحة البيطريةبكالوريوس17837

أنثىوالء غسان صالح العيد20092171068هندسة الحاسوببكالوريوس17838

ذكرصهيب نور الدين فالح المهيدات20092171071هندسة الحاسوببكالوريوس17839

ي20092171072هندسة الحاسوببكالوريوس17840
ذكربسام عادل شحدة الصيفن

ذكررائد تيسن  مفلح شطناوى20092171074هندسة الحاسوببكالوريوس17841

ذكرمحمد اقبال نايف  يونس الزعارير20100171062هندسة الحاسوببكالوريوس17842

ين خالد خلف المشاقبة20100171079هندسة الحاسوببكالوريوس17843 أنثىسن 

ذكرعباده نورالدين فالح المهيدات20102171013هندسة الحاسوببكالوريوس17844

ذكرانس يوسف فرج الحاج درويش20102171054هندسة الحاسوببكالوريوس17845

ن20102171058هندسة الحاسوببكالوريوس17846 ذكريحث  محمدخن  خليل المبيضي 

ن العفيف20102171065هندسة الحاسوببكالوريوس17847 ذكرراشد محمود حسي 

ن20110171016هندسة الحاسوببكالوريوس17848 ي ياسي 
أنثىهيا يحث  محمد بثن

أنثىزينة خالد محمد الداود20110171074هندسة الحاسوببكالوريوس17849

أنثىوفاء غازي توفيق كنعان20110171081هندسة الحاسوببكالوريوس17850
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ن السعدي20110171092هندسة الحاسوببكالوريوس17851 أنثىنشين احمد امي 

ذكريوسف عبدالمنعم السويدان 20112171028هندسة الحاسوببكالوريوس17852

ن20112171062هندسة الحاسوببكالوريوس17853 ن الصياحي  أنثىداليا محمود حسي 

ذكراحمد علي عبدالعزيز مرهون20112171067هندسة الحاسوببكالوريوس17854

ي االبراهيم20112171075هندسة الحاسوببكالوريوس17855 هيا عاهد عبدالنث 
أنثى

ذكرمحمد رامي حمو محمد توتنان20112171077هندسة الحاسوببكالوريوس17856

ذكروسيم احمد قاسم ابداح20112171078هندسة الحاسوببكالوريوس17857

أنثىبراءة عاطف علي الشبول20112171080هندسة الحاسوببكالوريوس17858

ذكرمؤمن زياد نرص الجراح     20120171006هندسة الحاسوببكالوريوس17859

ذكرعمر عبدهللا محمدهادي الشبول20120171010هندسة الحاسوببكالوريوس17860

ي     20120171011هندسة الحاسوببكالوريوس17861 أنثىارساء حمزه سعد عبدالنث 

أنثىعريب علي محمد ادغيم      20120171013هندسة الحاسوببكالوريوس17862

أنثىتسنيم احمد سالم عبابنه     20120171018هندسة الحاسوببكالوريوس17863

ي علي     20120171019هندسة الحاسوببكالوريوس17864
ذكرعلي محمود خالد بثن

أنثىاالء فريد ضيف هللا السيد احمد   20120171020هندسة الحاسوببكالوريوس17865

ى بسام محمد الصمادي     20120171021هندسة الحاسوببكالوريوس17866 أنثىبشر

أنثىبتول كامل احمد لبابنه     20120171022هندسة الحاسوببكالوريوس17867

أنثىرغد عامر يوسف العتوم     20120171023هندسة الحاسوببكالوريوس17868

ن عماد ماجد الذيابات     20120171024هندسة الحاسوببكالوريوس17869 أنثىحني 

أنثىرحمه محمد خالد الصالح     20120171025هندسة الحاسوببكالوريوس17870

أنثىنشين عمر تركي سماره     20120171026هندسة الحاسوببكالوريوس17871

أنثىمالك ماجد فواز المالك     20120171027هندسة الحاسوببكالوريوس17872

ي ابو حماد20120171028هندسة الحاسوببكالوريوس17873
ذكراحمد عكرمه راضن

ي    20120171031هندسة الحاسوببكالوريوس17874 مروه عبدالوهاب حسن الزعث 
أنثى

ي عيس   20120171033هندسة الحاسوببكالوريوس17875
أنثىاسماء جعفر عبدهللا بثن

ذكرسامر رائد محمود علي      20120171034هندسة الحاسوببكالوريوس17876

أنثىايات محمد جمعه العايدى     20120171036هندسة الحاسوببكالوريوس17877

أنثىحل مهيوب محمد الفرج     20120171037هندسة الحاسوببكالوريوس17878

أنثىميمونه محمد ابراهيم هياجنه    20120171038هندسة الحاسوببكالوريوس17879

أنثىساره بالل عبدالفتاح عبدالمجيد   20120171040هندسة الحاسوببكالوريوس17880

 خالد علي النادر      20120171043هندسة الحاسوببكالوريوس17881
ن أنثىلي 

سبأ احمد علي خويله      20120171044هندسة الحاسوببكالوريوس17882
أنثى

أنثىحنان محمد راشد ابو عليقه20120171045هندسة الحاسوببكالوريوس17883

دعاء خليفه علي الجراح     20120171048هندسة الحاسوببكالوريوس17884
أنثى

أنثىمرام محمد سلمان السعيد     20120171050هندسة الحاسوببكالوريوس17885

ذكرربيع فيصل نايف مناع      20120171053هندسة الحاسوببكالوريوس17886

أنثىساميه محمد فريد محمود  البس20120171055هندسة الحاسوببكالوريوس17887

ذكرمحمد عبدهللا حامد المكاحله20120171060هندسة الحاسوببكالوريوس17888

سبا خليفه احمد الدومي20120171061هندسة الحاسوببكالوريوس17889
أنثى

أنثىارساء عبدالمجيد احمد الصمادى20120171069هندسة الحاسوببكالوريوس17890

أنثىمريانا سامح نواف غدايره20120171070هندسة الحاسوببكالوريوس17891

أنثىفرح رائد عبداللطيف فري    ج    20120171072هندسة الحاسوببكالوريوس17892

آيه احمد علي عتوم      20120171073هندسة الحاسوببكالوريوس17893
أنثى

أنثىمرح فاروق محمد الرفاعي     20120171076هندسة الحاسوببكالوريوس17894

ذكرخالد احمد غازى بدارنه     20120171079هندسة الحاسوببكالوريوس17895

مان     20120171080هندسة الحاسوببكالوريوس17896 بيان علي سالم الشر
أنثى

أنثىالعنود نبيل سليمان العبابنه    20120171082هندسة الحاسوببكالوريوس17897

ذكرمحمد فيصل محمد ابو قطيش20120171085هندسة الحاسوببكالوريوس17898

أنثىمارينا احمد عبدالرزاق الصبيىحي   20120171086هندسة الحاسوببكالوريوس17899

ذكرليث محمد نور محمد اباط20120171088هندسة الحاسوببكالوريوس17900

أنثىسجود خالد حامد حماشا     20120171089هندسة الحاسوببكالوريوس17901
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أنثىرهف محمود خالد مقدادي     20120171090هندسة الحاسوببكالوريوس17902

ذكرجمال عبدالنارص احمد يونس    20120171091هندسة الحاسوببكالوريوس17903

ي    20120171092هندسة الحاسوببكالوريوس17904
أنثىشهد عزالدين خالد اللوبانن

ي    20120171093هندسة الحاسوببكالوريوس17905
أنثىرايه منن  ابراهيم لوبانن

أنثىسلسبيل محمد سالم العبدالالت    20120171094هندسة الحاسوببكالوريوس17906

ي20120171096هندسة الحاسوببكالوريوس17907
أنثىرغد محمد مصطفن المومثن

أنثىساجده عبدالمجيد احمد الجماحنه   20120171097هندسة الحاسوببكالوريوس17908

ن المرصى     20120171098هندسة الحاسوببكالوريوس17909 أنثىسناء هشام امي 

أنثىبثينه امجد احمد احمد20120171105هندسة الحاسوببكالوريوس17910

أنثىسىح  احمد ابراهيم العمري     20120171106هندسة الحاسوببكالوريوس17911

أنثىدياال شاهر احمد البشتاوي    20120171107هندسة الحاسوببكالوريوس17912

أنثىنور رضوان محمد أبوسمور     20120171108هندسة الحاسوببكالوريوس17913

ذكرخالد وليد  قشمر20122171014هندسة الحاسوببكالوريوس17914

أنثىارساء قاسم محمد الدرابسه20122171016هندسة الحاسوببكالوريوس17915

ذكررامي توفيق محمد مياس20122171018هندسة الحاسوببكالوريوس17916

أنثىسلسبيل احمد كامل مقدادي20122171022هندسة الحاسوببكالوريوس17917

ذكريزن زكريا محمود العمري20122171033هندسة الحاسوببكالوريوس17918

أنثىاري    ج محمد شفيق ابو يونس20122171037هندسة الحاسوببكالوريوس17919

أنثىروان باسم رجا زايد20122171038هندسة الحاسوببكالوريوس17920

ذكررامي وائل عرسان منسي20122171043هندسة الحاسوببكالوريوس17921

ذكروسام احمد  موصللي20122171048هندسة الحاسوببكالوريوس17922

ذكريعقوب صيتان  سليمان20122171049هندسة الحاسوببكالوريوس17923

أنثىرانيا  مازن  احمد صباح 20122171051هندسة الحاسوببكالوريوس17924

ن حسام محمد محمد20122171052هندسة الحاسوببكالوريوس17925 أنثىحني 

يف سليمان العطاونه20122171054هندسة الحاسوببكالوريوس17926 أنثىبتول رسر

أنثىساره ماجد خالد الملكاوي20122171060هندسة الحاسوببكالوريوس17927

ن  عبدهللا  العمري 20122171063هندسة الحاسوببكالوريوس17928 ذكراحمد  حسي 

ذكرقتيبه منترص محمد علي عبابنه20122171064هندسة الحاسوببكالوريوس17929

أنثىزين هامان محمد غرايبه20130171003هندسة الحاسوببكالوريوس17930

أنثىناريمان ابراهيم عطيه ابو الحسن20130171007هندسة الحاسوببكالوريوس17931

ن الكليبات20130171010هندسة الحاسوببكالوريوس17932 أنثىمالك عبدالعزيز حسي 

ذكرعبدالرحمن صالح علي حمدان20130171012هندسة الحاسوببكالوريوس17933

أنثىريناد محمد عبدالكريم حداد20130171013هندسة الحاسوببكالوريوس17934

ن الشطناوى20130171014هندسة الحاسوببكالوريوس17935 أنثىيمامه منصور حسي 

أنثىروان اسماعيل حسن ملوح20130171017هندسة الحاسوببكالوريوس17936

أنثىرغد ابراهيم محمد الكراسنه20130171018هندسة الحاسوببكالوريوس17937

ي20130171019هندسة الحاسوببكالوريوس17938 أنثىارساء طالل محمد الزعث 

أنثىعطور محمد سليمان شطناوى20130171020هندسة الحاسوببكالوريوس17939

ذكرايهاب اياد محمد الشبول20130171022هندسة الحاسوببكالوريوس17940

أنثىامنه عبدالعزيز عبدالمحسن ابوديه20130171027هندسة الحاسوببكالوريوس17941

ي20130171029هندسة الحاسوببكالوريوس17942
ذكرعبيده محمد يحث  احمد  كنانن

أنثىايمان جمال محمد كمال  طعان20130171030هندسة الحاسوببكالوريوس17943

ذكرمحمد موىس حمد الحراوي20130171032هندسة الحاسوببكالوريوس17944

ع20130171033هندسة الحاسوببكالوريوس17945 أنثىايمان محمود عبدالكريم الشر

ي عبيدات20130171034هندسة الحاسوببكالوريوس17946 ذكركنان غازي عرن 

أنثىرغد وليد محمد حتامله20130171035هندسة الحاسوببكالوريوس17947

ن الكساسبه20130171036هندسة الحاسوببكالوريوس17948 ن محمد ياسي  ذكرياسي 

أنثىعدله صالح محمد فارس20130171037هندسة الحاسوببكالوريوس17949

أنثىسىح  سامح علي مهيدات20130171038هندسة الحاسوببكالوريوس17950

ذكرخالد محمد غازى العودات20130171039هندسة الحاسوببكالوريوس17951

أنثىرزان ناجح منصور اليوسف20130171040هندسة الحاسوببكالوريوس17952
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ي20130171042هندسة الحاسوببكالوريوس17953 ذكرحمزه حسن سليمان الزعث 

أنثىوجدان محمود صالح الشهاب20130171045هندسة الحاسوببكالوريوس17954

ايمان سلطان فالح المجاىلي20130171046هندسة الحاسوببكالوريوس17955
أنثى

ي عبدالحليم عطيه20130171055هندسة الحاسوببكالوريوس17956
ذكرمحمد لطفن

ن توفيق حسن20130171057هندسة الحاسوببكالوريوس17957 أنثىفرح حسي 

أنثىدعاء رائد حسن ابو النرص20130171058هندسة الحاسوببكالوريوس17958

أنثىحنان عواد عجاج العليمات20130171059هندسة الحاسوببكالوريوس17959

ذكراحمد أوس حرب محسن20130171060هندسة الحاسوببكالوريوس17960

ذكرعلي بسام عبدالجليل كراسنه20130171064هندسة الحاسوببكالوريوس17961

ذكرميشه  محمد  متعب  الجراح 20130171066هندسة الحاسوببكالوريوس17962

أنثىرناد خليل منديل عتوم20130171067هندسة الحاسوببكالوريوس17963

أنثىنداء عاطف محمد مياس20130171068هندسة الحاسوببكالوريوس17964

براءه عبدالرؤوف علي ابو زيتون20130171070هندسة الحاسوببكالوريوس17965
أنثى

ن كايد الجراروه20130171071هندسة الحاسوببكالوريوس17966 أنثىرنيم حسي 

ذكرنضال محمد فايز الشبول20130171074هندسة الحاسوببكالوريوس17967

ي20130171078هندسة الحاسوببكالوريوس17968
أنثىزين بشن  عبدهللا مومثن

أنثىارساء يوسف محمد مقدادي20130171079هندسة الحاسوببكالوريوس17969

ي20130171080هندسة الحاسوببكالوريوس17970 يمان خالد احمد الزعث 
أنثى

ذكرمحمد هشام خليل ابو جلبان20130171081هندسة الحاسوببكالوريوس17971

أنثىدعاء محمد عيس الخزاعله20130171082هندسة الحاسوببكالوريوس17972

ن محمد الخلف20130171083هندسة الحاسوببكالوريوس17973 أنثىتسليم حسي 

أنثىهبه عمر محمد ابوزيتون20130171084هندسة الحاسوببكالوريوس17974

أنثىحنان يحث  محمود الهدهد20130171085هندسة الحاسوببكالوريوس17975

أنثىتفر محمد فؤاد خصاونه20130171086هندسة الحاسوببكالوريوس17976

أنثىدانا زياد جميل ديارنه20130171087هندسة الحاسوببكالوريوس17977

ذكرسفيان سليمان يوسف الشناق20130171091هندسة الحاسوببكالوريوس17978

ذكربهاء احمد خليل قديسات20130171093هندسة الحاسوببكالوريوس17979

ذكرابراهيم محمد ابراهيم السقار20130171094هندسة الحاسوببكالوريوس17980

أنثىرهف محمد صالح العودات20130171095هندسة الحاسوببكالوريوس17981

ذكرطارق زياد احمد الصمادي20130171097هندسة الحاسوببكالوريوس17982

ذكربشار وائل  عبدالكريم قبيعه20132171001هندسة الحاسوببكالوريوس17983

ن20132171006هندسة الحاسوببكالوريوس17984 أنثىعائشه مبتسم احمد ابو حسي 

 سامي محمد نصن 20132171008هندسة الحاسوببكالوريوس17985
ن أنثىلجي 

ذكرعمر نادر عمر ابو الرب20132171013هندسة الحاسوببكالوريوس17986

ذكرحمزه يونس محمد عوده20132171014هندسة الحاسوببكالوريوس17987

ي حمد20132171027هندسة الحاسوببكالوريوس17988
ذكرانس جعفر يوسف بثن

ن العمرى20132171028هندسة الحاسوببكالوريوس17989 ي محمد امي 
ذكراياد هانن

أنثىدعاء  نافز محمود العزازي20132171033هندسة الحاسوببكالوريوس17990

أنثىبيان خالد يوسف عيس20132171035هندسة الحاسوببكالوريوس17991

ذكرحسام جهاد محمد عكور20132171036هندسة الحاسوببكالوريوس17992

أنثىخديجه محمد صالح ربيع20132171041هندسة الحاسوببكالوريوس17993

ذكررائد خلدون احمد ابو قازان20132171045هندسة الحاسوببكالوريوس17994

أنثىشذى زاهي عبدهللا ملحم20132171048هندسة الحاسوببكالوريوس17995

ن الصباغ20132171056هندسة الحاسوببكالوريوس17996 ذكراحمد مازن  ياسي 

نجالء ابراهيم علي صالح20132171059هندسة الحاسوببكالوريوس17997
أنثى

ذكرعبد الرحمن فواز عبد الرحمن عياد20132171073هندسة الحاسوببكالوريوس17998

أنثىمروى بسام  عدي20132171074هندسة الحاسوببكالوريوس17999

ي يونس20140171004هندسة الحاسوببكالوريوس18000
ي عبدالقادر بثن

أنثىعرين هانن

أنثىفاطمه سارى ابراهيم الصمادي20140171005هندسة الحاسوببكالوريوس18001

أنثىايه عادل عيس جرادات20140171006هندسة الحاسوببكالوريوس18002

أنثىاسيل فائق جادهللا الروسان20140171007هندسة الحاسوببكالوريوس18003
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أنثىهناء محمد فايز سلهب20140171008هندسة الحاسوببكالوريوس18004

أنثىدانيه عصام عبدالقادر عبيدات20140171010هندسة الحاسوببكالوريوس18005

أنثىتفر خالد كليب عبيدات20140171013هندسة الحاسوببكالوريوس18006

ي20140171016هندسة الحاسوببكالوريوس18007
مي زيد محمد القاضن

أنثى

ن20140171017هندسة الحاسوببكالوريوس18008 ذكراحمد عبدالمنعم احمد حسي 

ات20140171018هندسة الحاسوببكالوريوس18009 أنثىنشين احمد عبدهللا السمن 

ف عصام حمد عبدالهادى20140171019هندسة الحاسوببكالوريوس18010 ذكرأرسر

أنثىاالء احمد محمد حجر20140171022هندسة الحاسوببكالوريوس18011

وق علي محمد الجراد20140171025هندسة الحاسوببكالوريوس18012
أنثىرسر

ذكرعيس علي عبدالعزيز عباد20140171027هندسة الحاسوببكالوريوس18013

ى حسن20140171028هندسة الحاسوببكالوريوس18014 ن هيثم صن  أنثىحني 

أنثىاروى ابراهيم محمدهادي الشبول20140171030هندسة الحاسوببكالوريوس18015

أنثىايات تيسن  محمد ابو عبيد20140171031هندسة الحاسوببكالوريوس18016

أنثىمرام راتب عبدالرحيم المصطفن20140171035هندسة الحاسوببكالوريوس18017

ن العمرى20140171036هندسة الحاسوببكالوريوس18018 أنثىنور محمد حسي 

ي20140171037هندسة الحاسوببكالوريوس18019
اباء عبدالواىلي محمد القرىسر

أنثى

أنثىهبه يوسف علي العزام20140171038هندسة الحاسوببكالوريوس18020

أنثىارساء احمد يوسف مشاقبة20140171040هندسة الحاسوببكالوريوس18021

أنثىنور ايمن عادل نارص20140171041هندسة الحاسوببكالوريوس18022

سجود بسام علي العلي20140171042هندسة الحاسوببكالوريوس18023
أنثى

أنثىارساء عبدالمجيد محمد فريحات20140171044هندسة الحاسوببكالوريوس18024

أنثىنداءالروح عدنان محمد الطاهات20140171045هندسة الحاسوببكالوريوس18025

أنثىامل خرصن سعد ابو عجوه20140171048هندسة الحاسوببكالوريوس18026

أنثىنور فاروق محمد عبيدات20140171049هندسة الحاسوببكالوريوس18027

ذكرخالد محمد عبدهللا قرقز20140171050هندسة الحاسوببكالوريوس18028

أنثىانوار اسماعيل يوسف ابوصهيون20140171051هندسة الحاسوببكالوريوس18029

ي محمد الدقامسه20140171052هندسة الحاسوببكالوريوس18030 ذكرمنار حرن 

ي بكر20140171053هندسة الحاسوببكالوريوس18031
دينا زياد علي بثن

أنثى

أنثىعرين صالح سالم جرادات20140171054هندسة الحاسوببكالوريوس18032

ذكرمحمد عصام بشن  الروسان20140171055هندسة الحاسوببكالوريوس18033

ي حمد20140171058هندسة الحاسوببكالوريوس18034
أنثىضىح فيصل عبدهللا بثن

أنثىليل محمد متعب الجراح20140171059هندسة الحاسوببكالوريوس18035

ي20140171060هندسة الحاسوببكالوريوس18036 ذكرطارق ايمن عبدالكريم الزعث 

ذكرادم جمال محمود العالونه20142171002هندسة الحاسوببكالوريوس18037

أنثىابيان رزق هللا مناع النمري20142171007هندسة الحاسوببكالوريوس18038

ذكرعبد هللا عبد السالم عبد هللا زكارنه20142171008هندسة الحاسوببكالوريوس18039

ذكرمعاذ قاسم محمد قطيش20142171010هندسة الحاسوببكالوريوس18040

ذكرعبدالرحمن عيس نشاط ابو العيس20142171011هندسة الحاسوببكالوريوس18041

ي20142171015هندسة الحاسوببكالوريوس18042
ذكرقيس خالد محمود المدنن

ذكرخالد كريم محمد علي الشبول20142171019هندسة الحاسوببكالوريوس18043

أنثىرغد صالح محمد دحدوالن20142171027هندسة الحاسوببكالوريوس18044

ن20142171030هندسة الحاسوببكالوريوس18045 ذكرثامر إبراهيم علي يىحي عبدالحسي 

ذكرمحمد فراس قاسم علعاىلي20150171001هندسة الحاسوببكالوريوس18046

ذكرخالد احمد خالد ابوبكر20150171002هندسة الحاسوببكالوريوس18047

أنثىديمه ماجد حامد الكتوت20150171005هندسة الحاسوببكالوريوس18048

ي محمد مقابله20150171007هندسة الحاسوببكالوريوس18049
أنثىميس وصفن

ذكربهاء ابراهيم نمر ابواصبيح20150171008هندسة الحاسوببكالوريوس18050

أنثىتفر احمد محمد غرايبه20150171011هندسة الحاسوببكالوريوس18051

ذكرمصطفن خليل موىس الكاظمي20150171012هندسة الحاسوببكالوريوس18052

أنثىابرار عبدهللا خالد احمد20150171014هندسة الحاسوببكالوريوس18053

ذكرعبدالرحمن علي خلف الزبون20150171015هندسة الحاسوببكالوريوس18054
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ي الرفاعي20150171020هندسة الحاسوببكالوريوس18055
أنثىايه خلدون حسثن

أنثىروان غسان عادل الصمادي20150171025هندسة الحاسوببكالوريوس18056

أنثىنادين نادر جميل ابوقرص20150171034هندسة الحاسوببكالوريوس18057

ي20150171035هندسة الحاسوببكالوريوس18058
أنثىجود رائد احمد المومثن

أنثىشذى احمد محمد المالك20150171037هندسة الحاسوببكالوريوس18059

أنثىاسيل فوزان سلمان الزيادين20150171040هندسة الحاسوببكالوريوس18060

أنثىساره تيسن  احمد جمعه20150171043هندسة الحاسوببكالوريوس18061

أنثىعدن خالد محمود جرادات20150171044هندسة الحاسوببكالوريوس18062

أنثىبتول طه حمد البخيت20150171045هندسة الحاسوببكالوريوس18063

أنثىمالك احمد عارف عبيدات20150171046هندسة الحاسوببكالوريوس18064

ي20150171047هندسة الحاسوببكالوريوس18065
ي الريحانن

ذكرمالك اكرم راضن

أنثىهبه محمد موىس جرادات20150171048هندسة الحاسوببكالوريوس18066

ذكراسامه نارص موىس مقابله20150171049هندسة الحاسوببكالوريوس18067

ي عواد حداد20150171050هندسة الحاسوببكالوريوس18068
ذكرنارت هانن

ي حسن20150171052هندسة الحاسوببكالوريوس18069
أنثىبيان لورنس علي بثن

أنثىدانا منيب علي خاليله20150171057هندسة الحاسوببكالوريوس18070

ذكرحسام محمد عبدالرحمن الصوري20150171059هندسة الحاسوببكالوريوس18071

ذكرايمن زيدان محمد الحوري20150171061هندسة الحاسوببكالوريوس18072

ذكرعمر احمد حسن العزايزه20150171063هندسة الحاسوببكالوريوس18073

ي جوزيف ذيب حداد20150171064هندسة الحاسوببكالوريوس18074
ذكررافن

ات20150171065هندسة الحاسوببكالوريوس18075 أنثىساره نور زاد عوض الشقن 

أنثىسندس يوسف فواز البطاينه20150171066هندسة الحاسوببكالوريوس18076

ن20150171067هندسة الحاسوببكالوريوس18077 أنثىدنيا يوسف محمود ياسي 

ذكرمراد غازي سعد سويدان20150171068هندسة الحاسوببكالوريوس18078

ي20150171069هندسة الحاسوببكالوريوس18079
ذكرعمر عبدالرحمن محمد كيالنن

ذكرخالد مخائيل خليل الزريقات20150171070هندسة الحاسوببكالوريوس18080

أنثىرانيا سالم سفاح العون20150171071هندسة الحاسوببكالوريوس18081

ذكرعمر نعيم علي ملكاوى20152171002هندسة الحاسوببكالوريوس18082

ذكرمحمد جمال ذيب عموره20152171003هندسة الحاسوببكالوريوس18083

ذكريوسف احمد  درويش20152171004هندسة الحاسوببكالوريوس18084

ذكرفيصل محمداديب  فرحات20152171005هندسة الحاسوببكالوريوس18085

ي20152171008هندسة الحاسوببكالوريوس18086  العلث 
ن ذكرغسان محمدنهيل امي 

ن عالونه20152171009هندسة الحاسوببكالوريوس18087 وق احمد امي  أنثىرسر

أنثىرهف احمد صالح الهزايمه20152171010هندسة الحاسوببكالوريوس18088

ذكريزن عبدالمنعم محمد طشطوش20152171018هندسة الحاسوببكالوريوس18089

ن  قدورالعينيه20152171022هندسة الحاسوببكالوريوس18090 ه مكي  أنثىبشن 

ذكربراء عادل  يوسف20152171023هندسة الحاسوببكالوريوس18091

ذكرفارس احسان ايوب االيوب20152171024هندسة الحاسوببكالوريوس18092

ذكرايهم وليد محمد بكار20152171025هندسة الحاسوببكالوريوس18093

ذكررامي عاطف ابو عون 20152171026هندسة الحاسوببكالوريوس18094

ذكراحمد صادق احمد وهيب20152171027هندسة الحاسوببكالوريوس18095

ن نرص الدين محمود أبو الهيجاء20160171001هندسة الحاسوببكالوريوس18096 ذكرمبي 

ذكرايهم محمد خلف الخزاعله20160171002هندسة الحاسوببكالوريوس18097

ذكرحسام سائد حسام ابوهره20160171003هندسة الحاسوببكالوريوس18098

ن20160171005هندسة الحاسوببكالوريوس18099 ذكرمحمود قضي محمود ابوحسي 

ي محمد20160171006هندسة الحاسوببكالوريوس18100
أنثىنور عمر وصفن

ذكرحسام خلدون حامد ابراهيم20160171007هندسة الحاسوببكالوريوس18101

ذكرفارس عبدالسالم عبدالرحمن عبيد20160171008هندسة الحاسوببكالوريوس18102

ذكرسعيد امجد سعيد زيدان20160171009هندسة الحاسوببكالوريوس18103

ذكرعبدهللا نعمان حسن شحاده20160171011هندسة الحاسوببكالوريوس18104

أنثىوجدان عبدالمجيد ابراهيم نوفل20160171012هندسة الحاسوببكالوريوس18105
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أنثىسلينا غاندي محمد البكار20160171013هندسة الحاسوببكالوريوس18106

ي هياجنه20160171015هندسة الحاسوببكالوريوس18107
أنثىرزان حسن محمد لطفن

ن ذيب الزبيدى20160171016هندسة الحاسوببكالوريوس18108 أنثىوسام حسي 

تيماء وسيم علي عبيدات20160171017هندسة الحاسوببكالوريوس18109
أنثى

ذكرمحمد زكريا محمود رواشده20160171018هندسة الحاسوببكالوريوس18110

ذكرسليمان محمد سليمان طزالت20160171020هندسة الحاسوببكالوريوس18111

ن الجدايه20160171022هندسة الحاسوببكالوريوس18112  حسي 
ه مصطفن أنثىسمن 

ن بشايره20160171023هندسة الحاسوببكالوريوس18113 أنثىميس احمد حسي 

منال حسن علي ملكاوي20160171024هندسة الحاسوببكالوريوس18114
أنثى

ذكراحمد مالك احمد ظاظا20160171026هندسة الحاسوببكالوريوس18115

أنثىبتول احمد عبدالهادي عقل20160171027هندسة الحاسوببكالوريوس18116

ي20160171030هندسة الحاسوببكالوريوس18117
أنثىندى يوسف محمد الحورانن

أنثىيارا مفلح محمد العبدالعزيز20160171032هندسة الحاسوببكالوريوس18118

 ابراهيم محمد العلي20160171033هندسة الحاسوببكالوريوس18119
ن ذكرامي 

ذكرعمر عبدهللا محمد الصبيح20160171034هندسة الحاسوببكالوريوس18120

سمر سامي محمد الجراح20160171038هندسة الحاسوببكالوريوس18121
أنثى

ذكرمؤمن خالد محمد العزام20160171039هندسة الحاسوببكالوريوس18122

أنثىديمه داود عبداللطيف سكر20160171040هندسة الحاسوببكالوريوس18123

ن عبدالوهاب احمد20160171043هندسة الحاسوببكالوريوس18124 ذكرعبدهللا ياسي 

أنثىبراءه احمد سالم الحميدي20160171045هندسة الحاسوببكالوريوس18125

ي20160171047هندسة الحاسوببكالوريوس18126
أنثىمعالم موىس سلمان المومثن

ي20160171048هندسة الحاسوببكالوريوس18127 ذكرمحمد عمر محمد الزعث 

ذكرقضي عبدالروؤف مصطفن الحاج حسن20160171050هندسة الحاسوببكالوريوس18128

أنثىرنيم جهاد اسعد الشيخ20160171052هندسة الحاسوببكالوريوس18129

ذكراحمد عبدالفتاح حامد سالم20160171053هندسة الحاسوببكالوريوس18130

أنثىريم امجد محمد الشوابكه20160171054هندسة الحاسوببكالوريوس18131

أنثىرغد نور الدين محمد جاليله20160171056هندسة الحاسوببكالوريوس18132

مرح خالد علي غنيم20160171057هندسة الحاسوببكالوريوس18133
أنثى

أنثىعال عصام عبدالهادي بدوي20160171058هندسة الحاسوببكالوريوس18134

أنثىجمانا سعيد موىس العجاوي20160171059هندسة الحاسوببكالوريوس18135

أنثىتاله محمدسعيد العنر 20162171001هندسة الحاسوببكالوريوس18136

ذكراحمد بديع احمد العزام20162171006هندسة الحاسوببكالوريوس18137

ي20162171008هندسة الحاسوببكالوريوس18138
أنثىسندس سيف الدين سامي الحورانن

أنثىازهار محمد سالم الجوابرة20162171009هندسة الحاسوببكالوريوس18139

ذكرهاشم جمال يوسف ابوهاشم20162171011هندسة الحاسوببكالوريوس18140

ي20162171015هندسة الحاسوببكالوريوس18141 أنثىبشاير ساجر ماجد المطن 

ذكرمهند اياد محمد مطر20162171016هندسة الحاسوببكالوريوس18142

أنثىزين قضي حمدى بطاينه20162171017هندسة الحاسوببكالوريوس18143

ذكراحمد محمد موىس مشاقبة20080173085علوم الحاسوببكالوريوس18144

ي20082173077علوم الحاسوببكالوريوس18145
أنثىميساء عطا هللا سليمان الحورانن

ي دومي20100173104علوم الحاسوببكالوريوس18146
ذكرمحمد مصطفن قاسم بثن

أنثىهيا فراس فريد رواشده20110173036علوم الحاسوببكالوريوس18147

أنثىانوار سالم محمد الفواضله20110173082علوم الحاسوببكالوريوس18148

ذكرحسن راتب احمد محمد20110173090علوم الحاسوببكالوريوس18149

ذكرمحمد سعيد محمد جربوع20110173118علوم الحاسوببكالوريوس18150

ي دومي     20110173119علوم الحاسوببكالوريوس18151
أنثىهبه احمد محمد بثن

أنثىغرام عوض محمود الرباعي20110173126علوم الحاسوببكالوريوس18152

ذكرصهيب مازن محمد حمورى20112173032علوم الحاسوببكالوريوس18153

ن منذر قاسم الدراوشه20112173043علوم الحاسوببكالوريوس18154 أنثىحني 

ي عبدهللا عزايزه    20120173015علوم الحاسوببكالوريوس18155
أنثىاكرام مرضن

أنثىاسماء محمد مصطفن جرادات     20120173016علوم الحاسوببكالوريوس18156
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ذكرمحمد احمد عبدهللا خصاونه    20120173023علوم الحاسوببكالوريوس18157

ي     20120173062علوم الحاسوببكالوريوس18158
ذكرمحمد حسن فواز الباعونن

ذكريزيد رامي فالح ابو عامود20120173065علوم الحاسوببكالوريوس18159

ي20120173100علوم الحاسوببكالوريوس18160
ذكرسالم عوض صالح الخليفن

ذكرعاصم راتب محمد الردايده20120173105علوم الحاسوببكالوريوس18161

ذكرنبيل عبدالقادر يحث  الماخذي20120173107علوم الحاسوببكالوريوس18162

ذكرعمران محمد رجب علي ملكاوى20120173114علوم الحاسوببكالوريوس18163

ذكرحسن محمد حسن الشبول20120173115علوم الحاسوببكالوريوس18164

أنثىشفاء غسان محمود شطناوي     20120173117علوم الحاسوببكالوريوس18165

ذكررامي حسن محمد اليافعي20120173124علوم الحاسوببكالوريوس18166

ن محمد قريش      20120173125علوم الحاسوببكالوريوس18167 أنثىروان حسي 

أنثىفاطمه محمد احمد الويسي20120173128علوم الحاسوببكالوريوس18168

ذكرعبدالكريم احمد عبدالكريم العزام  20120173129علوم الحاسوببكالوريوس18169

ذكرنارص احمد محمد جراح20120173130علوم الحاسوببكالوريوس18170

أنثىديما نضال موىس سويدان20122173004علوم الحاسوببكالوريوس18171

ن ابوعبيد20122173007علوم الحاسوببكالوريوس18172 ن محمد حسي  ذكرحسي 

ذكرعدي عادل محمود النقرش20122173011علوم الحاسوببكالوريوس18173

ن20122173025علوم الحاسوببكالوريوس18174 ي ياسي 
ن نايف محمد بثن ذكرياسي 

أنثىارساء  ابراهيم  عبدالعزيز ابو الجمال 20122173035علوم الحاسوببكالوريوس18175

أنثىربا عبدهللا احمد ابو الهيجاء20122173046علوم الحاسوببكالوريوس18176

 علي مصطفن القضاه20122173048علوم الحاسوببكالوريوس18177
ذكرمصطفن

ن ابو عاشور20122173049علوم الحاسوببكالوريوس18178 ذكررامي محمد حسي 

ذكرمصطفن مامون مصطفن طاهات20130173001علوم الحاسوببكالوريوس18179

ي20130173006علوم الحاسوببكالوريوس18180 أنثىجمانه ادريس احمد الزعث 

أنثىاحالم خلدون احمد جرادات20130173008علوم الحاسوببكالوريوس18181

أنثىسندس محمد احمد عقيلي20130173011علوم الحاسوببكالوريوس18182

أنثىرشا ابراهيم عارف منارصه20130173012علوم الحاسوببكالوريوس18183

ذكرقتيبه نايف خليل الطرابلسي20130173020علوم الحاسوببكالوريوس18184

ن20130173021علوم الحاسوببكالوريوس18185 ذكراياد محمد بركات العجالي 

أنثىبلقيس حسن محمد الربابعه20130173025علوم الحاسوببكالوريوس18186

ي بسام نايف غدايره20130173026علوم الحاسوببكالوريوس18187
أنثىامانن

أنثىدعاء احمد عبدالكريم كليب20130173028علوم الحاسوببكالوريوس18188

مرح علي مصطفن عبابنه20130173029علوم الحاسوببكالوريوس18189
أنثى

ذكرزيد سعد طلعت عبدالهادي20130173033علوم الحاسوببكالوريوس18190

ي محمد كايد الصمادي20130173034علوم الحاسوببكالوريوس18191
أنثىامانن

هدى علي احمد عتوم20130173035علوم الحاسوببكالوريوس18192
أنثى

أنثىهاجر خالد محمود جرادات20130173037علوم الحاسوببكالوريوس18193

أنثىفرات منصور سليم مقابله20130173038علوم الحاسوببكالوريوس18194

أنثىديمه احمد جادهللا غريز20130173041علوم الحاسوببكالوريوس18195

ذكرمحمد سالم طه الصفدي20130173043علوم الحاسوببكالوريوس18196

ذكرراشد جمال عيد الزعبيه20130173044علوم الحاسوببكالوريوس18197

أنثىمرام محمد طايل غرايبه20130173045علوم الحاسوببكالوريوس18198

أنثىحال توفيق سليمان الفقيات20130173049علوم الحاسوببكالوريوس18199

أنثىتسنيم عادل خلف خلوف20130173051علوم الحاسوببكالوريوس18200

ذكرايهاب خالد محمد شحادات20130173052علوم الحاسوببكالوريوس18201

أنثىميماس خالد سعيد العاضي20130173053علوم الحاسوببكالوريوس18202

ذكراسالم محمود حسن عبدالقادر20130173054علوم الحاسوببكالوريوس18203

أنثىدينا احمد عثمان ظاظا20130173058علوم الحاسوببكالوريوس18204

زين علي احمد الصمادى20130173060علوم الحاسوببكالوريوس18205
أنثى

ي العيس20130173061علوم الحاسوببكالوريوس18206
أنثىسميه فرحان منفن

أنثىمها ابراهيم محمد العتوم20130173062علوم الحاسوببكالوريوس18207
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أنثىفرح عصام محمود بدارنه20130173063علوم الحاسوببكالوريوس18208

أنثىمرام يوسف خليل الحموز20130173064علوم الحاسوببكالوريوس18209

أنثىدانا رياض علي خويله20130173066علوم الحاسوببكالوريوس18210

أنثىهدى ماجد محمد يوسف20130173068علوم الحاسوببكالوريوس18211

أنثىرهف رائد نارص البطاينه20130173069علوم الحاسوببكالوريوس18212

أنثىرؤى ابراهيم ذياب السعدي20130173070علوم الحاسوببكالوريوس18213

ي20130173073علوم الحاسوببكالوريوس18214 روان نبيل فالح الزعث 
أنثى

قاوي20130173075علوم الحاسوببكالوريوس18215 أنثىريم زكريا محمد الشر

افنان بسام ابراهيم الجباىلي20130173076علوم الحاسوببكالوريوس18216
أنثى

ي طالب القيمري20130173077علوم الحاسوببكالوريوس18217
ذكرحمزه هانن

أنثىهبه ابراهيم احمد الغروز20130173078علوم الحاسوببكالوريوس18218

ن ممدوح العودات20130173081علوم الحاسوببكالوريوس18219 أنثىارساء حسي 

أنثىغيداء صالح مصطفن ابوعاشور20130173082علوم الحاسوببكالوريوس18220

أنثىقمر عزالدين رضا عبدالسالم20130173083علوم الحاسوببكالوريوس18221

أنثىمروه بهيج سعد شطناوي20130173085علوم الحاسوببكالوريوس18222

أنثىارساء هاشم فالح طاهات20130173087علوم الحاسوببكالوريوس18223

رؤيات بكر احمد علي20130173089علوم الحاسوببكالوريوس18224
أنثى

أنثىنشين بسام فؤاد حناوي20130173091علوم الحاسوببكالوريوس18225

أنثىلم موىس ربىحي مصلح20130173092علوم الحاسوببكالوريوس18226

أنثىمريم عبدالكريم حرب حرب20130173095علوم الحاسوببكالوريوس18227

ذكرعامر منترص احمد الجالد20130173096علوم الحاسوببكالوريوس18228

أنثىوالء احمد محمد السيد20130173098علوم الحاسوببكالوريوس18229

ذكراحمد معتصم احمد الخصاونه20130173099علوم الحاسوببكالوريوس18230

ذكرعمر فواز سعيد قرصاوى20130173101علوم الحاسوببكالوريوس18231

ي20130173102علوم الحاسوببكالوريوس18232
ذكراحمد توفيق احمد مومثن

أنثىابتهال محمد يوسف خطاطبه20130173105علوم الحاسوببكالوريوس18233

أنثىسوزان يوسف احمد عبابنه20130173107علوم الحاسوببكالوريوس18234

ذكرمحمد عيظه عمر عبدهللا20130173108علوم الحاسوببكالوريوس18235

ذكرعبيده نرص محمد الصبيح20130173109علوم الحاسوببكالوريوس18236

ذكراسامه صايل محمد قبالن20130173110علوم الحاسوببكالوريوس18237

ي عبيدات20130173111علوم الحاسوببكالوريوس18238
ذكررامي معن دوجن

أنثىبتول عيس محمد الزعبيه20130173112علوم الحاسوببكالوريوس18239

ور20130173115علوم الحاسوببكالوريوس18240 ن ذكرابراهيم قدرى محمد الن 

ذكريزن ابراهيم عبدهللا ابوحموده20130173118علوم الحاسوببكالوريوس18241

نسيم علي علي الناوي20130173120علوم الحاسوببكالوريوس18242
أنثى

ذكرمحمود كمال محمد عثامنه20130173121علوم الحاسوببكالوريوس18243

ن ابو صالح20130173122علوم الحاسوببكالوريوس18244 أنثىايناس يحث  حسي 

ذكرادم محمد محمد رواشده20130173123علوم الحاسوببكالوريوس18245

أنثىميمونه ابراهيم محمد شخاتره20130173124علوم الحاسوببكالوريوس18246

ذكرعمر مهند مطر شوتر20130173125علوم الحاسوببكالوريوس18247

ذكرمحمد خالد كايد النصن 20130173126علوم الحاسوببكالوريوس18248

ى  مصلح20130173127علوم الحاسوببكالوريوس18249 ذكرحسام سامي احمد خن 

ذكرحسان محمد تركي عبابنه20130173128علوم الحاسوببكالوريوس18250

أنثىاالء امجد رافع الضامن20130173129علوم الحاسوببكالوريوس18251

ي ملحم20130173130علوم الحاسوببكالوريوس18252
ذكراحمد ابراهيم محمد بثن

أنثىسندس بهاء الدين عمر الزبده20132173001علوم الحاسوببكالوريوس18253

ذكرمعاذ يوسف حسن  الدلكي20132173006علوم الحاسوببكالوريوس18254

ذكرانس علي محمد الرواشده20132173009علوم الحاسوببكالوريوس18255

ذكرقيس رائد محمد محافظه20132173010علوم الحاسوببكالوريوس18256

ذكرعلي صالح علي اسماعيل20132173012علوم الحاسوببكالوريوس18257

ن نارص علي المحمود20132173014علوم الحاسوببكالوريوس18258 ذكرمعنر
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ذكرمحمد بالل ايوب االيوب20132173020علوم الحاسوببكالوريوس18259

ن محمود تيم20132173022علوم الحاسوببكالوريوس18260 ذكرمؤمن حسي 

أنثىساره ادريس محمد الصمادي20132173024علوم الحاسوببكالوريوس18261

ذكراحمد محمد نايف العالونه20132173025علوم الحاسوببكالوريوس18262

أنثىنور سمن  عبدالقادر القضاه20132173027علوم الحاسوببكالوريوس18263

ذكرمحمد عبد هللا  حمد20132173031علوم الحاسوببكالوريوس18264

أنثىرانيا صالح عبد داود20132173032علوم الحاسوببكالوريوس18265

ذكرإياد محمد خن  عبد الكريم صبح20132173033علوم الحاسوببكالوريوس18266

ذكرخالد احمد محمد االشقر20132173034علوم الحاسوببكالوريوس18267

أنثىارساء احمد فايز تميمي20132173035علوم الحاسوببكالوريوس18268

أري    ج صالح علي عبدهللا20140173001علوم الحاسوببكالوريوس18269
أنثى

ذكرعبد الرحمن محمد مصطفن الغرايبه20140173002علوم الحاسوببكالوريوس18270

ذكرعطوان زهن  عطوان الردايده20140173003علوم الحاسوببكالوريوس18271

ن يوسف حافظ العمري20140173007علوم الحاسوببكالوريوس18272 أنثىحني 

أنثىفاتن عيس غازى خرفان20140173010علوم الحاسوببكالوريوس18273

ي حمد20140173011علوم الحاسوببكالوريوس18274
أنثىتقوى عبدالرحيم خالد بثن

ي20140173012علوم الحاسوببكالوريوس18275
يفر أنثىساجده محمد سلمان الن 

ن مؤيد محمود ابوسعيد20140173013علوم الحاسوببكالوريوس18276 أنثىحني 

أنثىهبه عطا رشيد الجراح20140173016علوم الحاسوببكالوريوس18277

أنثىسوار محمد محمود غرايبه20140173019علوم الحاسوببكالوريوس18278

مي جهاد كايد العمرى20140173021علوم الحاسوببكالوريوس18279
أنثى

ي20140173022علوم الحاسوببكالوريوس18280
أنثىراما راكان ميخائيل المومثن

ذكرعبدهللا محمد عبدالقادر قزمار20140173026علوم الحاسوببكالوريوس18281

ذكرأحمد مجدى عبدالرحيم سالمه20140173027علوم الحاسوببكالوريوس18282

ذكرخالد وفيق محمد درباس20140173029علوم الحاسوببكالوريوس18283

جود رامي وفيق الخزاعي20140173030علوم الحاسوببكالوريوس18284
أنثى

ذكرهمام احمد موىس نصايره20140173031علوم الحاسوببكالوريوس18285

أنثىآيه ابراهيم خرصن ابوعاقوله20140173032علوم الحاسوببكالوريوس18286

ي يونس20140173033علوم الحاسوببكالوريوس18287
ن حازم محمود بثن أنثىلجي 

أنثىرهف محمد محمود الحمورى20140173034علوم الحاسوببكالوريوس18288

ن محمد قريش20140173035علوم الحاسوببكالوريوس18289 أنثىساره حسي 

أنثىعال عدنان عبدالهادى الطيظي20140173037علوم الحاسوببكالوريوس18290

ذكرعمران محمد حمدان البشابشه20140173038علوم الحاسوببكالوريوس18291

ي الرفاعي20140173040علوم الحاسوببكالوريوس18292 أنثىمرح مروان راج 

ي محمد مرعي حداد20140173042علوم الحاسوببكالوريوس18293
ذكرهانن

ذكرحمزه يوسف حسن المقابله20140173043علوم الحاسوببكالوريوس18294

أنثىعزه يحث  احمد ابو ندى20140173044علوم الحاسوببكالوريوس18295

ن عبد رواشده20140173045علوم الحاسوببكالوريوس18296 ذكرعبدهللا حسي 

ن عاطف علي الخصاونه20140173046علوم الحاسوببكالوريوس18297 أنثىحني 

ذكرمجدي احمد موىس ردايده20140173047علوم الحاسوببكالوريوس18298

ذكرعالء عيس علي جراروه20140173048علوم الحاسوببكالوريوس18299

أنثىيارا عماد عبدالغفور الحراحشة20140173051علوم الحاسوببكالوريوس18300

ذكريارس علي محمد مريان20140173052علوم الحاسوببكالوريوس18301

أنثىريناتا هيثم عبدالرحمن مسعود20140173054علوم الحاسوببكالوريوس18302

ذكرعلي محسن علي عثامنه20140173056علوم الحاسوببكالوريوس18303

أنثىاري    ج سمن  محمود الطاهات20140173059علوم الحاسوببكالوريوس18304

ذكرمحمد سهيل محمود كيوان20140173061علوم الحاسوببكالوريوس18305

ذكرعلي محمد عبد الحفيظ حسان20140173062علوم الحاسوببكالوريوس18306

أنثىهناء وائل اديب عبد الرحمن20140173063علوم الحاسوببكالوريوس18307

ن ابو نارص20140173064علوم الحاسوببكالوريوس18308 ين رائد حسي  أنثىسن 

ذكرالمهند نعمان عبدالقوي غالب20140173066علوم الحاسوببكالوريوس18309
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ذكرعناد فيصل سليمان حتامله20140173067علوم الحاسوببكالوريوس18310

ذكرصدام خليل حسن قدسيه20142173002علوم الحاسوببكالوريوس18311

ذكرعمر امجد سليم خريم20142173003علوم الحاسوببكالوريوس18312

ذكرمحمد جمال علي ابو عليا20142173007علوم الحاسوببكالوريوس18313

ذكرزيد خليل قاسم خليفه20142173009علوم الحاسوببكالوريوس18314

ذكرعبد الرحمن امينو عبد القادر 20142173016علوم الحاسوببكالوريوس18315

ي20142173020علوم الحاسوببكالوريوس18316 رؤى عبدالرحيم محمد العران 
أنثى

ذكرعدنان محمود عدنان عبود20142173027علوم الحاسوببكالوريوس18317

ي20142173030علوم الحاسوببكالوريوس18318
أنثىمالك رائد رضوان المومثن

ذكرمحمد كايد خطار المحاسنه20142173031علوم الحاسوببكالوريوس18319

انوار علي محمد الوردات20142173037علوم الحاسوببكالوريوس18320
أنثى

مان20150173001علوم الحاسوببكالوريوس18321 ذكرعبدهللا محمد عبدهللا الشر

ذكرطارق زاهر محمود جن 20150173003علوم الحاسوببكالوريوس18322

ذكرعمار ماهر عدنان سكريه20150173004علوم الحاسوببكالوريوس18323

أنثىسماح صالح عرسان عبدالرحيم20150173007علوم الحاسوببكالوريوس18324

أنثىعنود عبداللطيف طايل المقبل20150173008علوم الحاسوببكالوريوس18325

أنثىنادين ابراهيم زياد معابره20150173010علوم الحاسوببكالوريوس18326

أنثىرنا عوض جروح مساعده20150173011علوم الحاسوببكالوريوس18327

ذكرحسن موىس حسن عبدالقادر20150173012علوم الحاسوببكالوريوس18328

أنثىانوار محمد عبدالرؤوف الهياجنه20150173013علوم الحاسوببكالوريوس18329

مي موىس محمود ابوعفيفه20150173014علوم الحاسوببكالوريوس18330
أنثى

ذكرقيس ماهر محمد ابومويس20150173015علوم الحاسوببكالوريوس18331

أنثىاسالم رياض احمد القواسمه20150173019علوم الحاسوببكالوريوس18332

أنثىرهف محمد موىس عتوم20150173020علوم الحاسوببكالوريوس18333

ديانا سامي صالح الغزاوى20150173022علوم الحاسوببكالوريوس18334
أنثى

أنثىاالء هيثم محمد المزارى20150173023علوم الحاسوببكالوريوس18335

ذكريزن اسامه احمد شطناوى20150173024علوم الحاسوببكالوريوس18336

ن طالل سعيد ابوعاقوله20150173027علوم الحاسوببكالوريوس18337 أنثىلي 

ع20150173028علوم الحاسوببكالوريوس18338 أنثىعبن  عمر احمد الشر

ن مصطفن القرعان20150173029علوم الحاسوببكالوريوس18339 أنثىثناء حسي 

ي احمد سليمان االبراهيم20150173034علوم الحاسوببكالوريوس18340
ذكروصفن

أنثىزين نارص جادهللا الطويل20150173036علوم الحاسوببكالوريوس18341

أنثىانوار عصام محمد ابو طبنجه20150173037علوم الحاسوببكالوريوس18342

ي20150173040علوم الحاسوببكالوريوس18343
أنثىشيماء سمن  عبدهللا المومثن

ذكرعمار عصمت عيس القبالن20150173041علوم الحاسوببكالوريوس18344

ذكرحمزه زياد محمد االحمد20150173042علوم الحاسوببكالوريوس18345

يعه20150173044علوم الحاسوببكالوريوس18346 ذكرمحمد فتىحي يعقوب ابورسر

ذكرمحمد ابراهيم محمد البطاينه20150173046علوم الحاسوببكالوريوس18347

أنثىريم ضيف هللا رشيد الخليل20150173047علوم الحاسوببكالوريوس18348

ذكرغازي نضال غازى عويس20150173048علوم الحاسوببكالوريوس18349

أنثىسكينة احمد يىحي المتوكل20150173049علوم الحاسوببكالوريوس18350

أنثىدينا يارس عبدالمجيد عبدالسالم20150173050علوم الحاسوببكالوريوس18351

ذكرمهند عمر سعيدعبدالفتاح سباعنه20150173052علوم الحاسوببكالوريوس18352

ذكرمالك رسمي محمد اسعد عبدالرحمن20150173053علوم الحاسوببكالوريوس18353

ذكرمحمد مامون محمد بدور20150173054علوم الحاسوببكالوريوس18354

ذكرعبدهللا محمد موىس المصطفن20150173056علوم الحاسوببكالوريوس18355

ذكراحمد فندي عوض الزبون20150173057علوم الحاسوببكالوريوس18356

يده20150173058علوم الحاسوببكالوريوس18357 يف الشر ذكرعمر مهند رسر

ن قاسم الرقيبات20150173059علوم الحاسوببكالوريوس18358 أنثىدارين حسي 

ي العمري20150173060علوم الحاسوببكالوريوس18359
ي بشار هانن

ذكرهانن

ذكرمحمد فيصل قاسم عبابنه20150173061علوم الحاسوببكالوريوس18360
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ذكررامز محمدنارص احمد الخوالده20150173062علوم الحاسوببكالوريوس18361

ذكرليث محمد موىس فارس20150173063علوم الحاسوببكالوريوس18362

ذكررضوان محمد سليمان زغول20150173065علوم الحاسوببكالوريوس18363

أنثىارساء مروان محمد الخطيب20150173066علوم الحاسوببكالوريوس18364

ي20150173067علوم الحاسوببكالوريوس18365
أنثىغيداء فيصل نارص اللوبانن

أنثىبراء مشهور حسن الجوارنه20150173068علوم الحاسوببكالوريوس18366

ذكراسامه عدنان احمد ابو جابر20152173001علوم الحاسوببكالوريوس18367

ذكرامن  عبدالرؤوف مصطفن الزريقات20152173002علوم الحاسوببكالوريوس18368

ذكراحمد لؤى احمد توفيق المهداوي20152173003علوم الحاسوببكالوريوس18369

ي الفداوي20152173004علوم الحاسوببكالوريوس18370
ذكرفارس فؤاد صدفر

ذكرعل حمدى عل فاضل20152173005علوم الحاسوببكالوريوس18371

ي20152173013علوم الحاسوببكالوريوس18372
ذكرمروان نارص احمد شلخثر

ذكرصالح بسام شناعه صالح20152173014علوم الحاسوببكالوريوس18373

ذكراسالم نجيب محمد العطار20152173015علوم الحاسوببكالوريوس18374

ذكرقيس جمال محمود السعد20152173019علوم الحاسوببكالوريوس18375

ن20152173022علوم الحاسوببكالوريوس18376 ذكرزايد ابراهيم  الشاحي 

ي20152173023علوم الحاسوببكالوريوس18377
ذكريوسف عمر احمد المومثن

أنثىساره عمر محمود مساعده20152173024علوم الحاسوببكالوريوس18378

ي علي ابو عاقوله20152173025علوم الحاسوببكالوريوس18379
ذكرمحمد هانن

ذكرمجد رائد رسور الشناق20152173026علوم الحاسوببكالوريوس18380

ذكرمحمد محمود مصطفن اليونس20152173027علوم الحاسوببكالوريوس18381

أنثىهبةهللا باسم محمد سماره20152173028علوم الحاسوببكالوريوس18382

ذكرمحمد باسم احمد عمرى20152173029علوم الحاسوببكالوريوس18383

ذكربسام محمد احمد لحلوح20152173030علوم الحاسوببكالوريوس18384

ذكرماجد اكرم رضا ملكاوى20152173032علوم الحاسوببكالوريوس18385

ذكراحمد محمد رزق ابو سويد20152173033علوم الحاسوببكالوريوس18386

ذكراحمد كمال احمد نعامنه20152173037علوم الحاسوببكالوريوس18387

ذكرزيد فواز سليم حداد20152173040علوم الحاسوببكالوريوس18388

ذكرعاصم محمد محمود الخضور20152173041علوم الحاسوببكالوريوس18389

أنثىمروه نايف يونس الزعارير20160173001علوم الحاسوببكالوريوس18390

ذكرمحمد رشدي ابراهيم االحمد20160173002علوم الحاسوببكالوريوس18391

أنثىريم ابراهيم صايل مراشده20160173003علوم الحاسوببكالوريوس18392

ذكررمضان فالح جروح مساعده20160173005علوم الحاسوببكالوريوس18393

ي20160173007علوم الحاسوببكالوريوس18394
ذكرغسان محمد محمود العجلونن

ذكراوس يحث  محمود الصمادى20160173008علوم الحاسوببكالوريوس18395

أنثىدانه زياد ابراهيم كنعان20160173009علوم الحاسوببكالوريوس18396

أنثىوالء محمد محمود ثويران20160173015علوم الحاسوببكالوريوس18397

أنثىرهف زياد محمد ابوسمور20160173016علوم الحاسوببكالوريوس18398

أنثىايمان جهاد شاهر الشياب20160173017علوم الحاسوببكالوريوس18399

ين بسام احمد طلوزى20160173018علوم الحاسوببكالوريوس18400 أنثىسن 

ن عبدالرؤوف محمد قاسم20160173019علوم الحاسوببكالوريوس18401 أنثىنفي 

ذكرعمر واصف محمد طيفور20160173020علوم الحاسوببكالوريوس18402

ن رحال20160173022علوم الحاسوببكالوريوس18403  حسي 
ذكربراء مصطفن

أنثىتسنيم سارى ابراهيم الصمادي20160173023علوم الحاسوببكالوريوس18404

ذكرعمار سامي محمد بدارنه20160173024علوم الحاسوببكالوريوس18405

ي20160173026علوم الحاسوببكالوريوس18406
ذكرمحمد جهاد محمد العجلونن

ي زبادي20160173027علوم الحاسوببكالوريوس18407
أنثىيارا عماد حسثن

ذكريزن عمر يمثن السلمان20160173029علوم الحاسوببكالوريوس18408

ي طاهر  الحاج20160173030علوم الحاسوببكالوريوس18409
أنثىايات وصفن

ي20160173031علوم الحاسوببكالوريوس18410
ن نواف المومثن أنثىساجده حسي 

أنثىماسه عمر يوسف محمد20160173032علوم الحاسوببكالوريوس18411
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أنثىسجود ايمن وليد الشوان20160173034علوم الحاسوببكالوريوس18412

أنثىهدايه عبدالعزيز فرج صيام20160173037علوم الحاسوببكالوريوس18413

أنثىشذى محمود صالح حماد20160173039علوم الحاسوببكالوريوس18414

ي بكر20160173041علوم الحاسوببكالوريوس18415
ذكرابراهيم علي محمد بثن

ذكرغيث مسعود مصطفن الفقهة20160173042علوم الحاسوببكالوريوس18416

ذكرمأمون هايل محمد ابو كوش20160173043علوم الحاسوببكالوريوس18417

ن رشيد ابو حجر20160173044علوم الحاسوببكالوريوس18418 ذكراحمد امي 

ذكرسيف الدين علي محمد فري    ج20160173045علوم الحاسوببكالوريوس18419

ذكرصهيب احمد محمد ارشيدات20160173047علوم الحاسوببكالوريوس18420

ذكرليث مروان تركي الروسان20160173048علوم الحاسوببكالوريوس18421

أنثىمروه احمد خن  محمود العمري20160173049علوم الحاسوببكالوريوس18422

ا يحث  محمود عبيدات20160173050علوم الحاسوببكالوريوس18423 أنثىمن 

ذكرمحمد نزيه علي كنعان20160173051علوم الحاسوببكالوريوس18424

ذكركرم بدر اسماعيل البدارنه20160173052علوم الحاسوببكالوريوس18425

ي20160173053علوم الحاسوببكالوريوس18426
ن محمود النونر ن امي  أنثىياسمي 

ذكرايهاب فارس عاهد النصن 20160173054علوم الحاسوببكالوريوس18427

ي20160173055علوم الحاسوببكالوريوس18428 ذكرمحمد سعيد صالح الزعث 

ذكرعدي محمد علي طالفحه20160173056علوم الحاسوببكالوريوس18429

ار ملكاوي20160173057علوم الحاسوببكالوريوس18430 اء رامي رصن ذكرالن 

ل النعيمي20160173058علوم الحاسوببكالوريوس18431 ن أنثىاالء خالد منن 

ذكراحمد محمد علي حسن العمري20160173059علوم الحاسوببكالوريوس18432

ي20160173060علوم الحاسوببكالوريوس18433  فهد مثقال مرج 
ذكربشر

ذكرفيصل الدين طارق فيصل عمر20160173061علوم الحاسوببكالوريوس18434

ذكرعمار محمد نايف عساف20160173062علوم الحاسوببكالوريوس18435

أنثىغفران سليمان عبدالقادر خطاطبه20160173063علوم الحاسوببكالوريوس18436

أنثىبتول احمد عبد الطوالبه20160173064علوم الحاسوببكالوريوس18437

أنثىسندس محمود فرحان الحواري20160173065علوم الحاسوببكالوريوس18438

ذكرنورالدين رائد محمد ابوالحسن20162173003علوم الحاسوببكالوريوس18439

مان20162173004علوم الحاسوببكالوريوس18440 ذكرمحمد كفاح صالح الشر

ذكرعدنان مازن محمود الشبول20162173005علوم الحاسوببكالوريوس18441

ذكروليد خالد احمد مساعده20162173007علوم الحاسوببكالوريوس18442

ي20162173009علوم الحاسوببكالوريوس18443
ذكروليد سعيد محمد المشثن

ذكرليث خازر محمد العزام20162173011علوم الحاسوببكالوريوس18444

ذكراحمد رافع خلف العاصم20162173012علوم الحاسوببكالوريوس18445

ذكرورد جمال محمد حسن20162173013علوم الحاسوببكالوريوس18446

ف احمد رسور الشناق20162173015علوم الحاسوببكالوريوس18447 ذكرارسر

ذكراحمد هشام تركي خصاونه20162173016علوم الحاسوببكالوريوس18448

ذكرمحمد عبدالعزيز عبدالرحمن العمري20162173017علوم الحاسوببكالوريوس18449

ذكرخالد محمد خالد الدويرى20162173019علوم الحاسوببكالوريوس18450

ذكرابراهيم زهن  صالح تفاحه20162173020علوم الحاسوببكالوريوس18451

ذكرابراهيم سلطان فالح الحايك20162173021علوم الحاسوببكالوريوس18452

ذكراسالم عاطف قاسم سناجله20162173022علوم الحاسوببكالوريوس18453

ذكررامي غانم نجم غانم20162173023علوم الحاسوببكالوريوس18454

ذكراحمد عبدالرؤوف توفيق سعد الدين20162173024علوم الحاسوببكالوريوس18455

ذكرعبدالفتاح هشام عبدالفتاح حمود20162173025علوم الحاسوببكالوريوس18456

ذكرنبيل بسام عايد عياد20162173026علوم الحاسوببكالوريوس18457

ذكريحث  بدرالدين خلف ابراهيم20162173027علوم الحاسوببكالوريوس18458

ي عبدالفتاح20162173029علوم الحاسوببكالوريوس18459
أنثىتيماء جهاد حسثن

ذكرمحمد زياد ابراهيم الدويري20162173030علوم الحاسوببكالوريوس18460

ذكرمحمود عيس علي جراروه20162173031علوم الحاسوببكالوريوس18461

ذكرمالك احمد محمد راشد20162173032علوم الحاسوببكالوريوس18462
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ذكراحمد صالح محمود حمدي20162173033علوم الحاسوببكالوريوس18463

ي20090174136نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18464 ذكرمحمد علي محمد الزعث 

أنثىخالده وليد محمود عزام20090174137نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18465

والء عبدالحليم سالم ابو معاىلي20090174139نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18466
أنثى

ذكرعدي جزاع طنا الرويلي20092174044نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18467

أنثىنانسي علي مصطفن قوقزه20100174115نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18468

ذكركرم عمر محمد االيوب20100174116نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18469

أنثىرسى حمزه حسن ابداح20100174130نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18470

ن20100174131نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18471 ذكررامي معن حسن الشيحي 

ن المحمد20100174132نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18472 ذكرمالك عبدهللا حسي 

سهن  صالح علي العبد هللا20100174134نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18473
أنثى

ن بدر العمري20100174135نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18474 ن حسي  أنثىلي 

ذكرعلي حسن علي طلفاح20102174004نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18475

ي يوسف الداود20102174039نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18476
ذكرعبد الباسط هانن

ي20110174003نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18477
ن محمود المومثن ذكرفارس امي 

ذكرعدي زياد علي الملكاوي20110174006نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18478

ي20110174049نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18479
أنثىحال سمن  قاسم المومثن

ذكرمحمد سالم عبد المعظي برغال20110174112نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18480

ذكرمنصور احمد منصور الشيوخ20110174128نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18481

أنثىارساء نضال صالح الجدايه20110174132نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18482

أنثىشيماء وضاح محمود الوادي20110174133نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18483

ي20110174134نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18484 أنثىروان هشام عبدهللا الزعث 

ي20110174136نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18485
ذكرمحمود عاطف محمود دلقمونن

أنثىهديل محمد احمد الشياب20110174137نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18486

ي20110174138نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18487 ذكرحمزه مأمون شكري الزعث 

أنثىسارة احمد محمد غرايبه20110174139نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18488

أنثىسهن  حسان ساكت الزغول20110174140نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18489

أنثىوالء مروان خالد المحاميد20110174141نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18490

ذكرمحمد عدنان ابراهيم عبيدات20110174142نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18491

منار سالم علي المنسي20110174143نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18492
أنثى

ي اسماعيل20112174036نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18493
ذكرعبدهللا محمود خالد بثن

أنثىهبه اسماعيل عبدهللا الصوماىلي20112174037نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18494

ذكربكر فالح عبدالقادر البشابشه20112174039نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18495

أنثىروان نرص يوسف الشطناوي20112174042نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18496

رندا علي شاكر قواسمي20112174044نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18497
أنثى

أنثىبتول موفق ماجد الخطيب20112174045نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18498

ي20112174046نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18499
أنثىهيا سمن  ايوب ريحانن

ذكرعباده مصطفن محمد قوبر20112174047نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18500

ذكرمالك زهن  يوسف معايعه20112174050نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18501

ذكرمحمد احمد عبدهللا القضاة20112174051نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18502

أنثىمرح ابراهيم محمود عماري     20120174003نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18503

أنثىتفر قاسم محمود الشياب20120174019نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18504

أنثىسندس وليد خالد هنداوي     20120174037نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18505

ذكرابراهيم عبدالجواد عبدالهادي الطيظي  20120174042نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18506

ذكرعرب بسام سالم دواغره     20120174045نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18507

ي     20120174047نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18508
أنثىاحالم عماد احمد السليثر

ي     20120174051نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18509
أنثىعال عمر عبدهللا المدنن

ذكراحمد باسم احمد عواد      20120174055نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18510

ذكرابراهيم محمد جودت ندى     20120174059نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18511

ذكرمعاذ محمد زهدى خليل      20120174061نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18512

ي عارف القضاه     20120174067نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18513
أنثىاسيل هانن
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أنثىابتهال سلطان حامد الجالبنه    20120174068نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18514

ات    20120174069نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18515 ن ن حيدر ابراهيم عنن  أنثىياسمي 

أنثىعائشة ممدوح حلمي الصباغ     20120174075نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18516

ي بكر     20120174080نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18517
ديمه زياد علي بثن

أنثى

أنثىلم خالد سامح عبيدات     20120174091نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18518

ذكرعمر احمد محمود بطيحه20120174092نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18519

أنثىتسنيم احمد عبد حنيف20120174094نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18520

أنثىفرات عبدالنارص عبدالكريم طاهات  20120174096نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18521

ذكربندر احمد مبارك عامر20120174103نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18522

ي20120174106نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18523
أنثىدعاء ناجح محمود المومثن

أنثىبلقيس محمد عوده الرفوع20120174109نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18524

أنثىمالك يوسف جدعان سالم     20120174120نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18525

ذكر"دخل هللا" "دخل هللا"منيب علي 20120174121نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18526

ذكرمروان سليمان مصطفن الشكري20120174124نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18527

مي نضال فاروق فندي20120174127نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18528
أنثى

أنثىآيه فراس محمد خصاونه20120174128نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18529

ذكرخالد عمر احمد مرضاح20120174131نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18530

أنثىريم تيسن  محمد بواعنه     20120174133نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18531

هديل بالل علي الشبار     20120174136نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18532
أنثى

ديمه سامي احمد الصمادي20120174137نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18533
أنثى

ذكرصهيب سامر محمد عيد التل20120174138نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18534

أنثىارساء نبيل بدوي المالىحي20120174139نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18535

ذكرنبيل محمد احمد داود      20120174142نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18536

ذكرسيف بسام كامل الخوالده20120174143نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18537

مي عاطف اسماعيل الجراح     20120174144نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18538
أنثى

نورسان فواز احمد عقيلي20120174146نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18539
أنثى

 علي بدندي      20120174147نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18540
ن أنثىاسيل حسي 

ن20120174149نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18541 ي ياسي 
أنثىالرا احمد محمد بثن

رشا علي يوسف عبد عواد20120174150نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18542
أنثى

أنثىروان خالد كامل الربابعه     20120174151نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18543

ن20120174152نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18544 ي ياسي 
أنثىاديم رسالن احمد بثن

أنثىاثار سعيد محمد سعيد االخطيب20120174153نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18545

 علي محمد الدراوشه    20120174154نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18546
ن أنثىياسمي 

ايه محمد علي العبدهللا     20120174155نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18547
أنثى

ذكرسليم محمد سليمان اللحام20120174156نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18548

أنثىاسيل راتب عبدالكريم ابو عبطه20120174157نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18549

ن النسور20120174158نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18550 ذكراحمد عاطف عبدهللا ابو ياسي 

أنثىوفاء زهن  عوض ابو ارواق20120174159نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18551

ذكرعبدهللا محمود محمد البصول20120174160نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18552

أنثىسنابل عبدالكريم عبدالفتاح قنو20120174161نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18553

كنار سامي احمد العواوده     20120174162نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18554
أنثى

ى قنديل      20120174163نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18555 ذكرعادل علي صن 

ي20120174164نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18556
أنثىبلقيس فواز فالح المومثن

ذكرادريس محمد موىس الشبول     20120174165نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18557

ي20122174011نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18558
أنثىتسنيم نعيم  محمود المومثن

كات20122174015نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18559 ذكرصخر مازن محمود الن 

ذكراحمد مصطفن احمد ابوخليل20122174028نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18560

أنثىالرا رائد سليمان ابو رسايا20122174037نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18561

ي فياض20122174039نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18562
 علي موىس بثن

ن أنثىحني 

أنثىلم مصطفن عبدهللا القضاه20122174041نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18563

ذكريوسف اياد يوسف العريان20122174043نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18564
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ي20122174044نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18565
ن موافن ن هشام ياسي  ذكرياسي 

ذكركريم شاكر ضامن ايوب20122174046نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18566

أنثىنور يوسف محمود ابو منصور20122174049نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18567

ي طه20122174050نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18568
 علي بثن

ذكريونس مصطفن

أنثىمجد محمد فاضل الجوده20122174052نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18569

أنثىتبارك رياض محمد القضاه20122174053نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18570

ذكرمجد فارس نارص البواب20122174054نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18571

ذكرعمران عمر محمد الشقران20122174055نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18572

أنثىهنادي محمود سعيد ابوغزله20122174056نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18573

أنثىريما اسماعيل هاشم الجراح    20122174057نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18574

أنثىميس يحث  نواف ابو سالم20122174058نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18575

عه20122174059نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18576 أنثىميماس خلف علي الشر

ن السماره20122174060نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18577 ذكراحمد عمر حسي 

ذكرصهيب امجد عبدهللا الدرويش20130174003نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18578

وق احمد مصطفن شعبوط20130174004نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18579 أنثىرسر

أنثىهيا حسن عليان غزاوى20130174005نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18580

أنثىعبن  عبدهللا سليمان الغزو20130174006نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18581

نهاد سامي ابراهيم قمر20130174007نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18582
أنثى

ذكرمحمد احمد فالح البشابشه20130174008نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18583

أنثىركسام خالد محمد غزو20130174011نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18584

أنثىمنه هللا نزيه عبدالعزيز البطوش20130174012نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18585

ذكرمحمد اياد محمد ابوشهاب20130174013نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18586

أنثىساجده جهاد يوسف عتوم20130174014نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18587

أنثىروان عبدهللا محمد ابودلو20130174015نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18588

ذكرعلي عبدالحميد محمد القضاه20130174016نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18589

ي سالمه20130174017نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18590
أنثىروان راتب رشيد بثن

أنثىروان عماد احمد الحوري20130174019نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18591

أنثىهبه خليل محمد سلمي20130174020نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18592

ى عبدهللا حسن العمرى20130174023نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18593 أنثىبشر

أنثىنجوى بسام محمد عمور20130174024نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18594

ن فائق احمد خصاونه20130174025نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18595 أنثىحني 

 علي الغرايبه20130174026نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18596
ن أنثىزهور حسي 

أنثىالنا محمود محمد الجوارنه20130174027نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18597

ي يونس20130174028نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18598
أنثىدعاء صالح محمد بثن

أنثىوالء عبدالكريم مصطفن عتوم20130174031نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18599

أنثىساره جميل سعيد عثامنه20130174033نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18600

ي النعيمي20130174034نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18601
أنثىرغد ظاهر مفضن

أنثىدانا جمال عبدالسميع سالمه20130174036نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18602

أنثىرزان مراد محمود عيارصه20130174037نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18603

مي غازى ضيفاهلل درويش20130174038نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18604
أنثى

أنثىوفاء خليل محمد دقامسه20130174039نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18605

أنثىماريا عيد عيد عبدالرزاق20130174040نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18606

أنثىوسل عبدالرؤوف عبدهللا شطناوى20130174044نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18607

ع20130174045نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18608 ذكرمحمود سليمان ابراهيم الشر

أنثىاصاله عبدهللا عوض الدويرى20130174047نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18609

أنثىدعاء جمال سعود الزبيدى20130174049نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18610

ن محمد الرفاعي20130174053نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18611 ذكرمحمد امي 

أنثىندى محمد عبدالقادر حمد20130174054نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18612

أنثىمرح احمد عبدالقادر الخطيب20130174058نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18613

أنثىاسيل يوسف محمود عبدالرزاق20130174059نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18614

ي20130174061نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18615 أنثىعال عبدهللا محمد الزعث 
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ي20130174062نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18616 ذكرمعاذ عبدالكريم خليف الزعث 

ن راتب ممدوح عبيدات20130174063نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18617 أنثىدالي 

أنثىدانيه خليل محمد الصمادي20130174064نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18618

ه علي محمود القريشات20130174067نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18619 امن 
أنثى

أنثىعال حسن عبدهللا أبوفارس20130174068نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18620

ي20130174069نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18621 أنثىدعاء احمد ابراهيم الناج 

أنثىاالء محمد محمود العنانبه20130174070نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18622

ي20130174071نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18623
أنثىزهره عبدالكريم محمد الحورانن

ن محمد عثمان20130174073نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18624 ذكرليث تحسي 

ذكرمحمد عبدالسالم مزعل الذيابات20130174074نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18625

ن دواغره20130174075نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18626 ذكرقضي رائد امي 

أنثىهيا نارص حسن الشويات20130174076نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18627

ي20130174077نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18628
ذكركليم هللا ضيف هللا فليح المومثن

أنثىهاله احمد خلف مسالمه20130174078نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18629

ي20130174079نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18630 ذكرعالء عبدالرحمن قسيم الزعث 

ي20130174083نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18631
ذكرعبدالرحمن ابراهيم عوض الطريثن

أنثىامنة عبدالىحي اسماعيل السلمان20130174084نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18632

ي20130174089نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18633 ذكرليث محمد سعد الزعث 

ذكريزن عمر محمد القرعان20130174093نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18634

أنثىبنان مشهور حسن الجوارنه20130174096نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18635

ن محمد مكرد20130174098نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18636 أنثىلمياء عبدالمعي 

ذكرايش عاطف عبدهللا القضاه20130174101نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18637

ي صالح الغرايبه20130174103نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18638
أنثىسمر عونن

أنثىارساء فيصل خليفه عبابنه20130174105نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18639

أنثىنوره اسماعيل خليل أبوصهيون20130174106نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18640

ذكركرم غسان جدوع كنعان20130174107نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18641

ن عدنان حسن الفرات20130174109نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18642 أنثىياسمي 

ي20130174110نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18643
ي حسن جعبانن

ن هانن أنثىنارمي 

ذكرراشد شحاده محمود النعسان20130174111نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18644

ي20130174113نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18645 ذكرعمر عزام بركات الزعث 

أنثىشذى بالل محمد جوابره20130174114نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18646

ي20130174115نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18647
ذكريزن يحث  محمود العجلونن

أنثىارساء قاسم محمد مقدادي20130174117نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18648

ي20130174118نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18649 اميمه باسم محمد الزعث 
أنثى

االء رائد علي حجازي20130174119نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18650
أنثى

ذكرمحمد خن  صالح عبدالعزيز اليوسف20130174120نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18651

أنثىرهام حسن احمد حمدان20130174121نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18652

أنثىمرح عبدهللا محمود النعسان20130174122نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18653

ذكرمحمد عمر محمد المغيض20130174123نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18654

أنثىغدير محمود رسور معابره20130174124نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18655

ذكرخالد فيصل عواد مياس20130174125نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18656

أنثىضىح احمد يوسف الصبيح20130174126نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18657

أنثىفرح سلطان عوده الشيوخ20130174127نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18658

أنثىلينا عادل عبدالرحمن الروسان20130174128نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18659

أنثىافنان خالد صالح احمد20130174129نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18660

أنثىشادن محمد احمد معابره20130174130نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18661

ن عقله الشياب20130174131نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18662 أنثىنىه حسي 

ن موىس زغول20130174132نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18663 ذكراسامه حسي 

أنثىهند سيف الدين سليمان السيوف20130174133نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18664

ذكرهادي احمد فريد غرايبه20132174001نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18665

ذكرزكريا صبىحي محمد قطيش20132174003نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18666
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أنثىحنان يوسف ابراهيم طسلق20132174006نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18667

ذكرفادي عيد فرحان الرزقاهلل20132174011نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18668

ي ايوب20132174012نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18669
ن يوسف بثن ذكريوسف امي 

ذكريزيد سعيد محمد البصول20132174016نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18670

ذكرضياء جالل عبدالهادى مالح20132174021نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18671

ذكراحمد فالح سليمان الخطيب20132174022نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18672

أنثىنور يحث  ابراهيم طسلق20132174029نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18673

ذكرمحمد احمد محمود الشلول20132174030نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18674

أنثىصفاء رياض حسن الدلكي20132174031نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18675

ذكررأفت علي محمد قواقزه20132174032نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18676

ذكرمحمد بسام محمد الرشيدات20132174033نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18677

أنثىارساء محمد احمد اليوسف20132174034نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18678

أنثىسوار صالح محمد الحراحشة20132174035نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18679

ي20132174036نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18680 داليا خالد عبدالعزيز الزعث 
أنثى

ذكرغيث  غسان اسعد الشخشن 20132174037نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18681

أنثىضىح محمد عبدالرحمن حتامله20132174038نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18682

ي20132174039نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18683 ذكرغيث  مازن سعيد مرج 

مي نارص محمد الزبون20132174040نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18684
أنثى

ذكرعالء محمد روجي سالمه20132174041نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18685

ي20140174002نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18686
 علي فثن

ن ذكرزيد تحسي 

أنثىحنان عبد هللا محمد عوض20140174004نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18687

أنثىمريم زكريا مطلق مقدادى20140174005نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18688

أنثىسهن  عماد محمد الرشدان20140174007نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18689

ن سمن  احمد عوده20140174008نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18690 أنثىحني 

ن20140174010نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18691 ن كمال محمد غي  أنثىحني 

ذكرعبدهللا عزام محمد محسن20140174011نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18692

ات20140174012نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18693 ن سلسبيال علي يونس عنن 
أنثى

ن محمد غزو20140174015نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18694 أنثىدينا حسي 

ن العمرات20140174016نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18695 ساىلي موىس حسي 
أنثى

أنثىبيان هشام حسن الصمادى20140174017نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18696

ن عصام عبدالهادي بدوي20140174018نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18697 أنثىياسمي 

أنثىرناتا عبدالسالم اسعد خطاطبه20140174019نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18698

أنثىدينا محمد كامل حنداش20140174020نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18699

أنثىلينا خالد يونس ابوصهيون20140174021نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18700

ذكرعمار قاسم احمد الرشيدات20140174022نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18701

ي20140174023نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18702
أنثىاسالم غالب رافع القاضن

ن20140174025نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18703 ي ياسي 
أنثىوسام عبدالحميد محمد بثن

ي20140174026نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18704
أنثىآالء موىس فرج الجهمانن

أنثىفدوى عبدهللا محمد الجراح20140174029نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18705

أنثىسناء يوسف محمود ابوالعسل20140174030نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18706

ن البدارنه20140174032نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18707 ن امي  أنثىريام حسي 

ي20140174033نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18708  رائد فرحان الشلث 
ن أنثىلي 

أنثىضىح عبدالكريم قاسم مخادمه20140174034نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18709

أنثىرنيم خالد موىس ابوالهيجاء20140174035نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18710

ي مصطفن20140174038نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18711
عال محمد علي بثن

أنثى

أنثىشهد بالل رفيق المصلح20140174039نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18712

أنثىوالء خلف يوسف سماره20140174041نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18713

أنثىروان مصطفن حسن المرصى20140174042نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18714

أنثىبثينه حيدر محمد ابوسته20140174043نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18715

أنثىاسماء جن  جادهللا الفواخره20140174044نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18716

ن محمود عبدالحفيظ الذيب20140174046نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18717 أنثىياسمي 

367/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

ذكراحمد محمد شهاب الحمد20140174047نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18718

أنثىارساء حسن احمد الهزايمه20140174048نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18719

ن سمن  سالم ظاهر20140174049نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18720 أنثىنرمي 

أنثىمها ابراهيم رمضان فرج هللا20140174050نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18721

أنثىرغد فواز احمد خويلد20140174051نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18722

ن محامده20140174052نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18723 ذكرمثثن محمد حسي 

أنثىسوار كمال احمد نعامنه20140174053نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18724

أنثىعال امجد عبدالحميد ذيب20140174054نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18725

أنثىعرين فؤاد محمد ابو زريق20140174055نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18726

أنثىايه نواف جمعه العوضات20140174056نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18727

ي عبدهللا طبيشات20140174057نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18728
أنثىالعنود راضن

ذكرنادر فهد محمد شهاب20140174058نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18729

ار ملكاوي20140174059نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18730 مرح رامي رصن
أنثى

ذكراياس جمال صيتان ابو عاشور20140174060نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18731

أنثىشام واصف عبدالرحمن الغرايبه20140174064نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18732

ذكرخالد حسان يوسف عكور20140174065نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18733

ذكرعاصم تيسن  سليم عمارين20140174066نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18734

ذكربشار محمد عبدالقادر العمري20140174067نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18735

أنثىرشا اسماعيل عبد عواوده20140174068نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18736

ي ابو ناعمه20140174069نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18737
أنثىفرح سمن  راضن

أنثىرند نوفان محمد خصاونه20140174070نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18738

ن احمد الحامد20140174071نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18739 ذكرحمزه امي 

ذكرمحمدجواد محمدمعن  العمري العقيلي20142174001نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18740

ي20142174002نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18741
ذكرغياث فيصل  نعسانن

ذكرعدنان غسان سالم عبدهللا20142174003نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18742

ذكرصايل محمد صايل ابو عليقه20142174008نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18743

ذكركامل مروان كامل عبدهللا20142174010نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18744

أنثىسفينه دلهاتو  اسحق20142174012نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18745

ذكرحسن كمال حسن عبدالعال20142174013نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18746

ي20142174014نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18747
ذكرعبدالعزيز ردفان احمد الرياىسر

ذكرقضي هشام عبد الرحمن غرايبه20142174018نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18748

النا ماهر علي الرواشده20142174019نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18749
أنثى

دانه حمدي محمود الخليلي20142174022نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18750
أنثى

ذكربشن  سليمان ابو بكر 20142174023نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18751

ي  20142174024نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18752
ذكرمحمد ثانن

ذكراسماعيل امينو  دمبو20142174025نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18753

ير20150174003نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18754 ن أنثىمرح وائل محمد جنن

أنثىكلودين محمد حمد عوادين20150174004نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18755

ذكرعامر ضياءالدين فياض ريال20150174005نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18756

ى نمر العمر20150174006نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18757 أنثىشذى محمدخن 

ذكراحمد نضال عدنان ابوالعافيه20150174007نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18758

أنثىاالء يوسف توفيق فرحات20150174009نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18759

ن مصطفن الدوالت20150174010نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18760 أنثىسدوس حسي 

 علي محمد الصمادى20150174011نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18761
ن أنثىحني 

أنثىسهام سفيان احمد قبالن20150174012نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18762

ذكرسعد احمد سليمان شقاقحه20150174014نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18763

أنثىارساء محمد احمد عودات20150174015نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18764

ن موىس قدوره20150174016نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18765 ذكرمحمد حسي 

والء ايمن فهيم علي20150174018نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18766
أنثى

ن مطر احمد الدرابسه20150174019نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18767 أنثىنيفي 

ي20150174021نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18768
أنثىتيماء حسن احمد البوريثن
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ي العتال20150174022نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18769 أنثىمالك ابراهيم خن 

أنثىديمه عثمان يوسف حمو20150174023نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18770

ي قاسم20150174024نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18771
ي علي بثن

ذكرعبداالله هانن

ذكرباسل اسماعيل محمد عالوي20150174025نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18772

وع20150174027نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18773 أنثىشهد امجد مفلح الشر

نور عصام علي صفوري20150174028نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18774
أنثى

ذكرعبدالعزيز عثمان محمد الزبط20150174030نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18775

ال سعيد احمد ابوالوى20150174031نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18776 أنثىمن 

أنثىضىح احمد عبدهللا النمراوى20150174033نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18777

أنثىسلسبيل غسان سعيد ابوالرب20150174034نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18778

ن العمرى20150174035نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18779 أنثىبتول عمر حسي 

ي بكر20150174036نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18780
تيماء محمد علي بثن

أنثى

ذكرمحمود راغب احمد جرادات20150174037نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18781

تقوى تركي سالم الغرايبه20150174038نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18782
أنثى

أنثىسوسن موىس محمد محمد20150174039نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18783

ي20150174040نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18784
أنثىتسنيم محمد بدرى المدنن

بنان علي عبدالحميد الكساسبه20150174043نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18785
أنثى

أنثىشهد باسل محمد رشيد مصطفن20150174044نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18786

ذكرخالد تركي يوسف العناقره20150174045نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18787

أنثىاسماء محمدخن  صالح عبابنه20150174047نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18788

ذكرعمر سمن  محمد كنعان20150174049نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18789

أنثىسىح  غسان محمود شطناوي20150174050نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18790

أنثىرند سمور ايوب حداد20150174051نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18791

عه20150174054نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18792 ي محمود قاسم الشر
أنثىتهانن

ذكرسليمان احمد سليمان المحمد20150174055نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18793

ي20150174056نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18794
ذكرحمزه محمد علي طعانن

أنثىرند محمد كمال حجازى20150174059نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18795

ذكرسالم رسمي يوسف موىس20150174060نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18796

ذكرعمار عمر عبد الخطيب20150174061نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18797

ن محمود عبد الكريم الخطيب20150174062نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18798 أنثىلي 

ن القواسمي20150174063نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18799 أنثىفرح عبدالكريم حسي 

أنثىايمان محمدرشسد متعب البطاينه20150174066نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18800

ذكرمؤمن بسام محمود سالمه20150174067نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18801

أنثىازهار محمد نعيم ابوليل20150174070نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18802

أنثىميس خليل علي الخصاونه20150174072نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18803

أنثىايناس احمد خالد االحمد20150174073نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18804

ذكرمحمد غالب محمد الشياب20150174074نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18805

ي خالد20150174075نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18806
أنثىتسنيم محمد ابراهيم بثن

ذكريزن مامون محمد هادي حرزهللا20152174003نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18807

ذكرزياد خلدون يعقوب مراد20152174005نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18808

ذكرسامي كمال سامي الرشيدات20152174006نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18809

ذكرحمزه حسان محمدزكريا االمعري20152174008نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18810

ذكرمحمد خالد امن  الصاوى20152174013نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18811

ذكرعامر علي عيس ملكاوي20152174017نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18812

ذكرصهيب شاهر حسن قرباع20152174018نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18813

ذكرعبيده رائد سعيد التاح20152174019نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18814

ي20152174020نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18815
ذكرزياد باسل حنا المارديثن

ي نرص20152174022نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18816
أنثىروان بسام جميل بثن

أنثىهبه احمد محمد بطاينه20152174025نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18817

ذكرمحمد منذر رشاد يوسف20152174027نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18818

ذكرعبد الرحمن خالد عبد الرحمن السعدي20152174029نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18819
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ن التل20152174030نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18820 ذكرصقر سمن  حسي 

أنثىسالم حسن طالل ملكاوي20160174001نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18821

أنثىرغد نايف محمود ابوعاقوله20160174002نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18822

ي قبيالوي20160174003نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18823
ذكرفاخرالدين مؤيد عوده لطفن

أنثىغيد محمد وليد عبداللطيف موىس20160174004نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18824

أنثىمالك عبدهللا محمد ملكاوي20160174005نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18825

ي20160174006نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18826
أنثىدانيا محمد احمد المومثن

ي عبدالكريم اغا20160174007نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18827
أنثىتاال هانن

ي عبدالكريم اغا20160174008نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18828
أنثىرند هانن

أنثىاسيل راغب يوسف مقاطف20160174009نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18829

ذكراحمد نايف علي رفيع20160174010نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18830

ي20160174013نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18831
سوزان محمد علي الحلبونن

أنثى

ع20160174015نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18832 ن اياد ماجد الشر أنثىنرمي 

أنثىهبه حسان فخرى الزغول20160174017نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18833

أنثىبراءه عبدالخالق عبدالقادر ابوجبل20160174018نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18834

مجد صالح رويلي خمايسه20160174019نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18835
أنثى

أنثىارساء خالد كامل العوض20160174020نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18836

دنيا صفوان تركي البطاينه20160174021نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18837
أنثى

أنثىهبه محمد يوسف الرواشده20160174022نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18838

أنثىهيا محمد يوسف الرواشده20160174023نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18839

ذكرابراهيم كمال محمد بدوي20160174024نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18840

أنثىرزان منن  نارص قبالن20160174025نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18841

 ابراهيم علي رواشده20160174026نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18842
ن ذكرحسي 

ي20160174028نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18843 رؤى عمر احمد الزعث 
أنثى

ن20160174030نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18844 ذكرمؤيد معتصم سليمان الحسي 

أنثىسىح  شمسي علي العمرات20160174031نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18845

أنثىصفاء عبدالرحمن حسن البالونه20160174032نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18846

أنثىلم محمد خالد الغدران20160174033نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18847

ذكرمعاويه فايز كايد الحمايل20160174036نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18848

يده20160174037نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18849 أنثىسمر محمد اديب صالح الشر

وق باسل حسن حماد20160174039نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18850 أنثىرسر

أنثىبيان وليد احمد السيد20160174040نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18851

النا احمد علي احمد20160174041نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18852
أنثى

ذكرعكرمه احمد عليان البلص20160174042نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18853

ذكركرم جارس محمود ابونارص20160174043نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18854

ي بكر20160174044نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18855
ثراء محمد علي بثن

أنثى

ذكرمحمد اسماعيل معروف عبدهللا20160174046نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18856

االء قاسم محمد مرعي20160174047نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18857
أنثى

ي20160174048نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18858
ي هانن

ذكرشاهر احمد سليم بثن

أنثىبيان فايز صالح حميدات20160174049نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18859

ي ضيفاهلل حناوي20160174050نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18860 أنثىرهف ناج 

هبه وليد زكي خصاونه20160174051نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18861
أنثى

ذكرحمزه اسد احمد جنيدات20160174052نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18862

ي20160174053نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18863
ذكرطارق احمد علي الطعانن

ذكرعبدهللا محمود محمود علي صقر20162174001نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18864

ذكرنواف نوفان جودت الطويل20162174004نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18865

ذكرمحمد نبيل عوض العظامات20162174008نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18866

ذكرمحمد عبدهللا خليفة خابور20162174010نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18867

ذكروسيم عصمت توفيق عويس20162174012نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18868

أنثىنشين عبدالباسط محمد رواشده20162174013نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18869

ذكرعماد باسل وديع عويس20162174014نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18870
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أنثىجيان محمد خلف ملكاوي20162174015نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18871

ن هنانده20162174016نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18872 ذكرعبدهللا سامح حسي 

ايه فريد علي العمر20162174017نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18873
أنثى

ذكراحمد قاسم احمد رواشده20162174018نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18874

ذكركرم خالد نارص غرايبه20162174019نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18875

س20162174020نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18876 ذكرجهاد محمد علي مىحي الدين بين 

أنثىروان منترص محمد مهانوه20162174021نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18877

ذكرصفوان نذير فالح رواشده20162174022نظم المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس18878

ذكرعبدالوهاب محمد عوض رمضان20090175012هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18879

أنثىايمان سليمان محمد النعيمات20100175008هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18880

أنثىجهان جهاد محمود عبابنه20100175022هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18881

ذكراسامه احمد كايد مقدادى20100175046هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18882

ذكرليث باسم بدر الدين الوديان20100175063هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18883

ن20100175064هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18884 أنثىسالم فخري محمود شواهي 

ذكرعبد الرحمن بالل محمد مسلم20102175009هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18885

ذكرالحسن هيثم حسن حساسنه20102175035هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18886

ي صالح قواسمه20102175044هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18887
ن هانن أنثىحني 

ذكراحمد عمر يوسف برهوش20102175046هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18888

أنثىغدير خالد كساب المرصى20102175047هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18889

أنثىوفاء رائد عبدهللا جرادات20102175049هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18890

يده20110175001هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18891 أنثىدينا عبدهللا محمد الشر

أنثىايمان محمد مصلح الفرجات20110175019هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18892

أنثىايه احمد سليمان المهيد20110175033هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18893

أنثىضياء مالك احمد البداينه20110175046هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18894

أنثىليل وليد خالد هنداوي20110175052هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18895

ي20110175055هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18896
أنثىوجدان منذر عطاهللا المومثن

أنثىروان زهن  سامح بطاينه20110175066هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18897

ن كمال عقيل عتوم20110175068هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18898 أنثىحني 

ذكرزيد احمد عثمان مسلط20110175069هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18899

ذكرمحمد يىحي احمد طواها20110175072هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18900

ذكراحمد محمد حمزه منارصه20110175073هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18901

ذكرجهاد اياد جمال ايوب20112175001هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18902

ن20112175010هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18903 ذكرعبدالرحمن مبتسم أحمد أبو حسي 

أنثىمرح عمر عز الدين الحوري20112175021هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18904

ذكرسيف فوزي سيلمان عازر20112175027هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18905

ي20112175030هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18906 ذكرمحمد رزق محمد الزعث 

ذكرمحمد عصام محمد الجراح20112175033هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18907

ي عطا20112175044هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18908
أنثىاسيا طارق محمد بثن

ذكرمحمد محمدسمن   الخالدي20112175052هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18909

ذكرالعز عبدالسالم محمدعلي  بطاينه20112175058هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18910

روان رائد علي خاليله20112175060هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18911
أنثى

أنثىارساء خليل محمود النادي     20120175003هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18912

ن محمد كايد عبيدات     20120175006هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18913 أنثىلجي 

أنثىغدير وليد احمد ابودية20120175007هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18914

ذكريوسف يارس فريد  حادر20120175008هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18915

ي ابراهيم نعمان     20120175009هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18916
أنثىساره صدفر

أنثىماري سميح ضيفاهلل الدقامسه    20120175010هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18917

 علي قماج      20120175012هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18918
ن أنثىماريا حسي 

أنثىميس عدنان فالح خطاطبه     20120175014هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18919

ي أبوهنطش     20120175015هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18920
أنثىاالء محمد صافن

أنثىمرام محمد مصطفن الصمادي     20120175016هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18921
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أنثىاسالم عبدهللا محمد القرعان    20120175017هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18922

أنثىفرح موىس محمد العطيوي     20120175018هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18923

أنثىميشه محمد موىس المرصى     20120175019هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18924

أنثىعرين قسيم محمد عبيدات     20120175020هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18925

ذكريزيد رياض احمد الربيع     20120175024هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18926

ات    20120175025هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18927 ذكرمحمد موفق شحاده السمن 

ذكرانس اكرم محمد عبيدات     20120175028هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18928

ذكرمنصور سمن  عيس الشناق     20120175031هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18929

أنثىميس علي عبدالرحمن طوالبه    20120175033هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18930

ذكرصهيب علي عبدهللا الجوارنه    20120175034هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18931

أنثىفرح متعب يوسف الغزاوى     20120175035هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18932

ي   20120175036هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18933
أنثىحال اسماعيل عبدالفتاح الشلخثر

غاده محمد عقله العلي     20120175037هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18934
أنثى

أنثىابرار موىس فائق التاج     20120175038هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18935

ن      20120175039هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18936 ن نارص محمد حسي  أنثىحني 

أنثىضىح قاسم عبدالفتاح الكرمي    20120175042هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18937

ن     20120175043هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18938 ي ياسي 
أنثىتفر محمد مصلح بثن

أنثىديما زياد يارس ابراهيم     20120175044هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18939

ذكرمحمد راتب شاكر فياض      20120175045هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18940

أنثىغيداء صقر اسماعيل البدارنه    20120175046هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18941

ذكراحمد ابراهيم محمود خليفه    20120175049هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18942

ن نازم مصطفن البدارنه    20120175050هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18943 أنثىلجي 

أنثىوسن خالد عبدالمعظي القرارعه   20120175051هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18944

يىحي     20120175053هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18945 أنثىبراءة فايق احمد مسنر

أنثىرؤى محمد صالح سعيد      20120175055هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18946

أنثىنغم جازي سالم الدمانيه     20120175056هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18947

ي     20120175057هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18948
أنثىدانا مالذ سليمان ربضن

أنثىميالن منن  عبدالفتاح سعدون    20120175058هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18949

أنثىوعد عمر زيد العقيل      20120175059هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18950

أنثىايمان محمود يوسف ربابعه     20120175060هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18951

أنثىايمان عبدالمهدى كايد أبواشقن    20120175062هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18952

وق محمد محمود المزرعاوي    20120175065هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18953 أنثىرسر

أنثىشيماء محمد جارس سعايده     20120175066هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18954

 علي أبوعكليك     20120175067هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18955
ن أنثىسحر حسي 

شفاء محمد علي مبارك      20120175070هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18956
أنثى

أنثىعائشه نسيم محمود السعيدين    20120175072هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18957

ذكرفواز ابراهيم فواز ابوزيتون    20120175080هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18958

ات    20120175081هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18959 أنثىاسيل تيسن  محمد النصن 

أنثىانوار يحث  محمد ابراهيم     20120175082هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18960

أنثىلبثن عدنان احمد الرفاعي     20120175084هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18961

أنثىعال حمد احمد القادري     20120175085هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18962

أنثىشفاء فاروق محمد العمرى     20120175086هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18963

ي فواز   20120175088هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18964
وز فايز عبدالقادر بثن أنثىفن 

أنثىغيداء ابراهيم عبدالفتاح عمار   20120175089هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18965

ن العمري     20120175090هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18966 أنثىتسنيم احمد حسي 

ي     20120175091هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18967 شيماء زياد احمد الزعث 
أنثى

ذكرحمزه احمد عبدالرحمن السالم    20120175092هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18968

ذكرعبدالرحمن خالد مطلق عبيدات    20120175093هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18969

ي بشار محمد الخصاونه20120175094هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18970
ذكرهانن

ي     20120175095هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18971
ذكرمراد فراس محمد المومثن

ي ملحم     20120175096هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18972
أنثىدانا محمد احمد بثن
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ذكرباسل محمود خالد كالب20120175097هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18973

ن شتات     20120175098هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18974 أنثىتسبيح جميل حسي 

ي موىس20120175099هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18975
ذكرمزاحم سلطان محمد بثن

أنثىمريم خالد فواز بطاينه20120175101هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18976

ن    20120175102هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18977 ى عبدهللا محمد الزيداني  أنثىبشر

ذكراحمد عادل محمد الحسنات     20120175103هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18978

ي جلبوش     20120175106هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18979
أنثىغدير نظام لطفن

مي علي خلف دراوشه      20120175107هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18980
أنثى

أنثىروان نبيل صالح مهيار     20120175108هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18981

ذكرنورالدين جهاد محمود محاوره20120175109هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18982

ذكروليد خالد عبد الجابر عبد الحافظ20122175001هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18983

ذكررسحان منهل  حسن عبدالقادر20122175003هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18984

ذكرنورس سائد سفيان الخالدي20122175005هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18985

ي20122175008هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18986
ذكرمحمدراغب محمدخالد  الوفانئ

ع20122175009هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18987 ذكرامجد محمد اجود الشر

ذكرعمر عصام محمد سوالمه20122175010هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18988

ذكرمعاذ يوسف محمد مقدادي20122175014هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18989

ذكراحمد هاشم عبدهللا العمري20122175015هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18990

ذكرمحمد مازن محمود جمال20122175018هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18991

ذكرمحمد منذر  نرصهللا20122175022هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18992

ذكرليث باسم عمر حشمه20122175023هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18993

 الهامي20122175024هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18994
ن أنثىاالء ابراهيم حسي 

ذكرعمار  أحمد  عمر20122175027هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18995

ذكرانس سلمان عبد القادر  ابو مسامح20122175028هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18996

ن عبدالرحمن القضاه20122175035هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18997 ذكراحمد امي 

أنثىدانيا سميح محمد دعيس20122175039هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18998

ذكرمجيد احمد السيد مجيد الماجد20122175040هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس18999

ي20122175044هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19000
و المعانن ذكرمحمود وليد خن 

ي عدىلي حجازى20122175045هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19001
ذكراحمد هانن

ذكرمحمد جمال عبدهللا جرادات20122175052هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19002

ذكرحمزه كامل علي المحاميد20122175053هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19003

ذكربسام  يحث   جابر المعمري20122175054هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19004

ذكرايهاب منن  احمد كيوان20122175058هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19005

ي    20130175001هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19006 أنثىهيا عبدالعزيز رفيق السكىح 

أنثىبيان عماد سليمان النابلسي20130175002هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19007

ع20130175003هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19008 ذكرمهند محمد اجود الشر

أنثىحوراء عبدالحميد فريد ملحم20130175004هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19009

أنثىبتول عمر حمزه قديسات20130175005هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19010

أنثىهبه عبدالرزاق احمد حمدى الدباغ20130175006هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19011

ذكرمحمد محمود خالد نرصهللا20130175008هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19012

أنثىلبثن يحث  نهار العرود20130175010هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19013

ي عبدالقادر20130175014هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19014 ذكريزيد سليمان ناج 

ضياء حسن علي شطناوى20130175016هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19015
أنثى

أنثىرنا عبدالرحمن محمد فحماوى20130175017هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19016

مرح علي محمد عبادى20130175018هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19017
أنثى

أنثىمرح فاعور عبدالكريم عبيدات20130175023هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19018

أنثىسمر عبدالعزيز صالح الذيابات20130175024هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19019

أنثىبراء محمود ابراهيم الرشايده20130175025هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19020

ذكرمسلم بالل محمد مسلم20130175027هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19021

أنثىساره صالح محمد المصطفن20130175028هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19022

ن خفاجه20130175029هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19023 أنثىرغد هيثم حسي 
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أنثىرؤى يوسف محمد ابوعليقه20130175030هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19024

أنثىريما رياض حسن عيلوىطي20130175031هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19025

ي العبدهللا20130175033هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19026
أنثىساره محمد الفن

أنثىاسيل محمد بشن  الجراح20130175035هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19027

ذكريحث  منذر ابراهيم كردى20130175036هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19028

أنثىايات نارص سلمان غنيه20130175039هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19029

ذكرمعاذ عماد حسن حسونه20130175040هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19030

أنثىزينه ايمن سالم عبيدات20130175042هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19031

ي عطاهللا الحايك20130175044هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19032
ذكرمحمد وصفن

ن نواف محمد الدعيبس20130175046هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19033 أنثىحني 

بثينه محمد علي الصمادى20130175048هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19034
أنثى

ذكرزيد تيسن  محمد العالونه20130175050هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19035

ذكرمحمد عمر عبدالرووف بدارنه20130175055هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19036

ذكرباسم كمال علي حمد20130175056هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19037

أنثىبراءه عبدهللا سالم غرايبه20130175057هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19038

أنثىريما خالد حسن العودات20130175063هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19039

ي20130175064هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19040 ذكرمحمد فايز سليم الكنىح 

أنثىبيان صالح حسن غرايبه20130175065هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19041

اق محمد اسماعيل العبسي20130175066هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19042 أنثىارسر

ن الغزو20130175069هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19043 أنثىاسيل عوض حسي 

أنثىرزان خليفه حمدان نوافله20130175071هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19044

ي القرعان20130175072هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19045
ي عمر لطفن

ذكرلطفن

أنثىميساء احمد محمد عيارصه20130175073هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19046

ن 20130175074هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19047 ي" محمدسليمان"محمد حسي  ذكرالطيث 

ن احمد محمد زيتون20130175075هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19048 أنثىحني 

ذكرمحمد عبدالكريم مشهور زريق20130175076هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19049

أنثىرانيه محمد نايف المزارى20130175077هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19050

ي عوض القرعان20130175078هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19051
أنثىتقوى لطفن

ي يونس20130175080هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19052
ذكريوسف خليل محمد بثن

ي نرص20130175083هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19053
أنثىنور عبدالكريم احمد بثن

أنثىشذى غسان غريب الدويرى20130175084هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19054

أنثىبتول هشام نسيم البطاينه20130175086هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19055

ذكراحمد عمر عبدهللا بازار20130175087هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19056

ذكرعبدهللا عمر عبدهللا بازار20130175088هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19057

أنثىميسلون احمد جويعد قواسمه20130175089هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19058

أنثىفاطمه محمود فالح خليل20130175090هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19059

ي مفرج20130175093هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19060
هيا علي عبدهللا بثن

أنثى

أنثىرهف فرج احمد الرومي20130175095هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19061

أنثىحوريه هويمل عواد أبوعوده20130175096هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19062

مي جمعه محمود النعسان20130175097هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19063
أنثى

ي20130175100هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19064
أنثىساجده احمد خالد السخثن

براء بالل زكي الجباوى20130175102هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19065
أنثى

ي عطا20130175103هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19066
أنثىانوار منن  محمد بثن

ذكرعبدهللا بسام احمد الرواش20130175104هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19067

أنثىرحمه عادل عوض قرعان20130175105هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19068

ذكرايهاب فراس ممدوح عبيدات20130175106هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19069

أنثىاخالص طارق عبدهللا عيارصه20130175107هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19070

أنثىسميه محمد عبدالقادر الفريحات20130175108هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19071

بتول خالد علي السويدات20130175109هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19072
أنثى

ذكراحمد ابراهيم احمد الردايده20130175110هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19073

ن اكرم حمدان الطويل20130175111هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19074 ذكرامي 
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أنثىعهود جمال احمد الجميعان20130175112هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19075

ذكرمحمدعمار محمدزاهر  الرفاعي20132175001هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19076

ذكرعبدالرحمن مروان  غازي20132175002هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19077

هللا20132175005هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19078 ذكرمحمدملهم محمدعلي  خن 

ذكرمحمد محمدسعيد  كشور20132175006هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19079

ذكردانيال جهاد موىس سويدان20132175009هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19080

أنثىبثينه احمد عبدهللا عودات20132175011هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19081

أنثىمنال قاسم احمد رواشده20132175013هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19082

ي20132175017هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19083
ذكرمحمد محمود رشود مومثن

ذكريارس عاهد حسونه طاهات20132175020هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19084

أنثىحال محمد نايف النسور20132175024هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19085

أنثىالرا ماجد عبدالرحمن الخصاونه20132175025هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19086

ي حمد20132175029هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19087
أنثىهنادي محمد احمد بثن

ذكرخالد احمد  هندي 20132175033هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19088

ذكررعد احمد مصطفن الغول20132175034هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19089

ي يونس20132175038هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19090
أنثىايناس عادل عبدالمجيد بثن

ذكرعبدالفتاح عبدالوهاب حسن الخطيب20132175043هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19091

ذكرطارق حسن أحمد  زيادة20132175045هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19092

ذكراحمد عماد محمد الجراح20132175048هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19093

ذكرعبد هللا منن  عبد هللا الهياجنه20132175052هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19094

ذكراحمد حمدان عوده عبيدهللا20132175053هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19095

ذكرعمر محمد احمد جرادات20132175054هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19096

أنثىايه زيد محمد عالونه20132175055هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19097

أنثىمالك عمر يوسف الشطناوي20132175056هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19098

هللا20132175057هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19099 ذكراحمد حسن عبدالرحمن خن 

أنثىصفاء عمر عوده ابو فارس20132175058هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19100

انسام محمد تركي بكر20140175001هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19101
أنثى

أنثىبراءه محمود حسن ابومحسن20140175002هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19102

أنثىايه غسان يوسف ابودوله20140175004هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19103

ن20140175006هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19104 ي ياسي 
أنثىليناء صادق محمود بثن

ذكرمصعب محمد سالمه الزيادنه20140175007هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19105

أنثىفاطمه خطاب سالم ابوعكليك20140175009هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19106

أنثىغفران محمد احمد عبابنه20140175013هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19107

ع20140175014هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19108 أنثىراما ايمن محمد الشر

ن الطويل20140175015هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19109 أنثىاصاله احمد حسي 

ذكربهاء الدين طلعت احمد محمود20140175018هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19110

مان20140175019هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19111 ذكرسيف الدين عبدالمالك عمر الشر

ن نضال يوسف عبابنه20140175024هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19112 أنثىيقي 

ن20140175026هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19113 ذكرمحمد علي هارون السالمي 

ذكرعاصم عدنان يحث  ابوالهيجاء20140175027هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19114

ي محمود الشياب20140175031هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19115
أنثىعاتكه هانن

أنثىارساء محمود فهمي البطاينه20140175032هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19116

ي عيس20140175033هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19117
أنثىبيان جمال محمد بثن

ن سالمه محاسيس20140175034هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19118 ذكرقضي تحسي 

أنثىنهله سليمان محمد العكش20140175035هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19119

ذكرعبدالسالم فيصل ضامن الضامن20140175036هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19120

ن جميل نمر الفالحات20140175037هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19121 أنثىكرستي 

أنثىروعه محمد شامخ قرعان20140175038هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19122

ي معايعه20140175039هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19123 ذكرزياد بولص جرج 

أنثىاري    ج احمد مصطفن مساعده20140175043هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19124

أنثىحال فايز عبدالكريم القرعان20140175045هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19125
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ذكرعمر بهاء الدين رضا ملكاوى20140175046هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19126

ي القرعان20140175047هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19127
أنثىرغد امجد لطفن

ذكرمحمد وليد علي القواسمه20140175048هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19128

ذكركرم علي سالم البشايره20140175049هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19129

ذكرمحمد هادي احمد قاسم المقابله20140175050هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19130

ي عامر20140175051هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19131
أنثىروان ابراهيم ابراهيم بثن

أنثىاباء خالد محمد مطر20140175052هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19132

ذكرمحمدخن  علي طالب الذينات20140175053هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19133

أنثىسىح  رائد علي خاليله20140175054هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19134

ذكرغيث محمود رياض  شقللي20142175001هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19135

أنثىميسم قاسم اسماعيل قاسم20142175006هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19136

ي عطعوط20142175007هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19137
أنثىفاطمه اليف شوفر

ي20142175010هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19138
أنثىديما ابراهيم جودت طعانن

ي20142175011هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19139 ساره محمد علي الزعث 
أنثى

ذكراحمد محمود صالح ابوشقن 20142175015هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19140

ي20142175018هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19141
أنثىرشا مصطفن محمود سخنيثن

ذكرعبدهللا علي محمد نايف سليمان20142175019هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19142

ي20142175020هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19143
ذكرايهاب احمد علي الطعانن

ذكريزيد احمد علي الصمادي20142175021هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19144

ذكرليث عبدالباسط احمد ابوحماد20150175001هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19145

أنثىساره محمود سليم الحالحله20150175002هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19146

ذكرتامر رائد توفيق معايعه20150175003هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19147

أنثىمالك احمد سليمان اللطايفه20150175004هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19148

عصماء محمد علي منسي20150175005هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19149
أنثى

ذكرعالء ابراهيم نمر ابواصبيح20150175006هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19150

ن سلمان ابوالهيال20150175007هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19151 أنثىرغد حسي 

ذكرعدنان حسن محمد الربيع20150175008هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19152

ي20150175009هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19153
ذكرعلي محمد علي افر

ذكرعمر فضل محمود نعمان20150175010هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19154

مي يوسف احمد نوفل20150175014هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19155
أنثى

ذكرعبدهللا محمد علي الضامن20150175016هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19156

ي محمد العيشان20150175018هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19157
أنثىزينه هانن

أنثىنداء جمال سعود الزبيدى20150175022هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19158

ديما صفوان تركي البطاينه20150175024هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19159
أنثى

ذكرمعاذ فندي يوسف الشناق20150175025هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19160

ن عوده20150175027هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19161 أنثىرشا امجد ياسي 

ي حمد20150175029هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19162
ذكرصالح حافظ مرعي بثن

ان جهاد محمد الخليفات20150175030هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19163 أنثىمن 

أنثىرهف عبدالهادي محمد بدارنه20150175031هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19164

ن20150175033هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19165 ي ياسي 
أنثىثريا صالح محمد بثن

ع20150175035هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19166 أنثىايه يوسف عبدالكريم الشر

ي القرعان20150175039هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19167
ذكرمحمد عمر لطفن

أنثىروان عصام نجيب الروسان20150175040هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19168

ذكرإبراهيم أحمد قاسم حسن20150175043هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19169

ذكراحمد محمد عبدهللا باهمام20150175044هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19170

أنثىبشائر أحمد سالم بن رباع20150175045هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19171

ذكريحث  قاسم عبدالكريم القرعان20150175046هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19172

أنثىاسالم محمد منصور عوض20150175048هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19173

ن حسن عبدالحميد ابوعناب20150175049هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19174 أنثىنارمي 

أنثىصبا محمد عبدهللا الخطيب20150175050هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19175

مجد علي محمد مقدادى20150175051هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19176
أنثى
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ذكرمحمد محمود عبدالقادر عالونه20150175052هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19177

ذكرخالد بهاءالدين سهيل الرجال20150175053هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19178

ي20150175054هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19179 ذكرحذيفه عادل احمد الناج 

أنثىايه خالد محمد الربابعه20150175055هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19180

أنثىسهر عماد صالح ملحم20150175056هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19181

أنثىداليا عزام عمر الزقه20152175001هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19182

ذكرعمر رضوان حسن الحورى20152175002هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19183

ه20152175005هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19184 ي  شورسر
ذكرعمران هانن

ن نارص  طه20152175007هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19185 أنثىياسمي 

ي عرب20152175009هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19186
ذكرعبدالرحمن عطاهللا وصفن

ذكرمحمد فؤاد مازن  سوقيه20152175015هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19187

ي باير السليمان20152175016هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19188
أنثىساره شوفر

أنثىانوار اكرم محمود الجمعات20160175001هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19189

أنثىمريم خالد عواد العيس20160175002هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19190

ي20160175003هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19191 أنثىفرح نايف منصور الزعث 

ذكرزيد راتب حسن حينا20160175004هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19192

ن الشخاتره20160175007هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19193 ذكرمحمد صادق حسي 

ذكرمصطفن عامر مصطفن مهيدات20160175008هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19194

ذكرمصعب تيسن  محمد العالونه20160175009هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19195

ات20160175010هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19196 أنثىرهف جمال احمد السمن 

ذكرمعاذ حاتم عارف حمارشه20160175011هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19197

عال محمد علي الشلول20160175012هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19198
أنثى

ي نرص20160175013هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19199
ذكرمحمد بدر ابراهيم احمد بثن

ذكرمحمد زياد محمد خطاطبه20160175014هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19200

ذكرعبدالوهاب سهيل عبدالوهاب الفلكي20160175015هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19201

ن يوسف سليمان ملكاوي20160175016هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19202 أنثىحني 

أنثىوعد عبدالقادر عبدهللا جرادات20160175019هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19203

أنثىمنار فايز فالح القرعان20160175020هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19204

أنثىسوار احمد محمد الدويكات20160175021هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19205

ن زايد العمري20160175022هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19206 أنثىرهام حسي 

ذكرمحمد يوسف احمد شطاره20160175023هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19207

ذكرسامح فتىحي محمود رداد20160175024هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19208

ذكرليث حاتم موىس حجازي20160175025هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19209

أنثىهدايه هيكل فوزى العرود20160175026هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19210

ذكرسعد محمد فليح النوارصه20160175028هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19211

أنثىساره صالح راشد عموره20160175029هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19212

أنثىليالس حمزه غازي القواسمه20160175030هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19213

ذكرانس عبدالحميد عبدالقادر السالق20160175031هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19214

أنثىنشين اموفق صالح العياد20160175032هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19215

ذكرمحمود مهاوش محمود المزاري20160175033هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19216

أنثىجمانه دواس فتىحي خريس20160175034هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19217

أنثىوسام طالل عوض الزبيدى20160175035هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19218

أنثىاسيل حسن معيدي الشحان20160175036هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19219

أنثىسىح  عبدالقادر علي جرادات20160175037هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19220

أنثىمنار محمد عبدهللا الخطيب20160175038هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19221

أنثىروان حسن احمد العمري20160175039هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19222

أنثىسوار عبدهللا احمد عبابنه20160175041هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19223

أنثىنور خالد ابراهيم العامري20160175042هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19224

أنثىنور اكرم محمود الجمعات20160175044هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19225

أنثىرهف عدنان محمد الداللعه20160175045هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19226

ذكرعماد محمود احمد التوبات20160175046هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19227
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ي عبده طاشمان20160175047هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19228
ذكرايمن هانن

أنثىايمان فتىحي علي ملكاوى20160175048هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19229

ذكراحمد رشيد محمد منصور20160175051هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19230

ذكرريان محمدعمار موقع 20162175001هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19231

ذكرعبدهللا انس حاج عبدهللا 20162175002هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19232

أنثىنوره أحمد فواز أبوالهيجاء20162175006هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19233

ذكرعلي احمد علي فريد قاسم20162175007هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19234

ي20162175011هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19235 ذكرامجد قضي محمد اديب القهوج 

ف موىس النتشة20162175013هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19236 ذكرموىس أرسر

أنثىمرح محمد محمود شهابات20162175014هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19237

ي 20162175017هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19238
أنثىآية بسام علوانن

ذكراحمد نائل احمد خرصن20162175018هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19239

أنثىفرح عمر محمد السقار20162175019هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19240

ي20162175020هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19241
ذكربكر بدر محمد القاضن

ذكراحمد عدنان محمد خالد جابر20162175021هندسة وأمن شبكات الحاسوببكالوريوس19242

مجياتبكالوريوس19243 ي20090176082هندسة الن  ذكرمحمد خالد احمد الزعث 

مجياتبكالوريوس19244 ذكربهاء الدين اسماعيل محمد عالوي20090176083هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19245 ذكرحسام حسن محمد عبيدات20092176056هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19246 ي20092176081هندسة الن  ذكراحمد علي احمد الزعث 

مجياتبكالوريوس19247 ي20092176085هندسة الن 
ذكرعبدهللا محمد مرعي الدامونن

مجياتبكالوريوس19248 أنثىدعاء عبدهللا عبدالعزيز اعويضة20092176086هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19249 ي20102176011هندسة الن  تاله محمد الشافعي محمد الزعث 
أنثى

مجياتبكالوريوس19250 ذكرقضي عبدالحكيم محمود منارصه20102176018هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19251 أنثىلبثن عبدالرحمن احمد عبدهللا20102176023هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19252 ي20102176029هندسة الن  سناء هشام سليمان الزعث 
أنثى

مجياتبكالوريوس19253 أنثىفاطمه ماجد مصطفن الصباغ20102176037هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19254 أنثىوعد عدنان رضوان شطناوى20102176047هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19255 ن عبدالرحيم شواقفه20102176074هندسة الن  أنثىسماح حسي 

مجياتبكالوريوس19256 أنثىمجد ماهر محمد العزه20102176075هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19257 ذكرعمر سامي حسن شواهنه20102176076هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19258 أنثىانسام سامح عبد ربه العزام20102176077هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19259 هبه غسان سميح شوملي20102176079هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19260 ذكريزيد فخري صالح عبدالقادر20110176003هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19261 ي20110176065هندسة الن  أنثىهيفاء رياض تركي الزعث 

مجياتبكالوريوس19262 رن  محمد خلف الطبيشات20110176080هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19263 ي20110176085هندسة الن 
أنثىميساء سفيان توفيق المومثن

مجياتبكالوريوس19264 ن ابو فاره20110176094هندسة الن  ذكرمحمد ابراهيم امي 

مجياتبكالوريوس19265 ي20110176105هندسة الن 
ي هانن

أنثىفرح صالح محمد بثن

مجياتبكالوريوس19266 ذكرعلي شحاده احميدى العمرى20110176109هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19267 ذكرحسام جابر محمود ابو نارص20110176110هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19268 ذكريارس وليد وهيب عبابنه20110176115هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19269 ذكرعلي عبدالرحمن محمد زيادنه20110176118هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19270 ذكرحمزه ماجد محمد حجازى20110176119هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19271 ساىلي وليد عبدالملك عبدالملك20112176023هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19272 ع20112176061هندسة الن  ذكريزن اياد ماجد الشر

مجياتبكالوريوس19273 دانيا هشام شاهر الملي20112176063هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19274 ذكرايمن يارس محمود مهاوش20112176064هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19275 ذكرمحمد فوزى محمد بدارنه20112176065هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19276 ي20112176073هندسة الن 
ف خلدون  الطواىسر ذكرارسر

مجياتبكالوريوس19277 ذكرصقر ادم عليان جوارنه20112176075هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19278 ذكرايهاب محمود محمد الصبيح20112176077هندسة الن 
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مجياتبكالوريوس19279 أنثىانسام سمن  محمد الرشيدات20112176079هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19280 ذكراحمد محمد زعل النوارصه20112176080هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19281 ذكرطارق محمد سليمان اللحام20112176081هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19282 ن يوسف سالم ابراهيم20112176082هندسة الن  أنثىلوجي 

مجياتبكالوريوس19283 ذكرعبد العزيز محمد فهمي الطيظي20112176083هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19284 ي     20120176004هندسة الن  أنثىارساء خالد احمد الزعث 

مجياتبكالوريوس19285 أنثىسىح  محمود محمد ملكاوي20120176006هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19286 ذكرفيصل موىس عبدالكريم ابو دلبوح20120176007هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19287 أنثىابتسام غالب محمد الشظي     20120176012هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19288 ذكرابراهيم سمن  محمد الخليل20120176015هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19289 أنثىاسيل محمد حمد عوادين20120176016هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19290 ذكرجواد خالد احمد الشياب20120176018هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19291 أنثىنشين فراس عبدالكريم الشقران   20120176023هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19292 ن حسام احمد الفاخورى20120176026هندسة الن  أنثىحني 

مجياتبكالوريوس19293 أنثىبراءه عمر محمد الصالح     20120176028هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19294 فت احمد صالح الزريقات    20120176030هندسة الن  أنثىمن 

مجياتبكالوريوس19295 ي احمد الحاج علي20120176034هندسة الن 
أنثىرابعه هانن

مجياتبكالوريوس19296 ن خالد القرطه     20120176037هندسة الن  أنثىنجود معنر

مجياتبكالوريوس19297 ذكرسفيان محمد علي الدرابسه20120176042هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19298 أنثىاسيل فواز صالح الحسن     20120176052هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19299 ن مصطفن عنانبه     20120176056هندسة الن  أنثىسالم حسي 

مجياتبكالوريوس19300 ن فرحان محمد الداود     20120176060هندسة الن  أنثىنرمي 

مجياتبكالوريوس19301 أنثىلم علي قاسم الخرابشه     20120176066هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19302 أنثىدينا احمد محمد عمر  النقشبندي20120176067هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19303 أنثىيارا احمد عدنان الكردى     20120176074هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19304 ي     20120176087هندسة الن  ذكرسليم حاكم سليم الزعث 

مجياتبكالوريوس19305 أنثىبتول محمد مطلب الحماد     20120176088هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19306 أنثىايناس رائد محمود زقيلي     20120176089هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19307 أنثىريما احمد عبدهللا ابو عاقوله20120176093هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19308 ي عبده    20120176101هندسة الن 
ي احمد بثن

أنثىانصاف عونن

مجياتبكالوريوس19309 ي20120176108هندسة الن 
ذكرعبدالملك قسيم مصطفن المومثن

مجياتبكالوريوس19310 ذكرحيدر كفاح عبد الحالوي20120176112هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19311 ن نافذ احمد عوده      20120176119هندسة الن  ذكرامي 

مجياتبكالوريوس19312 ي20120176121هندسة الن 
ذكرفؤاد مازن فواز المومثن

مجياتبكالوريوس19313 ذكرمحمد فيصل محمد سليم  الشطناوى20120176130هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19314 ي علي العنن 20120176131هندسة الن 
ذكرمحمد شانر

مجياتبكالوريوس19315 أنثىنور عبدهللا حسن زامل20120176132هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19316 ذكرامجد محمد المأمون عيد ابو  رمان20120176136هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19317 ي20120176138هندسة الن 
أنثىنور ماجد يعقوب الربضن

مجياتبكالوريوس19318 ذكرعبدالرحمن حسان يوسف عكور20120176140هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19319 ي    20120176147هندسة الن  فاطمة خالد ابراهيم الزعث 
أنثى

مجياتبكالوريوس19320 ذكرحازم محمد عبدالرزاق قطيشات    20120176148هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19321 ذكرمحمد امجد محمد العزام20120176149هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19322 ذكرنايف محمد   قصبه20122176002هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19323 أنثىحال عامر ادهم خليفه20122176017هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19324 ذكراحمد العزام" محمد نور"عمر  20122176024هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19325 ايرى20122176025هندسة الن  ذكرعمر محمد فؤاد خلف الشر

مجياتبكالوريوس19326 أنثىعال خرصن يوسف شعبان20122176037هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19327 ذكرخالد جمال خالد الطيظي20122176050هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19328 ذكريزن عصام محمد الحديدي20122176054هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19329 أنثىهبه محمد احمد القضاه20122176055هندسة الن 
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مجياتبكالوريوس19330 ذكراياد عمر خالد جعابو20122176060هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19331 ذكرعباده محمد زايد خراشقه20122176064هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19332 ذكرمحمد محمود موىس كنعان20122176068هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19333 أنثىديما مصطفن عبدهللا القضاه20122176076هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19334 ذكرفرات نرصى سليمان الصوالحه20122176083هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19335 ي20122176084هندسة الن  ايه هشام خليل عران 
أنثى

مجياتبكالوريوس19336 ذكروليد باسم فائق مسعود صباح20122176091هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19337 ذكراحمد خلف طعمه مخادمه20122176092هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19338 ذكراحمد يوسف عوده عبد الجليل20122176094هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19339 ذكراحمد صالح محمود الحسنات20122176095هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19340 ي20122176102هندسة الن 
أنثىساره سعيد عبدالرحمن الصيفن

مجياتبكالوريوس19341 ي20122176103هندسة الن 
أنثىدانا ماهر سعيد اللوبانن

مجياتبكالوريوس19342 ذكرطارق جمال الدين  درويش20122176105هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19343 ن الهندى20122176106هندسة الن  ذكرحسن احمد حسي 

مجياتبكالوريوس19344 ن20122176110هندسة الن  أنثىرنا ادم صالح الصياحي 

مجياتبكالوريوس19345 ذكرتامر احمد حسن زهران20122176111هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19346 ذكرزيد خالد محمود الحاتمي20122176112هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19347 ذكرمحمد زيد محمود غنيمات20122176113هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19348 ذكرالمامون صالح سالمه بركات20122176114هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19349 ذكرسعيد احمد سعيد علي20122176116هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19350 ف علي حامد كنعان20122176118هندسة الن 
ذكرارسر

مجياتبكالوريوس19351 ي20122176122هندسة الن   خالد عبدالعزيز الزعث 
ن أنثىياسمي 

مجياتبكالوريوس19352 ذكرقيس سامي محمد العتوم20122176124هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19353 يعه20122176126هندسة الن  ذكرمحمد زياد احمد ابورسر

مجياتبكالوريوس19354 ذكرمحمد فريد عبدهللا طوالبه    20122176127هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19355 ذكرمحمد فخرى محمد مخلوف20122176128هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19356 ذكرمحمد محمود فارس القضاة20122176129هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19357 ن انور فالح  عالونه20122176130هندسة الن  ذكرمحمد امي 

مجياتبكالوريوس19358 ذكراحمد عبدهللا علي كراسنه20130176002هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19359 أنثىهبه مشهور ابراهيم مطالقه20130176004هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19360 أنثىرايه نايف عوض الذنيبات20130176005هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19361 ذكرعمر احمد موىس مومثن20130176007هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19362 ذكراحمد شاهر حسن السومي20130176009هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19363 ذكرخلدون محمد عبدهللا الرشيدات20130176011هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19364 أنثىاالء عبدالهادى مصطفن الحوامده20130176012هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19365 ذكريوسف حسن محمود الجمل20130176015هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19366 أنثىلم محمد علي ابنيان20130176016هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19367 ذكرحسام الدين زهن  محمود عبيدات20130176017هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19368 أنثىفرح جمال احمد ابو ورده20130176019هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19369 ي20130176023هندسة الن 
أنثىمياده عرص عاطف الربضن

مجياتبكالوريوس19370 ذكراحمد محمد خالد محمد20130176024هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19371 أنثىلميس مصطفن محمد الخشاشنه20130176025هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19372 أنثىسوسن صالح محمد سليمان ابو مسامح20130176029هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19373 ذكرمحمود محمد خليل ابو جوهر20130176030هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19374  نعيم محمد علي20130176031هندسة الن 
ن أنثىحني 

مجياتبكالوريوس19375 أنثىميس الريم سامر علي  الخصاونه20130176032هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19376 أنثىفرح جمال محمد دبسه20130176033هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19377 أنثىديمه رامز راجح الخصاونه20130176034هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19378 أنثىانوار احمد محمد ابو ملحم20130176035هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19379 أنثىدانا كارم حسن الغرايبه20130176036هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19380 أنثىدانه حازم موىس الخالدي20130176037هندسة الن 
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مجياتبكالوريوس19381 اري    ج علي حمد الحمود20130176038هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19382 أنثىدانيا خالد عبدالفتاح الصياح20130176039هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19383 أنثىمرح سمن  خليل الخطيب20130176041هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19384 ن حوريه20130176042هندسة الن  ذكرسفيان عبدالقادر حسي 

مجياتبكالوريوس19385 أنثىدعاء محمد سهيل عبدالكريم  الصمادي20130176049هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19386 ات20130176050هندسة الن  أنثىوعد خالد غشام الصقن 

مجياتبكالوريوس19387 أنثىنشين جهاد محمود القضاه20130176052هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19388 فاطمه علي محمد ادغيم20130176055هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19389 أنثىابرار احمد خرصن سوندك20130176059هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19390 ي احمد20130176060هندسة الن 
أنثىساجده مصطفن محمد بثن

مجياتبكالوريوس19391 أنثىحال محمود سليم الرمضان20130176061هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19392 ي عامر20130176063هندسة الن 
انوار رضوان علي بثن

أنثى

مجياتبكالوريوس19393 أنثىايات احمد زايد خالد20130176065هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19394 أنثىمنار محمود محمدخن  جرادات20130176066هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19395 أنثىسىح  زياد محمد تيسن   العمري20130176067هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19396 أنثىاصيل نهاد محمد يعقوب20130176068هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19397 ذكرصالح حمزه صالح القصاص20130176069هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19398 أنثىراما تيسن  عبدالفتاح قنو20130176070هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19399 ن اسامه محمد رواشده20130176071هندسة الن  أنثىحني 

مجياتبكالوريوس19400 ي مرتضن20130176072هندسة الن 
أنثىلبثن واصل احمد بثن

مجياتبكالوريوس19401 ن محمد احمد عقيالن20130176073هندسة الن  أنثىياسمي 

مجياتبكالوريوس19402 ي فواز20130176074هندسة الن 
أنثىتفر فهمي مصطفن بثن

مجياتبكالوريوس19403 أنثىصفاء نارص يوسف المصالحه20130176075هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19404 أنثىهديل جمال نجيب العزه20130176078هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19405 أنثىديما احمد محمد الجراح20130176079هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19406 أنثىوالء احمد فالح حواري20130176080هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19407 ن عزت قبالن20130176081هندسة الن  أنثىهبه معي 

مجياتبكالوريوس19408 ي20130176082هندسة الن  ذكرجعفر محمد موىس الزعث 

مجياتبكالوريوس19409 أنثىنور حاتم عبدالقادر الطيظي20130176083هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19410 ايات نعيم علي حسن20130176085هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19411 ذكريزيد عدنان عبدالرزاق االشهب20130176087هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19412 ن مصطفن العزام20130176088هندسة الن  أنثىارساء حسي 

مجياتبكالوريوس19413 ن يوسف مصطفن الهندى20130176089هندسة الن  أنثىلي 

مجياتبكالوريوس19414 أنثىارساء حسن محمود الدرابسه20130176090هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19415 ذكرمحمد مازن خلف السعد20130176091هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19416 ن العطارى20130176093هندسة الن  أنثىمجد عبدهللا حسي 

مجياتبكالوريوس19417 أنثىرغد جودت ابراهيم الدرابسه20130176094هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19418 ي20130176095هندسة الن 
ساره عبدالواىلي عقله المومثن

أنثى

مجياتبكالوريوس19419 أنثىاالء حسن احمد خمايسه20130176096هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19420 ين احمد علي الصعوب20130176097هندسة الن 
أنثىرسر

مجياتبكالوريوس19421 أنثىمريم محمد احمد رواشده20130176098هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19422 أنثىرؤى عدنان سليمان الشطناوى20130176107هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19423 ذكرعلي عدنان علي هالل20130176108هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19424 ذكرصالح الدين فيصل صالح ملوح20130176111هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19425 ذكربكر محمد ارشيد الغويرين20130176112هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19426 أنثىبراءه محمد سليمان ابو صهيون20130176113هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19427 ذكرسيف الدين مصطفن احمد الصبيحات20130176114هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19428 ذكرمحمد حسام الدين محمد العودات20130176115هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19429 ي سعيد20130176116هندسة الن 
أنثىضىح احمد مصطفن بثن

مجياتبكالوريوس19430 ي مصطفن20130176120هندسة الن 
امنه محمد علي بثن

أنثى

مجياتبكالوريوس19431 ن20130176121هندسة الن  رزان سفيان علي ياسي 
أنثى
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مجياتبكالوريوس19432 ذكرفراس نايف مصلح ابو ملوح20130176122هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19433 ذكرعمر احمد عبدالكريم قوقزه20130176123هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19434 أنثىمالفينا عماد محمود الروسان20130176125هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19435 أنثىبيان موفق ماجد الخطيب20130176126هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19436 ي خالد الصمادى20130176127هندسة الن 
أنثىفاطمه هانن

مجياتبكالوريوس19437 ن عمر عبدالرحمن الشياب20130176129هندسة الن  أنثىحني 

مجياتبكالوريوس19438 أنثىنوره احمد محمد عالونه20130176133هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19439 ذكرمحمد سهل خليل حموري20130176135هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19440 ي علي  الشيخ حسن20130176138هندسة الن 
ذكرمحمد هانن

مجياتبكالوريوس19441 ي20130176140هندسة الن  سنابل خالد محمود عبدالنث 
أنثى

مجياتبكالوريوس19442 ي20130176141هندسة الن  ذكرعمر علي محمد الزعث 

مجياتبكالوريوس19443 ذكرخالد وليد قاسم بطايحه20130176142هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19444 ي الحسبان20130176144هندسة الن 
ذكرقض فرحان فاضن

مجياتبكالوريوس19445 ي خالد20130176145هندسة الن 
أنثىساجده محمد ابراهيم بثن

مجياتبكالوريوس19446 ن السلظي20130176147هندسة الن  أنثىهنادي عبدالرحمن ياسي 

مجياتبكالوريوس19447 ذكراحمد علي سالم الخلف20130176149هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19448 ذكراحمد نزار توفيق دراغمه20130176150هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19449 ذكرغازي زايد عرسان الكوفىحي20132176001هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19450 ذكرمحمد هادي وليد  الصويص20132176003هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19451 ذكرمحمد عبدالمهيمن  الطحان20132176004هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19452 أنثىنادين زياد ابراهيم الدويري20132176010هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19453 ي سعيد20132176011هندسة الن 
أنثىايه رافت رضوان بثن

مجياتبكالوريوس19454 أنثىتفر  محمود ابراهيم طراد20132176013هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19455 ذكرمحمد جمال محمد الخطيب20132176014هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19456 ي20132176015هندسة الن  ذكرصالح الدين محمد احمد الزعث 

مجياتبكالوريوس19457 قطلي20132176017هندسة الن 
ذكريارس رضوان محمود رسر

مجياتبكالوريوس19458 ي ابو عرجه20132176018هندسة الن 
ذكرعامر فخري حسثن

مجياتبكالوريوس19459 أنثىايناس محمد مرعي فحماوي20132176023هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19460 ذكرعبدهللا خليل خالد حجاوى20132176024هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19461 أنثىامر محمد صالح دخان20132176025هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19462 أنثىدعاء عبدالفتاح محمد مطالقه20132176033هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19463 ذكربهاء محمد عوده يوسف20132176037هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19464 ن الورد ابراهيم محمد الحسن20132176040هندسة الن  أنثىياسمي 

مجياتبكالوريوس19465 ي20132176043هندسة الن 
ذكرعبدهللا زهن  عبدالرحيم الطرابيسر

مجياتبكالوريوس19466 ذكرليث فاتن رضا مناع20132176048هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19467 أنثىمرح باسل ذيب المرشد20132176050هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19468 ذكرمحمد احمد حسن عزام20132176058هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19469 ذكرمجاهد اسامه عبدهللا عمايره20132176066هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19470 ذكرعماد فتىحي خليل الدردور20132176068هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19471  فواز علي مخاتره20132176078هندسة الن 
ن ذكرمعنر

مجياتبكالوريوس19472  علي محمد عبيدات20132176080هندسة الن 
ذكرمصطفن

مجياتبكالوريوس19473 ذكرمحمد احمد فليح الجبور20132176081هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19474 أنثىساره هشام نهاد اللفداوى20132176087هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19475 أنثىساره زياد ابراهيم الدويري20132176090هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19476 ذكراحمد خالد صالح الروسان20132176091هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19477 أنثىرهف عمر عبدهللا عطار20132176092هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19478 ن احمد سماره20132176094هندسة الن  ذكررافت امي 

مجياتبكالوريوس19479 ذكرابراهيم بكر مصطفن الغرايبه20132176096هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19480 ذكرايوب محمود علي بزي20132176097هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19481 ذكرعمرو عرسان احمد ابو عزه20132176099هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19482 ذكرسلطان نعمان محمود نعمان20132176100هندسة الن 
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مجياتبكالوريوس19483 ن الجراح20132176103هندسة الن  ذكرخلدون صبىحي حسي 

مجياتبكالوريوس19484 أنثىبيان اسامه سليم مياس20132176104هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19485 ذكرمحمد رافع علي صوافطه20132176105هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19486 ي ابراهيم عفانه20132176106هندسة الن 
أنثىبراءه عونن

مجياتبكالوريوس19487 ي20132176107هندسة الن  ذكراحمد عبدالرحيم محمد العران 

مجياتبكالوريوس19488 ذكرعبدهللا كمال صبىحي نزال20132176108هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19489 ذكرمنن  تيسن  سليمان عباىسي20132176109هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19490 مان20132176110هندسة الن  ذكرطارق محمد مفلح الشر

مجياتبكالوريوس19491 أنثىديما خالد عبدهللا الصمادى20132176111هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19492 ي20132176112هندسة الن 
ذكرمحمد حامد علي التثن

مجياتبكالوريوس19493 أنثىغاده فاروق قاسم العمري20132176113هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19494 ذكرحسام سامر سليمان البواب20132176114هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19495 ذكرابوبكر غظي  20132176116هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19496 ذكرقيس خالد خليل المناوي20132176117هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19497 ذكرضياء وليد احمد نجار20132176118هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19498 ذكرمحمد اسامه محمد العبدهللا20132176120هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19499 ذكراحمد فتىحي  جاموس20132176121هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19500 ذكرحمزه احمد عبدهللا الجمل20132176122هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19501 أنثىحال جمال محمد الفران20140176001هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19502 ذكراحمد بسام نارص طالفحه20140176002هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19503 أنثىدياال عمادالدين محمد ابو زريق20140176004هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19504 ف يحث  20140176007هندسة الن  ذكرايزوىلي" محمدسعيد"ارسر

مجياتبكالوريوس19505 ي20140176008هندسة الن  ذكرحمزه عبدهللا عايد الزعث 

مجياتبكالوريوس19506 أنثىارساء محمد عبدالرحمن دعابس20140176010هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19507 ي20140176011هندسة الن  قمر وليد فرحان الزعث 
أنثى

مجياتبكالوريوس19508 ن ابوزيد20140176012هندسة الن  رن  علي حسي 
أنثى

مجياتبكالوريوس19509 أنثىرزان راتب خلف الحمد20140176013هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19510 أنثىهدايه زياد طه جرادات20140176014هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19511 ذكرحكمت عبدالرحيم حسن ملكاوي20140176015هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19512 أنثىمرح مامون محمد التميمي20140176016هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19513 ايه علي محمد السقعان20140176017هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19514 أنثىحال سليمان عقله ابوحصان20140176018هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19515 أنثىالنا عبدهللا محمد الوحيدى20140176019هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19516 يده20140176020هندسة الن  أنثىانوار هيثم صادق الشر

مجياتبكالوريوس19517 ذكراسامه زيدان عبدالصمد الخمايسه20140176021هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19518 ي عطا20140176022هندسة الن 
أنثىسدين سعيد ابراهيم بثن

مجياتبكالوريوس19519 أنثىدعاء محمد ظاهر مقدادى20140176024هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19520 أنثىزينب نازم منصور الردايده20140176025هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19521 يف الشوان20140176026هندسة الن  ذكرراتب محمد رسر

مجياتبكالوريوس19522 أنثىمرح بسام موىس المحيسن20140176027هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19523 ذكرالمنترصباهلل تيسن  سعيد عثامنه20140176030هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19524 ن20140176031هندسة الن  ي ياسي 
ذكرعمر محمد خالد بثن

مجياتبكالوريوس19525 ي20140176032هندسة الن 
ي هانن

أنثىرغد سعد محمد بثن

مجياتبكالوريوس19526 أنثىساجده عرفات سالم الرواشده20140176033هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19527 ذكربراء عبدهللا قاسم هنانده20140176034هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19528 أنثىمرح خالد عبدالكريم الشقران20140176035هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19529 ا راتب احمد الصمادى20140176036هندسة الن  أنثىتن 

مجياتبكالوريوس19530 أنثىارساء عصام احمد الصمادى20140176037هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19531 أنثىابرار نشأت عبدالحميد صالح20140176039هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19532 أنثىمرح جمال محمد الضمور20140176040هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19533 أنثىلم عصام بهاء الدين العمرى20140176041هندسة الن 
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مجياتبكالوريوس19534 أنثىريما خليفه محمد العمري20140176042هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19535 ي20140176043هندسة الن  امل وليد فرحان الزعث 
أنثى

مجياتبكالوريوس19536 ع20140176044هندسة الن  ذكرخليل محمد خليل الشر

مجياتبكالوريوس19537 ن محمد خلف الحمدون20140176045هندسة الن  أنثىمجدولي 

مجياتبكالوريوس19538 ذكرتاج الدين عطيه عوض القرعان20140176046هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19539 ايري20140176047هندسة الن  ذكرعبدالقادر سهل عبدالقادر الشر

مجياتبكالوريوس19540 معاىلي خلف اسماعيل الخطايبه20140176048هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19541 ذكراحمد نزيه مناور القرعان20140176049هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19542 ذكرمحمد محسن محمود رواشده20140176050هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19543 مان20140176052هندسة الن  أنثىفرات صالح محمد الشر

مجياتبكالوريوس19544 ي خلف20140176053هندسة الن 
ى رمضان احمد بثن أنثىبشر

مجياتبكالوريوس19545 ي عيس20140176054هندسة الن 
ذكرمحمد مزيد حسن بثن

مجياتبكالوريوس19546 ي20140176055هندسة الن  رهام دحام صايل الزعث 
أنثى

مجياتبكالوريوس19547 أنثىروال نسيم بهجت الخصاونه20140176056هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19548 ذكررائد بسام نجيب النمري20140176057هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19549 أنثىضىح زكريا محمد سالمه20140176059هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19550 أنثىرقيه محمد عبدالرحيم االبراهيم20140176060هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19551 أنثىاري    ج احمد توفيق عبنده20140176061هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19552 أنثىميس احمد كساب العرامشه20140176062هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19553 أنثىراما عمر سليمان رمضان20140176063هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19554 ذكرصالح محمد خن  عبدالكريم قصن 20140176065هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19555 ذكرنشات ايمن ابراهيم خليفات20140176067هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19556 ذكرمحمد صالح ذيب الزبيدى20140176070هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19557 زينه رائد علي شطناوى20140176071هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19558 أنثىاروى عبدهللا سليم الزهد20140176072هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19559 ي20140176073هندسة الن 
أنثىاسيل جعفر احمد مومثن

مجياتبكالوريوس19560 دياال خالد تركي مكاحله20140176074هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19561 ي20140176075هندسة الن 
أنثىنشين محمدخن  عبد حورانن

مجياتبكالوريوس19562 أنثىامال احمد فارس سماره20140176076هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19563 ي20140176077هندسة الن  ذكرحمزه صالح فرحان الزعث 

مجياتبكالوريوس19564 ذكرسيف الدين ابراهيم محمود عالونه20140176078هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19565 ن20140176079هندسة الن  ذكرعبدالرحمن محمد ايوب الكراعي 

مجياتبكالوريوس19566 ذكرفارس احمد فريد غرايبه20142176001هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19567 ذكرمؤمن علي محمد عموره20142176005هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19568 ذكربدر ابراهيم محمد حرب20142176006هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19569 ذكريوسف عماد يوسف طبيشات20142176007هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19570 حال محمد علي حمدان20142176008هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19571 ذكرجهاد ايمن احمد أبودبوس20142176010هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19572 أنثىهديل مؤنس محمود شعبان20142176011هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19573 ذكرليث عمر عبدالرحمن الطبيشات20142176012هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19574 ذكرعمر فيصل محمد مصاروه20142176013هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19575 ذكرزيد رافع محمود الكوامله20142176014هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19576 ذكرحمزه نور الدين فالح المهيدات20142176015هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19577 ي20142176017هندسة الن 
ذكراسعد نارص اسعد ماتانن

مجياتبكالوريوس19578 ذكرعمر جواد علي البعاره20142176018هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19579 ذكرباسل هاشم محمد الوديان20142176020هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19580 أنثىسوزان يوسف محمد حجات20142176022هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19581 ي رشاد ابو الهنا20142176032هندسة الن 
ذكرمؤمن حسثن

مجياتبكالوريوس19582 ذكرانس حسن احمد تمام20142176033هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19583 ذكرمحمد كبن   ماالن20142176035هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19584 ن20142176039هندسة الن  أنثىرغد مروان عرفات ياسي 
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مجياتبكالوريوس19585 أنثىاسيل مصطفن احمد أبوزريق20142176044هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19586 ذكرمحمد نائل منصور حموري20142176045هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19587 ذكرمحمد خالد عبدهللا أبونعاج20142176047هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19588 ذكرمحمد زهن  محمد الجمال20142176048هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19589 مالك علي سليمان أبوطالب20142176049هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19590 ي20142176050هندسة الن  ذكراحمد اكرم محمد الزعث 

مجياتبكالوريوس19591 ذكرسيف محمد موىس جرادات20142176052هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19592 ن20142176054هندسة الن  ي ياسي 
ذكرابراهيم نايف محمد بثن

مجياتبكالوريوس19593 أنثىلنا محمود عمر اليحث 20142176055هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19594 أنثىمرح ايمن داود عباىسي20142176056هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19595 ن جميل الديك20142176058هندسة الن  ذكرحمزه حسي 

مجياتبكالوريوس19596 ن العمرى20142176061هندسة الن  أنثىريم ماجد امي 

مجياتبكالوريوس19597 أنثىسجود احمد خرصن الربايعه20142176062هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19598 أنثىايزيس زياد محمود بطاينه20142176063هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19599 أنثىميساء باسم محمد خصاونه20142176064هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19600 ذكرمحمد عبد الرحيم ابراهيم شلبيه20142176065هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19601 ذكراحمد رائد طاهر سمرين20142176066هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19602 ذكرانس عمر عبدهللا عطار20142176067هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19603 ذكرعمر نارص محمد درويش20142176068هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19604 ن بكار20142176069هندسة الن  ن عدنان حسي  ذكرحسي 

مجياتبكالوريوس19605 ي ملحم20142176072هندسة الن 
أنثىرؤيا يوسف ذياب بثن

مجياتبكالوريوس19606 ذكرقيس يحث  نواف ابو سالم20142176073هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19607 ذكرعلي نزيه علي المنصوري20142176074هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19608 ي20142176075هندسة الن 
ذكرباسل محمد كمال احمد الوزنن

مجياتبكالوريوس19609 ذكرمصطفن صالح مصطفن ابو عاشور20142176078هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19610 ي20142176080هندسة الن 
أنثىناديه محمد حجازي البوريثن

مجياتبكالوريوس19611 ذكرعادل احمد حسن طوالبه20142176081هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19612 ذكرعبدالرحمن محمد  الصفدي20142176082هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19613 فاطمه عبدالهادي عبدعلي الهدار20142176083هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19614 ذكرحمزه صالح محمد ردايده20150176002هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19615 نورا سامي عبدالهادى حميدى20150176003هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19616 أنثىغدير فؤاد محمود ابوحموده20150176005هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19617 ذكررمزي يوسف سليم عمارى20150176006هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19618 ي بدران20150176007هندسة الن 
أنثىكوثر محمد لطفن

مجياتبكالوريوس19619 ذكرمحمد عبدهللا قاسم الطويط20150176008هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19620 ي عواد20150176009هندسة الن 
أنثىمرح محمدفؤاد خليفه بثن

مجياتبكالوريوس19621 أنثىوفاء زيد محمود غنيمات20150176010هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19622 ي20150176011هندسة الن 
أنثىرغد فيصل عبدهللا الطعانن

مجياتبكالوريوس19623 أنثىهدى محمود نجيب العزه20150176013هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19624 أنثىالهنوف سميح عدنان قبالن20150176014هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19625 ه سالم صالح الصبابغه20150176015هندسة الن  أنثىامن 

مجياتبكالوريوس19626 ي20150176016هندسة الن  مرح عبدالكريم شكرى الزعث 
أنثى

مجياتبكالوريوس19627 ن فهد الصمادى20150176017هندسة الن  أنثىالرا حسي 

مجياتبكالوريوس19628 أنثىمرام جهاد محمد الذيابات20150176018هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19629 ى20150176019هندسة الن  ذكررافل بسام محمد البحن 

مجياتبكالوريوس19630 أنثىسارا عبدالمنعم محمد شطناوي20150176020هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19631 أنثىسبيل حسن محمد ابوعاقوله20150176021هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19632 أنثىدينا نضال محمد ابوعكاز20150176022هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19633 ي بسام عبدالرحمن غرايبه20150176023هندسة الن 
أنثىتهانن

مجياتبكالوريوس19634 ي20150176025هندسة الن  أنثىلم فهد مثقال مرج 

مجياتبكالوريوس19635 أنثىاقليما مروان فوزى القرعان20150176026هندسة الن 
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مجياتبكالوريوس19636 ذكرنجد محمود نارص حتامله20150176027هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19637 ي20150176028هندسة الن 
ي احمد المومثن

أنثىعرين وصفن

مجياتبكالوريوس19638 ذكرسلطان عمار مصطفن البكار20150176029هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19639 ي20150176030هندسة الن 
أنثىدانيه محمد عبدهللا الطعانن

مجياتبكالوريوس19640 ذكرايهاب محمد صبىحي صوالحه20150176031هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19641 ذكرعباده مازن محمد وحشه20150176033هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19642 أنثىساره محمد عبد الكريم البطاينه20150176034هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19643 رند عبدالواىلي منصور طه20150176035هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19644 ذكرسعيد حامد محمدسعيد المرصى20150176036هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19645 أنثىاسيل حسن محمد السواعي20150176037هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19646 ذكرمحمد يارس محمد خطاطبه20150176038هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19647 ذكريزن وليد شفيق عوده20150176039هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19648 ي حمد20150176040هندسة الن 
أنثىايمان محمد محمود بثن

مجياتبكالوريوس19649 ذكراسامه محمد علي كنعان20150176041هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19650 أنثىشذى طالل محمود غرايبه20150176042هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19651 ذكرحمزه ناجح نعيم السالم20150176043هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19652 أنثىنداء محمد عبدالكريم السلمان20150176044هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19653 ذكرمحمد منيف نارص خريس20150176045هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19654 أنثىميس عمر محمد مقابله20150176046هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19655 ي20150176047هندسة الن  ذكرابراهيم خالد ابراهيم الزعث 

مجياتبكالوريوس19656 أنثىسوار احمد محمود مصطفن20150176048هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19657 أنثىسىح  محمد علي الخصاونه20150176050هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19658 ذكرزيد خلدون محمد حماشا20150176051هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19659 ذكرمصعب منصور جادهللا الطويل20150176053هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19660 أنثىعال يوسف احمد هياجنه20150176054هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19661 أنثىاسماء خالد محمدحسن البطاينه20150176055هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19662 أنثىمرام محمد محمود طوالبه20150176056هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19663 ذكررامي اياد موىس العزام20150176057هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19664 ي20150176060هندسة الن 
أنثىساجده مصطفن محمد المومثن

مجياتبكالوريوس19665 ذكراحمد هشام عبدالرحمن الرشايده20150176061هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19666 ذكرمحمد غسان احمد القرعان20150176062هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19667 ي20150176064هندسة الن 
فر ن حسن مشر ذكرمحمد ياسي 

مجياتبكالوريوس19668 ات20150176065هندسة الن  ذكرطارق شبيب شوكت نصن 

مجياتبكالوريوس19669 ن فرعون فالح خليل20150176066هندسة الن  ذكرمعنر

مجياتبكالوريوس19670 نا يارس حنا حداد20150176067هندسة الن  أنثىمن 

مجياتبكالوريوس19671 ي20150176068هندسة الن  ه محمد فارس الزعث  امن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19672 ي يوسف أبو الفر20150176069هندسة الن 
أنثىسناء راضن

مجياتبكالوريوس19673 ذكرمحمد عبدهللا محمد العمري20150176070هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19674 ي20150176071هندسة الن  ذكرمحمد احمد راشد الزعث 

مجياتبكالوريوس19675  اسامه علي بنيان20150176072هندسة الن 
ن أنثىلي 

مجياتبكالوريوس19676 ذكراحمد قاسم حسن فحماوى20150176073هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19677 ذكرمحمد عبدهللا محمد الهيجاوي20150176074هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19678 ذكروليم غالب نعيم بواب20150176075هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19679 ذكرليث سامح سليمان النمرى20150176076هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19680 مريم حمود  حاج علي20150176077هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19681 ذكريارس عماد احمد القاسم20150176078هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19682 ذكركامل محمد كامل شموط20150176079هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19683 أنثىمنار عدنان محمد محمود20150176080هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19684 ذكرمروان حسام محمد مروان السكري20150176081هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19685 أنثىمرح بسام محمود الذيب20150176082هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19686 أنثىدانيا عاطف محمد منصور20150176083هندسة الن 
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مجياتبكالوريوس19687 نور وليد محمد علي العمرى20150176084هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19688 ي البطاينه20150176085هندسة الن  ذكراحنف عبدالحكيم عرن 

مجياتبكالوريوس19689 أنثىساره عدنان ابراهيم عبيدات20150176086هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19690 ن عدنان مصطفن الخطيب20150176087هندسة الن  أنثىلي 

مجياتبكالوريوس19691 ذكرمحمد صالح محمد احمد20150176088هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19692 أنثىتسنيم سامح غصاب ابو دلو20150176089هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19693 ذكرايمن فهمي علي عثمان20150176090هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19694 أنثىرسل فيصل فرحان القرعان20150176091هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19695 ي20150176093هندسة الن 
أنثىاسيل كمال عادل ابوعصب الحسيثن

مجياتبكالوريوس19696 أنثىهديل اسامه سليم مطاحن20150176094هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19697 ذكرصهيب حسام محمود ست ابوها20150176095هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19698 ي عامر20150176096هندسة الن 
أنثىدانيه محمود عبدهللا بثن

مجياتبكالوريوس19699 أنثىساره محمد خلف االحمد20150176097هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19700 أنثىبتول محمد عبدالمجيد العزام20152176002هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19701 أنثىمرح فوزي غازي جرار20152176011هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19702 أنثىروان نائل سالم سالمه20152176015هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19703 ذكرأيمن عثمان محمد الحايك20152176016هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19704 ذكررمزي نبيل توفيق سماوي20152176023هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19705 ي فواز الروسان20152176026هندسة الن 
أنثىتقوى هانن

مجياتبكالوريوس19706 ذكرمحمد يارس فارس خليل20152176031هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19707 ذكرعبدهللا مسعود عبدهللا المسعود20152176032هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19708 ذكرعبدالكريم صالح محمد ابوغنيم20152176033هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19709 ذكراحمد عبدهللا محمدتوفيق الروسان20152176034هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19710 أنثىريناد خلدون خالد النارص20152176038هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19711 ي20152176039هندسة الن 
ونر ذكرلؤي هشام توفيق البن 

مجياتبكالوريوس19712 ذكراحمد حسان محمود عبيدات20152176041هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19713 أنثىسىح  جمال الدين جميل النجار20152176042هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19714 ي20152176043هندسة الن 
ذكرأحمد هشام احمد المومثن

مجياتبكالوريوس19715 ذكرقتيبه عادل محمود النقرش20152176044هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19716 ي20152176045هندسة الن 
أنثىرشا نضال محمود الطعانن

مجياتبكالوريوس19717 أنثىبنان حسام حسن الصادق20152176046هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19718 ذكرحمزه زاهي طه طه20152176048هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19719 ذكرخالد معاويه خالد االغا20152176049هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19720 أنثىدعاء عمر خليفه العمرى20152176050هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19721 أنثىيارا لؤي محمد الرشيدات20152176051هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19722 ذكرعبدهللا سمن  محمود العواوده20152176053هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19723 أنثىنعمه ابراهيم جميل العالونه20152176054هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19724 أنثىهيفاء محمود متعب البطاينه20152176055هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19725 ذكرمحمد شفيع  هارون20152176057هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19726 ن سعيد اعوي    ج20152176058هندسة الن  أنثىرغد حسي 

مجياتبكالوريوس19727 ذكرعبدالرحمن ابراهيم محمد سمامعه20152176059هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19728 ذكرنواف فريد عبدالمجيد قبالوي20152176060هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19729 ذكرابراهيم محمد عبداللطيف ابوعيس20160176002هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19730 أنثىخزام محمد احمد عبيدات20160176005هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19731 ن عبده طبيشات20160176006هندسة الن  ذكرمحمد حسي 

مجياتبكالوريوس19732 ذكرمثثن بهاء الدين غالب عبيدات20160176007هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19733 أنثىمالك خالد حسن القضاه20160176009هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19734 ذكرحسام احمد محمدتوفيق الصمادى20160176010هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19735 ي قسايمه20160176012هندسة الن  ي غازي راج  ذكرراج 

مجياتبكالوريوس19736 ذكرثائر فهد حمد الخريشا20160176013هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19737 ذكرايهاب محمد صالح الجراح20160176014هندسة الن 
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مجياتبكالوريوس19738 أنثىخديجه ايوب احمد ابوغزاله20160176015هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19739 ذكرعبدالرحمن محمد سعيد السوالمه20160176016هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19740 ذكرخالد احمد صالح طعامنه20160176017هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19741 ذكرفضل علي نهار الطحاطره الحجايا20160176019هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19742 ذكروهيب وليد وهيب عبابنه20160176020هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19743 ايه علي خالد عضيبات20160176021هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19744 أنثىبراءه صبىحي محمد الدرايسه20160176022هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19745 ن محمود موىس غزاالت20160176023هندسة الن  أنثىلجي 

مجياتبكالوريوس19746 ي20160176025هندسة الن 
أنثىيارا زياد محمود السخنيثن

مجياتبكالوريوس19747 ف محمد هشام عشا20160176026هندسة الن  أنثىعبن  ارسر

مجياتبكالوريوس19748 ي20160176027هندسة الن 
أنثىضىح صالح الدين محمد المومثن

مجياتبكالوريوس19749 أنثىرغد خالد نرصى هندى20160176029هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19750 ى عمر احمد العمارنه20160176030هندسة الن  أنثىبشر

مجياتبكالوريوس19751 ذكرغيث محمد احمد جرادات20160176032هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19752 أنثىبتول خليل احمد ابودحيله20160176033هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19753 أنثىارساء محمد كامل الجعفرى20160176034هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19754 أنثىارساء محمود حافظ الخواجه20160176035هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19755 ن البشايره20160176036هندسة الن  أنثىامجاد منن  حسي 

مجياتبكالوريوس19756 أنثىبيان منصور مسلم شعت20160176037هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19757 ذكرعبدهللا علي محمد داللعه20160176039هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19758 ي20160176040هندسة الن 
ذكرمحمد خلدون محمد علي المومثن

مجياتبكالوريوس19759 ي ابراهيم تركي مقدادي20160176041هندسة الن 
أنثىامانن

مجياتبكالوريوس19760 أنثىمروه امجد احمد حتامله20160176042هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19761 أنثىهبه محمود يوسف ابوسمن20160176043هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19762 أنثىساره سعيد ابراهيم احمد20160176044هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19763 ن20160176045هندسة الن  أنثىصفاء خالد محمود الياسي 

مجياتبكالوريوس19764 ي20160176046هندسة الن 
أنثىرهف طراد صايل الطعانن

مجياتبكالوريوس19765 أنثىاسيل فيصل فهد محاسيس20160176047هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19766 أنثىصبا رياض محمود الحتامله20160176048هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19767 ات20160176049هندسة الن  أنثىانفال عبدالهادي محمود ظهن 

مجياتبكالوريوس19768 ن عطية سالمة20160176050هندسة الن  أنثىجهينة امي 

مجياتبكالوريوس19769 ذكرمحمد رسمي عطيه الدقه20160176051هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19770 ذكربشار محمد احمد نماس20160176052هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19771 ن محمد الرفاعي20160176053هندسة الن  ذكرمؤمن حسي 

مجياتبكالوريوس19772 أنثىدانيا مدحت محمود الشوملي20160176054هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19773 ذكرحمزه زياد علي الفريجات20160176056هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19774 ن رشدي ذيب حداد20160176057هندسة الن  أنثىسيلي 

مجياتبكالوريوس19775 ي السعدي20160176058هندسة الن 
ن محمد لطفن أنثىياسمي 

مجياتبكالوريوس19776 ذكرمهند فتىحي محمد فدعوس20160176059هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19777 هللا مفلح الخطيب20160176060هندسة الن  أنثىردينا خن 

مجياتبكالوريوس19778 ي المغايره20160176061هندسة الن  ذكرلؤي محمد عبدالنث 

مجياتبكالوريوس19779 أنثىشهد محمد عيس عبدالعزيز20160176062هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19780 ذكرمحمد شفيق عماد  المهلهل20160176063هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19781 أنثىدانه حابس محمد ادغيم20160176064هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19782 ي عامر20160176065هندسة الن 
أنثىشيماء وليد احمد بثن

مجياتبكالوريوس19783 أنثىايه قسيم محمد االبراهيم20160176066هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19784 أنثىتيماء عمر محمد الحموري20160176067هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19785 ي20160176068هندسة الن  أنثىشفاء عبدهللا احمد الزعث 

مجياتبكالوريوس19786 روان محمد علي النوارصه20160176069هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19787 أنثىساره فايز ابراهيم طيظي20160176070هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19788 ي20160176071هندسة الن 
ذكرمصطفن نايف محمود المومثن
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مجياتبكالوريوس19789 أنثىصبا محمد حمدى البصول20160176072هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19790 ذكرعمار غازى فرحان القرعان20160176073هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19791 ذكرمحمد موىس عبدالرزاق البشايره20160176074هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19792 ذكريوسف خالد يوسف حمد20160176075هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19793 ن جهاد كامل عياش20160176076هندسة الن  أنثىلي 

مجياتبكالوريوس19794 ذكرعبدالرحمن مصطفن محمود عالونه20160176077هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19795 ن20160176078هندسة الن   ياسي 
ذكراسامه احمد مصطفن

مجياتبكالوريوس19796 ذكرعبيده سمن  احمد مياس20160176079هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19797 ي الصمادى20160176080هندسة الن 
ذكرعمر موىس الفن

مجياتبكالوريوس19798 تيماء عدنان علي ابوالكشك20160176081هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19799 ذكرليث احمد عبدهللا القضاه20160176082هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19800 ذكرعثمان بالل سعيد فري    ج20160176083هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19801 أنثىشهد عبدهللا علي الدرابسه20160176084هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19802 ذكرماجد هايل موىس دحابره20160176085هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19803 أنثىاسامة احمد محمد السعد20160176086هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19804 ي20160176087هندسة الن 
ذكرراشد ماجد يعقوب الربضن

مجياتبكالوريوس19805 ذكرهاشم تيسن  سليم عمارين20160176088هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19806 أنثىرغد يحث  عبدالرحمن القواسمي20160176089هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19807 ي20160176090هندسة الن 
ذكرعدي احمد شاكر المومثن

مجياتبكالوريوس19808 أنثىالهنوف ريحان محمد القضاه20160176091هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19809 أنثىمرح خالد عبدالمجيد طعان20160176092هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19810 ن العمرى20160176093هندسة الن  ذكرزيد فتىحي حسي 

مجياتبكالوريوس19811 ذكرعبدهللا محمد التالوي 20162176002هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19812 أنثىسيلينا مصطفن درويش العش20162176003هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19813 أنثىعال ايمن احمد ذيب20162176005هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19814 أنثىساره أحمد محمد عبدالقادر20162176006هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19815 ذكروسام منترص عبدالقادر حيىحي20162176007هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19816 ذكرمحمد وجيه محمد التميمي20162176008هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19817 اوي20162176010هندسة الن  ن ذكرمحمد زياد محمدرشيد الجن 

مجياتبكالوريوس19818 ذكرصهيب محمد احمد خاطر20162176011هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19819 ذكرعلي رائد حسن نارص20162176012هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19820 ذكرغازي يوسف غازى حداد20162176015هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19821 ن عباس احمد خراشقه20162176016هندسة الن  أنثىلجي 

مجياتبكالوريوس19822 ذكرينال اسد محمد غوانمه20162176017هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19823 و20162176018هندسة الن  ذكرحسن رائد حسن ابو زمن 

مجياتبكالوريوس19824 ساىلي سالم موىس حداد20162176020هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19825 ى20162176021هندسة الن  ذكرعزالدين علي حسن الشقن 

مجياتبكالوريوس19826 ذكراسامه فيصل محمد مصاروه20162176022هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19827 أنثىروميساء محمد محمود القرعان20162176023هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19828 أنثىغزل يوسف فرحان الشحان20162176026هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19829 ذكرزيد عصام محمد البطاينه20162176027هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19830 أنثىصبا يارس كساب ابولبده20162176028هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19831 أنثىبراءه منترص صالح طيجون20162176029هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19832 ذكرمحمد وليد هاشم الخشاشنه20162176030هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19833 ي20162176031هندسة الن 
ي هانن

ذكرمؤمن عمر محمد بثن

مجياتبكالوريوس19834 أنثىبتول ماجد رشيد العمري20162176034هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19835 ذكرعبدهللا مازن جميل برقاوى20162176035هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19836 ذكرمحمد فالح بركات الطويل20162176037هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19837 ذكرخالد يونس عقله طالفحه20162176038هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19838 ذكرايهاب يحث  محمود مقدادي20162176040هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19839 ذكرخالد ابراهيم يوسف مطالقه20162176045هندسة الن 
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مجياتبكالوريوس19840 ي20162176047هندسة الن  ذكراحمد بسام خليل العتيث 

مجياتبكالوريوس19841 ي20162176048هندسة الن 
أنثىيارا موفق عبدالرحمن الصويثر

مجياتبكالوريوس19842 أنثىهديل محمود احمد الجمل20162176050هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19843 ذكرليث احمد عمر الشبول20162176051هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19844 ذكرعبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن الدويري20162176052هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19845 ن البطاينه20162176053هندسة الن  ذكركليب محمود حسي 

مجياتبكالوريوس19846 ن ابوصهيون20162176054هندسة الن  ذكرحمزه احمد حسي 

مجياتبكالوريوس19847 ذكرعامر محمد صادق عدوان20162176055هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19848 ذكراحمد محمود سليمان سليمان20162176056هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19849 ي منيه20162176057هندسة الن 
ي بثن

ذكرطارق محمد وصفن

مجياتبكالوريوس19850 ذكرالعباس ابراهيم عبده دباجه20162176058هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19851 ذكرابراهيم خالد اسماعيل الفياض20162176059هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19852 ذكرمحمدخن  سفيان حسن ابوزيد20162176060هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19853 ذكرسيف سالم محمد الخاليلة20162176061هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19854 ذكرعون نعيم علي الملكاوي20162176062هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19855 ذكراحمد هشام خليف البطاينه20162176063هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19856 يف صالح20162176064هندسة الن  ذكرعبدهللا محمد رسر

مجياتبكالوريوس19857 ذكرمحمد ايمن محمد حجازى20162176065هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19858 ذكرخالد فراس خالد خريس20162176066هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19859 ذكرماجد سيمون يعقوب كريكوريان20162176067هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19860 ذكريزن فوزي محمود عكور20162176068هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19861 أنثىعال فواز سليم الروابده20162176069هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19862 أنثىدانا عبد فواز عالونه20162176070هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19863 ذكرليث توفيق محمد عالونه20162176071هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19864 ذكرحسام خليل احمد النعيمي20162176072هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19865 سوار سامي فوزات أبو دلو20162176073هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19866 ذكرحمزه عبدهللا محمد مكاحله20162176074هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19867 أنثىتاال حسن محمد ابو دهيس20162176075هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19868 ذكرراكان وليد أحمد عبدالقادر20162176076هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19869 ذكرمحمد زياد عبدالكريم الجمال20162176077هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19870 ذكريوسف سمن  نجيب حداد20162176078هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19871 ذكرحازم محمداكرم ضيف هللا الخصاونة20162176079هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19872 ي اسماعيل20162176080هندسة الن 
ذكرخالد محمود خالد بثن

مجياتبكالوريوس19873 ذكرمهند عاطف بسام عازر20162176081هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19874 ذكرفريد بسام فريد الحن20162176082هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19875 ي ابراهيم المحاميد20162176083هندسة الن 
ذكراحمد هانن

مجياتبكالوريوس19876 ذكرضياء الدين عمر علي البواىطي20162176084هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19877 ذكرباسل نور الدين علي الحجه20162176085هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19878 ذكرسند ايمن محمد الهيصماوي20162176086هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19879 أنثىمجد محمد سليم العمور20162176087هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19880 ذكرعبدهللا سليم مصطفن شطناوي20162176088هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19881 ذكرمجد خالد هشام ابوفياض20162176089هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19882 ذكرفراس مفيد احمد حاج مسعود20162176090هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19883 ذكرصهيب نبيل مصلح الربيع20162176091هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19884 أنثىلم محمد خليل سالمه20162176092هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19885 ذكربشار ايمن خليل ناطور20162176093هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19886 أنثىرنيم محمود احمد الروسان20162176094هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19887 أنثىاسيل محمد حامد القضاه20162176095هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19888 عروب محمد علي البطاينه20162176096هندسة الن 
أنثى

مجياتبكالوريوس19889 ذكرعامر يارس عمر اسهيله20162176097هندسة الن 

مجياتبكالوريوس19890 بل سمن  يعقوب الفار20162176098هندسة الن  ذكررسر
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مجياتبكالوريوس19891 ن20162176099هندسة الن  ذكراوس احمد نجيب ابوعي 

مجياتبكالوريوس19892 ذكرمحمد خالد محمد رشايده20162176100هندسة الن 

ية لألغراض الخاصةبكالوريوس19893 ن ي20090081169اللغة اإلنجلن 
أنثىمثن منصور صالح الطعانن

ية لألغراض الخاصةبكالوريوس19894 ن ع20092081049اللغة اإلنجلن  ذكرمحمد عبد الرزاق محمد الشر

ية لألغراض الخاصةبكالوريوس19895 ن مان20092081088اللغة اإلنجلن  ذكربهاء موىس احمد الشر

ية لألغراض الخاصةبكالوريوس19896 ن ي تيسن  العقيلي20100081043اللغة اإلنجلن 
أنثىوفاء هانن

ية لألغراض الخاصةبكالوريوس19897 ن أنثىاالء هشام نجم قبيعه20100081124اللغة اإلنجلن 

ية لألغراض الخاصةبكالوريوس19898 ن أنثىلما ذوقان عيس مصالحه20100081128اللغة اإلنجلن 

ية لألغراض الخاصةبكالوريوس19899 ن ذكرمحمد ماجد محمود عزام20100081129اللغة اإلنجلن 

ية لألغراض الخاصةبكالوريوس19900 ن ن احمد الرواشدة20100081130اللغة اإلنجلن  أنثىاسالم حسي 

ية لألغراض الخاصةبكالوريوس19901 ن أنثىارساء محمد محمود الدعوم20100081131اللغة اإلنجلن 

ية لألغراض الخاصةبكالوريوس19902 ن ي20102081069اللغة اإلنجلن 
أنثىزين موفق فالح المومثن

ية لألغراض الخاصةبكالوريوس19903 ن ي خالد20102081072اللغة اإلنجلن 
ذكرضياء الدين سليمان علي بثن

ية واللغوياتبكالوريوس19904 ن أنثىنور موفق ضيف هللا البطاينه20110081064اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19905 ن ذكرنور الدين خالد مفلح عبدالرزاق20110081105اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19906 ن ذكربهاء الدين علي احمد بحيص20110081115اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19907 ن أنثىميسم غسان جدوع كنعان20110081154اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19908 ن ذكريزن محمد فايز الطراونه20110081159اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19909 ن أنثىصبا هايل محمد السعيدين20110081161اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19910 ن ي اسماعيل محمد الخطيب20111081001اللغة االنجلن 
أنثىامانن

ية واللغوياتبكالوريوس19911 ن ف مشهور الروسان20112081021اللغة االنجلن  ذكرمحمد ارسر

ية واللغوياتبكالوريوس19912 ن أنثىرابعة عيس محمد الخزعلي20112081074اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19913 ن ذكراحمد محمد علي احمد الطرزي20112081078اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19914 ن أنثىهديل عبد الرحمن عبد هللا ابو حرب20112081081اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19915 ن ذكرموىس محمد خن  موىس السماره20112081085اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19916 ن ملك علي قاسم عبد الجليل20112081088اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس19917 ن ذكرطاهر خالد طاهر سمرين20112081090اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19918 ن ع20112081092اللغة االنجلن  ذكرمحمد عماد الدين عايد الشر

ية واللغوياتبكالوريوس19919 ن ن20112081094اللغة االنجلن  أنثىوفاء طه عبد القادر شاهي 

ية واللغوياتبكالوريوس19920 ن ي20112081097اللغة االنجلن  ذكرمحمد عبدهللا محمد الزعث 

ية واللغوياتبكالوريوس19921 ن ي20112081099اللغة االنجلن 
ن الزينانر أنثىسارا خالد حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس19922 ن ي20112081102اللغة االنجلن 
ذكرراشد اسامه رافع القاضن

ية واللغوياتبكالوريوس19923 ن ن محمد عكور     20120081004اللغة االنجلن  أنثىايناس حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس19924 ن ذكرطارق ابراهيم محمد سماره20120081023اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19925 ن ي     20120081041اللغة االنجلن 
ن محمد نواش المومثن أنثىحني 

ية واللغوياتبكالوريوس19926 ن ن عبد هللا الذيابات    20120081054اللغة االنجلن  أنثىهديل حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس19927 ن ي محمود زحراوي     20120081077اللغة االنجلن 
ذكرمؤيد حسثن

ية واللغوياتبكالوريوس19928 ن ذكراحمد محمد ابراهيم الملكاوي20120081125اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19929 ن  علي عمر عاشور20120081139اللغة االنجلن 
ن أنثىلي 

ية واللغوياتبكالوريوس19930 ن أنثىهيا عريف محمد عبيدات     20120081145اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19931 ن ن20120081150اللغة االنجلن  أنثىانوار خازر فواز حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس19932 ن ذكراحمد حسن احمد حمدان20120081154اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19933 ن ن     20120081155اللغة االنجلن  أنثىنسيبه يوسف احمد الحسي 

ية واللغوياتبكالوريوس19934 ن ذكرفالح صالح احمد التوبات     20120081158اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19935 ن أنثىليل نبيه غازى طرابشه20120081161اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19936 ن أنثىرنيم امجد محمد الشبول     20120081169اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19937 ن ي20120081170اللغة االنجلن 
ي هانن

أنثىاالء رؤوف عبد هللا بثن

ية واللغوياتبكالوريوس19938 ن ي محمد الشياب20120081171اللغة االنجلن 
أنثىريم حسثن

ية واللغوياتبكالوريوس19939 ن أنثىبتول محمد ذيب قاسم عزام20120081172اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19940 ن ذكرصهيب حسام علي ابو زيد20120081173اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19941 ن ي شفيق زيادنه20120081174اللغة االنجلن 
أنثىهبه عونن
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ية واللغوياتبكالوريوس19942 ن أنثىمروه عبدالكريم قاسم بشارات    20120081175اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19943 ن ي حمد20120081178اللغة االنجلن 
أنثىصفاء مصطفن عبدالمجيد بثن

ية واللغوياتبكالوريوس19944 ن أنثىهديل مادح فواز الدخايله     20120081179اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19945 ن ي حمدان20120081181اللغة االنجلن 
أنثىآيات صبىحي سليم بثن

ية واللغوياتبكالوريوس19946 ن أنثىرنيم مؤيد كامل الرواشده     20120081183اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19947 ن أنثىسىه سهل احمد الهنداوي20120081184اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19948 ن ن العبيدات20120081185اللغة االنجلن  أنثىسىح  محمد حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس19949 ن ي20120081187اللغة االنجلن  ذكرصالح الدين احمد مطلق الزعث 

ية واللغوياتبكالوريوس19950 ن أنثىوعد بالل احمد السقار     20120081188اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19951 ن ي20120081189اللغة االنجلن  أنثىدعاء مصطفن عبد النواج 

ية واللغوياتبكالوريوس19952 ن أنثىنوزت ذوقان عيس مصالحه20120081190اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19953 ن ذكرمحمد عبدهللا سليم حمدان20120081192اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19954 ن أنثىسىح  طالب مصطفن عكاونه     20120081193اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19955 ن ذكرمحمد علي عبد المنعم الخزاعلة20122081001اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19956 ن وق عصام محمود مراشده20122081013اللغة االنجلن  أنثىرسر

ية واللغوياتبكالوريوس19957 ن ي20122081015اللغة االنجلن 
أنثىرحاب ابراهيم محمد عرافر

ية واللغوياتبكالوريوس19958 ن ي20122081022اللغة االنجلن 
أنثىرؤى محمد غازي السخثن

ية واللغوياتبكالوريوس19959 ن أنثىرزان محمد حمدان حمايده20122081024اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19960 ن ضياء عبداالله علي سعد20122081034اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس19961 ن أنثىمجد عاصم صالح أبو صهيون20122081036اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19962 ن ن20122081038اللغة االنجلن  أنثىميار هبة هللا ايمن عماد الدين حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس19963 ن ن صالح ابو صالح20122081042اللغة االنجلن  ي حسي 
أنثىتهانن

ية واللغوياتبكالوريوس19964 ن أنثىاسيا محمد ابراهيم الشقران20122081043اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19965 ن أنثىرنيم عدنان سعيد اسعد20122081046اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19966 ن ي20122081050اللغة االنجلن  ذكراحمد نسيم عيس الزعث 

ية واللغوياتبكالوريوس19967 ن روند شافع احمد عقيلي20122081056اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس19968 ن ذكرنجيب محمد  محاميد20122081060اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19969 ن ي20122081061اللغة االنجلن 
فر أنثىهيا رئفات محمد مشر

ية واللغوياتبكالوريوس19970 ن ن عكور20122081064اللغة االنجلن  ذكراسامه عبد السالم حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس19971 ن أنثىرشا  عبد العزيز  سمن   الشنظي20122081068اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19972 ن أنثىانوار عبد الرحمن عطا عبد هللا20122081071اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19973 ن ي20122081074اللغة االنجلن  ذكرمحمد موفق عبد هللا الزعث 

ية واللغوياتبكالوريوس19974 ن بتول كمال علي الرشدان20122081076اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس19975 ن أنثىحنان عبد الباسط احمد البصول20122081078اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19976 ن ذكرزياد محمد ربىحي خلف20122081085اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19977 ن ذكرطارق احمد عبد هللا الهزايمه20122081087اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19978 ن أنثىرناد محمدسعيد نهاد اللفداوي20122081090اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19979 ن ع20122081093اللغة االنجلن  ن الشر ذكرعمر مدحت ياسي 

ية واللغوياتبكالوريوس19980 ن أنثىنضال محمود ابراهيم طويط20122081102اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19981 ن أنثىاالء باسم محمد خصاونه20122081108اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19982 ن اية محمد علي خزعلي20122081111اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس19983 ن ذكرماجد طالل ماجد القرعان20122081112اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19984 ن نور مازن علي المغايره20122081115اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس19985 ن ي جميل خصاونه20122081116اللغة االنجلن 
ذكررفد صافن

ية واللغوياتبكالوريوس19986 ن ذكرصهيب ماجد محمد عكور      20122081122اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19987 ن ي20122081124اللغة االنجلن   عماد قدرى الزعث 
ن أنثىياسمي 

ية واللغوياتبكالوريوس19988 ن ذكرمحمد محمود احمد حسينات20122081125اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19989 ن ن رياض عبد الوهاب أبو عاضي20122081126اللغة االنجلن  أنثىايلي 

ية واللغوياتبكالوريوس19990 ن أنثىرهف محمد احمد حرزهللا     20122081128اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19991 ن وعد عمر علي الرشدان20122081129اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس19992 ن ي20122081130اللغة االنجلن  ذكراحمد محمد علي الزعث 
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ية واللغوياتبكالوريوس19993 ن ي20122081131اللغة االنجلن  ذكرعمران المنترصباهلل زيد الزعث 

ية واللغوياتبكالوريوس19994 ن ذكرمحمد غيث حاتم محمد القرعان20130081001اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19995 ن أنثىربانا ابراهيم محمد حجازي20130081004اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19996 ن نادين رامي جالل ياغان20130081009اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس19997 ن ي20130081010اللغة االنجلن 
أنثىالحان عبد هللا جميل المدنن

ية واللغوياتبكالوريوس19998 ن أنثىصبا زهن  احمد حجازى20130081011اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس19999 ن أنثىغفران محمود عبد هللا طبيشات20130081014اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20000 ن ي يونس20130081016اللغة االنجلن 
رهام فايز علي بثن

أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20001 ن أنثىمرام عبد العزيز فوزى سليمان20130081017اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20002 ن أنثىايه يارس كمال حجازى20130081019اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20003 ن أنثىداليا نضال عبد هللا الحموى20130081021اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20004 ن أنثىعرين يوسف حسن غزاوي20130081023اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20005 ن أنثىزايد صوالحه" محمد بدر"ساره 20130081024اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20006 ن أنثىبيان انور عبد العزيز عبد الرزاق20130081025اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20007 ن أنثىدنيا عزام توفيق عويس20130081028اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20008 ن أنثىرافده رزق عقله طاهات20130081031اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20009 ن أنثىدعاء فريد محمد عبيدات20130081033اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20010 ن أنثىدينا احمد فهد عوض20130081035اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20011 ن أنثىعال خالد سعيد حالوه20130081036اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20012 ن ى20130081037اللغة االنجلن  ن أنثىامنيه عبد هللا محمد العنن

ية واللغوياتبكالوريوس20013 ن ي20130081038اللغة االنجلن 
أنثىرنيم هيثم حنا الربضن

ية واللغوياتبكالوريوس20014 ن أنثىلينا تيسن  محمود المخادمه20130081039اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20015 ن أنثىمريم موفق محمود االيوب20130081040اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20016 ن أنثىرغد عبد الرحيم اسعد مصطفن20130081041اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20017 ن أنثىانسام عبد الرحمن محمد ابو الهيجاء20130081043اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20018 ن ي20130081045اللغة االنجلن  دانيا فيصل محمد الزعث 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20019 ن مريم علي جابر الذيابات20130081046اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20020 ن أنثىهديل جهاد قاسم حيفاوى20130081048اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20021 ن أنثىصفاء نواف عبد هللا ابو طماعه20130081049اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20022 ن أنثىرؤى خالد خليل الدرابسه20130081050اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20023 ن ي عامر20130081051اللغة االنجلن 
أنثىهبه نايف عبد الرزاق بثن

ية واللغوياتبكالوريوس20024 ن أنثىايه فاروق محمد العيس20130081052اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20025 ن أنثىنشين فالح فرحان الداود20130081054اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20026 ن أنثىاسالم محمد محمود قريشات20130081055اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20027 ن كات20130081056اللغة االنجلن  أنثىتمارا حسن ابراهيم الن 

ية واللغوياتبكالوريوس20028 ن أنثىرنده عبد الكريم عبد المجيد الغدايره20130081060اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20029 ن أنثىسماح ماجد محمد السقار20130081064اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20030 ن أنثىدانيه عبد القادر طه جابر20130081065اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20031 ن أنثىوسن طه خلف البطاينه20130081067اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20032 ن ي20130081069اللغة االنجلن 
أنثىرغد محمود يوسف القريونر

ية واللغوياتبكالوريوس20033 ن أنثىمروه باسل محمد عليان20130081070اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20034 ن أنثىوفاء احمد محمود أبو عراق20130081071اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20035 ن دعاء زكريا علي حمايده20130081072اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20036 ن أنثىنسيبه خالد موىس العقيلي20130081073اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20037 ن أنثىفرح محمد احمد رمضان20130081076اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20038 ن أنثىصابرين حمد محمود الزغول20130081077اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20039 ن ي20130081079اللغة االنجلن 
ي هانن

يف محمد بثن أنثىفرات رسر

ية واللغوياتبكالوريوس20040 ن ي20130081080اللغة االنجلن   عمر حمد الزعث 
ن أنثىهيلي 

ية واللغوياتبكالوريوس20041 ن لينا حسن علي خريوش20130081081اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20042 ن أنثىفاطمه فارس مفلح الطراد20130081085اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20043 ن أنثىبراء رافت محمد المصطفن20130081087اللغة االنجلن 
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ية واللغوياتبكالوريوس20044 ن ن20130081088اللغة االنجلن  أنثىدعاء محمد بشن  احمد ابو عي 

ية واللغوياتبكالوريوس20045 ن أنثىساجدة عبد هللا فالح الرمضان20130081090اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20046 ن أنثىرهف مرعي عبد القادر عالوي20130081091اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20047 ن ي20130081092اللغة االنجلن  أنثىسندس جمال محمد علي الزعث 

ية واللغوياتبكالوريوس20048 ن أنثىارساء عارف ابراهيم الفاضل20130081093اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20049 ن أنثىدعاء عصام عبد الرحيم الرمال20130081094اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20050 ن أنثىزينه صقر فريد حداد20130081095اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20051 ن أنثىهديل فالح عبد هللا الشبول20130081096اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20052 ن أنثىرندا عبد هللا محمود السيوف20130081098اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20053 ن ن رمضان20130081099اللغة االنجلن  أنثىروال فريد ياسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20054 ن أنثىوجدان اسماعيل سليم ابوالكرسنه20130081102اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20055 ن  عدنان اسعد علي عبدهللا20130081103اللغة االنجلن 
ن أنثىلي 

ية واللغوياتبكالوريوس20056 ن ن عبيدات20130081104اللغة االنجلن  ي احمد حسي 
أنثىامانن

ية واللغوياتبكالوريوس20057 ن أنثىايمان عصام خلف الدرايسه20130081106اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20058 ن ن مخلوف20130081108اللغة االنجلن  أنثىمرح يوسف حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20059 ن كات20130081110اللغة االنجلن  ذكرمحمد جمال خلف الن 

ية واللغوياتبكالوريوس20060 ن أنثىدانيه فتىحي حمد الربيع20130081113اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20061 ن ذكروجدي امجد احمد السعدي20130081119اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20062 ن أنثىسندس طارق صالح ابو الهيجاء20130081120اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20063 ن أنثىايمان جمال محمد عبده20130081122اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20064 ن أنثىسماح محمد ماجد خصاونه20130081125اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20065 ن ي20130081129اللغة االنجلن  أنثىهبه محمود موىس الزعث 

ية واللغوياتبكالوريوس20066 ن ذكرايش يارس محمد شوكت التل20130081130اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20067 ن ذكرموىس قاسم محمد الصمادي20130081131اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20068 ن ي20130081133اللغة االنجلن  سارة هشام غازي الزعث 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20069 ن ذكرمحمد توفيق علي مقابله20130081134اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20070 ن ذكرراشد محمد عبد هللا الزيود20130081138اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20071 ن أنثىتسنيم محمد سعيد موىس ابو علوش20130081139اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20072 ن أنثىلميس فاضل مطرود الحمدان20130081142اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20073 ن أنثىافنان بدر محمود القرم20130081144اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20074 ن ي  النجار20130081145اللغة االنجلن 
ذكرابراهيم محمود وصفن

ية واللغوياتبكالوريوس20075 ن أنثىسندس يوسف اسعد الداود20130081146اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20076 ن أنثىقمر نواف علي خويله20130081147اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20077 ن أنثىصهباء حسن محمد مصلح20130081148اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20078 ن ذكرلبثن عصام محمود عوض20130081149اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20079 ن ذكرابراهيم محمد احمد رواشده20130081151اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20080 ن أنثىارساء مروان خالد المحاميد20130081152اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20081 ن ي20130081153اللغة االنجلن 
أنثىساره خالد رضوان المومثن

ية واللغوياتبكالوريوس20082 ن أنثىكوكب محمد فريد  رزق20130081154اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20083 ن أنثىهال ابراهيم رجا الداود20130081156اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20084 ن أنثىنجاح جهاد خلف ذيابات20130081159اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20085 ن أنثىانوار عبد الكريم محمد عقيل20130081160اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20086 ن أنثىلبثن احمد عوض الهندي20130081162اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20087 ن أنثىايمان فايز احمد الملكاوي20130081163اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20088 ن ي الذيابات20130081164اللغة االنجلن 
أنثىروال عادل عبدالغثن

ية واللغوياتبكالوريوس20089 ن صفاء محمد علي عبدالرحمن عتوم20130081165اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20090 ن أنثىدانيه عبدالرحمن محمود ردايده20130081166اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20091 ن أنثىداليا فراس عبدالكريم الشقران20130081167اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20092 ن أنثىهاله بسام عبد العال العبد هللا20130081168اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20093 ن أنثىعنود عبدهللا صالح سماره20130081169اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20094 ن كنده حسن علي البشابشه20130081170اللغة االنجلن 
أنثى
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ية واللغوياتبكالوريوس20095 ن وق نزار ابراهيم الجمال20130081171اللغة االنجلن  أنثىرسر

ية واللغوياتبكالوريوس20096 ن أنثىارساء ابراهيم محمد عوده20130081172اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20097 ن أنثىهيا احمد محمود الشدوح20130081173اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20098 ن أنثىعبن  عبدالكريم محمود رسحان20130081175اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20099 ن أنثىساره طارق خالد طلفاح20130081176اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20100 ن أنثىدانية عدنان محمود عبيدات20130081177اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20101 ن أنثىوالء خالد عبده الشقران20130081178اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20102 ن ات20130081179اللغة االنجلن  ن عبدهللا احمد السمن  أنثىحني 

ية واللغوياتبكالوريوس20103 ن أنثىديما موىس علي العلي20130081181اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20104 ن أنثىمالك ناجح رزق السنجالوي20130081182اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20105 ن أنثىعبال غالب علي مصطفن20130081183اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20106 ن ذكرسالم نارص محمود الذيابات20130081184اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20107 ن أنثىرانيا مازن محمد سعيفان20130081187اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20108 ن أنثىزين احمد سليمان االبراهيم20130081188اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20109 ن ي مقابله20130081189اللغة االنجلن 
أنثىافراح جهاد راضن

ية واللغوياتبكالوريوس20110 ن ذكرعمر عبدهللا فندي مليحان20130081192اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20111 ن أنثىوفاء فيصل صالح العثامنه20130081194اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20112 ن أنثىعنود جارس محمد القاسم20130081195اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20113 ن أنثىعرين نادر فوزى بشارات20130081198اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20114 ن ي20130081203اللغة االنجلن   عصام محمد شلث 
ن أنثىحني 

ية واللغوياتبكالوريوس20115 ن أنثىاسيل صبىحي محمد الدرايسه20130081204اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20116 ن ي عبدالكريم العبدالعزيز20130081205اللغة االنجلن 
ذكرمحمد هانن

ية واللغوياتبكالوريوس20117 ن أنثىبيان عدنان مصطفن الخطيب20130081206اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20118 ن أنثىفرح عصام سليمان الصبح20130081207اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20119 ن أنثىايه يوسف محمد الكراسنه20130081208اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20120 ن ي اسامه احمد مصالحه20130081210اللغة االنجلن  روان 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20121 ن ذكرمحمد طايل حامد الحماد20130081211اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20122 ن ذكرمحمد معتصم وحيد البشابشه20130081213اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20123 ن أنثىارساء نضال صالح ابو الهيجاء20130081214اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20124 ن أنثىرغد خلدون ابراهيم الرشدان20130081215اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20125 ن ذكرضيغم احمد نزال الخمايسه الحجايا20130081216اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20126 ن ن سامر سليمان البواب20130081217اللغة االنجلن  أنثىكريستي 

ية واللغوياتبكالوريوس20127 ن أنثىيارا غسان نارص سمور20130081218اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20128 ن أنثىجيهان عبدهللا كريم الطوافشه20130081219اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20129 ن ذكرمهند عدنان نواف سهاونه20130081220اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20130 ن ذكراسالم حسن قاسم صبيحات20130081221اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20131 ن دانا زكريا محمد علي عمرى20130081222اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20132 ن أنثىهال عبدهللا عوض الزحراوي20130081224اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20133 ن ي20130081225اللغة االنجلن  منار عمر علي الزعث 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20134 ن أنثىانسام بسام عبدالفتاح مطر20130081226اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20135 ن أنثىمرام موىس مصطفن العثامنه20130081227اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20136 ن أنثىملك مفيد محمود بنات20130081228اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20137 ن ن محمد  احمد الحموري20132081002اللغة االنجلن  أنثىحني 

ية واللغوياتبكالوريوس20138 ن أنثىدينا محمد سليمان زامل20132081003اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20139 ن أنثىرهف نمر طالب بدح20132081004اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20140 ن أنثىتماره تيسن  محمود ابراهيم20132081005اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20141 ن أنثىنور يحث  عبد السالم ابو رميله20132081006اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20142 ن أنثىاسماء محمد ديب  االنيس20132081007اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20143 ن أنثىتوجان سهيل محمد أبو احمده20132081008اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20144 ن ذكرعصام احمد حسن الجراروه20132081010اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20145 ن ن محمد محمود عبيدات20132081012اللغة االنجلن  أنثىحني 
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ية واللغوياتبكالوريوس20146 ن ي مصطفن20132081013اللغة االنجلن 
ن بثن أنثىزين محمود حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20147 ن قطلي" محمد زياد"ايه 20132081014اللغة االنجلن 
أنثىمحمود الشر

ية واللغوياتبكالوريوس20148 ن أنثىنوال داود محمد صبىحي العفوري20132081015اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20149 ن أنثىمرح عصام محمود صبيحات20132081016اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20150 ن ذكرشادي زاهي محمود العلي20132081017اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20151 ن ذكرمحمد كمال احميدي الفقرا20132081021اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20152 ن ير20132081022اللغة االنجلن  ن أنثىدانا وائل محمد جنن

ية واللغوياتبكالوريوس20153 ن تمارا فيصل علي زعارير20132081023اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20154 ن أنثىرند عدنان خالد الشياب20132081024اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20155 ن أنثىروان ابراهيم نمر طعمه20132081026اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20156 ن أنثىساريه عبد الكريم عبد الفتاح قنو20132081027اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20157 ن أنثىبراءه االزور سليمان السعدي20132081028اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20158 ن عنود علي حسن الرشيدات20132081029اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20159 ن أنثىبيان بسام محمود حمورى20132081033اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20160 ن أنثىلينا محمد عدنان الحتامله20132081035اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20161 ن أنثىارساء زياد جمعه محيسن20132081036اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20162 ن أنثىنور عامر صالح عيد20132081037اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20163 ن ذكرمحمد فندى حسن الطاهات20132081038اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20164 ن ي20132081039اللغة االنجلن  زينه زكريا محمود الزعث 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20165 ن رن  فتىحي فوزي الفقهاء20132081041اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20166 ن أنثىساره يحث  جميل ابو ساره20132081045اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20167 ن أنثىسهام خالد جميل عباىسي20132081053اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20168 ن أنثىدانيا وليد احمد عياد20132081054اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20169 ن ي20132081055اللغة االنجلن  تمارا أحمد محمد الزعث 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20170 ن ن سعيفان20132081061اللغة االنجلن  ي عاطف ياسي 
أنثىعاطفثن

ية واللغوياتبكالوريوس20171 ن أنثىايمان وليد خالد عثامنه20132081069اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20172 ن أنثىنادين غسان عبد الرحمن ابو باشا20132081070اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20173 ن بيان سامي احمد أبولبده20132081071اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20174 ن أنثىدانيه زياد بادى باكن 20132081074اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20175 ن ي جبور20132081075اللغة االنجلن 
أنثىريم حمد هللا مفضن

ية واللغوياتبكالوريوس20176 ن أنثىايمان عاطف محمد ربابعه20132081076اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20177 ن ن نجم20132081077اللغة االنجلن  أنثىسماح محمود حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20178 ن أنثىساره قاسم محمد العبد العال20132081079اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20179 ن أنثىزينة فريد مفلح الذيابات20132081080اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20180 ن  علي عبيدات20132081081اللغة االنجلن 
ن ذكرفؤاد حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20181 ن ذكرتركي مروان تركي الحاج علي20132081082اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20182 ن ايه عادل علي جماحنه20132081084اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20183 ن ه محمد سعيد رشيد منصور20132081086اللغة االنجلن  أنثىسمن 

ية واللغوياتبكالوريوس20184 ن أنثىوفاء محمد فالح الداود20132081087اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20185 ن أنثىدينا جمال محمد الصالح20132081089اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20186 ن اسيل جمال علي عبد هللا20132081091اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20187 ن أنثىالرا غالب نعيم بواب20132081093اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20188 ن ذكرصالح ابراهيم صالح العثامنه20132081094اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20189 ن أنثىالنا ركان ذيب عبنده20132081096اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20190 ن ذكرفواز محمد خن  محمد  الشياب20132081099اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20191 ن ن جهاد ابراهيم النمر20132081100اللغة االنجلن  أنثىمادلي 

ية واللغوياتبكالوريوس20192 ن أنثىشهد افليح محمود نصن 20132081101اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20193 ن ن الحيىحي20132081103اللغة االنجلن  أنثىجودي عمر ياسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20194 ن أنثىبتول محمد سليمان حمود20132081104اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20195 ن ذكرمحمد عمر مصطفن غزاوي20132081105اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20196 ن ذكررعد بسام نجيب النمري20132081106اللغة االنجلن 
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ية واللغوياتبكالوريوس20197 ن ن20132081108اللغة االنجلن  أنثىتسنيم زياد محمد الشيخ حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20198 ن ذكرمجدي فراس اسكندر اللمع20132081109اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20199 ن أنثىنوف محمود نارص حتامله20132081110اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20200 ن أنثىلبثن سمن  قدري التل20132081111اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20201 ن أنثىميش موفق نهار الصبيحات20132081112اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20202 ن أنثىدانه صالح صالح حمايده20132081113اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20203 ن ذكرمحمد جهاد احمد الجرادات20132081114اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20204 ن ذكروعد سمن  عسيلي 20132081115اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20205 ن أنثىغدير مروان مبارك أبو الهيجاء20132081116اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20206 ن ذكرفارس غسان نايف كبها20132081117اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20207 ن أنثىبراءه كمال محمد ابو صقر20132081118اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20208 ن أنثىرغد وائل عبدهللا معابره20132081119اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20209 ن ذكروسيم محمد بركات الرواشده20132081120اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20210 ن أنثىهديل احمد عوض ابوالعيش20140081001اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20211 ن ي20140081002اللغة االنجلن 
أنثىصبا محمد خليل القاضن

ية واللغوياتبكالوريوس20212 ن وق مفلح حسن شطناوي20140081003اللغة االنجلن  أنثىرسر

ية واللغوياتبكالوريوس20213 ن نسيبه علي محمود جرادات20140081004اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20214 ن ذكرعالء عبدهللا مفلح شطناوي20140081005اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20215 ن ن سلمان20140081006اللغة االنجلن  أنثىرند حسن حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20216 ن ي20140081007اللغة االنجلن 
أنثىداليا فايز موىس العجلونن

ية واللغوياتبكالوريوس20217 ن أنثىايناس وليد ذيب هياجنه20140081008اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20218 ن ذكرعبدهللا فتىحي طالب الجراح20140081009اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20219 ن علياء مروان علي طيفور20140081010اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20220 ن ات20140081011اللغة االنجلن  ي خضن  أنثىمرح هشام ناج 

ية واللغوياتبكالوريوس20221 ن أنثىديما عبد هللا قاسم الطويط20140081012اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20222 ن أنثىارساء عوض عبد هللا دواقره20140081013اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20223 ن ي20140081014اللغة االنجلن 
أنثىليان رومل جريس الربضن

ية واللغوياتبكالوريوس20224 ن أنثىهديل ممدوح مفلح حراحشه20140081015اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20225 ن أنثىساره نبيل مفلح مصالحه20140081016اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20226 ن أنثىلينا نافذ احمد الحاج احمد20140081017اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20227 ن أنثىساره بسام سلمان حداد20140081018اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20228 ن أنثىرنيم محمود فارس الروسان20140081019اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20229 ن ي الجركس20140081020اللغة االنجلن 
أنثىاري    ج عصام حسثن

ية واللغوياتبكالوريوس20230 ن أنثىمالك بسام نذير الصباغ20140081021اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20231 ن أنثىلبيبه مرزوق سليمان النعيمات20140081022اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20232 ن أنثىزينب احمد مطرب الشمري20140081023اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20233 ن ذكرعلي منذر  محمد راسم  الحمادشه20140081024اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20234 ن ات20140081025اللغة االنجلن  هديل محمود علي النصن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20235 ن أنثىيانا رفيق ابراهيم الحداد20140081026اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20236 ن ي20140081027اللغة االنجلن 
ي هانن

أنثىروان فوزى عايد بثن

ية واللغوياتبكالوريوس20237 ن أنثىمجد عبدهللا قاسم حجازي20140081028اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20238 ن أنثىاسالم ابراهيم محمد الشبول20140081031اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20239 ن ي20140081032اللغة االنجلن 
ن حمدونن ذكرزيد ذيب حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20240 ن ن سالمه صالح خريسات20140081033اللغة االنجلن  أنثىياسمي 

ية واللغوياتبكالوريوس20241 ن ذكرمحمد خليل ابراهيم عبدالعزيز20140081034اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20242 ن أنثىبراءه موىس حسن حساين20140081035اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20243 ن أنثىشهد عادل يوسف الخطباء20140081036اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20244 ن ي20140081037اللغة االنجلن 
أنثىدينا وائل يوسف المومثن

ية واللغوياتبكالوريوس20245 ن أنثىاسالم جمال محمد المرصي20140081038اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20246 ن أنثىروينا جريس رافع السعيد20140081039اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20247 ن أنثىراما عيس عبدالرزاق الرمضان20140081040اللغة االنجلن 
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ية واللغوياتبكالوريوس20248 ن أنثىمروه بسام محمود ابوحشيش20140081041اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20249 ن أنثىدامه مصطفن عوض ابوهالل20140081042اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20250 ن ذكرمحمد محمود اسماعيل صالح     20140081043اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20251 ن ي20140081044اللغة االنجلن  رفاه احمد محمد الزعث 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20252 ن أنثىسناء سليمان احمد الموىس20140081045اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20253 ن عائشه علي عطاهللا السلمان20140081046اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20254 ن ي20140081047اللغة االنجلن 
أنثىجمانه موىس نواف الكفريثن

ية واللغوياتبكالوريوس20255 ن أنثىذكرى فراس محمد العواقله20140081048اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20256 ن أنثىمنال نارص محمود عمايره20140081050اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20257 ن أنثىدياال امجد طالل الزريقات20140081051اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20258 ن أنثىبتول عبدالغفار مصطفن سماره20140081052اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20259 ن والء ابراهيم علي النظامي20140081053اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20260 ن أنثىرزان نبيل عبدالمهدى العزام20140081054اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20261 ن لما سامي احمد العواوده20140081055اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20262 ن أنثىرشا صالح راشد عموره20140081056اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20263 ن أنثىامل احمد محمود الصوافطه20140081057اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20264 ن أنثىهدى وليد خليل قواسمه20140081058اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20265 ن ه احمد كايد الهنداوى20140081059اللغة االنجلن  أنثىامن 

ية واللغوياتبكالوريوس20266 ن أنثىنور عمار عبدهللا الرصايره20140081060اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20267 ن أنثىرؤى جمال خالد مخلوف20140081061اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20268 ن أنثىدانا فتىحي عبدالرحمن الكراسنه20140081062اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20269 ن أنثىالعنود فايز عبد النسور20140081063اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20270 ن أنثىالهام هايل سليمان بشتاوي20140081064اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20271 ن أنثىيارا مأمون محمد توفيق خصاونه20140081065اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20272 ن أنثىلبثن احمد رمضان ابوغوش20140081066اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20273 ن أنثىمالك محمود عمر خالد20140081067اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20274 ن أنثىوآلء حسن فالح أبوالشيح20140081068اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20275 ن أنثىبتول منصور محمد أبوخضن 20140081069اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20276 ن ي20140081070اللغة االنجلن 
أنثىبلقيس كمال سامي مومثن

ية واللغوياتبكالوريوس20277 ن ي العقيلي20140081071اللغة االنجلن 
ي احمد صدفر

أنثىتمارا هانن

ية واللغوياتبكالوريوس20278 ن أنثىريتا مامون عبدالعزيز ابراهيم20140081072اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20279 ن أنثىتفر محمد خالد المحاميد20140081073اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20280 ن ي20140081074اللغة االنجلن 
أنثىحل منصور عبد الرحمن السليثر

ية واللغوياتبكالوريوس20281 ن ي20140081075اللغة االنجلن  أنثىدانا نارص محسن الزعث 

ية واللغوياتبكالوريوس20282 ن أنثىكرم محمد سليمان ربابعه20140081076اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20283 ن أنثىبراءه عبد النارص محمد أبو الخن 20140081077اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20284 ن أنثىلمياء تيسن  موىس الخطيب20140081078اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20285 ن ذكرعمار محمد نور الدين محمود الرواقه20140081079اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20286 ن سهر عصام علي االبراهيم20140081080اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20287 ن أنثىمرح احمد عيس الطويط20140081081اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20288 ن أنثىلبثن بسام حسن دردور20140081082اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20289 ن اسماء حسان علي الزغول20140081083اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20290 ن ي العبد20140081084اللغة االنجلن 
أنثىليل اياد لطفن

ية واللغوياتبكالوريوس20291 ن أنثىنور سمن  الياس عويس20140081085اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20292 ن أنثىسىح  عماد علي المغيض20140081086اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20293 ن ن خلدون فوزى قندح20140081087اللغة االنجلن  أنثىجولي 

ية واللغوياتبكالوريوس20294 ن أنثىرجاء عبدهللا محمد أبوزريق20140081088اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20295 ن أنثىرسل مراد عوض عطن 20140081089اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20296 ن أنثىانغام يوسف نجيب دكناش20140081090اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20297 ن أنثىهاله احمد محمد الحمد20140081091اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20298 ن ي علي الرمضان20140081092اللغة االنجلن 
أنثىهيا وصفن
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ية واللغوياتبكالوريوس20299 ن ي20140081093اللغة االنجلن 
أنثىالعنود عبدهللا سلمان الريحانن

ية واللغوياتبكالوريوس20300 ن أنثىاباء رائد عبد الحفيظ بطاينه20140081094اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20301 ن أنثىاحالم موفق محمد خن  الفندي20140081095اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20302 ن أنثىسجود حسن عبدهللا الحناتله20140081096اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20303 ن أنثىزينه باسل نعيم الحشاش20140081097اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20304 ن ي20140081100اللغة االنجلن 
أنثىساره ابراهيم عيس المعانن

ية واللغوياتبكالوريوس20305 ن ي20140081101اللغة االنجلن 
دعاء محمد علي البيسانن

أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20306 ن عه20140081102اللغة االنجلن  ذكرمحمد احمد محمد الشر

ية واللغوياتبكالوريوس20307 ن أنثىنداء بسام جميل سماره20140081103اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20308 ن أنثىساره نضال فوزي غانم20140081104اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20309 ن أنثىاسماء نبيل عبد هللا عبد العزيز20140081105اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20310 ن أنثىسارة نعيم يوسف حسن20140081106اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20311 ن ي احمد الدواغره20140081107اللغة االنجلن 
أنثىساره حسثن

ية واللغوياتبكالوريوس20312 ن أنثىدانيه عبدالرحمن محمد النقرش20140081108اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20313 ن أنثىهيا سمن  موىس االيوب20140081109اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20314 ن أنثىايمان محمد جابر حموده20140081110اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20315 ن أنثىرفيف جوده شحاده الدرابسه20140081111اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20316 ن مالك علي ابراهيم الروسان20140081112اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20317 ن ي20140081113اللغة االنجلن 
ي هانن

أنثىهاله عادل عليان بثن

ية واللغوياتبكالوريوس20318 ن أنثىلينا خليل جورج فالحات20140081114اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20319 ن أنثىميس منصور مفلح الروسان20140081115اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20320 ن أنثىنور مروان سعيد ابو لباد20140081116اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20321 ن أنثىأمر محمد عمر ابوحجيله20140081117اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20322 ن أنثىفاطمه باسم احمد كيوان20140081118اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20323 ن أنثىرغد احمد محمود جوابره20140081119اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20324 ن أنثىرنا عبدالحافظ محمد سلمان20140081120اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20325 ن أنثىهال زين العابدين محمود الرفاعي20140081121اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20326 ن أنثىصفاء مصدق احمد حمزه20140081122اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20327 ن أنثىارام عيس هاشم الرحيل20140081123اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20328 ن أنثىارساء منصور عبدهللا قرباع20140081124اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20329 ن ي ابراهيم عبنده20140081125اللغة االنجلن 
أنثىاالء محمد وصفن

ية واللغوياتبكالوريوس20330 ن أنثىبيان مراد موىس جيوىسي20140081126اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20331 ن ي20142081001اللغة االنجلن 
أنثىآية محمد عبده حطيثن

ية واللغوياتبكالوريوس20332 ن أنثىاالء عصمت حسن عبد القادر20142081002اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20333 ن أنثىرهف اسامه محمود أبو الليل20142081003اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20334 ن ير20142081005اللغة االنجلن  ن أنثىبتول سمن  محمد جنن

ية واللغوياتبكالوريوس20335 ن نورهان فواز محمد الشوبكي20142081006اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20336 ن ن جميل الجيوىسي20142081008اللغة االنجلن  أنثىدانه معي 

ية واللغوياتبكالوريوس20337 ن خوله منن  جابر الجباىلي20142081009اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20338 ن أنثىشهد اكرم انيس الصعيدي20142081010اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20339 ن ي20142081011اللغة االنجلن  ذكرفخر كنان عارف الزعث 

ية واللغوياتبكالوريوس20340 ن أنثىنادين حسان انيس عازر20142081012اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20341 ن أنثىسىح  رامي فالح أبوعامود20142081013اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20342 ن أنثىلينه موىس ممدوح ابراهيم20142081015اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20343 ن أنثىيارا اياد حسن النداف20142081016اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20344 ن أنثىراما علوان جميل بشارات20142081017اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20345 ن ذكراحمد خالد شاكر عطا هللا20142081018اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20346 ن أنثىجيهان محمود رسالن دامر20142081019اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20347 ن أنثىزينه عبد العزيز عبد هللا خاطر20142081023اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20348 ن ن عبدهللا القرعان20142081024اللغة االنجلن  أنثىتسنيم ياسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20349 ن أنثىجميله موىس يونس أبو عرقوب20142081025اللغة االنجلن 
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ية واللغوياتبكالوريوس20350 ن أنثىهيا محمد رياض  المرصي20142081028اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20351 ن أنثىسميه احمد عبد القادر التميمي20142081029اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20352 ن أنثىانوار زكريا يوسف عبابنه20142081030اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20353 ن أنثىفاطمه محمد صالح العمارين20142081032اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20354 ن أنثىكوثر جمال  الحريري20142081033اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20355 ن ي محمد فالح أبوحسان20142081034اللغة االنجلن 
أنثىامانن

ية واللغوياتبكالوريوس20356 ن ي20142081039اللغة االنجلن  أنثىهبه محمد موىس الزعث 

ية واللغوياتبكالوريوس20357 ن أنثىسناء فريد يوسف عبيدات20142081041اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20358 ن ات20142081042اللغة االنجلن  أنثىريم محمد هايل النصن 

ية واللغوياتبكالوريوس20359 ن رغد علي احمد الشاج20142081044اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20360 ن ن20142081045اللغة االنجلن  أنثىفرح فاروق محمد خن  الشيحي 

ية واللغوياتبكالوريوس20361 ن دالل علي غالب أبوراجوح20142081046اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20362 ن ي20142081050اللغة االنجلن 
أنثىروند عبدهللا مصطفن الوقفن

ية واللغوياتبكالوريوس20363 ن ذكراحمد مازن محمد شلول20142081051اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20364 ن ذكرعبدهللا عبدالرحمن ابراهيم الطوالبه20142081053اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20365 ن ذكرايهم عمر عيس العباىسي20142081056اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20366 ن أنثىراغده فتىحي سالم المرعي20142081057اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20367 ن أنثىديما محمد ابراهيم عصعوص20142081058اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20368 ن رن  عمر خالد جعابو20142081059اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20369 ن أنثىايه رائد محمد الخطيب20142081060اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20370 ن ن محمد عالونه20142081061اللغة االنجلن  أنثىرؤى امي 

ية واللغوياتبكالوريوس20371 ن أنثىمريم احمد عبد الرحمن نارص20142081062اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20372 ن أنثىآيه مطيع فهد عبد الحافظ20142081063اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20373 ن ذكرفراس محمد عبد الرحمن القواسم20142081064اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20374 ن أنثىهدى ايمن فواز حاج محمد20142081067اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20375 ن قاوى20142081068اللغة االنجلن  أنثىفاطمه اسعد عبد الرحيم الن 

ية واللغوياتبكالوريوس20376 ن ذكرمحمد صالح الدين محمد مياس20142081069اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20377 ن ي20142081070اللغة االنجلن 
ى عبد النارص علي اللوبانن أنثىبشر

ية واللغوياتبكالوريوس20378 ن ن20142081071اللغة االنجلن  ذكرعامر صالح عبدهللا أبوالتي 

ية واللغوياتبكالوريوس20379 ن أنثىسهن  فهمي فريد حداد20142081072اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20380 ن ى20142081073اللغة االنجلن  صفاء علي عوده همشر
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20381 ن أنثىارساء محمد سالم مياس20142081075اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20382 ن ي20142081076اللغة االنجلن 
ذكرشادي اسامه سلظي الربضن

ية واللغوياتبكالوريوس20383 ن ي20142081078اللغة االنجلن  صفاء محمود حسن الزعث 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20384 ن أنثىسمر جميل موىس أبومسامح20142081079اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20385 ن أنثىايله جمال محمد العقرباوى20142081083اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20386 ن أنثىايمان منن  محمد عربيات20142081084اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20387 ن ذكرمثثن مأمون محمد الروابده20142081085اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20388 ن ن عبدالرحمن الخطيب20142081086اللغة االنجلن  أنثىسوزان تحسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20389 ن ذكريوسف حسن علي عبيدات20142081087اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20390 ن ي علي الخطيب20150081001اللغة االنجلن 
أنثىبتول راضن

ية واللغوياتبكالوريوس20391 ن ي20150081002اللغة االنجلن  يارا طالل علي الزعث 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20392 ن أنثىيارا زياد ضيف هللا حداد20150081003اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20393 ن أنثىاسيل عادل سليم حداد20150081004اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20394 ن أنثىنور محمد جارس الشنيقات20150081005اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20395 ن أنثىبتول عبدالحكيم محمد النقرش20150081006اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20396 ن أنثىسيال مروان سعيد الزبيدي20150081007اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20397 ن أنثىساجده عبدهللا محمود الطويق20150081008اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20398 ن مرح عادل علي بواعنه20150081009اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20399 ن أنثىراما جمال جادهللا الروسان20150081011اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20400 ن أنثىسحر هشام محمد عضيبات20150081012اللغة االنجلن 
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ية واللغوياتبكالوريوس20401 ن أنثىميمونه فايز عبدالفتاح ابوعمن 20150081013اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20402 ن أنثىدينا زياد محمد شخاتره20150081014اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20403 ن ى20150081016اللغة االنجلن  ن أنثىاميمه جهاد محمد العنن

ية واللغوياتبكالوريوس20404 ن ي خالد20150081017اللغة االنجلن 
قنوت علي عبدهللا بثن

أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20405 ن أنثىساره نعيم محمد عبدالرحيم20150081018اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20406 ن غدير محمد علي العزام20150081019اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20407 ن يده20150081020اللغة االنجلن  أنثىارساء عبدالرحمن احمد الشر

ية واللغوياتبكالوريوس20408 ن أنثىدعاء زياد حكمت حمدان20150081021اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20409 ن أنثىشذى خالد محمود نوفل20150081023اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20410 ن أنثىنور رسحان عبدالسالم داود عبدالسالم20150081024اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20411 ن ي20150081025اللغة االنجلن  ذكرمحمد عبدهللا علي الزعث 

ية واللغوياتبكالوريوس20412 ن أنثىروان خالد محمود الحاتمي20150081027اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20413 ن راما محمد علي البشابشه20150081028اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20414 ن سجا علي عيس مصلح20150081029اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20415 ن أنثىبتول اكرم عبدالكريم فردوس20150081031اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20416 ن ي20150081032اللغة االنجلن 
ي هانن

أنثىهديل محمد بركات بثن

ية واللغوياتبكالوريوس20417 ن ساجده عدىلي قاسم جرادات20150081033اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20418 ن ات20150081034اللغة االنجلن  أنثىاالء صالح عبدهللا خضن 

ية واللغوياتبكالوريوس20419 ن ودي20150081035اللغة االنجلن  أنثىاسيل زياد ابراهيم الين 

ية واللغوياتبكالوريوس20420 ن أنثىامل فراس محمد الردايده20150081036اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20421 ن أنثىرهف احمد سالم موىس20150081037اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20422 ن أنثىشهد نواف سالم الخزعلي20150081038اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20423 ن ين احمد نايف نصن 20150081039اللغة االنجلن  أنثىشن 

ية واللغوياتبكالوريوس20424 ن ي20150081040اللغة االنجلن  هيا رائد فرحان الشلث 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20425 ن أنثىاسيل تيسن  عرسان حمدان20150081041اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20426 ن ي20150081042اللغة االنجلن 
أنثىسندس عبدالباسط عوض الطعانن

ية واللغوياتبكالوريوس20427 ن أنثىايات محمد فالح البشن 20150081043اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20428 ن ذكرمحمد غالب عبدالرحمن صالح20150081044اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20429 ن أنثىرند احمد عثمان مسلط20150081045اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20430 ن أنثىارساء عبدهللا احمد الصغن 20150081046اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20431 ن ي القرعان20150081047اللغة االنجلن 
أنثىرنا رائد لطفن

ية واللغوياتبكالوريوس20432 ن أنثىرند محمد طالب مصطفن النقرش20150081048اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20433 ن هبه كمال علي السيوف20150081050اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20434 ن أنثىايمان تيسن  محمود سالمه20150081051اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20435 ن أنثىمرح محمود حسن المحمد20150081052اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20436 ن أنثىايمان يحث  توفيق الخوالده20150081053اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20437 ن أنثىصفاء احمد محمد عتوم20150081054اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20438 ن ي20150081055اللغة االنجلن 
أنثىنور عادل توفيق الريحانن

ية واللغوياتبكالوريوس20439 ن ي20150081056اللغة االنجلن 
أنثىروال عيس سعيد الربضن

ية واللغوياتبكالوريوس20440 ن ي20150081057اللغة االنجلن 
أنثىرغد محمد يوسف شلخثر

ية واللغوياتبكالوريوس20441 ن ي20150081058اللغة االنجلن 
ن احمد المومثن أنثىديمه محمد امي 

ية واللغوياتبكالوريوس20442 ن أنثىبتول محمد غصاب الرواشده20150081059اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20443 ن أنثىهديل محمد مفلح القضاه20150081060اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20444 ن ي20150081061اللغة االنجلن 
ن المومثن أنثىبتول حازم حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20445 ن أنثىمرح سامر حنا معايعه20150081062اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20446 ن ي20150081063اللغة االنجلن 
أنثىشيماء زهن  جميل ديرانن

ية واللغوياتبكالوريوس20447 ن أنثىسماء مصطفن خالد عبيدات20150081064اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20448 ن أنثىبلقيس محمد يوسف القرعان20150081065اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20449 ن ذكراسامة عيس احمد فنجان20150081066اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20450 ن أنثىاسيل سعيد محمد سعيد الخطيب20150081067اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20451 ن أنثىتاال عزيز فرحان عمامره20150081068اللغة االنجلن 
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ية واللغوياتبكالوريوس20452 ن أنثىالمز محمود يوسف الداود20150081069اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20453 ن أنثىشام سمن  محمود أبوالسميد20150081070اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20454 ن اسماء عبدالقادر علي الشامي20150081071اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20455 ن أنثىمرح خلدون نوفان بطاينه20150081072اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20456 ن ن العبدالحميد20150081073اللغة االنجلن  أنثىارساء عاطف حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20457 ن ي20150081074اللغة االنجلن 
أنثىحال جهاد صايل طعانن

ية واللغوياتبكالوريوس20458 ن ايه عقله علي نقرش20150081075اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20459 ن ي20150081076اللغة االنجلن  ين هالل تركي الزعث  سن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20460 ن أنثىرحمه نارص موىس السارى20150081077اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20461 ن ي20150081078اللغة االنجلن 
ي هانن

اش بثن فاطمه علي ررسر
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20462 ن أنثىشهد زكريا محمد ملحم20150081079اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20463 ن ي20150081081اللغة االنجلن 
داليا حازم سامي مومثن

أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20464 ن أنثىكوثر ضيف هللا محمد السالم20150081082اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20465 ن أنثىسىح  قاسم محمد عبابنه20150081083اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20466 ن ع20150081084اللغة االنجلن  ن الشر أنثىريم مدحت ياسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20467 ن ي عيس20150081085اللغة االنجلن 
أنثىسمر وائل محمد فخري بثن

ية واللغوياتبكالوريوس20468 ن ي20150081086اللغة االنجلن  امل معاذ علي الزعث 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20469 ن ن أبوالعيش20150081087اللغة االنجلن  أنثىانوار يوسف ياسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20470 ن أنثىرحمه رياض محمود الشواقفه20150081088اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20471 ن ي20150081089اللغة االنجلن  سارا خالد عبدالعزيز الزعث 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20472 ن ي النجار20150081090اللغة االنجلن 
أنثىالهام كمال وصفن

ية واللغوياتبكالوريوس20473 ن أنثىالهام سالمة ذياب ابو شباب20150081091اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20474 ن أنثىرؤى تيسن  ديب السماك20150081092اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20475 ن أنثىديانا ماهر محمد بركات20150081093اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20476 ن ي عيس20150081094اللغة االنجلن 
ذكرحسان محمد فالح بثن

ية واللغوياتبكالوريوس20477 ن أنثىساره محمد محمود العثامنه20150081095اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20478 ن يارا محمود تركي قاسم20150081096اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20479 ن ي عبد الرحمن20150081097اللغة االنجلن 
أنثىرواء صادق أغانئ

ية واللغوياتبكالوريوس20480 ن ذكرسعد احمد عبد هللا الرشيدات20150081098اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20481 ن عه20150081100اللغة االنجلن  ذكرمحمد علي محمد الشر

ية واللغوياتبكالوريوس20482 ن أنثىوفاء حسن  خطاب20150081101اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20483 ن أنثىامل محمد مصطفن ريان20150081102اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20484 ن ذكرابراهيم مهند عيس الملكاوى20150081103اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20485 ن ي20150081104اللغة االنجلن 
أنثىهبه محمد خليل القاضن

ية واللغوياتبكالوريوس20486 ن أنثىرنيم بشار حمد الدويري20150081105اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20487 ن أنثىآيه عاهد جمعه الخطيب20150081106اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20488 ن ي عبدالكريم العبدالعزيز20150081107اللغة االنجلن 
أنثىماريا هانن

ية واللغوياتبكالوريوس20489 ن ذكرمحمد موىس سليم بشابشه20150081108اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20490 ن أنثىضىح سارى محمد المشارقه20150081109اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20491 ن ذكرهاشم سامر يعقوب عمارى20150081110اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20492 ن بيان محمد علي العكور20150081111اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20493 ن أنثىديما جهاد فيصل دقامسه20150081112اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20494 ن ن صالح محمد خصاونه20150081113اللغة االنجلن  أنثىحني 

ية واللغوياتبكالوريوس20495 ن دعاء نعيم علي الذيابات20150081114اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20496 ن ذكرعالء ساري محمد محمود20150081115اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20497 ن ذكرحمزه يوسف عبدالكريم كليب20150081116اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20498 ن أنثىاخالص ابراهيم محمد القضاه20150081117اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20499 ن ان20150081118اللغة االنجلن  أنثىايه امناور حمد العشر

ية واللغوياتبكالوريوس20500 ن أنثىرزان عدنان محمود الشكرى20150081119اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20501 ن أنثىصبا يوسف عبدالمعظي ضمره20150081120اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20502 ن أنثىرؤى رائد رفيق الخزاعي20152081001اللغة االنجلن 
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ية واللغوياتبكالوريوس20503 ن أنثىسارا محمد عبدالرحيم درادكه20152081002اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20504 ن ين زياد سليمان عماري20152081003اللغة االنجلن  أنثىشن 

ية واللغوياتبكالوريوس20505 ن ن سلطان عبيدات20152081004اللغة االنجلن  أنثىصبا حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20506 ن أنثىكارولينا اكثم نعمه عماري20152081005اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20507 ن ي حجازى20152081006اللغة االنجلن 
أنثىنور محمد طه عونن

ية واللغوياتبكالوريوس20508 ن أنثىشيماء عدنان احمد مريان20152081010اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20509 ن أنثىعواطف بكر احمد العمرى20152081011اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20510 ن أنثىنور مروان عبدالرؤوف احمد20152081012اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20511 ن أنثىلينا نبيه سعد شطناوي20152081013اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20512 ن ي20152081014اللغة االنجلن  ساره خالد سليم زعث 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20513 ن أنثىعنود انور احمد ابونارص20152081015اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20514 ن أنثىليل نضال كامل الدراغمه20152081016اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20515 ن أنثىساجده ذياب محمد عبد السالم20152081019اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20516 ن أنثىمرام عاطف بدر البطاينه20152081020اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20517 ن أنثىرنا رافع محمد العمرى20152081023اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20518 ن ي20152081024اللغة االنجلن  ارام عبدالفتاح عبدالحليم الشلث 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20519 ن أنثىراما رافت خلف الجراح20152081025اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20520 ن أنثىرزان فالح عبدالقادر البشابشه20152081026اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20521 ن ذكرعارف خلدون عارف القرم20152081027اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20522 ن ذكرعمرو يحث  عمر شكور20152081030اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20523 ن ن جمال رباح الخالدى20152081031اللغة االنجلن  أنثىحني 

ية واللغوياتبكالوريوس20524 ن ذكرمحمد اسامه صالح العمرات20152081035اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20525 ن ى نزار يحث  العمري20152081037اللغة االنجلن  أنثىبشر

ية واللغوياتبكالوريوس20526 ن أنثىشذى عبدالرحمن ذياب بطارنه20152081038اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20527 ن أنثىساره محمد تيسن  سوسان20152081039اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20528 ن ي20152081040اللغة االنجلن 
أنثىبتول بشن  عيد الربضن

ية واللغوياتبكالوريوس20529 ن أنثىساره خالد قدرى الناشف20152081041اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20530 ن أنثىمالك عبدالحليم عبدهللا أبوالجزر20152081042اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20531 ن ي20152081043اللغة االنجلن  أيه احمد محمد الزعث 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20532 ن أنثىبيان فريد ضيف هللا السيد احمد20152081044اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20533 ن أنثىأنوار منن  عبدهللا الهياجنه20152081046اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20534 ن أنثىفرح نبيل ابراهيم عويضي20152081048اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20535 ن ن محمد فؤاد محمود20152081049اللغة االنجلن  أنثىياسمي 

ية واللغوياتبكالوريوس20536 ن أنثىدانا ابراهيم سالم ابورسحان20152081050اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20537 ن ذكرجاد حنا الياس خليف20152081051اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20538 ن أنثىاميمه محمد جمال موفق الرجال20152081052اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20539 ن أنثىساره مجدى عبدالكريم عبدو20152081053اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20540 ن أنثىرهف محمود حسن العزايزه20152081055اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20541 ن أنثىفاطمة حبيب غويش 20152081056اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20542 ن أنثىخلود عبدالمنعم طلبه جادالحق20152081058اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20543 ن أنثىالرا محمد عبد هللا القضاه20152081060اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20544 ن أنثىالرا منذر محمد راسم الحمادشه20152081061اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20545 ن ي خالد20152081064اللغة االنجلن 
أنثىتفر حمود احمد بثن

ية واللغوياتبكالوريوس20546 ن أنثىسارا محمد سعيد محمود الرواقه20152081065اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20547 ن ذكرعمار احمد عبدهللا السودي20152081066اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20548 ن أنثىتاال هاشم محمد الوديان20152081067اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20549 ن قطلي20152081068اللغة االنجلن 
أنثىراما هشام محمود الشر

ية واللغوياتبكالوريوس20550 ن أنثىمرح عمر محمد الشياب20152081069اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20551 ن أنثىالنا احمد صالح النصن 20152081070اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20552 ن أنثىعقيل" محمدخن "غالية توفيق 20152081071اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20553 ن أنثىداليا مازن أحمد صباح20152081072اللغة االنجلن 

403/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

ية واللغوياتبكالوريوس20554 ن أنثىفرح فؤاد احمد خصاونه20152081073اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20555 ن ذكرانمار محمد علي ربابعه20152081074اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20556 ن أنثىساره زياد نشات زكريا20152081075اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20557 ن أنثىكرستينا نبيل جريس رزق20152081076اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20558 ن ذكرمحمد زكريا محمد بدر الدين الربابعه20152081077اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20559 ن ذكرحسن محمود محمد الرفاعي20152081078اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20560 ن ن العمرى20152081080اللغة االنجلن  ذكرمحمد حسام حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20561 ن  فؤاد تركي حداد20152081081اللغة االنجلن 
ن أنثىنرمي 

ية واللغوياتبكالوريوس20562 ن ي20152081083اللغة االنجلن 
ي هانن

هديل احمد علي بثن
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20563 ن ذكريارس ماجد عوض الراعي20152081084اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20564 ن أنثىرشا خالد محمد الجمل20152081085اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20565 ن أنثىراما صفوان نارص االحمد20160081001اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20566 ن ي20160081002اللغة االنجلن   غصاب محمد شلث 
ن أنثىحني 

ية واللغوياتبكالوريوس20567 ن هديل غسان سميح شوملي20160081003اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20568 ن أنثىهديل عماد الدين محمد ابوزريق20160081005اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20569 ن ي20160081006اللغة االنجلن 
أنثىرند احمد عبدالمجيد ياعن

ية واللغوياتبكالوريوس20570 ن ي ماجد نايف النمري20160081007اللغة االنجلن  أنثىمن 

ية واللغوياتبكالوريوس20571 ن أنثىمينا حاتم عبدالقادر غانم20160081008اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20572 ن أنثىوفاء لؤى موىس طبيشات20160081009اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20573 ن أنثىوجد مروان خالد الوحيدي20160081010اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20574 ن هديل محمد علي عقيالت20160081011اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20575 ن ذكرمحمد شاكر جميل اشبيالت20160081012اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20576 ن أنثىميازين موىس ابراهيم زينه20160081013اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20577 ن ذكرحسام ماجد موىس الشوابكه20160081014اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20578 ن أنثىراويه محمود منصور الصمادى20160081015اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20579 ن ات20160081016اللغة االنجلن  ي نصن 
أنثىراما عصام هانن

ية واللغوياتبكالوريوس20580 ن أنثىنور عاصم محمد البلعاوي20160081019اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20581 ن ي20160081020اللغة االنجلن 
أنثىتسنيم يوسف صالح عبدالغثن

ية واللغوياتبكالوريوس20582 ن أنثىريم جمال رشيد المهداوي20160081021اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20583 ن دانا علي شحاده العبادي20160081022اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20584 ن أنثىراما محمد نارص حتامله20160081023اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20585 ن أنثىرنا وليد محمد الجراد20160081024اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20586 ن ن فيصل عبدالرحمن الردايده20160081025اللغة االنجلن  أنثىلي 

ية واللغوياتبكالوريوس20587 ن ي20160081026اللغة االنجلن 
أنثىثناء موىس عبدالنور المومثن

ية واللغوياتبكالوريوس20588 ن بتول علي عوده الرياالت20160081027اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20589 ن أنثىرزان انور محمد الخزاعي20160081028اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20590 ن أنثىنوى محمد رضا طبنجات20160081029اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20591 ن وفاء علي راشد القضاه20160081031اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20592 ن أنثىالنا حسن محمد العيس20160081032اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20593 ن أنثىدانا نصن  سليمان حدادين20160081033اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20594 ن ن يزيد عبدهللا عبيدات20160081034اللغة االنجلن  أنثىلي 

ية واللغوياتبكالوريوس20595 ن مالك علي صالح فريوان20160081035اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20596 ن ندين جمال علي حميدان20160081037اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20597 ن اس خالد سليمان الزومط20160081038اللغة االنجلن  أنثىنن 

ية واللغوياتبكالوريوس20598 ن أنثىهنادي عقله خلف المقابله20160081039اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20599 ن أنثىرهام ابراهيم محمد عيس20160081040اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20600 ن ساره فؤاد احمد المنيعي20160081041اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20601 ن أنثىدياال خالد عبدالكريم خويله20160081042اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20602 ن ن محمد القضاه20160081043اللغة االنجلن  أنثىشذى حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20603 ن أنثىنور فراس محمد العواقله20160081044اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20604 ن أنثىزينه عوض عبده نويران20160081045اللغة االنجلن 
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ية واللغوياتبكالوريوس20605 ن  علي الوديان20160081046اللغة االنجلن 
أنثىسماح وصفن

ية واللغوياتبكالوريوس20606 ن اسماء علي قاسم قرعان20160081048اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20607 ن أنثىرهف عايد عبدهللا الحمدون20160081049اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20608 ن أنثىساره محمداسامه جاد عزام20160081050اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20609 ن ذكرمروان نارص علي الرواش20160081051اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20610 ن أنثىساره محمد صادق مصطفن بطايحه20160081052اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20611 ن ي20160081053اللغة االنجلن 
أنثىساره عطاهللا سليمان الحورانن

ية واللغوياتبكالوريوس20612 ن ذكرعبدهللا نادر علي ابوهمام20160081054اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20613 ن أنثىالنا نبيل قاسم هيالت20160081055اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20614 ن ن20160081056اللغة االنجلن  أنثىسىح  خالد كردي صياحي 

ية واللغوياتبكالوريوس20615 ن أنثىسوسن رشيد محمد جرادات20160081057اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20616 ن جود احمد علي بصول20160081058اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20617 ن أنثىرحمه رضوان محمد العمر20160081059اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20618 ن أنثىزينه خالد قاسم شواقفه20160081060اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20619 ن ي20160081061اللغة االنجلن 
أنثىبراءه احمد ابراهيم الطريثن

ية واللغوياتبكالوريوس20620 ن ي20160081062اللغة االنجلن 
أنثىهبه ماجد يعقوب الربضن

ية واللغوياتبكالوريوس20621 ن ساىلي رضوان محمد سعيد بطاينه20160081063اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20622 ن أنثىكارول جمال عارف سهاونه20160081064اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20623 ن أنثىساره سوسان جميل حداد20160081065اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20624 ن أنثىاورنينا امجد محمد الروسان20160081066اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20625 ن ي يوسف العمرى20160081067اللغة االنجلن 
أنثىدانا لطفن

ية واللغوياتبكالوريوس20626 ن  عبدالفتاح علي الرشدان20160081068اللغة االنجلن 
ن أنثىلي 

ية واللغوياتبكالوريوس20627 ن أنثىنادين نادر عل ابراهيم20162081001اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20628 ن ى20162081003اللغة االنجلن  أنثىرغد محمد عاطف عبدهللا الفواخن 

ية واللغوياتبكالوريوس20629 ن أنثىهبه مروان عبدالرؤوف احمد20162081004اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20630 ن أنثىتغريد عالء صالح محمود20162081005اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20631 ن أنثىالنا ماهر عدنان الصالىحي20162081006اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20632 ن أنثىليان هشام فهد منصور20162081007اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20633 ن أنثىتيماء نايف ابراهيم العمر20162081008اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20634 ن ذكرمحمد يوسف محمد عبدالكريم20162081009اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20635 ن أنثىزين أحمد عبدالرحيم الطعامنه20162081011اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20636 ن ي20162081012اللغة االنجلن 
عهود محمدعلي محمود الحورانن

أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20637 ن ذكرى عمر احمد الخزعلي20162081013اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20638 ن ى حازم أحمد قسيم20162081014اللغة االنجلن  أنثىبشر

ية واللغوياتبكالوريوس20639 ن أنثىهيا بسام محمد احمد20162081016اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20640 ن أنثىرغد وليد احمد عياد20162081017اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20641 ن أنثىرغد بسام عدنان الكردي20162081018اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20642 ن أنثىساره عيس الكراد 20162081019اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20643 ن أنثىدينا هشام نهاد اللفداوى20162081020اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20644 ن ن20162081021اللغة االنجلن  أنثىسارا حسن سالمه الياسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20645 ن أنثىروز عامر فايز اللمع20162081022اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20646 ن ع20162081023اللغة االنجلن  ن الشر ن عبدالحكيم ياسي  ذكرياسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20647 ن ي20162081024اللغة االنجلن 
أنثىغاليا محمد رشاد موىس السوفر

ية واللغوياتبكالوريوس20648 ن ذكرمحمد منترص محمد وحشات20162081025اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20649 ن ذكرعبدهللا عمر تركي الغزاوي20162081026اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20650 ن ال مأمون عليان ابوالسميد20162081027اللغة االنجلن  أنثىمن 

ية واللغوياتبكالوريوس20651 ن روان وائل عبدالفتاح الشامي20162081028اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20652 ن ذكرعبدالرحمن محمد عبدهللا القضاه20162081029اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20653 ن أنثىحنان محمد عمر ابو الرب20162081030اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20654 ن ي نارص سميح بدوره20162081031اللغة االنجلن 
أنثىامانن

ية واللغوياتبكالوريوس20655 ن ن احمد بنات20162081032اللغة االنجلن  ذكرمحمدخن  حسي 
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ية واللغوياتبكالوريوس20656 ن ي20162081034اللغة االنجلن 
أنثىسجا محمود حامد كيالنن

ية واللغوياتبكالوريوس20657 ن ي20162081035اللغة االنجلن   عالء الدين قدري الزعث 
ن أنثىلي 

ية واللغوياتبكالوريوس20658 ن أنثىاثار محمد نايل المقابله20162081036اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20659 ن أنثىمرح نادر عليان مغايره20162081037اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20660 ن أنثىمثن محسن صالح ابداح20162081038اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20661 ن ي20162081040اللغة االنجلن 
ن المومثن ذكرالمثثن محمد حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20662 ن ي20162081041اللغة االنجلن 
أنثىايه جمال الدين حامد الكيالنن

ية واللغوياتبكالوريوس20663 ن أنثىأمان عبدالهادي عبدهللا الشياب20162081042اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20664 ن أنثىأيه احمد محمد سماره20162081043اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20665 ن أنثىهند نبيل اسعد ابوعجينه20162081044اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20666 ن ن العمرى20162081045اللغة االنجلن  أنثىمجدولينا مامون حسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20667 ن أنثىساره عماد احمد دراوشه20162081046اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20668 ن أنثىارساء هاشم علي سماره20162081048اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20669 ن ذكرعبدالرحمن محمد فياض القاسم20162081049اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20670 ن ذكرحسام خالد محمد الشنيقات20162081050اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20671 ن أنثىايه جهاد عبدهللا ابوهضيب20162081053اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20672 ن ي20162081055اللغة االنجلن 
أنثىتمارا محمد حجازي البوريثن

ية واللغوياتبكالوريوس20673 ن ذكرمحمد عمر تركي الغزاوي20162081056اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20674 ن أنثىبتول محمد احمد الحسبان20162081057اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20675 ن أنثىنور غازى محمود شطناوي20162081058اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20676 ن ساره حازم علي سماره20162081059اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20677 ن ن الكساسبه20162081060اللغة االنجلن  أنثىسىح  محمد ياسي 

ية واللغوياتبكالوريوس20678 ن ي20162081061اللغة االنجلن 
رشيل رامي رفيق الربضن

أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20679 ن أنثىاسيل عدنان توفيق حرصي20162081062اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20680 ن أنثىرواند محمد انور قبالن20162081064اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20681 ن ي مصطفن20162081065اللغة االنجلن 
أنثىصبا نعمان عبدالرحيم بثن

ية واللغوياتبكالوريوس20682 ن ساىلي بسام احمد البشابشه20162081066اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20683 ن أنثىمجد وليد خلف الدرايسه20162081067اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20684 ن ي20162081068اللغة االنجلن 
أنثىحال هاشم محمد مومثن

ية واللغوياتبكالوريوس20685 ن أنثىنهاد عبدالنارص محمود ابودبوس20162081069اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20686 ن ن منذر موىس رزوق20162081070اللغة االنجلن  أنثىلي 

ية واللغوياتبكالوريوس20687 ن ف سمن  فايق مسعود صباح20162081071اللغة االنجلن  ذكرأرسر

ية واللغوياتبكالوريوس20688 ن ي20162081072اللغة االنجلن 
أنثىحال حسن فايز ازرافر

ية واللغوياتبكالوريوس20689 ن روان علي حسن ابولباد20162081073اللغة االنجلن 
أنثى

ية واللغوياتبكالوريوس20690 ن أنثىديمه ابراهيم حسن االقطش20162081074اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20691 ن أنثىمرح محمد عبدالسالم طبيشات20162081076اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20692 ن ي20162081077اللغة االنجلن  ن أنثىامل يوسف محسن العنن

ية واللغوياتبكالوريوس20693 ن أنثىمرح سهيل محمود جماعه20162081078اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20694 ن ي20162081079اللغة االنجلن 
ي رجا جهمانن

ذكرمعاذ وصفن

ية واللغوياتبكالوريوس20695 ن أنثىروىل خليل طه الشيخ يوسف20162081080اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20696 ن أنثىرغد محمد سليم الذيابات20162081081اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20697 ن أنثىعال حسن عوده الشيوخ20162081082اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20698 ن أنثىديمه اجود نمر حجاب20162081083اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20699 ن وق علي يوسف القويدر20162081084اللغة االنجلن 
أنثىرسر

ية واللغوياتبكالوريوس20700 ن أنثىتيماء محمد كريم الرشدان20162081085اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20701 ن ذكرساجده احمد فالح الداود20162081086اللغة االنجلن 

ية واللغوياتبكالوريوس20702 ن أنثىحوريه محمد محمود دقه20162081087اللغة االنجلن 

ذكرمحمود انور محمد عيد الكردي20090090091الرياضياتبكالوريوس20703

أنثىسالم محمد سليم الصبح20090090103الرياضياتبكالوريوس20704

ى فتىحي علي دقامسه20100090082الرياضياتبكالوريوس20705 أنثىبشر

أنثىيشى عمر محمد الغزو20100090094الرياضياتبكالوريوس20706
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ذكرخالد محمد عليان درادكه20102090021الرياضياتبكالوريوس20707

ي20102090022الرياضياتبكالوريوس20708
ي احمد المومثن

ذكرانس لطفن

ي جميل حوامده20102090032الرياضياتبكالوريوس20709
أنثىهبه هانن

ذكرمصعب جهاد محمود محاوره20102090033الرياضياتبكالوريوس20710

ذكرعلي احمد علي طاهر20102090034الرياضياتبكالوريوس20711

ي سعيد20110090004الرياضياتبكالوريوس20712
ن بثن ن سليم حسي  ذكرحسي 

ي20110090036الرياضياتبكالوريوس20713
أنثىحنان محمد عارف العجلونن

سحر رومي عبدهللا العودات20110090061الرياضياتبكالوريوس20714
أنثى

أنثىمرام حسان عبدهللا غريزات20110090071الرياضياتبكالوريوس20715

ي20112090010الرياضياتبكالوريوس20716
ي محمدسعيد خالد الشميثن

ذكرهانن

ذكرمحمد عبداللطيف محمد السمورى20112090027الرياضياتبكالوريوس20717

ي20112090043الرياضياتبكالوريوس20718 الهنوف عمر محمود الزعث 
أنثى

ذكرصالح عاطف صالح قاسم20112090044الرياضياتبكالوريوس20719

ريما جهاد علي مقابله     20120090003الرياضياتبكالوريوس20720
أنثى

ي     20120090016الرياضياتبكالوريوس20721 ي احمد الزعث 
ذكرمحمد هانن

أنثىهيا فتىحي جمعه ابداح      20120090027الرياضياتبكالوريوس20722

ذكرمحمد علي احمد القضاه     20120090028الرياضياتبكالوريوس20723

ي     20120090032الرياضياتبكالوريوس20724
أنثىاالء احمد عيس المومثن

أنثىتماره ابراهيم محمود الحايك    20120090033الرياضياتبكالوريوس20725

أنثىسارا فراس محمد الرجوب     20120090040الرياضياتبكالوريوس20726

أنثىوالء نعيم سليمان أبوزينه    20120090052الرياضياتبكالوريوس20727

ن أبوالرب    20120090062الرياضياتبكالوريوس20728 أنثىرهام توفيق امي 

ذكرحمزه حيدر احمد عبيدات     20120090070الرياضياتبكالوريوس20729

ذكرمحمد محمود مذيب عالونه20120090075الرياضياتبكالوريوس20730

أنثىوالء عمر عبدالرحمن طناش    20120090076الرياضياتبكالوريوس20731

أنثىدعاء جادهللا ضيف هللا العزام   20120090077الرياضياتبكالوريوس20732

ي خالد20120090084الرياضياتبكالوريوس20733
أنثىنداء محمد سليم بثن

ي عايش20120090095الرياضياتبكالوريوس20734
ذكرصالح محمد صالح بثن

ن خالد يوسف عبيدات20120090103الرياضياتبكالوريوس20735 أنثىحني 

ذكرادم عبدالهادى محمد الضابط    20120090107الرياضياتبكالوريوس20736

ذكراحمد محمد خليل قديسات20120090111الرياضياتبكالوريوس20737

أنثىبتول محمد جن  الصمادى     20120090113الرياضياتبكالوريوس20738

ي20122090003الرياضياتبكالوريوس20739
أنثىصابرين ايوب عبدالقادر نبهانن

ن فريوان20122090015الرياضياتبكالوريوس20740 ي حصيد حسي 
أنثىتهانن

ذكرعدي محمد حسن ابو غزله20122090024الرياضياتبكالوريوس20741

ن20122090027الرياضياتبكالوريوس20742 أنثىدانيا ابراهيم محمد الصباحي 

أنثىحسن عالونه    " مىحي الدين " وعد 20122090034الرياضياتبكالوريوس20743

ي     20122090036الرياضياتبكالوريوس20744
روان علي محمود مسلمانن

أنثى

أنثىرهام خليف عوده محاسيس20130090008الرياضياتبكالوريوس20745

ي حمدان20130090009الرياضياتبكالوريوس20746
أنثىحنان يوسف حسثن

أنثىروايه محمد سليم الشويات20130090011الرياضياتبكالوريوس20747

ذكريزن منذر قاسم الشبول20130090016الرياضياتبكالوريوس20748

ذكراحمد خالد محمد الشهابات20130090018الرياضياتبكالوريوس20749

ذكرحكم يوسف ابراهيم ابوصهيون20130090022الرياضياتبكالوريوس20750

ي احمد عبيدات20130090026الرياضياتبكالوريوس20751
أنثىسندس هانن

ذكربالل عبدالمهدي محمود عقيل20130090027الرياضياتبكالوريوس20752

ي عامر20130090029الرياضياتبكالوريوس20753
ذكرمؤمن خالد مزعل بثن

أنثىرواء محمد احمد عبدالمحسن20130090034الرياضياتبكالوريوس20754

ذكراحمد قاسم حسن الشبول20130090035الرياضياتبكالوريوس20755

أنثىلما عماد موىس العيده20130090038الرياضياتبكالوريوس20756

ن صالح المحمود20130090043الرياضياتبكالوريوس20757 ذكرمثثن حسي 
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ذكرنديم محمد عبدهللا العلي20130090046الرياضياتبكالوريوس20758

أنثىانوار عمر خليل سكران20130090049الرياضياتبكالوريوس20759

ن عبدالنارص عبدهللا النصار20130090050الرياضياتبكالوريوس20760 أنثىسولي 

رن  محمد عبدهللا خطاطبه20130090055الرياضياتبكالوريوس20761
أنثى

أنثىوعد احمد محمد الحمد20130090057الرياضياتبكالوريوس20762

أنثىارساء احمد علي العمر20130090061الرياضياتبكالوريوس20763

ذكراحمد زياد محمود الوردات20130090063الرياضياتبكالوريوس20764

أنثىبراءة فرحان احمد الحسبان20130090064الرياضياتبكالوريوس20765

ن20130090065الرياضياتبكالوريوس20766 ذكرعمر عامر علي ياسي 

أنثىارساء عبدهللا حميد ابوغنيم20130090066الرياضياتبكالوريوس20767

أنثىاالء وحيد حسن أبوقياص20130090068الرياضياتبكالوريوس20768

ي20130090074الرياضياتبكالوريوس20769 عهد زكريا محمد العران 
أنثى

أنثىساجده موىس عبدالحافظ ابوغدير20130090077الرياضياتبكالوريوس20770

أنثىرند عبدالجليل سليم الشبول20130090083الرياضياتبكالوريوس20771

ذكرعلي يحث  محمود النادي20130090086الرياضياتبكالوريوس20772

أنثىريعان موىس شاليش الشبول20130090091الرياضياتبكالوريوس20773

أنثىاسيل محمد سليم الربابعه20130090092الرياضياتبكالوريوس20774

ذكرصهيب سالم محمد الحراحشه20130090095الرياضياتبكالوريوس20775

أنثىصابرين احمد محمد قطيفان20130090097الرياضياتبكالوريوس20776

ن جن 20130090101الرياضياتبكالوريوس20777 أنثىفاطمة  ابراهيم حسي 

ار زايد عالونه20130090102الرياضياتبكالوريوس20778 ذكرزايد رصن

أنثىبتول حسن طالب العبدالرزاق20130090110الرياضياتبكالوريوس20779

ذكرجعفر طاهر سالم الخزاعلة20130090112الرياضياتبكالوريوس20780

أنثىمنار محمد يوسف عودات20130090113الرياضياتبكالوريوس20781

ي20130090114الرياضياتبكالوريوس20782 هبه قاسم محمد الزعث 
أنثى

أنثىاسيل قاسم محمد هزايمه20130090118الرياضياتبكالوريوس20783

ي بكر20130090119الرياضياتبكالوريوس20784
ن بثن ذكرانس محمد حسي 

 محمد علي الزغول20130090125الرياضياتبكالوريوس20785
أنثىتفر

مريم علي ماجد درابسه20130090126الرياضياتبكالوريوس20786
أنثى

أنثىوسام خالد محمد العظامات20130090127الرياضياتبكالوريوس20787

أنثىغرام منن  خليل بريك20132090001الرياضياتبكالوريوس20788

ذكرعلي محمد محيسن المحاسنه20132090002الرياضياتبكالوريوس20789

ذكرانس محمد موىس جرادات20132090003الرياضياتبكالوريوس20790

ات20132090013الرياضياتبكالوريوس20791 أنثىارساء يوسف محمود الشقن 

أنثىسارة عبد القادر عمر يحث 20132090018الرياضياتبكالوريوس20792

ثناء تركي علي الصالح20132090019الرياضياتبكالوريوس20793
أنثى

ن ابو نرصه20132090021الرياضياتبكالوريوس20794 ن حسي  أنثىدعاء امي 

ذكرراشد بركات زكريا أبوبكر20132090025الرياضياتبكالوريوس20795

ذكرمحمود عايد احمد زريق20132090029الرياضياتبكالوريوس20796

أنثىفاتن رائد صالح جوارنه20140090003الرياضياتبكالوريوس20797

يل برهم20140090005الرياضياتبكالوريوس20798 أنثىمجد عزيز جن 

أنثىإيمان أحمد محمد األشقر20140090007الرياضياتبكالوريوس20799

ساجده ساير علي حراحشه20140090009الرياضياتبكالوريوس20800
أنثى

ذكرمعاويه وجدان ايوب االيوب20140090010الرياضياتبكالوريوس20801

ي20140090014الرياضياتبكالوريوس20802
ذكرمظفر علي طه النوبانن

ذكراحمد كمال احمد عليان20140090016الرياضياتبكالوريوس20803

أنثىهند رشيد محمد النارص20140090017الرياضياتبكالوريوس20804

ي20140090018الرياضياتبكالوريوس20805
أنثىمريم محمد عمر الصيفن

ذكرعمر محمد منذر قاسم20140090019الرياضياتبكالوريوس20806

ي20140090021الرياضياتبكالوريوس20807
أنثىمروه سليمان موىس الحورانن

هبه خالد علي الذيابات20140090022الرياضياتبكالوريوس20808
أنثى
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أنثىنماء محمد عيد الكردى20140090023الرياضياتبكالوريوس20809

سلوى علي احمد اليونس20140090029الرياضياتبكالوريوس20810
أنثى

أنثىرنيم نرص عبدهللا عليان20140090030الرياضياتبكالوريوس20811

يف20140090031الرياضياتبكالوريوس20812 أنثىبراءه عمر ابراهيم الشر

أنثىبلقيس عمر محمد فيومي20140090033الرياضياتبكالوريوس20813

ات20140090035الرياضياتبكالوريوس20814 أنثىرهف عيس اسماعيل البكن 

ات20140090038الرياضياتبكالوريوس20815 أنثىديمه موفق شحاده السمن 

ي مصلح20140090039الرياضياتبكالوريوس20816 ذكرعمر أسامة أحمد خن 

أنثىغيداء ايمن عبدالكريم صالح20140090040الرياضياتبكالوريوس20817

ذكريحث  محمد عبدالكريم عيس20140090041الرياضياتبكالوريوس20818

ي20140090042الرياضياتبكالوريوس20819
ن العرجانن أنثىارساء محمد حسي 

ن محمد بركات العزام20140090044الرياضياتبكالوريوس20820 ذكرامي 

ذكرنعيم محمد عبدهللا العلي20140090046الرياضياتبكالوريوس20821

أنثىانتصار سليم محمود الذيابات20140090048الرياضياتبكالوريوس20822

أنثىتسنيم محمد سليم الصمادى20140090049الرياضياتبكالوريوس20823

ذكرمحمد فؤاد محمد عيس20140090051الرياضياتبكالوريوس20824

ذكراحمد عثمان عبد الرحمن الربابعه20140090052الرياضياتبكالوريوس20825

ن مصطفن عيارصه20140090053الرياضياتبكالوريوس20826 ذكرباسل حسي 

أنثىذكرى محمد خالد الصمادي20140090054الرياضياتبكالوريوس20827

ذكرعمر عبدالباسط بدري الشبول20140090055الرياضياتبكالوريوس20828

ن مياس20140090057الرياضياتبكالوريوس20829 أنثىبراءه نهار حسي 

أنثىفداء زياد محمد حويظي20140090060الرياضياتبكالوريوس20830

أنثىمنار رياض احمد عطروز20140090062الرياضياتبكالوريوس20831

أنثىغفران محمد احمد صالح20140090066الرياضياتبكالوريوس20832

ذكرمحمد عبدالرحيم حسن مخادمه20140090069الرياضياتبكالوريوس20833

ذكرحماد كمال حماد جادهللا20140090070الرياضياتبكالوريوس20834

أنثىروال خالد عبدالخالق نحله20140090071الرياضياتبكالوريوس20835

ذكرحمزه هشام احمد أبوغريبه20142090002الرياضياتبكالوريوس20836

ذكروائل احمد حسن الجنايده20142090007الرياضياتبكالوريوس20837

أنثىرجاء محمد خلف الشلول20142090008الرياضياتبكالوريوس20838

ي  عامر20142090012الرياضياتبكالوريوس20839
ذكرعامر محمد محمود بثن

ذكراحمد محمد احميدان الفرج20142090013الرياضياتبكالوريوس20840

ي عامر20142090015الرياضياتبكالوريوس20841
أنثىعال احمد محمود بثن

أنثىان محمد محمود ملحم20142090020الرياضياتبكالوريوس20842

ذكرمازن ارشود سليمان الحسن20142090021الرياضياتبكالوريوس20843

ذكرغيث سفيان محمد الجمل20142090022الرياضياتبكالوريوس20844

أنثىدانيه احمد عمر االخرس20142090023الرياضياتبكالوريوس20845

ين محمد انور الردايده20142090027الرياضياتبكالوريوس20846 أنثىشن 

أنثىنشين نضال كامل الدراغمه20142090028الرياضياتبكالوريوس20847

ذكرراشد رضوان محمد العمر20150090001الرياضياتبكالوريوس20848

فات20150090004الرياضياتبكالوريوس20849 ذكرمصعب مهدي شفاق الشر

أنثىمروه احمد رجب ابوالشعر20150090005الرياضياتبكالوريوس20850

أنثىغدير سعد سليمان ابوالهيال20150090009الرياضياتبكالوريوس20851

ي20150090015الرياضياتبكالوريوس20852
ذكراحمد حسن علي الحورانن

هبه خليفه مجلي الحجاج20150090016الرياضياتبكالوريوس20853
أنثى

اسيل علي هالل البقوم20150090017الرياضياتبكالوريوس20854
أنثى

أنثىدارين فادى حلمي خالدي20150090020الرياضياتبكالوريوس20855

أنثىفرح اديب تيسن  عبابنه20150090023الرياضياتبكالوريوس20856

أنثىاحالم محمد عبدهللا ابوالجزر20150090024الرياضياتبكالوريوس20857

 جميل العقيلي20150090026الرياضياتبكالوريوس20858
ن أنثىتيماء حسي 

أنثىآالء عمر نارص عليمات20150090032الرياضياتبكالوريوس20859

409/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

ن20150090033الرياضياتبكالوريوس20860 ذكرعمر محمد وليد ابراهيم ابواليقي 

ن سالم20150090035الرياضياتبكالوريوس20861 ذكرسيف محمد روبي 

أنثىبيان فايز سليمان الطافور20150090038الرياضياتبكالوريوس20862

ي20150090040الرياضياتبكالوريوس20863 أنثىبيان ساهر محمود كممىح 

ذكرعمر بسام حسن دردور20150090041الرياضياتبكالوريوس20864

أنثىارساء جواد يوسف عرباس20150090042الرياضياتبكالوريوس20865

ي احمد الحاج علي20150090043الرياضياتبكالوريوس20866
ذكرموىس هانن

ذكرعاهد احمد قسيم الصغن 20150090044الرياضياتبكالوريوس20867

ي20150090045الرياضياتبكالوريوس20868 فاطمه عبداالله محمد الطيث 
أنثى

ذكرمحمود ضيف هللا محمود الوردات20150090046الرياضياتبكالوريوس20869

مي زياد عبدالكريم ابوزريق20150090047الرياضياتبكالوريوس20870
أنثى

ي عيس20150090048الرياضياتبكالوريوس20871
أنثىآالء عبدهللا علي بثن

مرح فخري علي الفالح20150090049الرياضياتبكالوريوس20872
أنثى

ي محمد طاهات20150090051الرياضياتبكالوريوس20873
أنثىارساء هانن

أنثىآسيه اسماعيل نارص الذيابات20150090052الرياضياتبكالوريوس20874

ذكرضياء محمد محمود الربيع20150090053الرياضياتبكالوريوس20875

ذكرمحمد عاطف احمد الدرابسه20150090054الرياضياتبكالوريوس20876

أنثىسىح  علي محمد الرفاعي20150090056الرياضياتبكالوريوس20877

ي احمد غزالن20150090057الرياضياتبكالوريوس20878
ذكراحمد هانن

ذكرمحمد نواف كامل الشماىلي20150090059الرياضياتبكالوريوس20879

ذكرمصعب محمد علي فاضل الهزيم20150090060الرياضياتبكالوريوس20880

ذكرمحمد عزمي عبدهللا عبابنه20150090062الرياضياتبكالوريوس20881

ذكرحمزه محمد فرحان العزام20150090063الرياضياتبكالوريوس20882

ه20150090064الرياضياتبكالوريوس20883 ن أنثىاسالم محمد ادميثان اعنن

أنثىميساء محمود بشن  الصخور20150090065الرياضياتبكالوريوس20884

ايات علي عيس المزيد20150090066الرياضياتبكالوريوس20885
أنثى

أنثىنعمه احمد حامد شحاده20150090068الرياضياتبكالوريوس20886

أنثىايات احمد حامد شحاده20150090069الرياضياتبكالوريوس20887

ذكريمان جمال احمد الخشاشنه20150090070الرياضياتبكالوريوس20888

ي مصطفن20150090071الرياضياتبكالوريوس20889
انا صالح علي بثن من 

أنثى

ذكرعدي عاطف محمد العزام20150090072الرياضياتبكالوريوس20890

ذكراسامه فيصل حسن ابوهنا20150090074الرياضياتبكالوريوس20891

ذكرعمرو محمد فايز الشبول20150090075الرياضياتبكالوريوس20892

ذكرابراهيم نسيم ابراهيم شدوح20150090076الرياضياتبكالوريوس20893

أنثىبراءة احمد سلمان ابو عاذرة20150090079الرياضياتبكالوريوس20894

أنثىحنان ابراهيم يوسف مطن 20150090080الرياضياتبكالوريوس20895

ذكروائل وليد سليمان مقدادى20150090082الرياضياتبكالوريوس20896

ذكرمحمد هشام جميل حمد20150090084الرياضياتبكالوريوس20897

أنثىهزار احمد صالح محاجنه20150090085الرياضياتبكالوريوس20898

ذكرعامر سالم صالح فياض20150090086الرياضياتبكالوريوس20899

أنثىلينا نزار ابراهيم الجمال20150090088الرياضياتبكالوريوس20900

أنثىغفران نارص محمد ابوراشد20150090090الرياضياتبكالوريوس20901

ي20150090091الرياضياتبكالوريوس20902
ن ياعن ذكرحمزه يحث  حسي 

يم20152090001الرياضياتبكالوريوس20903 ذكرأحمد حيدر علي الشر

رغد علي أحمد طوالبه20152090002الرياضياتبكالوريوس20904
أنثى

ذكرمحمد عبدالمهدي محمد المرصي20152090005الرياضياتبكالوريوس20905

أنثىناديه رسحان محمود العمري20152090008الرياضياتبكالوريوس20906

أنثىميس نارص عقله احمد20152090010الرياضياتبكالوريوس20907

أنثىايمان محمود سعيد قاسم20152090011الرياضياتبكالوريوس20908

يف عبابنه20152090013الرياضياتبكالوريوس20909 ذكرعمر محمد رسر

أنثىهديل جمال محمد عويس20152090015الرياضياتبكالوريوس20910
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ذكرمحمد عمر ارشيد قناوي20152090016الرياضياتبكالوريوس20911

أنثىرهف تركي فالح الرواشده20152090018الرياضياتبكالوريوس20912

أنثىرزان بشار واصف فخر الدين20152090021الرياضياتبكالوريوس20913

أنثىنوار مامون محمد البطاينه20152090022الرياضياتبكالوريوس20914

ذكربالل نبيل جمعه الدرابسه20152090023الرياضياتبكالوريوس20915

أنثىعنود حسام خالد خزاعله20152090026الرياضياتبكالوريوس20916

ذكرمحمد محمود محمد العمرى20152090028الرياضياتبكالوريوس20917

ن20152090029الرياضياتبكالوريوس20918 يفي  ذكراحمد محمد هالل الشر

ذكرمحمود مفيد محمود حمادنه20152090030الرياضياتبكالوريوس20919

أنثىرحمه محمد حسن ابوراشد20152090031الرياضياتبكالوريوس20920

ذكرعبدهللا خليفه محمد العمرى20160090002الرياضياتبكالوريوس20921

ي خصاونه20160090003الرياضياتبكالوريوس20922
أنثىاناغيم ثابت لطفن

أنثىيارا عدنان احمد الرواشده20160090005الرياضياتبكالوريوس20923

أنثىبردى وليد احمد الشبول20160090006الرياضياتبكالوريوس20924

أنثىمرح مالك فالح اللمع20160090007الرياضياتبكالوريوس20925

أنثىوئام محمد موىس الشبول20160090011الرياضياتبكالوريوس20926

أنثىرهف صقر عبدهللا يحث 20160090013الرياضياتبكالوريوس20927

ذكرعبدالرحيم عمران سالم السواخنة20160090015الرياضياتبكالوريوس20928

ذكرمحمد وليد خليل الخطيب20160090016الرياضياتبكالوريوس20929

ي20160090018الرياضياتبكالوريوس20930 أنثىرفيف احمد محمد الزعث 

أنثىرهف حكمت عيس عبابنه20160090019الرياضياتبكالوريوس20931

ي20160090021الرياضياتبكالوريوس20932 ي عبدالنث 
ذكرعمار سليمان محمد بثن

ي20160090022الرياضياتبكالوريوس20933
أنثىمالك قاسم محمد العرجانن

ذكرمنذر موىس خليل فرعون20160090027الرياضياتبكالوريوس20934

أنثىهال كامل مصطفن الخالد20160090029الرياضياتبكالوريوس20935

ي علي الخطيب20160090030الرياضياتبكالوريوس20936
ذكرهيثم راضن

ذكرابراهيم طه احمد العيس20160090031الرياضياتبكالوريوس20937

أنثىلورن ايمن حنا مريشح20160090034الرياضياتبكالوريوس20938

ذكرمحمود سليمان ابراهيم براسنه20160090038الرياضياتبكالوريوس20939

ذكرمحمد ذياب محمد حمادنه20160090039الرياضياتبكالوريوس20940

ذكررياض سالمه فياض المساعيد20160090041الرياضياتبكالوريوس20941

ذكرمحمد عدنان ابراهيم الجمال20160090045الرياضياتبكالوريوس20942

ع20160090046الرياضياتبكالوريوس20943 ذكرصقر ابراهيم خليل الشر

مان20160090047الرياضياتبكالوريوس20944 ذكرعمار عبدالوهاب فرج الشر

ذكرليث محمد احمد خليل20160090048الرياضياتبكالوريوس20945

ي20160090049الرياضياتبكالوريوس20946  الزعث 
ن أنثىساجده منن  حسي 

أنثىرهف فاروق سعيد الهامي20160090050الرياضياتبكالوريوس20947

أنثىرزان سالم محمود الصالح20160090053الرياضياتبكالوريوس20948

ذكرهاشم محمد حمدان زيوت20160090054الرياضياتبكالوريوس20949

ذكرعبدهللا عبدالحكيم حمزه الشهاب20160090057الرياضياتبكالوريوس20950

ذكرحسام سلطان محمد حمادنه20160090059الرياضياتبكالوريوس20951

ذكرعبدهللا ابراهيم يوسف مطن 20160090060الرياضياتبكالوريوس20952

أنثىايات جادهللا حسن ابوعاذره20160090061الرياضياتبكالوريوس20953

ن20160090062الرياضياتبكالوريوس20954 أنثىرنا سليمان فرج الصبحيي 

ذكرقيس صالح بديوي شلول20160090063الرياضياتبكالوريوس20955

ذكرعاصم فالح سامي الروسان20160090064الرياضياتبكالوريوس20956

ذكروليد فرج خليفه الشلول20160090065الرياضياتبكالوريوس20957

ذكرراشد مأمون محمد العمري20160090066الرياضياتبكالوريوس20958

ذكرعبدهللا محمد محمود الحسبان20160090067الرياضياتبكالوريوس20959

أنثىافنان جالل فايز الحايك20160090068الرياضياتبكالوريوس20960

أنثىيشى محمد ابراهيم الخطيب20160090069الرياضياتبكالوريوس20961
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دانا علي اسماعيل سليله20160090070الرياضياتبكالوريوس20962
أنثى

ذكررائف عبدالرؤوف احمد هزايمه20160090071الرياضياتبكالوريوس20963

وق زياد حسن عكور20160090072الرياضياتبكالوريوس20964 أنثىرسر

ذكرعبدهللا احمد يحث  دقامسه20160090073الرياضياتبكالوريوس20965

أنثىرحمه ناظم حسن حماد20160090075الرياضياتبكالوريوس20966

ي20160090076الرياضياتبكالوريوس20967
ذكرعالء محمد احمد المومثن

أنثىليليان عبدالنارص رفيق علي20160090077الرياضياتبكالوريوس20968

ذكربالل محمد مصطفن العمرى20160090078الرياضياتبكالوريوس20969

ن النسور20160090079الرياضياتبكالوريوس20970 ذكرقتيبه عاطف عبدهللا ابوياسي 

أنثىاباء ماجد سليم بطيحه20160090080الرياضياتبكالوريوس20971

أنثىسلسبيل عمر محمد العمرى20160090081الرياضياتبكالوريوس20972

أنثىغفران ابراهيم محمد الشويات20160090082الرياضياتبكالوريوس20973

ي ارشيد20160090083الرياضياتبكالوريوس20974
ذكرمحمدخن  محمود حمد بثن

بتول خالد سامي الشامي20160090084الرياضياتبكالوريوس20975
أنثى

أنثىهبه محمد احمد الرواشده20160090085الرياضياتبكالوريوس20976

أنثىساجده محمد حمدان البشابشه20160090086الرياضياتبكالوريوس20977

أنثىسوار محمد قاسم زريقات20160090087الرياضياتبكالوريوس20978

أنثىشوق جالل ابراهيم عماري20160090088الرياضياتبكالوريوس20979

ي عبدهللا محمد20160090089الرياضياتبكالوريوس20980
أنثىغفران راضن

ذكرابراهيم فوزى ابراهيم الرواشده20160090090الرياضياتبكالوريوس20981

ذكراحمد محمد وجيه مصطفن غرايبه20160090091الرياضياتبكالوريوس20982

ف احمد علي خمايسه20160090092الرياضياتبكالوريوس20983
ذكرارسر

ي خرصن20162090001الرياضياتبكالوريوس20984
ن الفن أنثىشذى حسي 

ن العبيد20162090003الرياضياتبكالوريوس20985 ذكرمحمد بسام حسي 

ي20162090004الرياضياتبكالوريوس20986
ي هانن

ذكرزيد جمال حسن بثن

أنثىحال قسيم محمد عبيدات20162090008الرياضياتبكالوريوس20987

أنثىحال توفيق محمد مصطفن20162090009الرياضياتبكالوريوس20988

ذكرمحمد عاكف محمد بطاينه20162090010الرياضياتبكالوريوس20989

ختام شامان جميل العقيلي20162090013الرياضياتبكالوريوس20990
أنثى

ذكرمحمود احمد محمود مقابله20162090015الرياضياتبكالوريوس20991

ي20162090016الرياضياتبكالوريوس20992
ي هانن

ي ايمن مفلح بثن
ذكرهانن

ي زايد20162090017الرياضياتبكالوريوس20993 ذكراحمد مصطفن ناج 

ذكرمؤيد عبدهللا محمد عزام20162090018الرياضياتبكالوريوس20994

ذكراحمد موىس احمد درابكه20162090020الرياضياتبكالوريوس20995

ف كمال محمد سالمه20162090021الرياضياتبكالوريوس20996 ذكرارسر

ي20162090022الرياضياتبكالوريوس20997 ذكرمصعب عبدالكريم صالح الزعث 

ذكرماهر محمد عثمان الخب20162090023الرياضياتبكالوريوس20998

ي عبيدات20162090024الرياضياتبكالوريوس20999 راما حسن يحث 
أنثى

أنثىرانيا اسامه عيس خمايسه20162090025الرياضياتبكالوريوس21000

أنثىفتحية محمود احمد المالح20162090026الرياضياتبكالوريوس21001

أنثىامامه رضوان حسن الجالد20162090027الرياضياتبكالوريوس21002

رؤى علي محمد ادغيم20162090028الرياضياتبكالوريوس21003
أنثى

أنثىهديل احمد عبدالكريم سليمان20162090029الرياضياتبكالوريوس21004

ي عيس20162090030الرياضياتبكالوريوس21005
ذكرمعاذ احمد قاسم بثن

ن نادر محمد الحيص20162090031الرياضياتبكالوريوس21006 أنثىحني 

ذكراحمد نارص نايف عساف20162090032الرياضياتبكالوريوس21007

ن حمدان20110091045الكيمياءبكالوريوس21008 أنثىمنتىه سالمه حسي 

أنثىوعد غسان فؤاد السودي20110091058الكيمياءبكالوريوس21009

ذكرعمر موىس علي رواشده20110091077الكيمياءبكالوريوس21010

ي20110091091الكيمياءبكالوريوس21011 أنثىضىح علي محمد المغرن 

أنثىفداء بسام هليل بدر      20110091098الكيمياءبكالوريوس21012
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ذكرمحمد ابراهيم محمود عثامنه20112091015الكيمياءبكالوريوس21013

ي الطويل20112091027الكيمياءبكالوريوس21014 ي فرج محمد صن  ذكرمحمد صن 

أنثىدنيا عبدهللا محمود النعسان20112091033الكيمياءبكالوريوس21015

أنثىدعاء خالد اسماعيل مروج     20120091003الكيمياءبكالوريوس21016

ذكرعناد عاطف احمد الدرابسه     20120091010الكيمياءبكالوريوس21017

ذكراحمد محمد رابح محمود   سعاده20120091012الكيمياءبكالوريوس21018

ات20120091067الكيمياءبكالوريوس21019  فيصل علي البعن 
ن أنثىنفي 

ذكراحمد خالد عيد الخوالده20120091068الكيمياءبكالوريوس21020

ذكرعدنان زياد عبدالمجيد الروسان20120091069الكيمياءبكالوريوس21021

ذكرصهيب يارس احمد االحمد20120091077الكيمياءبكالوريوس21022

أنثىشهد عبدالرحمن عبدهللا الحميدي   20120091078الكيمياءبكالوريوس21023

ذكرقيس محمد رجا العوايشه     20120091083الكيمياءبكالوريوس21024

أنثىايمان محمد عبدالكريم عياش20120091086الكيمياءبكالوريوس21025

أنثىارساء فيصل محمد عبيدات20122091003الكيمياءبكالوريوس21026

ذكراحمد راتب عبدالرحمن بنات20122091006الكيمياءبكالوريوس21027

ذكرعاصم عبد الرحمن محمد الديرى20122091022الكيمياءبكالوريوس21028

ذكراحمد علي محمود خليفه20122091028الكيمياءبكالوريوس21029

أنثىاسيل محمد نمر صالح20122091030الكيمياءبكالوريوس21030

ذكرعطاهللا عطا احمد الشوابكه20122091031الكيمياءبكالوريوس21031

أنثىهديل محمود احمد سمن 20122091035الكيمياءبكالوريوس21032

ذكرعباده احمد حسن مقدادي20122091038الكيمياءبكالوريوس21033

أنثىاسالم محمد احمد هزايمه     20122091043الكيمياءبكالوريوس21034

أنثىمجد مصلح احمد ابو طعيمه20122091044الكيمياءبكالوريوس21035

ذكرابراهيم عناد عياده المساعيد20122091045الكيمياءبكالوريوس21036

أنثىشهد محمود محمد نوارصه20130091002الكيمياءبكالوريوس21037

ذكرحسام جمعه خليل الغاوى20130091014الكيمياءبكالوريوس21038

ذكرجهاد سميح احمد ابوليل20130091018الكيمياءبكالوريوس21039

أنثىالرا عبداللطيف مثقال الحسن20130091019الكيمياءبكالوريوس21040

أنثىراما محمد جمعه محمد  عكور20130091020الكيمياءبكالوريوس21041

ي20130091021الكيمياءبكالوريوس21042
مسانن أنثىوسام موىس محمد النر

ن20130091023الكيمياءبكالوريوس21043 انوار علي سالمه الياسي 
أنثى

أنثىبتول سلطان قسيم الجنيدي20130091027الكيمياءبكالوريوس21044

أنثىاروى عبدالحميد محمد اللحام20130091031الكيمياءبكالوريوس21045

أنثىسماح سالمه محمود الحمد20130091033الكيمياءبكالوريوس21046

أنثىتقوى محمد محمود الدغيدي20130091034الكيمياءبكالوريوس21047

أنثىايناس احمد علي قعاقعه20130091037الكيمياءبكالوريوس21048

أنثىرزان موىس محمود جرادات20130091039الكيمياءبكالوريوس21049

أنثىرغد خرصن محمد حرزهللا20130091040الكيمياءبكالوريوس21050

أنثىرؤى ابراهيم خليل الشيخ سالم20130091042الكيمياءبكالوريوس21051

ي عواد20130091043الكيمياءبكالوريوس21052
ذكرعبدهللا محمد عبدهللا بثن

أنثىريم محمد وليد التميمي20130091044الكيمياءبكالوريوس21053

أنثىاسيل عدنان عبدهللا ابولبده20130091046الكيمياءبكالوريوس21054

ذكرعبدهللا احمد مصطفن الصمادى20130091054الكيمياءبكالوريوس21055

ن20130091058الكيمياءبكالوريوس21056 ذكرعبدهللا محمد علي الشيخ حسي 

ات20130091068الكيمياءبكالوريوس21057 أنثىتمارصن احمد اسماعيل النصن 

أنثىاالء حلمي علي المرصى20130091069الكيمياءبكالوريوس21058

ذكراحمد زياد عبدالمجيد الروسان20130091071الكيمياءبكالوريوس21059

أنثىارساء عبدالحليم فهد أبوالنعاج20130091072الكيمياءبكالوريوس21060

ذكرعبد هللا كمال علي السيوف20130091073الكيمياءبكالوريوس21061

ذكريحث  فالح عبدالعزيز الكايد20130091074الكيمياءبكالوريوس21062

ن عبدالرحمن20130091077الكيمياءبكالوريوس21063 أنثىندى اسيد محمد امي 
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أنثىبراء اياد حاتم الدرسيه20130091080الكيمياءبكالوريوس21064

ذكراحمد فؤاد سليمان أبوالهيجاء20130091084الكيمياءبكالوريوس21065

ساره خالد علي عوده20130091085الكيمياءبكالوريوس21066
أنثى

ذكرعاصم يارس مقبل أبوالعيس20130091089الكيمياءبكالوريوس21067

أنثىماريانا يعقوب اسعد سليم20130091090الكيمياءبكالوريوس21068

أنثىارساء محمود محمد العدوان20130091091الكيمياءبكالوريوس21069

ي قاسم20130091092الكيمياءبكالوريوس21070 أنثىسيماء صبىحي صن 

ذكراسالم سلطان اسماعيل القنانوه20132091001الكيمياءبكالوريوس21071

ي20132091003الكيمياءبكالوريوس21072
ذكرمؤمن احمد محمد الحانونر

ذكرعالءالدين حسن سالمه محاسيس20132091006الكيمياءبكالوريوس21073

أنثىلينا وليد الغانم 20132091015الكيمياءبكالوريوس21074

ذكربدر عبدالنارص عثمان الرقظي20132091019الكيمياءبكالوريوس21075

ذكريونس عبدهللا محمد جرادات20132091021الكيمياءبكالوريوس21076

ذكرعيس شاهر حسن قرباع20132091024الكيمياءبكالوريوس21077

مها فيصل عبدالمنعم الفيومي20132091025الكيمياءبكالوريوس21078
أنثى

ي مفرج20132091026الكيمياءبكالوريوس21079
ذكربراء احمد محمود بثن

أنثىاالء عوض عنان الخطيب20140091001الكيمياءبكالوريوس21080

ي20140091005الكيمياءبكالوريوس21081
أنثىبراءه محمد رضوان المومثن

أنثىاروى يوسف علي الصمادى20140091007الكيمياءبكالوريوس21082

 محمد علي الصباح20140091008الكيمياءبكالوريوس21083
أنثىديانا خرصن

أنثىايمان خالد جمال سالم20140091009الكيمياءبكالوريوس21084

أنثىسوسن محمود عبدالرحمن عبابنه20140091012الكيمياءبكالوريوس21085

ن20140091021الكيمياءبكالوريوس21086 أنثىنجوان عمر فرحان الشيحي 

ن جميل ردايده20140091022الكيمياءبكالوريوس21087 ذكراحمد معنر

أنثىسىح  كمال عمر رمان20140091023الكيمياءبكالوريوس21088

ذكرصخر احمد عبدالهادى أبوغزله20140091024الكيمياءبكالوريوس21089

ي20140091025الكيمياءبكالوريوس21090 ن أنثىارساء مطلق عماش العنن

ذكربهاء نبيل جمعه الدرابسه20140091027الكيمياءبكالوريوس21091

حال عبدالقادر علي جرادات20140091031الكيمياءبكالوريوس21092
أنثى

ذكراحمد سمن  عبد الكريم دياب20140091034الكيمياءبكالوريوس21093

ي دومي20140091035الكيمياءبكالوريوس21094
اسماء علي حسن بثن

أنثى

ذكرعبدهللا عبدالرحمن احمد النعيمي20140091036الكيمياءبكالوريوس21095

أنثىدعاء عبدالرؤوف مثقال ارشيدات20140091037الكيمياءبكالوريوس21096

ن20140091039الكيمياءبكالوريوس21097 ي محمد ابوعنن  أنثىوفاء ناج 

بتول احمد علي خويله20140091040الكيمياءبكالوريوس21098
أنثى

ذكرمعن خالد محمد النعيمي20142091004الكيمياءبكالوريوس21099

ذكرمراد خليل احمد قنديل20142091007الكيمياءبكالوريوس21100

ذكرطارق احمد محمد طشطوش20142091008الكيمياءبكالوريوس21101

أنثىآيات قدري سعيد الخضور20142091012الكيمياءبكالوريوس21102

أنثىريان ابراهيم سالم أبورسحان20142091014الكيمياءبكالوريوس21103

ذكريوسف محمود سعيد عكور20142091021الكيمياءبكالوريوس21104

ذكرمحمد احمد مهدى أبومسامح20142091022الكيمياءبكالوريوس21105

ذكرمنذر نضال كمال البكرى20142091023الكيمياءبكالوريوس21106

أنثىارساء عبد االله احمد يونس20142091024الكيمياءبكالوريوس21107

ذكرمحمد بدوي رشاد بدوي20142091026الكيمياءبكالوريوس21108

علياء علي سالمه النارص20142091027الكيمياءبكالوريوس21109
أنثى

ذكرصهيب عبد الحافظ محمود عبد الحافظ20142091028الكيمياءبكالوريوس21110

ي خالد20142091029الكيمياءبكالوريوس21111
ن بثن أنثىايمان عوض ياسي 

 محمود علي الخطيب20142091032الكيمياءبكالوريوس21112
ن أنثىيقي 

ذكرعلي محمود مصطفن القضاه20142091033الكيمياءبكالوريوس21113

ي الهيطلي20150091006الكيمياءبكالوريوس21114 أنثىسالم عبدالكريم راج 
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ن عيس محمد الربيع20150091007الكيمياءبكالوريوس21115 أنثىيقي 

أنثىنداء مجدي عبدالعزيز عثمان20150091008الكيمياءبكالوريوس21116

أنثىفاطمه احمد خليل ابوجمعه20150091017الكيمياءبكالوريوس21117

أنثىعال حلمي ابراهيم يوسف20150091018الكيمياءبكالوريوس21118

شذى عماد علي زعارير20150091022الكيمياءبكالوريوس21119
أنثى

أنثىسماح مروان مصطفن سعدى20150091028الكيمياءبكالوريوس21120

أنثىمريم احمد محمد رواشده20150091029الكيمياءبكالوريوس21121

أنثىمرح محمد محمود بنات20150091031الكيمياءبكالوريوس21122

أنثىانغام احمد محمد ابوسمرا20150091034الكيمياءبكالوريوس21123

ذكراسامه محمد اسماعيل العجرمي20150091036الكيمياءبكالوريوس21124

أنثىسندس محمد عوض درباس20150091039الكيمياءبكالوريوس21125

أنثىهديل رياض نعيم بدوان20150091041الكيمياءبكالوريوس21126

أنثىشفاء بالل سليمان عبيدات20150091044الكيمياءبكالوريوس21127

ي ارشيد20150091045الكيمياءبكالوريوس21128
ذكرطارق سعيد محمد بثن

ي20150091047الكيمياءبكالوريوس21129
أنثىهديل بسام عبد القادر المومثن

أنثىميس طالل ماجد القرعان20150091048الكيمياءبكالوريوس21130

أنثىميساء حسان فرحان رمزون20150091049الكيمياءبكالوريوس21131

أنثىرهف كامل عبدالرحمن عبابنه20150091050الكيمياءبكالوريوس21132

ذكرجهاد محمد فتىحي محمد العيس20150091051الكيمياءبكالوريوس21133

 عزمي يوسف زين الدين20150091052الكيمياءبكالوريوس21134
ن أنثىالي 

ن مازن احمد السعدي20150091054الكيمياءبكالوريوس21135 أنثىتولي 

مي عبد الرحيم سليمان قادرى20150091055الكيمياءبكالوريوس21136
أنثى

ذكرغيث اكرم حسن القضاه20150091057الكيمياءبكالوريوس21137

بيان علي صالح االبراهيم20150091058الكيمياءبكالوريوس21138
أنثى

أنثىهديل تيسن  عبدهللا الجالد20150091059الكيمياءبكالوريوس21139

أنثىاميمه رمضان حسن الجالد20150091060الكيمياءبكالوريوس21140

ذكرمحمد احمد صالح العلي20150091061الكيمياءبكالوريوس21141

ذكرعالء يارس محمد القضاه20150091063الكيمياءبكالوريوس21142

أنثىايمان عمر ابراهيم العقيل20150091064الكيمياءبكالوريوس21143

ذكرجهاد توفيق محمود يوسف20150091065الكيمياءبكالوريوس21144

أنثىميسلون اكرم رشاد شناق20150091066الكيمياءبكالوريوس21145

ذكرعبدالرحمن محمد وليد احمد ملكاوي20150091067الكيمياءبكالوريوس21146

ي20150091068الكيمياءبكالوريوس21147 ذكرمعاذ سلمان محمد المران 

أنثىاري    ج فالح محمد الشبول20150091072الكيمياءبكالوريوس21148

ذكرحمود يحث  يونس جراح20150091076الكيمياءبكالوريوس21149

ذكراسيد كمال محمد خرانبه20152091002الكيمياءبكالوريوس21150

ذكرمؤيد مازن محمود ابوحطب20152091003الكيمياءبكالوريوس21151

أنثىرنيم خليل عبدالحميد دحبور20152091007الكيمياءبكالوريوس21152

أنثىرنيم نواف محمد النعيمي20152091008الكيمياءبكالوريوس21153

ذكرمصطفن مزيد محمد طاهات20152091009الكيمياءبكالوريوس21154

ن عنانزه20152091015الكيمياءبكالوريوس21155 أنثىغرام عبدهللا حسي 

ي20152091016الكيمياءبكالوريوس21156
أنثىايالف محمد عبدالكريم العوضن

أنثىروال عبدهللا علي رواشده20152091018الكيمياءبكالوريوس21157

ن خالد العوض20152091021الكيمياءبكالوريوس21158 أنثىشذى حسي 

ي بكر20152091022الكيمياءبكالوريوس21159
أنثىجود فؤاد محمد بثن

أنثىلبثن جالل انيس الشواهنه20152091023الكيمياءبكالوريوس21160

أنثىهديل عدنان محمد مياس20152091024الكيمياءبكالوريوس21161

ذكرمحمد رائد محمد نارص20152091025الكيمياءبكالوريوس21162

ف احمد الزعارير20152091026الكيمياءبكالوريوس21163 أنثىابرار مشر

أنثىبنان زياد رستم المرصي20152091027الكيمياءبكالوريوس21164

ي20152091028الكيمياءبكالوريوس21165
ذكرسيف الدين نضال محمد الحيلوانن
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أنثىروال موفق محمد بشابشه20152091029الكيمياءبكالوريوس21166

ذكريزن منن  شاكر الصاحب20160091003الكيمياءبكالوريوس21167

ي20160091004الكيمياءبكالوريوس21168
أنثىبتول زيد محمود المومثن

ي20160091007الكيمياءبكالوريوس21169
ي حسن جعبانن

ذكرزيد هانن

أنثىدعاء عثمان حسن حساين20160091008الكيمياءبكالوريوس21170

أنثىايه نواش سعود الزبيدي20160091009الكيمياءبكالوريوس21171

أنثىجهينه جهاد ارشيد العالونه20160091011الكيمياءبكالوريوس21172

ي خالد20160091012الكيمياءبكالوريوس21173
أنثىنور عاطف محمد بثن

أنثىايه يارس مصطفن المطري20160091013الكيمياءبكالوريوس21174

ي20160091015الكيمياءبكالوريوس21175
ذكرعاصم مهدى محمد العجلونن

ف عدنان ابراهيم الزيود20160091016الكيمياءبكالوريوس21176 ذكرارسر

أنثىرايه عماد الدين ابراهيم سماره20160091017الكيمياءبكالوريوس21177

ذكرعبدهللا جميل صايل ابوحليمه20160091018الكيمياءبكالوريوس21178

رجاء علي يوسف القضاه20160091019الكيمياءبكالوريوس21179
أنثى

أنثىسالم محمد حسن ربيع20160091020الكيمياءبكالوريوس21180

أنثىقطر الندى سمن  يوسف قديسات20160091021الكيمياءبكالوريوس21181

أنثىاالء احمد ذيب زحراوي20160091024الكيمياءبكالوريوس21182

ات20160091025الكيمياءبكالوريوس21183 ن محمد عوض السمن  أنثىحني 

ذكراحمد وليد صايل ابوحليمه20160091028الكيمياءبكالوريوس21184

ذكرعبدهللا محمود عوض ادهون20160091029الكيمياءبكالوريوس21185

ذكرخالد علي عبدالرحمن المومثن20160091030الكيمياءبكالوريوس21186

ن عبابنه20160091031الكيمياءبكالوريوس21187 ن محمد امي  ذكرمحمد امي 

ذكرمحمد احمد حسن بواعنه20160091032الكيمياءبكالوريوس21188

أنثىديمه خالد محمد عبدالهادى20160091033الكيمياءبكالوريوس21189

تقوى احمد علي الشديه20160091034الكيمياءبكالوريوس21190
أنثى

أنثىتسنيم اكرم احمد الخليل20160091037الكيمياءبكالوريوس21191

ي مفرج20160091038الكيمياءبكالوريوس21192
أنثىديما عبداللطيف احمد بثن

عه20160091040الكيمياءبكالوريوس21193 أنثىرهف جمال نارص الشر

ي20160091041الكيمياءبكالوريوس21194 ذكرمحمد محمود أحمد السمن 

ن سائد نعيم عبادي20160091042الكيمياءبكالوريوس21195 أنثىياسمي 

 محمد اليحث 20160091043الكيمياءبكالوريوس21196
ي مصطفن

أنثىامانن

أنثىرزان اسامه مصطفن الزغول20160091045الكيمياءبكالوريوس21197

ي20160091046الكيمياءبكالوريوس21198
أنثىتبارك محمد سالم المومثن

أنثىرشا سمن  احمد سماره20160091047الكيمياءبكالوريوس21199

ذكرابراهيم محمد زعل النوارصه20160091048الكيمياءبكالوريوس21200

أنثىرنده محمد يوسف النصار20160091049الكيمياءبكالوريوس21201

أنثىدعاء خالد نوري عيس20160091050الكيمياءبكالوريوس21202

ذكرمحمد هيثم عمر عبيدات20160091051الكيمياءبكالوريوس21203

أنثىنورهان احمد يوسف حواري20160091052الكيمياءبكالوريوس21204

أنثىوفاء جميل محمد ابوغراب20160091054الكيمياءبكالوريوس21205

أنثىايناس سعيد محمد عبابنه20160091055الكيمياءبكالوريوس21206

ذكرمحمد اكرم تيسن  عبيدات20160091056الكيمياءبكالوريوس21207

ن هاجم محمد عبيدات20160091057الكيمياءبكالوريوس21208 ذكرمعنر

ن محمود عبدالفتاح الحوامده20160091058الكيمياءبكالوريوس21209 أنثىلجي 

ن فراس سليمان الرواشده20160091059الكيمياءبكالوريوس21210 أنثىحني 

أنثىتيماء محمد فوزي مطالقه20162091002الكيمياءبكالوريوس21211

ن محمد الشناينه20162091004الكيمياءبكالوريوس21212 أنثىتسنيم حسي 

أنثىندى نضال جابر جابر20162091005الكيمياءبكالوريوس21213

أنثىلبثن محمد عبدالحافظ رشيد20162091006الكيمياءبكالوريوس21214

ذكرعبيده احمد محمد الصالح20162091009الكيمياءبكالوريوس21215

أنثىافنان خالد محمد عنانزه20162091010الكيمياءبكالوريوس21216
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أنثىمرح محمد شاهر سعيد ابوخلف20162091012الكيمياءبكالوريوس21217

ذكرقضي معن عبدالغفار الرصايره20162091013الكيمياءبكالوريوس21218

ذكرايهم ابراهيم علي موىس20162091014الكيمياءبكالوريوس21219

أنثىرنا شاكر فهد الصبيحات20162091015الكيمياءبكالوريوس21220

مشاعل باسل علي الشياب20162091016الكيمياءبكالوريوس21221
أنثى

ذكررامي نرص عطاهلل عبدالدين20162091017الكيمياءبكالوريوس21222

أنثىهديل احمد محمد حرب20162091018الكيمياءبكالوريوس21223

يىحي20162091019الكيمياءبكالوريوس21224 ذكرعلي احمد محمد مسنر

ذكربهاء يوسف محمد أبوالخن 20162091020الكيمياءبكالوريوس21225

ذكرمعن محمد يوسف دعيس20162091021الكيمياءبكالوريوس21226

ذكرحمزة نارص علي جادهللا20162091022الكيمياءبكالوريوس21227

أنثىجثن معمر عزت صوافطه20162091023الكيمياءبكالوريوس21228

ذكرعمر بشار توفيق بطاينه20162091025الكيمياءبكالوريوس21229

ذكراحمد قاسم محمد الشياب20162091026الكيمياءبكالوريوس21230

االء علي محمود ابو غزله20162091027الكيمياءبكالوريوس21231
أنثى

أنثىهناء رضا راتب شخشن 20162091028الكيمياءبكالوريوس21232

ذكرعزالدين ايمن جميل عثمان20162091029الكيمياءبكالوريوس21233

ذكرمحمد ابراهيم محمود الشياب20162091030الكيمياءبكالوريوس21234

ذكرعلي فرحان علي رمضان20162091031الكيمياءبكالوريوس21235

أنثىدياال اجود نمر حجاب20162091032الكيمياءبكالوريوس21236

ذكرمحمد جمال أحمد أبو أحمد20162091033الكيمياءبكالوريوس21237

أنثىدينا وليد محمد سوالمه20082091039الكيمياء التطبيقيةبكالوريوس21238

أنثىنداء مخلد حسن العالونه20082091040الكيمياء التطبيقيةبكالوريوس21239

ياءبكالوريوس21240 ن أنثىهيا خالد عبد الفتاح الحمورى20110092008الفن 

ياءبكالوريوس21241 ن ذكرمروان محمد طه الغوانمه20110092027الفن 

ياءبكالوريوس21242 ن ذكرصهيب يحث  احمد أبو الخون20110092068الفن 

ياءبكالوريوس21243 ن ذكرتركي محمد تركي حجازي     20110092076الفن 

ياءبكالوريوس21244 ن أنثىساره فواز سعيد عواد      20120092002الفن 

ياءبكالوريوس21245 ن أنثىفاطمه يحث  عبد هللا منارصه    20120092007الفن 

ياءبكالوريوس21246 ن ن محمود طعمه     20120092010الفن  أنثىتسنيم حسي 

ياءبكالوريوس21247 ن رن  احمد فالح العزام     20120092016الفن 
أنثى

ياءبكالوريوس21248 ن ذكرعز الدين عدنان حسن الكباريه    20120092023الفن 

ياءبكالوريوس21249 ن أنثىبراءه ابراهيم محمد الشقران    20120092028الفن 

ياءبكالوريوس21250 ن أنثىلم محمود بدر قطيش      20120092037الفن 

ياءبكالوريوس21251 ن أنثىاخالص معروف نوفان نعامنه20120092060الفن 

ياءبكالوريوس21252 ن أنثىامال زهن  عمر الرماضنه     20122092006الفن 

ياءبكالوريوس21253 ن ذكراسامه محمد احمد مطلق20122092007الفن 

ياءبكالوريوس21254 ن ذكرمؤيد محمد حسن الطاهات     20122092008الفن 

ياءبكالوريوس21255 ن أنثىوعد عبد هللا محمد الرواشده20130092004الفن 

ياءبكالوريوس21256 ن ي يوسف الخزاعله20130092009الفن 
أنثىميس هانن

ياءبكالوريوس21257 ن ي حمد20130092012الفن 
أنثىاسماء خليفه محمود بثن

ياءبكالوريوس21258 ن ذكرحسن علي تيسن  الغرايبه20130092022الفن 

ياءبكالوريوس21259 ن ذكرحمزه عمر علي السلمان20130092023الفن 

ياءبكالوريوس21260 ن أنثىنوار عبد الرؤوف سليمان شطناوى20130092026الفن 

ياءبكالوريوس21261 ن أنثىايالف حاتم عبد الرزاق شقن 20130092031الفن 

ياءبكالوريوس21262 ن ذكرمحمود مهنا توفيق مراشده20130092035الفن 

ياءبكالوريوس21263 ن ي20130092037الفن  رغد محمود محمد الزعث 
أنثى

ياءبكالوريوس21264 ن ذكراسالم مصطفن عواد الحمد20130092039الفن 

ياءبكالوريوس21265 ن ن يوسف عبيدات20130092047الفن  أنثىشيماء امي 

ياءبكالوريوس21266 ن أنثىايات احمد عوض العبيدات20130092050الفن 

ياءبكالوريوس21267 ن أنثىروان خليل محمود النادي20130092058الفن 
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ياءبكالوريوس21268 ن ذكربالل خلف هزاع الزواهرة20130092060الفن 

ياءبكالوريوس21269 ن ي20130092062الفن   سالم الراجث 
ن رضن ذكرمعنر

ياءبكالوريوس21270 ن أنثىتسنيم رائد محمد الرفاعي20130092066الفن 

ياءبكالوريوس21271 ن ذكراحمد محمد نبيه احمد عساسفه20130092071الفن 

ياءبكالوريوس21272 ن أنثىمروة  احمد محمد ابو عاذره20130092072الفن 

ياءبكالوريوس21273 ن ن عبدالحميد الوردات20130092073الفن  أنثىتسنيم ياسي 

ياءبكالوريوس21274 ن ذكرعبد هللا احمد حمدان القضاه20130092074الفن 

ياءبكالوريوس21275 ن ذكرحسن رمزي حسن الشنباري20130092083الفن 

ياءبكالوريوس21276 ن ذكرمؤمن حمزه محمود السالمات20130092085الفن 

ياءبكالوريوس21277 ن ن عبد العزيز خطايبه20132092001الفن  ذكرمالك حسي 

ياءبكالوريوس21278 ن ي20132092008الفن  أنثىارساء هاشم محمد الزعث 

ياءبكالوريوس21279 ن أنثىارساء زياد محمد ابوصفره20140092010الفن 

ياءبكالوريوس21280 ن ذكرعمار عادل قاسم المنيص20140092012الفن 

ياءبكالوريوس21281 ن ي عبدهللا برهوش20140092017الفن 
أنثىمريم عبدالغثن

ياءبكالوريوس21282 ن أنثىوفاء تيسن  عبدالرحمن طبيشات20140092019الفن 

ياءبكالوريوس21283 ن ذكرسيف الدين قاسم محمد عبدالعال20140092020الفن 

ياءبكالوريوس21284 ن ذكربالل عماد عيس العدره20140092023الفن 

ياءبكالوريوس21285 ن أنثىاالء امجد احمد حتامله20140092024الفن 

ياءبكالوريوس21286 ن ي20140092027الفن  أنثىزين غازي عبدهللا الزعث 

ياءبكالوريوس21287 ن أنثىايه يحث  حمدان القضاه20140092032الفن 

ياءبكالوريوس21288 ن ن محمد موىس20140092035الفن  أنثىارساء حسي 

ياءبكالوريوس21289 ن أنثىسماح سليمان احمد القيم20140092044الفن 

ياءبكالوريوس21290 ن ذكرباسم راسم احمد خليل20140092045الفن 

ياءبكالوريوس21291 ن أنثىهبه نبيل موىس الجباىلي20140092046الفن 

ياءبكالوريوس21292 ن ذكراحمد صالح محمد معابره20140092050الفن 

ياءبكالوريوس21293 ن ي حمد20140092051الفن 
فاطمه علي ابراهيم بثن

أنثى

ياءبكالوريوس21294 ن أنثىليل شاكر  بدران20142092001الفن 

ياءبكالوريوس21295 ن أنثىمريم بسام شناعه صالح20142092002الفن 

ياءبكالوريوس21296 ن ذكرسيف الحق تيسن  علي الزعارير20142092009الفن 

ياءبكالوريوس21297 ن أنثىسمر محمد فالح طنش20150092003الفن 

ياءبكالوريوس21298 ن ذكرعبدهللا خالد سالمه المهر20150092004الفن 

ياءبكالوريوس21299 ن أنثىجمانه نارص محمود النوارصه20150092006الفن 

ياءبكالوريوس21300 ن ي عامر20150092007الفن 
أنثىسوسن خالد مزعل بثن

ياءبكالوريوس21301 ن ي سليمان20150092008الفن 
ي نجيب صدفر

ذكرصدفر

ياءبكالوريوس21302 ن ي20150092009الفن 
أنثىحال منصور عبدالقادر الطريثن

ياءبكالوريوس21303 ن رنا علي ابراهيم حمد20150092012الفن 
أنثى

ياءبكالوريوس21304 ن أنثىسىح  نرص سالمه نوارصه20150092014الفن 

ياءبكالوريوس21305 ن يف ابوالهيجاء20150092015الفن  أنثىميساء سالم رسر

ياءبكالوريوس21306 ن ذكرعلي محمد علي المحمود20150092016الفن 

ياءبكالوريوس21307 ن أنثىحنان خليل محمد سلمي20150092017الفن 

ياءبكالوريوس21308 ن ذكرعالء ابراهيم خالد الرواشده20150092018الفن 

ياءبكالوريوس21309 ن عه20150092021الفن  أنثىأسيل حسن محمد الشر

ياءبكالوريوس21310 ن أنثىسكينه محمد سليمان القرعان20150092025الفن 

ياءبكالوريوس21311 ن ذكرمعاذ نايف عبدالعزيز درويش20150092034الفن 

ياءبكالوريوس21312 ن ي20150092036الفن 
أنثىهيا غالب احمد زريفر

ياءبكالوريوس21313 ن أنثىدعاء فرحان طه عبدالجواد20150092038الفن 

ياءبكالوريوس21314 ن ذكرغانم احمد عبدهللا العمرى20150092039الفن 

ياءبكالوريوس21315 ن ذكرصامد عبدالكريم ساري حمادنه20150092041الفن 

ياءبكالوريوس21316 ن ن سليمان ابونعاج20150092042الفن  أنثىغيداء حسي 

ياءبكالوريوس21317 ن ي20150092044الفن 
أنثىبيان جميل محمود عفيفن

ياءبكالوريوس21318 ن أنثىجهينه عماد احمد القضاه20150092046الفن 
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ياءبكالوريوس21319 ن ذكربشار بسام محمد اللبابنه20150092047الفن 

ياءبكالوريوس21320 ن أنثىسونيا احمد محمد أبوالكشك20150092048الفن 

ياءبكالوريوس21321 ن أنثىاالء رافع  ابازيد20150092049الفن 

ياءبكالوريوس21322 ن أنثىفاطمه ادريس ابراهيم العزام20150092052الفن 

ياءبكالوريوس21323 ن ذكريوسف محمد يوسف عبدالهادى20150092053الفن 

ياءبكالوريوس21324 ن ذكرحمزه محمد حسن عمر20150092057الفن 

ياءبكالوريوس21325 ن ذكرمحمد سعيد محمود ابوحماد20150092058الفن 

ياءبكالوريوس21326 ن ذكرمعن حسن نايف ابوالهيجاء20152092002الفن 

ياءبكالوريوس21327 ن ذكرانس عبدالسالم محمد علعاىلي20152092007الفن 

ياءبكالوريوس21328 ن أنثىتقوى منصور احمد الصمادى20152092008الفن 

ياءبكالوريوس21329 ن ي20152092012الفن  ذكرمحمد باسم محمد الزعث 

ياءبكالوريوس21330 ن ن ثائر محمود الشوحه20160092001الفن  أنثىحني 

ياءبكالوريوس21331 ن ار محمد عبدالموىل حراحشة20160092003الفن  ذكررصن

ياءبكالوريوس21332 ن أنثىهديل خليف عوده محاسيس20160092004الفن 

ياءبكالوريوس21333 ن أنثىرؤيا خالد سالم ابوعكاز20160092005الفن 

ياءبكالوريوس21334 ن ذكرمحمد عبدالمعظي محمد ابداح20160092007الفن 

ياءبكالوريوس21335 ن ي خاليله20160092008الفن   عرن 
ن ذكرانس ياسي 

ياءبكالوريوس21336 ن ذكروليد خرصن خليل عقل20160092009الفن 

ياءبكالوريوس21337 ن ذكرانس خالد علي عبابنه20160092011الفن 

ياءبكالوريوس21338 ن ذكراحمد علي احمد المرصي20160092012الفن 

ياءبكالوريوس21339 ن ذكرمحمد احمد علي قعاقعه20160092013الفن 

ياءبكالوريوس21340 ن رزان محمد طاهر علي القضاه20160092014الفن 
أنثى

ياءبكالوريوس21341 ن ذكرالرضا فيصل عبدالكريم اقصن 20160092015الفن 

ياءبكالوريوس21342 ن أنثىزينا عبدالباسط بدري الشبول20160092017الفن 

ياءبكالوريوس21343 ن أنثىآالء خلف عايد العظامات20160092020الفن 

ياءبكالوريوس21344 ن ن احمد ابوشقره20160092021الفن  ذكرثناءهللا حسي 

ياءبكالوريوس21345 ن ذكرعمر ابراهيم عثمان ابوالجرايش20160092022الفن 

ياءبكالوريوس21346 ن اسالم ابراهيم علي حسينات20160092025الفن 
أنثى

ياءبكالوريوس21347 ن ذكرعاصم سمن  كايد المحمود20160092026الفن 

ياءبكالوريوس21348 ن ي علي20160092027الفن 
أنثىغيداء غالب سالم بثن

ياءبكالوريوس21349 ن ذكراحمد باسم احمد الجباىلي20160092029الفن 

ياءبكالوريوس21350 ن أنثىريما عبدهللا محمد خلف20160092030الفن 

ياءبكالوريوس21351 ن ذكرمحمد موفق ابراهيم صبابحه20160092031الفن 

ياءبكالوريوس21352 ن ذكراحمد عدنان علي جوارنه20160092032الفن 

ياءبكالوريوس21353 ن ن يحث  عبدالكريم عبابنه20160092033الفن  أنثىنيفي 

ياءبكالوريوس21354 ن ذكرامجد ابراهيم حسن ابوغزله20160092034الفن 

ياءبكالوريوس21355 ن اوي20160092035الفن  ن ذكراحمد خالد محمد الجن 

ياءبكالوريوس21356 ن أنثىراما احمد حسن ابوهيفا20160092036الفن 

ياءبكالوريوس21357 ن ن وليد اسماعيل عليدي20160092037الفن  أنثىلجي 

ياءبكالوريوس21358 ن ذكرمهند محمود مصطفن الرفاعي20160092038الفن 

ياءبكالوريوس21359 ن أنثىافنان راشد محمد عويس20162092001الفن 

ياءبكالوريوس21360 ن ي عيس غازي خرفان20162092004الفن 
أنثىامانن

ياءبكالوريوس21361 ن اق رياض محمد الصمادى20162092005الفن  أنثىارسر

ياءبكالوريوس21362 ن ذكرمحمد عبدهللا فايز عبدالقادر20162092006الفن 

ياءبكالوريوس21363 ن ي20162092007الفن   عبدالكريم صالح الزعث 
ذكرالمثثن

ياء التطبيقيةبكالوريوس21364 ن أنثىمجد عبد الجليل سليم الشبول20100092070الفن 

ذكروديع محمد صالح العصفور20072096088التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21365

أنثىسمر عمر عبد هللا آل عبد الوهاب20091096001التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21366

ذكروسيم عيس فخري مشعشع20092096003التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21367

ذكروسام حسن علي المواىلي20092096074التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21368

ذكركرم عصام محمد عبدالعال20100096098التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21369
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ن20110096080التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21370 ذكرالمنذر نور الدين محمد الياسي 

ذكرطه عبدالحليم سالم ابو معاىلي20111096001التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21371

ن احمد عبدهللا القضاة20112096032التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21372 أنثىحني 

أنثىدياال خليل سعيد كرمول20112096050التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21373

فا     20120096006التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21374 أنثىاسماء عماد حسن الشر

 محمود علي الحمدان    20120096038التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21375
ن أنثىياسمي 

أنثىاحالم سليمان محمد ابوشقن 20120096040التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21376

أنثىهبه حمود مصطفن الشدوح     20120096048التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21377

النا محمد خن  علي عنانبه20120096055التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21378
أنثى

ذكرسمن  رسور محمد النقرش20120096082التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21379

وق نزيه علي المنصوري20120096089التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21380
أنثىرسر

أنثىسىح  جمال ضيف هللا الهواوشه20120096092التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21381

ات     20120096096التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21382 أنثىالرا وائل محمود نصن 

أنثىعرين عبد هللا محمد القضاه    20120096097التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21383

أنثىنور  عبدهللا  خليل  حماد20122096004التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21384

ذكرمحمود خالد محمود ابوعكر20122096019التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21385

ي20122096020التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21386
والء علي مجلي الحورانن

أنثى

زينة عبد الجبار محمد  الجلجوىلي20122096026التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21387
أنثى

ذكرعبد الرحمن محمد أبو شعبان 20122096028التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21388

ي20122096039التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21389 ذكرسهل فالح ذياب الزعث 

أنثىحال هايل محمود شواقفه20122096043التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21390

أنثىهبه خالد عمر جالل20122096049التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21391

ذكرعامر احمد ذياب طالجي20122096051التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21392

ي عبدالقادر خطاب20122096053التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21393 أنثىريما ناج 

ن جهاد محمد عبيدات20122096057التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21394 أنثىحني 

ذكراحمد حسن احمد عفيف20122096060التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21395

أنثىرجاء ابراهيم عبد الخالق ابو عزام20122096061التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21396

ذكرمايكل ماهر مناويل سعد     20122096062التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21397

أنثىبيان زياد نارص الصالح     20122096064التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21398

ذكرمعاذ نبيل ضيف هللا الهيالت20130096002التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21399

االء سامي صالح ابوعبيد20130096005التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21400
أنثى

ي20130096011التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21401
ن محمد محمود عرافر أنثىلجي 

أنثىشذى نايل خلف القيسي20130096012التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21402

ذكرركان محمد قاسم المغيض20130096015التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21403

أنثىرقيه محمد صالح ابونصار20130096017التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21404

أنثىاخالص هاشم ضيف هللا الروسان20130096019التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21405

ذكرخالد يوسف احمد ابوفضه20130096020التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21406

أنثىحنان فؤاد صالح الخطيب20130096021التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21407

ن العزام20130096022التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21408 اقبال علي حسي 
أنثى

أنثىتمارا سليم بديع البشتاوي20130096023التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21409

أنثىايمان ابراهيم محمود وشاجي20130096027التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21410

أنثىسماح ناجح عبدالرحمن طحالوي20130096028التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21411

ذكرثائر يزن عيس السقار20130096029التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21412

تمارا احمد مطلق الخزعلي20130096030التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21413
أنثى

أنثىتسنيم عيس ابراهيم الربابعه20130096031التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21414

ع20130096035التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21415 أنثىرندا ايمن محمد الشر

ي20130096036التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21416
ي الشخريثر

أنثىانسام سليمان حسثن

ي20130096041التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21417
وق مروان محمد جمال العريثن أنثىرسر

ان سلمان20130096042التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21418 أنثىدياال سليم جن 

أنثىرشا عبدهللا يوسف السليحات20130096043التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21419

أنثىايناس علي عيس الزيتاوي20130096050التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21420
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ذكرمحمد عمر عبدالحليم ابوعون20130096052التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21421

أنثىمرح صالح احمد الشحان20130096055التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21422

أنثىنوار احمد نمر مدردس20130096064التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21423

أنثىعائشه رائد محمود احمد20130096067التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21424

ذكرعبدالرحمن فائق حافظ ابراهيم20130096070التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21425

رماء جميل عبدالكريم علي20130096073التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21426
أنثى

أنثىميس محمد نجيب احمد بطاح20130096082التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21427

ي التكروري20130096083التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21428
أنثىحال  عمار عبدالغثن

ذكرعبداالله ابراهيم محمد أبوشقن 20130096085التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21429

أنثىلمياء خالد قاسم الوردات20130096089التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21430

ذكرابراهيم عبدالنارص عبدالستار حلفايه20130096090التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21431

ذكرزيد شكرى سعيد النوارصه20130096092التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21432

ذكرايهاب محمد احمد الشيخ حسن20130096093التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21433

ي20130096094التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21434
ذكرحمزه محمد يحث  جمال البشيثر

ذكرانس عمار عبدالرؤوف سماره20130096095التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21435

ساىلي سامر صبىحي  أبوليل20132096001التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21436
أنثى

ي20132096002التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21437
أنثىفاطمه ابراهيم محمود الطويرفر

أنثىحال سعيد احمد العسعس20132096007التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21438

أنثىمرام صالح محمد عالن20132096010التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21439

أنثىعهد  محمد احمد حمدان20132096014التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21440

أنثىجمانا جمال عبد هللا المحمود20132096015التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21441

ذكرباجس امجد يوسف القيسيه20132096016التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21442

ن غسان محمد البيطار20132096017التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21443 أنثىنفي 

أنثىروال عيد خليفه أبوغنمي20132096018التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21444

هزار زهن  علي التل20132096021التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21445
أنثى

أنثىدعاء جهاد نايف كنعان20132096022التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21446

ذكرمحمد علي عبدالمجيد محمد20132096024التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21447

ي مفلح غرايبه20132096025التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21448
أنثىساره وصفن

أنثىيارا محمد فوزى اسعيفان20132096027التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21449

ن شادي داود أبوزنط20132096031التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21450 أنثىياسمي 

أنثىبيان فايق يونس الهيصماوي20132096034التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21451

ابعه20132096037التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21452 أنثىيشى تركي سالمه الرصن

أنثىساجده محمد عبدالكريم أبوهنطش20132096038التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21453

ي محمود طراده20132096039التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21454
أنثىوديعه هانن

أنثىاالء قاسم محمد بريه20132096043التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21455

ي 20132096050التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21456
أنثىملداء عالء الدين المسونر

ذكراحمد نرصي خميس الفقرا20132096051التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21457

آية وليد علي ابوعابد20132096053التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21458
أنثى

ي20132096058التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21459
ف وليد قاسم الطريثن أنثىزين الشر

أنثىهيا محمد خن  صالح الرجوب20132096059التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21460

أنثىايناس عبدالرحيم موىس العثمان20132096061التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21461

فرح رامي محمد قعقاع20132096062التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21462
أنثى

مرح خن  علي المنسي20132096063التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21463
أنثى

تقوى علي احمد الكوفىحي20140096005التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21464
أنثى

أنثىهديل عماد حمد هوارى20140096007التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21465

ي20140096011التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21466
أنثىنماء اسامه خالد ابوصيثن

أنثىسوزان عزام عادل زلوم20140096012التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21467

أنثىهبه احمد محمد الزغول20140096016التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21468

أنثىآالء عبدالقادر نارص عتوم20140096022التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21469

ذكرحبيب مجدى عبد الفتاح طبيشات20140096023التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21470

أنثىسالم نارص عدنان عقده20140096025التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21471

421/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

ي هاشم يوسف حماد20140096026التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21472
ذكرهانن

ي20140096029التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21473 فرح سائد محمد الرجث 
أنثى

أنثىسيما فؤاد فيصل قطينه20140096030التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21474

أنثىدعاء محمد صالح ابوالهيجاء20140096032التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21475

أنثىسلوى رائد شكرى الجالد20140096034التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21476

أنثىدياال فراس علي صبيحات20140096035التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21477

ذكرمحمد سامر توفيق محافظه20140096036التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21478

أنثىعاليه خالد عاهد سعيد20142096002التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21479

أنثىحنا يوسف محمد دريانورد20142096008التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21480

ى20142096009التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21481 أنثىوالء عبد الرزاق كايد الزهن 

أنثىرناتا محمود مصطفن العتوم20142096010التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21482

ذكرنديم احمد يوسف شكارنه20142096012التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21483

أنثىنمن  حسن ابراهيم شحاده20142096020التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21484

أنثىفاطمة عادل عمار خميس20142096021التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21485

ايمان محمد علي عبدالرحمن عتوم20142096022التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21486
أنثى

أنثىاروى بالل محمد أبوهدبه20142096024التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21487

ن20142096025التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21488 ذكرمحمد ادريس حسن الحسي 

أنثىبلقيس سللو بال رباح20142096028التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21489

أنثىإنعام عمار شاهر الحسن20142096029التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21490

ذكرجميل جمال محمد طيظي20142096031التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21491

ن العبار20142096032التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21492 أنثىزينب محمد حسي 

أنثىلطيفة محمود  لبان20142096033التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21493

ذكرعبد الرحمن محمد احمد الدويري20142096036التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21494

ي20142096037التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21495
ن محمد العجلونن أنثىهبة ياسي 

أنثىمرح حسام محمود احمد20142096038التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21496

ف باسل  عرفه20142096039التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21497 ذكرأرسر

ي احمد20142096042التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21498
أنثىمالك محمد محمود بثن

ن احمد اللبوم20142096043التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21499 ذكرمحمد حسي 

ذكركريم ابراهيم حسن أبوعكاز20142096044التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21500

ذكربشار فادى بشاره عيد20142096046التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21501

أنثىمجد عطا عبد الكريم ابوحليمه20142096047التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21502

أنثىشهد موىس محمد نارص20142096050التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21503

ن عارف الحراحشه20150096004التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21504 أنثىروز ياسي 

أنثىنشين شكري احمد العمري20150096005التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21505

ع20150096007التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21506 أنثىوئام مشهور احمد الشر

أنثىرسى خالد عبدهللا نشوان20150096010التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21507

ن20150096012التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21508 أنثىبلقيس علي عبدالكريم العجالي 

ي سماره20150096014التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21509
يف سبثر أنثىشهد رسر

أنثىسجا عطاهلل يوسف خرصن20150096016التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21510

أنثىسهام عاطف سليم جرادات20150096023التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21511

أنثىايمان باسم عبدالرحمن عبدالغافر20150096025التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21512

مي خالد عبدالعزيز ابوشباب20150096027التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21513
أنثى

أنثىميساء محمد عبدالوهاب العناقره20150096029التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21514

هال عدنان علي البخيت20150096031التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21515
أنثى

ف تيسن  طبيشات20150096035التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21516 ذكريامن ارسر

أنثىرهف رائد وحيد قاسم20150096039التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21517

ي20150096040التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21518
ي هانن

ين مجدى محمد بثن أنثىشن 

أنثىهبه حمدان يوسف مقابله20150096041التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21519

أنثىرهف فاروق عبدهللا العمري20150096042التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21520

ذكرعمر جمال مصطفن أبوالنيل20150096043التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21521

اوي20150096044التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21522 أنثىساره عدنان احمد خرصن
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أنثىاسيل طالب عبدهللا علوان20150096046التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21523

أنثىارساء عشان محمد عبده20150096048التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21524

أنثىشذى عدنان موىس الشطناوى20150096049التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21525

أنثىمريم عبدالرحيم محمد جناجي20150096052التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21526

أنثىهبه محمد يوسف عبدالرازق20150096053التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21527

ن عبد اللطيف احمد دواغره20150096054التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21528 أنثىحني 

ي20150096055التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21529 أنثىرهف عبدهللا محمود الزعث 

أنثىرشا هيثم احمد العمري20150096056التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21530

أنثىدانا احمد ابراهيم العمري20150096057التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21531

أنثىريما ماهر مصطفن اللمع20150096058التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21532

ي20150096059التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21533 حال بركات محمد شلث 
أنثى

يده20150096062التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21534 أنثىفرح هيثم صادق الشر

ذكراحمد فوزي يوسف حمدان20150096063التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21535

أنثىرنيم دريد مصطفن جرادات20150096064التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21536

ذكرعمر رسمي احمد عتوم20150096065التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21537

أنثىتسنيم محمد خالد  الحمضي20152096002التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21538

أنثىأالء حسن نوفل نوفل20152096003التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21539

سارة محمد مهند  السبيعي20152096004التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21540
أنثى

أنثىنور طارق أحمد خريس20152096005التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21541

ي نعمان رشيد20152096009التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21542
أنثىايليان هانن

 اسامة عبدالمنعم علي20152096012التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21543
ن أنثىحني 

ذكرمحمد عبدالكريم يعقوب هوساوي20152096014التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21544

أنثىروان وائل عبد الحميد بدرة20152096015التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21545

ن20152096022التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21546 أنثىهديل جابر عبدربه ابوحبتي 

رن  عدنان محمد خطيب20152096024التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21547
أنثى

ذكريزن خالد حسن حمزه20152096025التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21548

ي20152096026التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21549
أنثىيارا عمر محمود ابوصيثن

ن احسان محمد الجابري20152096027التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21550 أنثىلجي 

ي20152096028التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21551
أنثىامل محمد سليمان مومثن

أنثىساره ضياء الدين عباس شموط20152096029التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21552

أنثىتمام خالد سعيد الخرصن20152096030التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21553

ي20152096031التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21554 أنثىارساء عمر محمد الزعث 

أنثىروان زياد عبدالعزيز صنوبر20152096032التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21555

أنثىدانه حمدى رضا الكردي20152096039التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21556

أنثىآيه تيسن  رضوان الهدهد20160096001التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21557

أنثىساره احمد محمود ابوربيع20160096002التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21558

ن رشيد20160096003التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21559 أنثىاسحار اسماعيل حسي 

ذكرجعفر مجدى ابراهيم تايه20160096004التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21560

أنثىايات محمد يوسف احمد20160096005التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21561

ن الهباهبه20160096006التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21562 أنثىمرح يارس ياسي 

أنثىانوار صالح محمود شواقفة20160096007التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21563

ذكرفادي علي احمد عقل20160096009التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21564

أنثىعرين عماد عبدالهادي عبدهللا20160096010التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21565

أنثىرند نافع عبدهللا اسعد20160096011التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21566

ذكرمنذر سمن  سعيد مصطفن20160096013التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21567

أنثىبتول ماجد محمد عبيدات20160096014التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21568

أنثىخالد العيس" محمدتيسن "ارساء 20160096016التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21569

أنثىجود جهاد محمد عويس20160096017التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21570

يف20160096018التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21571 ذكرعبدالرحيم شاهر زكريا الشر

أنثىساره ابراهيم احمد طوالبه20160096022التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21572

أنثىفنار ابراهيم فهد السمارات20160096024التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21573
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أنثىلبثن عبدالحكيم محمد عقله20160096025التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21574

ذكرصهيب احمد سالم الوريكات20160096026التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21575

أنثىمرح شاكر محمد حيمور20160096027التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21576

أنثىرؤى محمد مصطفن شعالن20160096028التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21577

ي20160096029التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21578
أنثىغدير محمد عبدهللا السخثن

أنثىرهف خلدون علي القزق20160096030التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21579

أنثىمرح احمد احمد قدوره20160096034التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21580

بسمه علي محمود الذينات20160096035التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21581
أنثى

مان20160096036التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21582 أنثىنداء زهن  محمد الشر

ذكررأفت ايهاب سليم حداد20160096039التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21583

أنثىعبن  رضوان عبده المدادحه20160096042التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21584

فاطمه علي خليل الحجايا20160096045التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21585
أنثى

يكات20160096047التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21586 أنثىامل محمد عبد الن 

أنثىميس مروان خليل العقروق20160096048التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21587

أنثىسبأ زهن  خالد خطاطبه20160096049التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21588

أنثىبيان محمد يوسف الريماوى20160096050التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21589

ذكرابراهيم محمد خليل قربن20160096051التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21590

أنثىرهف محمود خليل خليل20160096052التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21591

ذكرعمر سامي مصطفن ابوبكر20160096053التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21592

أنثىساره محمود عبدهللا مكاحله20160096055التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21593

ديمه هشام ابراهيم بكركي20160096057التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21594
أنثى

أنثىبسمه ابراهيم حمد الحراحشه20160096059التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21595

ن عوينات20160096060التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21596 ن احمد امي  أنثىياسمي 

ن العمرى20160096061التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21597 ذكرزيد محمد حسي 

ن فوزي نواف النوافلة20160096063التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21598 أنثىحني 

أنثىتسنيم جهاد رفيق شناعه20160096064التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21599

ذكررضوان محمد عبد الدعجه20160096065التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21600

ي محمد غانم20160096067التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21601
ذكرابراهيم شوفر

حال علي محمد ابورمان20160096068التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21602
أنثى

ن نايف ابوصالح20160096069التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21603 أنثىليليان حسي 

ذكراحمد غسان بدوي مسوده20160096071التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21604

أنثىملك ايمن عبدالرؤوف خنفر20160096073التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21605

أنثىساره اياد محمود حماشا20160096075التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21606

ي20160096077التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21607
ن الكيالنن ي حسي 

ذكرمراد محمد عونن

أنثىيارا اياد احمد حلوش20160096078التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21608

أنثىرهف علي محمد النهود20160096079التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21609

ي20160096080التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21610 أنثىمالك يوسف عبده الزعث 

أنثىآالء محمد عبدهللا عيال سلمان20160096081التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21611

أنثىلما اسامه مىحي الدين جزره20160096082التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21612

أنثىهال وليد يوسف الشطناوى20160096084التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21613

أنثىسهن  احمد محمد القرناوي20160096085التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21614

ذكركرم سهيل نايف بدور20160096086التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21615

ي قمصيه20160096087التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21616 ذكرجورج حسام ناج 

رغد محمد تركي جادهللا20160096088التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21617
أنثى

أنثىعروب محمد فايز الفواز20160096090التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21618

يف20160096091التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21619 أنثىسما سمن  مطلق الشر

أنثىبراء خلدون عبدالقادر عمر20160096092التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21620

ادقه20160096093التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21621 أنثىرنيم محمود صالح رسر

ذكرفارس احمد عواد حتامله20160096094التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21622

سوار علي فارس الطراونه20160096095التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21623
أنثى

أنثىمالك نارص محمد منارصه20160096096التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21624
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ات20160096098التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21625 أنثىرند ابراهيم محمد النصن 

أنثىدانا ابراهيم عبدالجواد عبدالرحمن20160096099التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21626

دينا محمد حسن علي20160096100التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21627
أنثى

أنثىنور وجدي خليل الهلسه20160096101التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21628

أنثىساره محمد هرموش 20162096001التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21629

أنثىفرح محمد فخر الراس 20162096002التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21630

أنثىمالك عمران الغزاوي 20162096003التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21631

ذكرفراس فؤاد حسن 20162096004التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21632

ذكرفارس اديب نعمه هللا سلسع20162096005التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21633

رن  بسام فهيم عمر20162096006التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21634
أنثى

ي عطا20162096007التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21635
أنثىلديس محمد صالح بثن

أنثىدينا حازم احمد حمزه20162096009التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21636

أنثىنىه نضال مصطفن ايوب20162096015التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21637

ي20162096016التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21638 أنثىتمارا صبىحي حامد العشيث 

ن ابوجمعه20162096017التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21639 أنثىرهام ماهر حسي 

ذكرمحمد ادوارد مصطفن بدوان20162096018التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21640

ذكرعدي اسامه زكي عابدين20162096019التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21641

أنثىرند خليل خرصن راشد20162096021التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21642

أنثىنوار غالب احمد اليافعي20162096022التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21643

أنثىاسيل اسامه فوزي مرقه20162096023التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21644

ن عيس محسن االعرج20162096024التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21645 أنثىيقي 

يعه20162096025التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21646 أنثىروان رائد عبدهللا ابو رسر

أنثىساره نظام محمود برهومه20162096026التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21647

ي20162096028التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21648
فرح علي عبداللطيف الجيالنن

أنثى

ذكرمحمد احمد محمد أبوالخن 20162096029التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21649

ن يونس20162096032التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21650 وق احمد حسي  أنثىرسر

ي 20162096033التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21651 ي ايون  أنثىامان احمد راتب بن 

أنثىرهف رائد مفيد فياض20162096034التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21652

أنثىنبأ أنور حسن عمران20162096035التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21653

أنثىزهراء السيد صادق مصطفن يوسف20162096036التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21654

أنثىدعد محمدجمال حمدي عناب20162096038التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21655

أنثىبيسان امجد عبد عبيد20162096039التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21656

أنثىجمانه جمال عبدهللا السخل20162096040التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21657

ن الهندي20162096041التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21658 أنثىدارين محمد حسي 

ذكرعلي محمدخن  ابراهيم خروب20162096042التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21659

ي قبج20162096043التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21660 أنثىدينا محمد خن 

ذكرمعن محمد قفطان الزبيدى20162096044التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21661

ذكرمهند عبدهللا صادق العقاربه20162096045التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21662

رانيا علي محمد قواقزه20162096046التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبكالوريوس21663
أنثى

أنثىهدى عبد الوهاب محمد مظلوم20062098003العلوم الجنائيةبكالوريوس21664

ن حسن مصطفن ابو كايد20092098035العلوم الجنائيةبكالوريوس21665 أنثىحني 

ي20112098020العلوم الجنائيةبكالوريوس21666
ذكراكرم احمد صالح العجلونن

ي20112098023العلوم الجنائيةبكالوريوس21667
ن محمد عبد هللا المومثن ذكرمعي 

أنثىرهام عصام محمود جرار     20120098007العلوم الجنائيةبكالوريوس21668

ي صالح الرواحنه     20120098014العلوم الجنائيةبكالوريوس21669
ذكرصالح هانن

ن محمد صافيه     20120098020العلوم الجنائيةبكالوريوس21670 ذكرعامر حسي 

أنثىعبن  عيس علي عبد الرحمن20122098003العلوم الجنائيةبكالوريوس21671

ن محمد زيدان ادويليب20122098013العلوم الجنائيةبكالوريوس21672 أنثىياسمي 

ذكررائد الدين عواد عياده أبو عليم20122098016العلوم الجنائيةبكالوريوس21673

أنثىاقبال محمد احمد العمري20167098001العلوم الجنائيةبكالوريوس21674

ن فريوان20167098002العلوم الجنائيةبكالوريوس21675 أنثىسهاد حصيد حسي 
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ذكرنرزان سامي جعفر جانخوت20167098003العلوم الجنائيةبكالوريوس21676

أنثىنور داهود محمد هماش20167098004العلوم الجنائيةبكالوريوس21677

أنثىرؤى عبد الرؤوف سليمان العمري20167098005العلوم الجنائيةبكالوريوس21678

ذكراحمد علي محمد الشياب20167098006العلوم الجنائيةبكالوريوس21679

ذكريعقوب موىس محمود ثويران20167098007العلوم الجنائيةبكالوريوس21680

ي فواز20167098008العلوم الجنائيةبكالوريوس21681
ذكرنرصي محمد عيس بثن

ذكرثائر خليل شفيق خليل20167098009العلوم الجنائيةبكالوريوس21682

أنثىانوار محمد محمود العزام20090221129العمارةبكالوريوس21683

ن محمد سعيد الفاخوري20092221075العمارةبكالوريوس21684 أنثىدانية محمد معي 

أنثىاناس ابراهيم مصطفن الزغول20100221073العمارةبكالوريوس21685

ي20102221033العمارةبكالوريوس21686 ا نارص اسحق المغرن  أنثىسن 

ن20102221037العمارةبكالوريوس21687 أنثىدعاء محمود عبدالكريم حسي 

ي  20102221058العمارةبكالوريوس21688 ذكرعلي بهاء الدين باغىح 

ذكرمأمون عادل محمد ابو ريان20102221060العمارةبكالوريوس21689

ذكرحمزه عبداالله عبدالرحيم كنعان20110221008العمارةبكالوريوس21690

ذكرعماد ماجد سالم هيالت20110221025العمارةبكالوريوس21691

أنثىرنيم محمد سعيد الفقن 20110221044العمارةبكالوريوس21692

ذكرحذيفه رضوان بركات الزواهره20110221060العمارةبكالوريوس21693

ذكرفيصل عمر محمد بازرعه20110221066العمارةبكالوريوس21694

ذكرحمزه محمد عواد غنيمات20110221067العمارةبكالوريوس21695

أنثىصابرين محمد خالد السالل20110221087العمارةبكالوريوس21696

ع20110221093العمارةبكالوريوس21697 ذكرانس سليمان بخيت الشر

أنثىريم نايف صالح الجرارحه20110221095العمارةبكالوريوس21698

ذكرمهند عمر عوض الرواشده20110221096العمارةبكالوريوس21699

ايه عبدالفتاح علي الرشدان20110221097العمارةبكالوريوس21700
أنثى

ذكررامي ابراهيم محمود الذيابات20110221098العمارةبكالوريوس21701

ذكرعمر محمد عبد هللا باهمام20110221100العمارةبكالوريوس21702

ليل كامل علي غريز20112221001العمارةبكالوريوس21703
أنثى

ذكرادمون عماد  كريشة20112221004العمارةبكالوريوس21704

ذكرعبادة محمد  زيادة20112221005العمارةبكالوريوس21705

ي زيد20112221007العمارةبكالوريوس21706
أنثىامنه مسعود عونن

ي20112221013العمارةبكالوريوس21707
ذكرأيمن جهاد يوسف اليمثن

ذكراسامه محمد سليمان الرحاحله20112221044العمارةبكالوريوس21708

أنثىدينا ايوب عطا ظاهر20112221047العمارةبكالوريوس21709

ذكرحمزه يوسف اكايا عزت20112221051العمارةبكالوريوس21710

ريم  انغسومي سناي 20112221055العمارةبكالوريوس21711
أنثى

ذكرمحمد ايمن احمد موىس20112221066العمارةبكالوريوس21712

أنثىاحالم محمد عزيز ابو قرص20112221069العمارةبكالوريوس21713

ي عبدالرحمن20112221076العمارةبكالوريوس21714
أنثىالنا ظاهر محمد بثن

أنثىلورا محمد محمود العماري20112221081العمارةبكالوريوس21715

ذكرخالد راتب مريود عويس20112221086العمارةبكالوريوس21716

ذكربسام فهمي محمد شفيق 20112221087العمارةبكالوريوس21717

أنثىفرح عاطف وجيه أبومخ20112221088العمارةبكالوريوس21718

ذكرمحمد سمن  عبد الموىل الحالق 20112221089العمارةبكالوريوس21719

ذكرمهند عبد الحميد محمد ابو عطيه20112221090العمارةبكالوريوس21720

 الشوىلي20112221092العمارةبكالوريوس21721
ن ذكرمحمد محمود حسي 

ذكرعبد هللا راجح شحاده محمد20112221094العمارةبكالوريوس21722

ذكريارس محمد غازي صبىحي الرجال20112221095العمارةبكالوريوس21723

ذكربارق عبد المنعم طه طه20112221097العمارةبكالوريوس21724

ذكرمهند جهاد حسن أبوعليان20112221098العمارةبكالوريوس21725

شفاء محمود علي جن 20112221100العمارةبكالوريوس21726
أنثى
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ذكربراء هاشم  الناصيف20112221104العمارةبكالوريوس21727

أنثىمها  باسل سليمان عثمان20112221105العمارةبكالوريوس21728

ذكرمحمد رسمي خليل قاعود20112221106العمارةبكالوريوس21729

ي عبد الفتاح ابو رمان20112221108العمارةبكالوريوس21730
ذكراحمد هانن

أنثىدانيه معاويه صالح ابو جباره20120221001العمارةبكالوريوس21731

ذكرمحمد تميم قاسم االخرس20120221003العمارةبكالوريوس21732

ي20120221004العمارةبكالوريوس21733
ذكرسمن  امجد سلظي الربضن

ي ارشيدات20120221006العمارةبكالوريوس21734
أنثىدينا خليل هانن

ن نارص خليل الغاوي20120221010العمارةبكالوريوس21735 أنثىحني 

ي20120221012العمارةبكالوريوس21736
ن عبدالخالق طالب عبدالغثن أنثىياسمي 

أنثىعاتكه جمال  احمد العمرى20120221016العمارةبكالوريوس21737

مان20120221018العمارةبكالوريوس21738 أنثىبراءه عبد هللا علي الشر

أنثىلندا احمد ماجد عبيدات20120221019العمارةبكالوريوس21739

أنثىتفر عماد عبداللطيف الحوامده   20120221020العمارةبكالوريوس21740

أنثىمجد هشام ايوب موىس20120221024العمارةبكالوريوس21741

أنثىمرح ركان سليم التل20120221027العمارةبكالوريوس21742

أنثىاسالم خليف مصطفن غرايبه20120221028العمارةبكالوريوس21743

أنثىرواء احمد حسن القضاه     20120221029العمارةبكالوريوس21744

أنثىاكرام احمد هجرس بطاينه     20120221030العمارةبكالوريوس21745

أنثىسناء رامز راجح الخصاونه     20120221031العمارةبكالوريوس21746

ذكرعبدهللا سليمان محمد أبوعوض20120221032العمارةبكالوريوس21747

أنثىميس محمود نمر الدويرى     20120221034العمارةبكالوريوس21748

أنثىشهد احمد حسن القضاه20120221038العمارةبكالوريوس21749

أنثىسوار محمد ايمن توفيق  خصاونه20120221039العمارةبكالوريوس21750

ذكرعلي محمد علي احمد20120221040العمارةبكالوريوس21751

ذكرصالح امهيدي صالح غرايبة20120221046العمارةبكالوريوس21752

 الجباىلي20120221047العمارةبكالوريوس21753
ن أنثىذكري حكم حسي 

ذكرعمر احمد موىس ملكاوى20120221048العمارةبكالوريوس21754

أنثىساره جورج كمال سابا20120221049العمارةبكالوريوس21755

ذكرانس عمر احمد هزايمه      20120221050العمارةبكالوريوس21756

ذكرهيثم نايف صالح الغرايبه20120221052العمارةبكالوريوس21757

أنثىفرح ماهر محمد غرايبه20120221053العمارةبكالوريوس21758

أنثىاسماء عبدالكريم احمد أبوحماد   20120221054العمارةبكالوريوس21759

أنثىري  هام احمد سالم المصالحه    20120221055العمارةبكالوريوس21760

ن     20120221056العمارةبكالوريوس21761  ياسي 
ذكراحمد سمن  مصطفن

أنثىاالء يحث  شحاده القضاه     20120221057العمارةبكالوريوس21762

حسناء ايمن تركي الخطيب20122221002العمارةبكالوريوس21763
أنثى

ذكرعلي فاروق عبدالعزيز  أحمد20122221006العمارةبكالوريوس21764

ذكرمحمد هاشم محفوظ ابراهيم20122221014العمارةبكالوريوس21765

ي موىس ابو ارشيد20122221016العمارةبكالوريوس21766
أنثىفرح صدفر

ذكرعبدالرحمن زياد سعود  الزبيدي20122221018العمارةبكالوريوس21767

ي يوسف  شحاده20122221024العمارةبكالوريوس21768 ذكراحمد خن 

أنثىدعاء محمود عياش العموش20122221025العمارةبكالوريوس21769

ن العمرى20122221026العمارةبكالوريوس21770 أنثىالزهراء ايمن  حسي 

أنثىمريم محمديسار شكري العمري20122221031العمارةبكالوريوس21771

راما كمال علي ابو لبده20122221032العمارةبكالوريوس21772
أنثى

أنثىهيا  خالد  صالح  الزراق 20122221036العمارةبكالوريوس21773

ي20122221039العمارةبكالوريوس21774
ذكرهيثم محمد بشن  الزريفر

ي20122221040العمارةبكالوريوس21775 أنثىعبن  عبدهللا محمد الزعث 

ذكرانس خليل ابراهيم الطويل20122221041العمارةبكالوريوس21776

أنثىدنيا زهن  يوسف الزين20122221042العمارةبكالوريوس21777
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أنثىاميلة محمد مسلم ابوالرب20122221043العمارةبكالوريوس21778

أنثىزينة مجد الدين  األتاىسي20122221045العمارةبكالوريوس21779

طيبة اسامة عبد المنعم  علي20122221048العمارةبكالوريوس21780
أنثى

ي20122221055العمارةبكالوريوس21781
أنثىايه عبدهللا وليد الوزنن

أنثىساجده يوسف الحاج فالح معايعه20122221058العمارةبكالوريوس21782

أنثىفرح محمد عبدالقادر المر20122221059العمارةبكالوريوس21783

ي خلف20122221062العمارةبكالوريوس21784
ذكريوسف سعد عونن

ذكرمحمد جمال احمد ابو زايد20122221063العمارةبكالوريوس21785

ي شحاده القضاه20122221069العمارةبكالوريوس21786
أنثىريم حسثن

ي 20122221072العمارةبكالوريوس21787
ذكربكر فراس  عبد الجبار  العانن

ذكرمحمد احمد فوزى حجازى20122221074العمارةبكالوريوس21788

أنثىروان محمد رضوان  القاري20122221075العمارةبكالوريوس21789

ذكرخالد عبدالكريم قاسم عثامنه20122221076العمارةبكالوريوس21790

ذكرعبدهللا ايمن عبدهللا عبدالحليم20122221079العمارةبكالوريوس21791

ذكرالمثثن نزار فالح السعيدين20122221085العمارةبكالوريوس21792

أنثىرزان ابراهيم محمد العراكزه20122221089العمارةبكالوريوس21793

أنثىميس منن  محمد الجنيدي20122221090العمارةبكالوريوس21794

أنثىسهيه عبد عايش زقيبه20122221092العمارةبكالوريوس21795

ذكرهيثم محمد فايز  عبدهللا20122221094العمارةبكالوريوس21796

ذكرعبدهللا محمد اسماعيل عبدالكريم20122221096العمارةبكالوريوس21797

أنثىارساء بسام زكي خصاونه20122221097العمارةبكالوريوس21798

لما سامي محمد القضاه20122221104العمارةبكالوريوس21799
أنثى

أنثىفرح مجدي فؤاد العطاري20122221105العمارةبكالوريوس21800

أنثىنور تيسن  نواف نزال20122221106العمارةبكالوريوس21801

أنثىرانيا نعيم محمد خن   دبور20122221109العمارةبكالوريوس21802

ذكرحسام حسن محمود محمد20122221110العمارةبكالوريوس21803

ريم رامي زهدي الخواجا20122221111العمارةبكالوريوس21804
أنثى

أنثىرشا احمد طالب أبوعليم     20122221112العمارةبكالوريوس21805

ذكرلورنس جالل لورنس زعمط20122221116العمارةبكالوريوس21806

ي20122221118العمارةبكالوريوس21807
أنثىروند سهيل سبع الصيفن

أنثىايه فتىحي محمد النسور20122221119العمارةبكالوريوس21808

ذكرعالء احسان فتىحي ابو عباه20122221120العمارةبكالوريوس21809

ذكرحمزة اكرم رزق ابوسويد20122221125العمارةبكالوريوس21810

أنثىرزان عطا هللا فري    ح نارص20130221003العمارةبكالوريوس21811

أنثىوعد غالب محمد جابر20130221004العمارةبكالوريوس21812

ذكرالحارث خالد نايل الداود20130221005العمارةبكالوريوس21813

أنثىزكية عبد الرحيم  محمد عبابنة20130221006العمارةبكالوريوس21814

ذكراحسان ابراهيم علي الغريب20130221007العمارةبكالوريوس21815

اء حسن قاسم العثمان20130221008العمارةبكالوريوس21816 ذكرالن 

أنثىداليه بشار احمد صالح20130221009العمارةبكالوريوس21817

ي20130221010العمارةبكالوريوس21818
ي هانن

أنثىرشا رائد احمد بثن

ات20130221011العمارةبكالوريوس21819 ن شقن  أنثىضىح داود حسي 

ذكراحمد علي محمد داللعه20130221012العمارةبكالوريوس21820

أنثىليل عصام عيس النعيمي20130221013العمارةبكالوريوس21821

أنثىملك شوكت صالح جرادات20130221017العمارةبكالوريوس21822

أنثىديمه جعفر عبدهللا العتوم20130221018العمارةبكالوريوس21823

أنثىاخالص عقله محمد ربابعه20130221019العمارةبكالوريوس21824

أنثىرند كمال عيس سهاونة20130221020العمارةبكالوريوس21825

ذكرمحمود يارس محمود جرادات20130221021العمارةبكالوريوس21826

ذكريزن عبدالرؤوف احمد درويش20130221022العمارةبكالوريوس21827

ن طوالبه20130221023العمارةبكالوريوس21828 أنثىهبه يوسف حسي 
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أنثىجمانه جمال محمود عالوي20130221024العمارةبكالوريوس21829

أنثىدانه ممدوح مبارك البطاينه20130221025العمارةبكالوريوس21830

ي20130221026العمارةبكالوريوس21831
ذكرمحمد حسن احمد المومثن

ي نارص محمد يارس دكيدك20130221027العمارةبكالوريوس21832
أنثىامانن

أنثىاسماء صالح احمد الطرزى20130221028العمارةبكالوريوس21833

أنثىفرح حسن محمد عبيدات20130221029العمارةبكالوريوس21834

ن خليل شعفوط20130221030العمارةبكالوريوس21835 أنثىروان حسي 

ذكرحسن علي حسن عنكن 20130221031العمارةبكالوريوس21836

ذكراسامه خالد أحمد التك20130221032العمارةبكالوريوس21837

ذكرامن  عماد سعود حجات20130221034العمارةبكالوريوس21838

أنثىآية فهمي أحمد أبوالرب20130221035العمارةبكالوريوس21839

ن مازن ضيف هللا بطاينه20130221036العمارةبكالوريوس21840 ذكرمعنر

ذكرمحمود عادل محمد حاج يحث 20130221038العمارةبكالوريوس21841

أنثىفاطمه محمد عصام ملكاوي20130221040العمارةبكالوريوس21842

ف عصام حجازى20130221042العمارةبكالوريوس21843 ذكرحيان ارسر

ي20130221044العمارةبكالوريوس21844
أنثىكندة هيثم غانم الماضن

ي20130221045العمارةبكالوريوس21845
أنثىغثن محمد محمود العجلونن

ذكرمحمد رياض فتىحي خريس20130221046العمارةبكالوريوس21846

أنثىرنا مصطفن صالح العماوي20130221047العمارةبكالوريوس21847

ن20130221050العمارةبكالوريوس21848 ن الصياحي  أنثىديما محمود حسي 

ن السعدي20130221051العمارةبكالوريوس21849 أنثىسوسن احمد امي 

مي هذال محمود الزريقات20130221052العمارةبكالوريوس21850
أنثى

أنثىروان عبدالعزيز سليمان محمود20130221053العمارةبكالوريوس21851

أنثىنورا طارق محمد حامد  سلطان التميمي20130221054العمارةبكالوريوس21852

ذكرعثمان رزاز سعيد فرحان20130221055العمارةبكالوريوس21853

ذكرامجد محمد فرياز  الطباع20132221001العمارةبكالوريوس21854

ذكرعدي احمد  العلوان20132221002العمارةبكالوريوس21855

ذكراحمد طه عبدالحميد موىس20132221005العمارةبكالوريوس21856

ذكرزياد بسام محمد مرعي20132221007العمارةبكالوريوس21857

هيا ماهر علي الرنتيسي20132221012العمارةبكالوريوس21858
أنثى

ذكربسام سمن  توفيق سماوي20132221016العمارةبكالوريوس21859

أنثىآثار أحمد  محمد المبشر20132221022العمارةبكالوريوس21860

أنثىبراءة صالح الدين حسن رمضان20132221024العمارةبكالوريوس21861

ذكرمحمود بشار  عبده20132221025العمارةبكالوريوس21862

ذكرمحمد عبدالرزاق  اسكيف20132221028العمارةبكالوريوس21863

ذكرصفوان عبدهللا يوسف عبدالعال20132221031العمارةبكالوريوس21864

ادقه 20132221034العمارةبكالوريوس21865 ذكرمحمد علي عبدهللا رسر

ي20132221035العمارةبكالوريوس21866
أنثىيارا اسماعيل سليمان السخثن

أنثىروان محمد حسن غريز20132221036العمارةبكالوريوس21867

أنثىياسمينا نارص محمد الدلعه20132221037العمارةبكالوريوس21868

ي20132221038العمارةبكالوريوس21869
أنثىتاال احمد ابراهيم العجلونن

ذكريزن عبدالغثن فايز قويدر20132221040العمارةبكالوريوس21870

ذكررساب موفق عيس الطويط20132221041العمارةبكالوريوس21871

أنثىجنان بشن  سمن  طهبوب20132221043العمارةبكالوريوس21872

أنثىصبا صالح الدين محمود الحباشنه20132221044العمارةبكالوريوس21873

رانية عزمي هاشم الشواقفة20132221046العمارةبكالوريوس21874
أنثى

ن  مروان  اديب  الخالد 20132221047العمارةبكالوريوس21875 أنثىلي 

ذكرمحمد رحال عبدالرحيم ابراهيم20132221048العمارةبكالوريوس21876

ن محمد سيف الدين ادهم20132221049العمارةبكالوريوس21877 أنثىياسمي 

أنثىدانيا محمد حسن أبومعيتق20132221051العمارةبكالوريوس21878

أنثىديانا نضال سليم حداد20132221054العمارةبكالوريوس21879
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أنثىعروب مروان عبدالعظيم المرصي20132221056العمارةبكالوريوس21880

ن" محمدسعيد"فرح  مصطفن  20132221057العمارةبكالوريوس21881 أنثىأبو عي 

أنثىسماح احمد عبداللطيف جابر20132221058العمارةبكالوريوس21882

أنثىتسنيم توفيق عبدالرووف المقبل20132221060العمارةبكالوريوس21883

أنثىيارا جميل محمد الخطيب20132221061العمارةبكالوريوس21884

ي20132221063العمارةبكالوريوس21885 أنثىكاترين اميل رسمي مرج 

أنثىتسنيم محمود محمد دحيدل20132221065العمارةبكالوريوس21886

 بسام علي الصبيىحي20132221067العمارةبكالوريوس21887
أنثىلبثن

ن محمد اسماعيل20132221072العمارةبكالوريوس21888 ن حسي  أنثىنيفي 

ن داود فاخوري20132221073العمارةبكالوريوس21889 أنثىأري    ج تحسي 

أنثىالبتول احمد محمدنور هياجنه20132221075العمارةبكالوريوس21890

أنثىاسيل فكري جمعه الهنداوى20132221082العمارةبكالوريوس21891

بيداء زكريا علي الفري    ح20132221084العمارةبكالوريوس21892
أنثى

ي20132221085العمارةبكالوريوس21893
أنثىرنا بشن  عيد الربضن

ذكرمحمود عصام احمد عبدالحافظ20132221088العمارةبكالوريوس21894

ن20132221091العمارةبكالوريوس21895 أنثىروزانا منن  يونس حسي 

أنثىعلياء اسماعيل حسن أبوراشد20132221095العمارةبكالوريوس21896

أنثىايمان هيثم محمد اسامه االصبىحي20132221096العمارةبكالوريوس21897

ذكرسند عادل عبدالفتاح حياصات20132221097العمارةبكالوريوس21898

ن نائل محمود الصالح20132221098العمارةبكالوريوس21899 أنثىياسمي 

ذكرمحمد رزق عبداللطيف حجاوي20132221100العمارةبكالوريوس21900

أنثىايمان فارس عبدالرحمن الطراونه20132221101العمارةبكالوريوس21901

أنثىدانا عزالدين عبدالسالم عبدالسالم20132221108العمارةبكالوريوس21902

أنثىداليانا بسام محمد رحال20132221109العمارةبكالوريوس21903

ذكرعبدهللا عدنان عبدالرحيم طبلت20132221110العمارةبكالوريوس21904

أنثىميس صالح الدين نرصت البيطار20132221116العمارةبكالوريوس21905

ذكرمحمد صبىحي  حازم   مهتدي 20132221117العمارةبكالوريوس21906

ي20132221118العمارةبكالوريوس21907
أنثىايه لؤى احمد بسيونن

ذكرعمر عامر يوسف طاهات20132221119العمارةبكالوريوس21908

ذكربراء نسيم محمد مطن 20132221120العمارةبكالوريوس21909

أنثىارساء عبدالرحمن عبدالكريم جرادات20132221122العمارةبكالوريوس21910

أنثىسارا محمد احمد الزغول20140221001العمارةبكالوريوس21911

ذكرابراهيم عاطف ابراهيم عبدهللا20140221005العمارةبكالوريوس21912

أنثىابرار بشار سالم العطيوى20140221006العمارةبكالوريوس21913

أنثىرهف يارس نظمي أبوغوش20140221008العمارةبكالوريوس21914

ن20140221009العمارةبكالوريوس21915 ن حسي  أنثىريم كمال حسي 

ذكرمهدي توفيق محمود القرم20140221010العمارةبكالوريوس21916

أنثىالرا حسن محمد عبيدات20140221011العمارةبكالوريوس21917

ن فيصل عبداللطيف ذياب20140221013العمارةبكالوريوس21918 أنثىتولي 

ي20140221014العمارةبكالوريوس21919
ن كسوانن أنثىسيمون عزت حسي 

ذكرحمزه زهن  علي النارص20140221015العمارةبكالوريوس21920

أنثىيارا نادر احمد العوضات20140221016العمارةبكالوريوس21921

ذكرمؤمن محمد فؤاد يوسف العبابنه20140221019العمارةبكالوريوس21922

أنثىرسى ساري محمود مهيدات20140221021العمارةبكالوريوس21923

ي خلف20140221022العمارةبكالوريوس21924
أنثىجمانه فريد لطفن

أنثىاالء بالل محمد بدر الدين  الربابعه20140221023العمارةبكالوريوس21925

أنثىسالم عماد عبدالرحمن العضايله20140221027العمارةبكالوريوس21926

أنثىديانا خالد نايف العزام20140221029العمارةبكالوريوس21927

ذكرمصعب سميح علي ابوخالد20140221031العمارةبكالوريوس21928

ذكرثائر سمن  أحمد الجمل20140221033العمارةبكالوريوس21929

ذكرفايز زيد الفوارس فايز الحمد20140221034العمارةبكالوريوس21930

430/ 440



ن بالجامعة حسب التخصص  قائمة بأسماء طلبة البكالوريوس الملتحقي 

جنساالسمالرقمالتخصصالدرجة العلميةت

أنثىرماح زياد يارس خمايسي20140221037العمارةبكالوريوس21931

ال جورج خريستو ابو عيطة20140221039العمارةبكالوريوس21932 أنثىمن 

أنثىعائده محمد نور  االحمد20142221004العمارةبكالوريوس21933

ذكرعبد الحميد محمد حسان  سيد عيس20142221006العمارةبكالوريوس21934

أنثىدعاء موفق عبدالحفيظ ابوزيد20142221009العمارةبكالوريوس21935

ن  االمعرى20142221010العمارةبكالوريوس21936 ذكرغيث احمد فؤاد محمد ياسي 

ذكرمحمد مازن صادق أبوغربيه20142221011العمارةبكالوريوس21937

أنثىلينا محمد ابراهيم ابو ديه20142221013العمارةبكالوريوس21938

ذكرحمزه يوسف حسن المقدادى20142221014العمارةبكالوريوس21939

أنثىجيهان مروان ضياء االدهم20142221015العمارةبكالوريوس21940

ي20142221017العمارةبكالوريوس21941
ذكرحمزه محمد عبدالرحيم حورانن

ي زهراوي20142221018العمارةبكالوريوس21942
أنثىرهف باسم حسثن

ه احمد محمد ابراهيم20142221019العمارةبكالوريوس21943 أنثىسمن 

ي بكر20142221022العمارةبكالوريوس21944
ذكرانس فواز فرحان بثن

ذكرمحمد محمد بشار  الطيان20142221024العمارةبكالوريوس21945

ذكرباسم كاظم عيس الموىس20142221025العمارةبكالوريوس21946

ي منصور20142221028العمارةبكالوريوس21947
ن محمد هانن أنثىلي 

ن محمد عبدالعزيز عرفات20142221031العمارةبكالوريوس21948 أنثىلي 

ذكرعبدالرحيم محمد عبدالرحيم البواب20142221032العمارةبكالوريوس21949

ذكرحسام اسامه ابراهيم عبابنه20142221034العمارةبكالوريوس21950

ي20142221036العمارةبكالوريوس21951 دينا عصام سليمان الشعيث 
أنثى

أنثىدانة ايمن محمد أبويحث 20142221038العمارةبكالوريوس21952

ذكرأحمد عزمي عثمان أبوفرحه20142221039العمارةبكالوريوس21953

أنثىغيداء غسان عمر سالمه20142221040العمارةبكالوريوس21954

أنثىنىه طاهر عفيف شحرور20142221041العمارةبكالوريوس21955

ي الشقاح20142221043العمارةبكالوريوس21956
أنثىمرح احمد حسثن

أنثىاسيل خالد بركات بركات20142221044العمارةبكالوريوس21957

أنثىهديل باسم مصطفن أبوعمره20142221045العمارةبكالوريوس21958

ذكرأويس محمد خالد عمر قطان20142221046العمارةبكالوريوس21959

ذكرزيد صالح عبدالرحمن رسحان20142221047العمارةبكالوريوس21960

أنثىريان خليل عبد الرؤوف الفاخوري20142221048العمارةبكالوريوس21961

ذكرثائر كامل علي ابوغربيه20142221053العمارةبكالوريوس21962

ي محمد20142221054العمارةبكالوريوس21963 أنثىحنان يحث  ناج 

أنثىصابرين محمد عوض الوحوش20142221057العمارةبكالوريوس21964

ذكرعادل اسعد سعيد أبوزينه20142221060العمارةبكالوريوس21965

ي20142221061العمارةبكالوريوس21966 أنثىروان عدنان عطيه الطبىح 

ذكراحمد لون تورا 20142221062العمارةبكالوريوس21967

رقيه احمد علي عتوم20150221001العمارةبكالوريوس21968
أنثى

ذكرشادي قاسم محمد العثامنه20150221003العمارةبكالوريوس21969

ذكرعمران موىس كردى جباره20150221004العمارةبكالوريوس21970

أنثىشهد تيسن  صالح المحتسب20150221005العمارةبكالوريوس21971

ات20150221006العمارةبكالوريوس21972 أنثىمياده احمد محمد هدى الخضن 

أنثىسىح  خالد كايد النصن 20150221007العمارةبكالوريوس21973

أنثىريما محمدخن  يوسف الخليلي20150221008العمارةبكالوريوس21974

أنثىرزان منصف عزام ابوحمدان20150221011العمارةبكالوريوس21975

أنثىهبه جمال عبدالرحمن ابورسدانه20150221012العمارةبكالوريوس21976

أنثىسندس جميل حسن الوحشه20150221013العمارةبكالوريوس21977

ذكرحازم محمد ابراهيم أبوشيخه20150221014العمارةبكالوريوس21978

مان20150221015العمارةبكالوريوس21979 ذكرمالك يحث  شفيق رسر

أنثىارساء عيس محمد الخصاونه20150221017العمارةبكالوريوس21980

ذكرأنس ادريس سليمان الكوفىحي20150221018العمارةبكالوريوس21981
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ذكرفراس توفيق فرحان معايعه20150221019العمارةبكالوريوس21982

ي20150221022العمارةبكالوريوس21983 ذكرزيد مازن حكمت مرج 

ذكرمصطفن خرصن مصطفن بنات20150221023العمارةبكالوريوس21984

أنثىرجاء خالد اسماعيل مزيان20150221024العمارةبكالوريوس21985

أنثىضىح محمد كايد مقدادي20150221026العمارةبكالوريوس21986

أنثىمالك محمد تيسن  عابدين20150221027العمارةبكالوريوس21987

أنثىدياال اكرم انور حداد20150221028العمارةبكالوريوس21988

ذكرصالح الدين احمد مظهر البطاينه20150221029العمارةبكالوريوس21989

رغد فيصل علي الصبيىحي20150221030العمارةبكالوريوس21990
أنثى

ذكرانس محمد باير الزيوت20150221031العمارةبكالوريوس21991

رن  غسان محمود عبيدات20150221032العمارةبكالوريوس21992
أنثى

أنثىارساء اسماعيل محمود الفقهاء20150221033العمارةبكالوريوس21993

ن20150221034العمارةبكالوريوس21994 ذكرمأمون محمد غازي رشيد شاهي 

أنثىغيداء فهد حسن عوض20150221035العمارةبكالوريوس21995

ي20150221036العمارةبكالوريوس21996 أنثىبان فراس قسيم الزعث 

ذكرصهيب وليد عايش العمري20150221037العمارةبكالوريوس21997

أنثىرهف مدين احمد طبيشات20150221038العمارةبكالوريوس21998

أنثىسهاد سالم نارص الفقهاء20150221039العمارةبكالوريوس21999

أنثىفاطمة توفيق اسماعيل الجلخ20150221040العمارةبكالوريوس22000

ي20152221002العمارةبكالوريوس22001
ذكرعبدالرحمن محمد عماد  جليالنر

أنثىندى عبدالرزاق ابراهيم طرادة20152221003العمارةبكالوريوس22002

الدين20152221004العمارةبكالوريوس22003 الدين صن  ذكراحمد موفق صن 

ن محمد الوحوش20152221005العمارةبكالوريوس22004 أنثىمجد حسي 

ذكرصفوان كمال  العوام20152221006العمارةبكالوريوس22005

أنثىلينا محمد عيس جريان اجبلي20152221010العمارةبكالوريوس22006

ي20152221012العمارةبكالوريوس22007
أنثىرنيم محمد سليمان عبويثن

أنثىتيماء فيصل عبدهللا ابوعبيله20152221016العمارةبكالوريوس22008

ذكرطارق محمود هزيم الرشدان20152221017العمارةبكالوريوس22009

أنثىبنان أحمد طه عفانه20152221018العمارةبكالوريوس22010

أنثىسيسيل ماهر زهن  البكري20152221020العمارةبكالوريوس22011

أنثىراية نبيل سليم نازي20152221021العمارةبكالوريوس22012

ذكرعبدهللا  فريد  عبدالمجيد  قبالوي20152221022العمارةبكالوريوس22013

أنثىديمه عدنان محمد الصالىحي20152221023العمارةبكالوريوس22014

أنثىايمان فارس حسن درويش20152221024العمارةبكالوريوس22015

أنثىامل ابراهيم توفيق احمد20152221025العمارةبكالوريوس22016

ذكراحمد نزيه ذيب عثمان20152221026العمارةبكالوريوس22017

 سنان نبيه الكرمي20152221027العمارةبكالوريوس22018
ن أنثىياسمي 

ذكرايهاب زياد محمود الحجاج20152221028العمارةبكالوريوس22019

أنثىشهد خالد عبد الرؤوف الريماوي20152221029العمارةبكالوريوس22020

ي20152221030العمارةبكالوريوس22021 ذكرحمزه عصام حماد عران 

ذكررأفت محمد رأفت الشماىلي20152221031العمارةبكالوريوس22022

 ايمن عطيه الشافعي20152221032العمارةبكالوريوس22023
ن أنثىلي 

ذكرسمن  عماد انيس غطاس20152221033العمارةبكالوريوس22024

أنثىهيا سالم صالح عبدالرحمن الهده20152221034العمارةبكالوريوس22025

ي حلمي ابوبكر20160221001العمارةبكالوريوس22026
ذكرعبدالرحمن صدفر

ي ابو فضاله20160221002العمارةبكالوريوس22027
أنثىجنان نارص حسثن

يف النوارصه20160221004العمارةبكالوريوس22028 أنثىضىح عمر رسر

ذكرجواد يعقوب حسن حميده20160221005العمارةبكالوريوس22029

ذكرصهيب محمد موىس عيس20160221006العمارةبكالوريوس22030

ذكرفراس رائد محمود مقابله20160221007العمارةبكالوريوس22031

ات20160221009العمارةبكالوريوس22032 أنثىاسيل احمد محمد هدى الخضن 
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أنثىديمه محمد عبدالرحمن يوسف20160221010العمارةبكالوريوس22033

أنثىجمار سليمان مفلح التميمي20160221011العمارةبكالوريوس22034

ذكرمعتصم احمد محمد البدور20160221012العمارةبكالوريوس22035

ذكرمحمد معتصم محمد القبج20160221013العمارةبكالوريوس22036

ي الروسان20160221014العمارةبكالوريوس22037
أنثىراما ثائر حسثن

أنثىرهف فريد فخرى بطاينه20160221015العمارةبكالوريوس22038

ي20160221016العمارةبكالوريوس22039
أنثىرهف باسم محمد المومثن

أنثىهبه معاويه صالح ابوجباره20160221017العمارةبكالوريوس22040

أنثىفرح محمد شاكر عوده ابوعوده20160221019العمارةبكالوريوس22041

ي ملحم20160221020العمارةبكالوريوس22042
ذكرحسام يحث  سليم بثن

ذكرخالد قاسم احمد الدويرى20160221021العمارةبكالوريوس22043

ذكرمحمد طالل صالح ابوسكر20160221022العمارةبكالوريوس22044

أنثىآيه عبدهللا احمد الصمادي20160221023العمارةبكالوريوس22045

ذكرهمام كمال محمد مسلم20160221024العمارةبكالوريوس22046

ذكرهشام عبدالنارص فالح زيتون20160221026العمارةبكالوريوس22047

ذكرماجد حميد علي االخرم20160221027العمارةبكالوريوس22048

أنثىمثن زكريا ابراهيم الشلول20160221031العمارةبكالوريوس22049

ذكرعباده خالد خلف النوافله20160221032العمارةبكالوريوس22050

ذكراحمد محمود خليل علي20160221033العمارةبكالوريوس22051

ذكرقضي خالد احمد خمايسه20160221034العمارةبكالوريوس22052

ساىلي عبدالباسط محمد السوالمه20160221035العمارةبكالوريوس22053
أنثى

ذكرعيس عبد السالم احمد الدلكي20160221036العمارةبكالوريوس22054

ي ملحم20160221037العمارةبكالوريوس22055
ذكرقتيبه انور محمد رضا بثن

ن العمرى20160221038العمارةبكالوريوس22056 ذكرعبدالحكيم هشام حسي 

أنثىساجده رمزى احمد الخصاونه20160221039العمارةبكالوريوس22057

ن حمادنه20160221040العمارةبكالوريوس22058 ي بسام حسي 
أنثىامانن

ذكرابراهيم محمد ابراهيم الملكاوي20160221041العمارةبكالوريوس22059

أنثىتاال خالد ابراهيم سالم20160221042العمارةبكالوريوس22060

ذكراحمد صالح محمد صويلح20160221043العمارةبكالوريوس22061

أنثىساجدة فرحان احمد الحسبان20160221044العمارةبكالوريوس22062

ي محمد نبيه الشمايله20160221045العمارةبكالوريوس22063
ذكرراضن

اسيا علي عبدالرحمن حماشا20160221046العمارةبكالوريوس22064
أنثى

ن فراس محمد الحمدان20160221047العمارةبكالوريوس22065 أنثىلجي 

أنثىلم احمد محمد الحراحشه20160221048العمارةبكالوريوس22066

ي20160221049العمارةبكالوريوس22067
أنثىهيفاء عزت سامح بيتمونن

أنثىهاله وليد ابراهيم الجمل20160221050العمارةبكالوريوس22068

ي20160221051العمارةبكالوريوس22069 ذكرصهيب محمد عبدالجبار عبدالرحمن خندقىح 

أنثىفرات شمس الدين قاسم الخزاعله20160221052العمارةبكالوريوس22070

ن العفيف20160221053العمارةبكالوريوس22071 ذكرحسن عمر حسي 

براء علي سليمان عبابنه20160221054العمارةبكالوريوس22072
أنثى

ذكرهمام احمد حمدى البصول20160221055العمارةبكالوريوس22073

لياىلي عمر محمد رضا خوالده20160221056العمارةبكالوريوس22074
أنثى

ذكرانس فتىحي فالح عياد20160221057العمارةبكالوريوس22075

أنثىريم عدنان عبدالهادي خمايسه20160221058العمارةبكالوريوس22076

ذكرسفيان اشباك  20160221059العمارةبكالوريوس22077

صبا ماهر علي الرنتيسي20162221002العمارةبكالوريوس22078
أنثى

أنثىبارعه محمد فؤاد نعناع 20162221003العمارةبكالوريوس22079

أنثىرقيه محمد عبدهللا 20162221004العمارةبكالوريوس22080

ذكرانس خالد ابراهيم النادي20162221005العمارةبكالوريوس22081

ي20162221006العمارةبكالوريوس22082
ذكرمحمد غصوب عبدالمجيد تهتمونن

أنثىدانه مروان خالد الحاج20162221008العمارةبكالوريوس22083
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يف20162221009العمارةبكالوريوس22084 أنثىلينه باسم نارص الشر

أنثىساره صالح عبد الرحمن االعرج20162221010العمارةبكالوريوس22085

أنثىدينا وائل عرسان منسي20162221014العمارةبكالوريوس22086

ذكريوسف احمد خرصن الربايعة20162221015العمارةبكالوريوس22087

أنثىساره محمود عبدالرحمن مالعبه20162221017العمارةبكالوريوس22088

ي ضيفاهلل طلفاح20162221018العمارةبكالوريوس22089
ذكرمؤيد هانن

ار احمد صوالحه20162221020العمارةبكالوريوس22090 أنثىرنيم رصن

ي20162221021العمارةبكالوريوس22091
أنثىرند عبد النارص حسن بستونن

أنثىارساء احمد عيد سليمان20162221022العمارةبكالوريوس22092

لونا كمال علي حمد20162221023العمارةبكالوريوس22093
أنثى

ذكرمنصور فارس منصور تميمي20162221025العمارةبكالوريوس22094

ذكرهشام نظمي كنانه عبدالهادي20162221026العمارةبكالوريوس22095

أنثىسلم جالل نظمي مهداوي20162221029العمارةبكالوريوس22096

أنثىارساء زهن  محمود حسن20162221030العمارةبكالوريوس22097

ذكرعبدالرحمن محمود احمد الصبيح20162221033العمارةبكالوريوس22098

ي20162221034العمارةبكالوريوس22099 نوره جهاد محمود الزعث 
أنثى

أنثىامار ابراهيم احمد الحجه20162221037العمارةبكالوريوس22100

ي زاهده20162221038العمارةبكالوريوس22101
ذكرمحمد وديع عونن

ي حبيب منصور20162221039العمارةبكالوريوس22102
أنثىشيماء هانن

ذكراحمد علي عبدالرحمن الخزاعله20162221041العمارةبكالوريوس22103

ذكرخالد سمن  خالد عبده20162221043العمارةبكالوريوس22104

أنثىرنيم فؤاد اسماعيل حمود20162221044العمارةبكالوريوس22105

أنثىليل ظاهر  العسكر20162221045العمارةبكالوريوس22106

ذكرعثمان محمد طاهر عطاهللا20162221046العمارةبكالوريوس22107

ي الحاج محمود20092222018تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22108 أنثىرغد احمد جن 

أنثىنادين نرص محمد حمدان20100222007تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22109

ي20100222027تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22110
أنثىديما احمد عبدهللا العجلونن

ي20110222009تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22111
أنثىوفاء جهاد محمود الشوىسر

أنثىعبن  تيسن  راشد الكباريه20112222012تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22112

أنثىعرين محمود محمد قاسم     20120222001تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22113

أنثىمرح مامون نعيم الطويل     20120222003تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22114

ي فوزي سالمه العوابده    20120222004تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22115 أنثىمن 

أنثىاصاله عاطف محمد خليل     20120222006تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22116

أنثىهديل سميح محمد شاويش     20120222007تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22117

ذكرمحمد عارف ابراهيم سمور     20120222009تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22118

ذكرمحمد احمد علي ابو حجاب20120222010تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22119

أنثىتسنيم ثابت حسن الملكاوي     20120222011تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22120

أنثىاالء محمود سعيد الرواشده    20120222016تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22121

ي     20120222018تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22122
ذكرفارس سمن  محمد العبيثن

أنثىايناس قتيبه محمد زعارير     20120222019تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22123

ذكرحسن عاطف حسن الصمادى     20120222022تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22124

ميسان سامي احمد القرعان     20120222023تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22125
أنثى

ذكريحث  سليم احمد شطناوي20120222026تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22126

أنثىفداء محمد حاكم الدحيم20120222027تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22127

ي علقم     20120222030تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22128
ذكراسامه فتىحي حسثن

أنثىبيداء محمد مصطفن عنانبه     20120222032تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22129

أنثىصبا باسل عبدالكريم الغرايبه20120222033تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22130

أنثىعايده خليل محمود صبح     20120222034تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22131

أنثىسلسبيال ابراهيم مصطفن طناش    20120222035تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22132

اء   20120222036تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22133 أنثىساره ابراهيم عبدالهادى الخرصن

أنثىتسنيم بشار محمد صبحا20120222037تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22134
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ذكرتوفيق نزار توفيق دراغمه20120222038تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22135

أنثىالشيماء باسم عبداللطيف الغزاوى   20120222039تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22136

ذكرعالء نبيل يوسف راجحه20122222002تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22137

أنثىانوار عاطف عيس عبد ربه20122222003تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22138

ي عبدالهادي20122222004تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22139
أنثىسلم عبدالحميد وصفن

أنثىالرا محمد عبدالرحيم درادكه20122222006تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22140

أنثىنور صالح خليل مبسلط20122222009تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22141

أنثىكريستينا عيس جورج الحايك20122222010تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22142

أنثىرنا صالح خليل مبسلط20130222001تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22143

أنثىساره جعفر سارى نصن 20130222002تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22144

أنثىبيان عوض خليل النابلسي20130222003تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22145

أنثىفرح محمد موىس عبابنه20130222004تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22146

أنثىلم طه محمود ابو حرب20130222007تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22147

أنثىهبه محمد حسن صالح20130222008تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22148

أنثىميساء عوض علي خويله20130222009تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22149

ذكرعبدهللا محمد جميل عبدالجليل20130222011تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22150

ى عباس محمود القضاه20130222012تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22151 أنثىبشر

ن رشيد الشويات20130222013تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22152 أنثىاسماء حسي 

أنثىبلسم اسامه محمد يوسف20130222018تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22153

أنثىعائشه محمد موىس بيطاوى20130222020تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22154

أنثىدانيه عبداالله احمد دراوشه20130222021تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22155

أنثىساره عبدهللا قاسم العوض20130222022تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22156

أنثىجنان محمود محمد جمحاوي20130222023تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22157

أنثىشهد خالد سليمان الحديان20130222028تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22158

ن محمد فريحات20130222032تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22159 أنثىساره ياسي 

ذكرمحمد عبدالفتاح سليمان الرحاحله20130222033تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22160

أنثىمها مصطفن محمد حمدان20132222005تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22161

ن خنيفس20132222012تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22162 أنثىهيفاء خالد حسي 

ي20140222002تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22163 ساره احمد سليمان عرن 
أنثى

ي20140222005تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22164
أنثىدانه ماهر عاطف الزريفر

ي20140222006تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22165
لونا جعفر علي المومثن

أنثى

ن20140222009تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22166 ن الصياحي  أنثىاسالم محمد حسي 

أنثىساره ايمن احمد عبيدات20140222010تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22167

ه خالد سمن  الدباغ20140222011تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22168 أنثىسمن 

أنثىلينا ابراهيم فارس الرصايره20140222012تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22169

ذكراحمد عمر رضوان ررصص20140222013تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22170

ذكرحسن سمن  حسن الرفاعي20140222014تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22171

 ابراهيم محمد علي20142222005تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22172
ن ذكرحسي 

ي20142222007تخطيط وتصميم المدنبكالوريوس22173
ذكرطارق سمن  عبد الكريم عفونن

أنثىفرح حسن عبداللطيف حسن20120223001التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22174

أنثىالما خالد عبدالحميد الحباشنه   20120223003التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22175

ي احمد أبوالهيجاء20120223005التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22176
أنثىهديل لطفن

أنثىغفران زياد عبدالفتاح الزغول   20120223009التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22177

ذكرعبدالرحمن منصور عبدالرحمن رواشده20120223010التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22178

أنثىرجاء محمود حسن العزايزه     20120223015التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22179

أنثىصفاء عادل احمد ملكاوى     20120223019التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22180

ن عبدهللا الرفاعي    20120223021التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22181 أنثىديمه حسي 

أنثىخديجه اسماعيل محمود جرادات    20120223022التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22182

ن أبوالعسل20120223028التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22183 أنثىريما عزالدين حسي 

ي العواد    20120223029التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22184
أنثىلينه عبدالقادر لطفن

أنثىدعاء يحث  أحمد القضاه20120223031التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22185
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ذكرمحمد عبدهللا سالم المرصي20120223034التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22186

أنثىعائشة نزار مصطفن عليان20120223035التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22187

يف20120223044التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22188 ذكرمحمد خالد مىحي الدين الشر

ن20120223045التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22189 ذكرمحمد القادر سعيد عبدالقادر  ياسي 

زكاء احمد محمد العقيلي20120223048التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22190
أنثى

أنثىهند خالد رجا الداود20120223051التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22191

أنثىبتول بالل موىس الروسان     20120223052التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22192

أنثىرنا محمد عبد الحفيظ حسان20120223055التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22193

ذكرعاصم سامر محمد عيد التل20120223059التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22194

ن20120223060التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22195 أنثىنور يارس محمد الزواتي 

أنثىدانه رزق نهار طبيشات     20120223065التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22196

ى العسل20120223066التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22197 أنثىشهد محمود صن 

أنثىنشين علي محمود الغزاوي20120223071التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22198

ذكرمحمد خالد محمد الفريحات20120223074التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22199

ذكرعدي عبدهللا علي الدرابسه20120223076التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22200

رؤى حسن علي الشحان      20120223077التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22201
أنثى

ذكرعمران جارس محمد القاسم20120223078التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22202

ذكرمحمود عصام محمد عبابنه20120223079التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22203

أنثىايمان هاشم حسن هنانده20120223080التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22204

أنثىوالء عدنان محمد بدور     20120223081التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22205

أنثىتقوى رياض محمد القضاه20122223008التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22206

ن20122223020التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22207 ذكرحسن نائل حسن ياسي 

ذكرصهيب مطيع فهد عبدالحافظ20122223021التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22208

أنثىدانيه صالح محمد دحدوالن20122223022التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22209

ذكرعمران محمد عبدهللا الشوحه20122223024التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22210

ي سلمان20122223025التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22211
ي عطاهللا بثن

أنثىفاطمه حسثن

ن العمرى     20122223033التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22212 أنثىسوار احمد حسي 

ي20122223035التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22213
ذكرباهر نصار عيد الربضن

ذكرمحمد ابراهيم احمد عثامنه20122223040التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22214

ك20122223042التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22215 ي مفيد النر
أنثىعنايات هانن

أنثىديمه ماهر محمد الخصاونه20122223043التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22216

ن فارس محمود صبح20122223045التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22217 ذكرمعي 

ذكرمازن احمد محمود الديري20122223047التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22218

ذكرعلي لقمان مصطفن المكوطر20122223048التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22219

ذكرعبدالكريم محمد رزق الداود20122223049التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22220

أنثىساره محمد عبدالعزيز دواهده20122223050التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22221

ذكرمحمد صالح عبدالمجيد الروسان20130223001التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22222

أنثىزينه مجدى متعب الجراح20130223003التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22223

ي20130223006التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22224
أنثىساره محمود حسن العجلونن

ذكرمحمود علي حمد الطراد20130223007التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22225

ي20130223008التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22226
غونى يف الن  أنثىسىح  بشن  رسر

أنثىالهام محمد جمعه ابوصيام20130223009التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22227

أنثىرهام بسام عبدالفتاح العزه20130223010التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22228

ذكرمهند قضي احمد الربابعه20130223012التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22229

أنثىرباب موفق محمود االيوب20130223013التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22230

مان20130223015التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22231 أنثىعائشه محمد احمد الشر

أنثىارساء موفق صبىحي ابومزهر20130223016التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22232

أنثىسيماء غالب سالم خطاطبه20130223017التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22233

مي خالد سليمان ابوغريبه20130223021التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22234
أنثى

ي يونس20130223022التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22235
أنثىايمان محمود محمد بثن

أنثىانسام غازي فالح مهيدات20130223023التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22236
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ات20130223024التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22237 اسماء مهند علي النصن 
أنثى

ذكرسامر خالد ابراهيم ابوشام20130223027التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22238

ن الهام محمد القضاة20130223028التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22239 أنثىحني 

ذكرضياء الدين خالد عبدهللا ابوالكرسنه20130223029التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22240

أنثىارام عصام مصطفن حمد20130223030التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22241

أنثىهبه عبدهللا احمد الصمادى20130223032التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22242

أنثىرهف جمال ابراهيم بدور20130223036التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22243

ن مروان20130223041التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22244 أنثىهديل محمد حسي 

أنثىساجده نذير محمد داللعه20130223042التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22245

ذكرمحمد زياد محمد عبيدات20130223043التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22246

أنثىتوليب خالد عبدهللا سويدات20130223045التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22247

أنثىميسون عاطف سالم السويظي20130223047التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22248

أنثىاسماء عبد هللا خليل الرشايده20130223048التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22249

ذكرمحمد فوزى محمد دراغمه20130223049التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22250

أنثىوجد موفق محمد النقرش20130223050التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22251

ذكراحسان محمد محمود الجنايده20130223052التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22252

أنثىشهد غالب عبدالرحمن صالح20130223054التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22253

ذكراحمد خالد عبدالكريم ابو زريق20130223057التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22254

ذكرراغب محمدسعيد طالب  الجيوىسي20130223059التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22255

أنثىنور  محمود عبدالرحمن بدير20132223003التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22256

أنثىبيان قاسم اسماعيل قاسم20132223004التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22257

أنثىدانيا رافت صالح الفقهاء20132223005التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22258

ي20132223006التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22259 ذكربشار جميل عيد مرج 

ذكرطارق علي ارشيد منسي20132223009التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22260

ي20132223012التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22261 نور محمود احمد الزعث 
أنثى

أنثىابرار مفيد جمعه عبدالعال20132223014التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22262

أنثىجميله أحمد عبد الرحمن القطب20132223015التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22263

ي20132223017التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22264
أنثىرنيم نبيل محمد عبد الغثن

أنثىبلقيس علي خلف الخزاعله20132223018التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22265

ذكرامن  محمد سفيان زهدي  بركات20132223019التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22266

ذكرأوس بالل نايف عواد20132223020التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22267

أنثىحال صالح محمد عثامنه20140223002التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22268

أنثىرزان عادل محمود ابراهيم20140223003التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22269

أنثىجمان احمد محمد نور  هياجنه20140223012التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22270

أنثىرانيه عبدالرزاق كامل دنون20140223013التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22271

ي20140223018التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22272 مريم احمد سليمان عرن 
أنثى

أنثىرضاب ناظم بدري البشابشه20140223019التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22273

أنثىضىح رائد منصور الهنداوي20140223022التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22274

أنثىميس صالح احمد العمرى20140223023التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22275

أنثىتفر عصام محمد عبدالعال20140223024التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22276

ذكرراشد عقله خلف المقابله20140223025التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22277

ي20140223026التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22278
سالم فخري علي المومثن

أنثى

أنثىلم كمال عيس المالح20140223027التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22279

ذكرسلمه بالل صالح العمري20140223028التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22280

ي عيس عزايزه20140223029التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22281
ذكرغيث الفن

ي20140223031التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22282
ذكرابراهيم كمال احمد عبدالبافر

أنثىرنا أحمد عبد عبيد20142223002التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22283

ذكرعالء فؤاد علي عبيدات20142223003التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22284

ذكرمحمود نعيم محمد زامل20142223006التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22285

ذكرمحمد سليم سليمان أبولحية20142223008التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22286

ذكراحمد عيد احمد التل20142223009التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22287
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ذكرعمر زياد موىس حدادين20142223010التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22288

أنثىنوران محمد محمد النابلسي20142223012التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22289

ي20142223013التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22290
أنثىدعاء معتصم محمد نظام الوزنن

ذكرحمزه نرصى احمد شتات20142223015التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22291

أنثىصفية محمود محمد شعبان20142223018التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22292

ي 20142223019التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22293
ذكرانس محمد ثانن

ي20142223020التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22294
أنثىسوزان عارف رضوان المومثن

ذكراحمد خالد صادق مدلل20142223021التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22295

ذكريزن زيد خالد الدباس20142223022التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22296

ذكرارياش علي تركي مريان20142223024التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22297

أنثىحال ناظم حسن وديان20142223025التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22298

ي عيس20142223026التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22299
مي علي خليل بثن

أنثى

خلود فؤاد احمد دحدوىلي20142223028التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22300
أنثى

ذكرمحمد خالد محمود قصاص20142223029التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22301

أنثىعبن  عاصم عدنان ابو حجلة20142223030التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22302

ذكرمحمد محمود متعب عنان20142223031التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22303

أنثىرانية محمد سليم سليم20142223032التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22304

مان20150223001التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22305 أنثىهبه محمد عبدهللا الشر

أنثىرحمه فايز صالح عثامنه20150223003التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22306

أنثىفاطمه سالم محمد حماد20150223004التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22307

أنثىصفاء ابراهيم عبدالقادر القاعود20150223005التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22308

ن خفاجه20150223007التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22309 أنثىدعاء هيثم حسي 

أنثىيارا فواز صالح الحسن20150223008التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22310

ن قاسم عبيدات20150223010التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22311 أنثىبان حسي 

أنثىنور اسماعيل محمود ربابعه20150223015التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22312

أنثىاسيل محمد بدر الدين محمود الرواقه20150223018التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22313

أنثىاالء زياد محمد الخطيب20150223019التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22314

أنثىسندس محمد عبدالحميد الرقيبات20150223021التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22315

ذكربهاء الدين خرصن محمد حرزهللا20150223022التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22316

أنثىاناغيم محمد صالح زايد20150223023التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22317

أنثىهاجر احمد عوض عبدالعال20150223025التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22318

أنثىرغد عيس سليم غزو20150223028التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22319

أنثىمرح خالد فوزي السلظي20150223030التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22320

أنثىدانة يارس فارس غانم20150223031التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22321

ذكرحمزه احمد علي الصعوب20150223032التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22322

ذكرباسل غسان غريب الدويرى20150223033التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22323

ي20150223034التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22324
أنثىالنا محمد محمود العجلونن

أنثىهند هشام صبىحي الكرد20152223001التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22325

قمر رامي عمر علوه20152223002التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22326
أنثى

أنثىريما عمر حسن عبدهللا20152223004التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22327

أنثىبتول منترص علي القرعان20152223008التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22328

أنثىأيه ابراهيم عصام ملكاوي20152223009التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22329

أنثىيارا موفق  ديبة20152223010التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22330

ذكرعبدهللا محمد احمد الزواهره20152223011التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22331

أنثىرنا عبدالعزيز عبدهللا خاطر20152223012التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22332

ي20152223014التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22333 حياة عماد قدرى الزعث 
أنثى

ذكرعرب ابراهيم فالح أبوالشيح20152223016التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22334

أنثىزينب اسامه عبدالقادر الربابعه20152223017التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22335

أنثىاليسار بسام عمر حتاملة20152223018التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22336

ي20152223021التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22337 فاطمه احمد  الزعث 
أنثى

ساىلي داود سالم الحجات20152223022التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22338
أنثى
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أنثىشادن جهاد طه العقيل20152223023التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22339

عروب علي حسن الرشيدات20152223024التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22340
أنثى

ذكرمالك منترص قسيم محافظه20152223025التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22341

ذكرعالء حسن محمد مخلوف20152223026التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22342

ذكرمحمد ابراهيم محمد سعيفان20152223027التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22343

ذكروسام ابراهيم محمود القطب20152223028التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22344

أنثىعلياء محمد حكمت الرفاعي20152223029التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22345

مروه عبدالكريم عزمي الكياىلي20160223001التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22346
أنثى

مان20160223002التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22347 أنثىسورايا يوسف محمد الشر

أنثىنور قاسم احمد الدويرى20160223003التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22348

أنثىحال نبيل محمد حسن20160223004التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22349

ذكرمحمد احمد محمود الديري20160223005التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22350

ن صياح محمد العكش20160223008التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22351 أنثىلجي 

أنثىغزل وليد رضا بطاينه20160223009التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22352

أنثىروزانا خلدون سعيد ابراهيم20160223010التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22353

ي محمد الحمود20160223013التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22354
أنثىتيماء عونن

فداء هشام علي قواسمه20160223014التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22355
أنثى

أنثىلم خالد علي الزغول20160223017التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22356

ي عيس20160223018التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22357
أنثىدانيه خلدون يونس بثن

ذكربالل محمد فايز البطاينه20160223019التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22358

أنثىرباب جهاد احمد خصاونه20160223020التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22359

از سميح احمد العساسفه20160223021التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22360 أنثىشن 

ذكرمحمد معروف سليم ربابعه20160223022التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22361

مرام علي مصطفن الزحراوي20160223024التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22362
أنثى

مان20160223025التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22363 ذكرمنذر يحث  شفيق رسر

أنثىحوراء عمر احمد الطواها20160223027التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22364

أنثىشهد غازى مصطفن مقابله20160223028التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22365

مريم اسامه عبدالمنعم علي20162223001التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22366
أنثى

أنثىنوال منن  يعقوب عنن 20162223002التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22367

أنثىروان عبدالنارص بابوىلي 20162223003التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22368

أنثىلميس بهاء الدين عمر الزبده20162223004التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22369

أنثىسم عفيف عزالدين القطب20162223005التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22370

ذكرأحمد وائل سليمان أبو الرب20162223006التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22371

ي20162223007التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22372
أنثىسلسبيل عبدالرحمن يونس الدرباىسر

أنثىسالم مبشر سعدي الرجال20162223010التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22373

ن خليل محمود نصار20162223011التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22374 أنثىلجي 

أنثىارم احمد عبدالحميد مصطفن20162223012التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22375

ذكرحمزه عبدالرزاق شحاده عرعر20162223013التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22376

ذكرمحمد خالد عبدالرحمن شتات20162223014التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22377

ن احمد الخطيب20162223015التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22378 ذكراحمد حسي 

ذكرمحمد احمد شفيق الرفاعي20162223016التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22379

أنثىبراء باسم يوسف عضيبات20162223019التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22380

أنثىرزان يحث  زكريا الكياىلي20162223020التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22381

أنثىهبه غنام سليمان سمرين20162223021التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22382

ذكرعمار نادر عبد الرفاعي20162223022التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22383

أنثىعال عامر ادهم خليفه20162223023التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22384

ذكربهاء الدين نضال محمد المخاتره20162223024التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22385

يارا فايز محمدعلي التل20162223025التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22386
أنثى

ذكرمحمد معاذ محمد علي القسايمه20162223026التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22387

ذكرحمزه عبدالرزاق علي العودات20162223027التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22388

رؤى عزمي خليل موىس20162223028التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22389
أنثى
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ذكرمحمد بسام جميل عجاوي20162223029التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22390

ريناد سامي عبد العزيز خريم20162223030التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22391
أنثى

أنثىسوار وليد سليمان الرشدان20162223031التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22392

ذكرفهد مطيع فهد عبد الحافظ20162223032التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22393

ي20162223033التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22394
أنثىرهف احمد انور البيانر

أنثىانس زياد عبدالرحيم الشديفات20162223034التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22395

أنثىتاال صالح مصطفن حجازى20162223035التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22396

أنثىيارا صالح مصطفن حجازى20162223036التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22397

أنثىعبن  مصباح عبدالرحمن حبوب20162223037التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22398

قاوي20162223038التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22399 رن  محمد فؤاد جميل الن 
أنثى

ذكرجمعه جمعه فالح ابوالشيح20162223039التصميم والتواصل البرصيبكالوريوس22400
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