
التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

نظم المعلومات الحاسوبيةعبدهللا محمود محمد البصول191939

نظم المعلومات الحاسوبيةلمى مصطفى عبدهللا القضاه295131

نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد منصور علي الفقيه3101787

نظم المعلومات الحاسوبيةنهى حسين عقله الشياب4101954

نظم المعلومات الحاسوبيةغيث  مازن سعيد مرجي5104821

نظم المعلومات الحاسوبيةيوسف امين يوسف بني ايوب6104898

نظم المعلومات الحاسوبيةمها ابراهيم رمضان فرج هللا7107972

نظم المعلومات الحاسوبيةكلودين محمد حمد عوادين8113257

نظم المعلومات الحاسوبيةشذى محمدخيرى نمر العمر9113259

نظم المعلومات الحاسوبيةاالء يوسف توفيق فرحات10113514

نظم المعلومات الحاسوبيةسعد احمد سليمان شقاقحه11113519

نظم المعلومات الحاسوبيةاسراء محمد احمد عودات12113520

نظم المعلومات الحاسوبيةوالء ايمن فهيم علي13113523

نظم المعلومات الحاسوبيةعبدالعزيز عثمان محمد الزبط14113535

نظم المعلومات الحاسوبيةضحى احمد عبدهللا النمراوى15113605

نظم المعلومات الحاسوبيةسلسبيل غسان سعيد ابوالرب16113606

نظم المعلومات الحاسوبيةتيماء محمد علي بني بكر17113897

نظم المعلومات الحاسوبيةتقوى تركي سالم الغرايبه18114103

نظم المعلومات الحاسوبيةتسنيم محمد بدرى المدني19114522

نظم المعلومات الحاسوبيةعمر سمير محمد كنعان20115093

نظم المعلومات الحاسوبيةتهاني محمود قاسم الشرعه21115315

نظم المعلومات الحاسوبيةفرح عبدالكريم حسين القواسمي22115774

نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد علي محمد الزعبي2375928

نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد فيصل محمد ابو قطيش2491479

نظم المعلومات الحاسوبيةبلقيس فواز فالح المومني2593818

نظم المعلومات الحاسوبيةيونس مصطفى علي بني طه2694008

نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد امين محمد الرفاعي27101756

نظم المعلومات الحاسوبيةاسراء محمد احمد اليوسف28101771

نظم المعلومات الحاسوبيةصفاء رياض حسن الدلكي29104722

نظم المعلومات الحاسوبيةتسنيم محمد ابراهيم بني خالد30104970

نظم المعلومات الحاسوبيةخالد تركي يوسف العناقره31107279

نظم المعلومات الحاسوبيةرند نوفان محمد خصاونه32107928

نظم المعلومات الحاسوبيةمرح رامي ضرار ملكاوي33107979

نظم المعلومات الحاسوبيةميس خليل علي الخصاونه34110894

نظم المعلومات الحاسوبيةزياد خلدون يعقوب مراد35111939

نظم المعلومات الحاسوبيةمرح وائل محمد جنزير36112226

نظم المعلومات الحاسوبيةاحمد نضال عدنان ابوالعافيه37113260

نظم المعلومات الحاسوبيةاسماء محمدخير صالح عبابنه38113402

نظم المعلومات الحاسوبيةحنين علي محمد الصمادى39113516

نظم المعلومات الحاسوبيةسهام سفيان احمد قبالن40113517

نظم المعلومات الحاسوبيةنيفين مطر احمد الدرابسه41113524

نظم المعلومات الحاسوبيةتيماء حسن احمد البوريني42113526

نظم المعلومات الحاسوبيةمالك ابراهيم خيري العتال43113527

نظم المعلومات الحاسوبيةديمه عثمان يوسف حمو44113528

نظم المعلومات الحاسوبيةشهد امجد مفلح الشروع45113532

نظم المعلومات الحاسوبيةميرال سعيد احمد ابوالوى46113536

نظم المعلومات الحاسوبيةبتول عمر حسين العمرى47113823

نظم المعلومات الحاسوبيةبنان علي عبدالحميد الكساسبه48114613

نظم المعلومات الحاسوبيةايناس احمد خالد االحمد49114822

نظم المعلومات الحاسوبيةسجى غسان محمود شطناوي50115128

نظم المعلومات الحاسوبيةسليمان احمد سليمان المحمد51115316

نظم المعلومات الحاسوبيةسالم رسمي يوسف موسى52115581

نظم المعلومات الحاسوبيةايمان محمدرشسد متعب البطاينه53115949

نظم المعلومات الحاسوبيةرهام حسن احمد حمدان5498847

نظم المعلومات الحاسوبيةضحى محمد عبدالرحمن حتامله55104991

نظم المعلومات الحاسوبيةاياس جمال صيتان ابو عاشور56107980

نظم المعلومات الحاسوبيةصقر سمير حسين التل57110810
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نظم المعلومات الحاسوبيةسوسن موسى محمد محمد58114521

نظم المعلومات الحاسوبيةرند محمد كمال حجازى59115559

نظم المعلومات الحاسوبيةصفاء عبدالرحمن حسن البالونه60120079

نظم المعلومات الحاسوبيةماريا عيد عيد عبدالرزاق61101746

نظم المعلومات الحاسوبيةريما اسماعيل هاشم الجراح    6294018

نظم المعلومات الحاسوبيةسنابل عبدالكريم عبدالفتاح قنو6394157

نظم المعلومات الحاسوبيةمثنى محمد حسين محامده64107974

هندسة البرمجياتعلي شحاده احميدى العمرى6587640

هندسة البرمجياتيزيد عدنان عبدالرزاق االشهب66101937

هندسة البرمجياتبكر محمد ارشيد الغويرين67101959

هندسة البرمجياترزان سفيان علي ياسين68101964

هندسة البرمجياتسيف الدين ابراهيم محمود عالونه69107982

هندسة البرمجياتزينب نازم منصور الردايده70108038

هندسة البرمجياتعمر فيصل محمد مصاروه71110839

هندسة البرمجياتسوزان يوسف محمد حجات72110848

هندسة البرمجياتسيف محمد موسى جرادات73110870

هندسة البرمجياتحمزه حسين جميل الديك74110876

هندسة البرمجياتمحمد عبد الرحيم ابراهيم شلبيه75110882

هندسة البرمجياتبتول محمد عبدالمجيد العزام76111872

هندسة البرمجياتاحمد هشام عبدالرحمن الرشايده77112712

هندسة البرمجياترمزي نبيل توفيق سماوي78112803

هندسة البرمجياتمرح محمدفؤاد خليفه بني عواد79114014

هندسة البرمجياتوفاء زيد محمود غنيمات80114107

هندسة البرمجياتهدى محمود نجيب العزه81114224

هندسة البرمجياتالهنوف سميح عدنان قبالن82114225

هندسة البرمجياتاميره سالم صالح الصبابغه83114226

هندسة البرمجياتمرح عبدالكريم شكرى الزعبي84114314

هندسة البرمجياتمرام جهاد محمد الذيابات85114316

هندسة البرمجياتسارا عبدالمنعم محمد شطناوي86114367

هندسة البرمجياتدينا نضال محمد ابوعكاز87114369

هندسة البرمجياتاقليما مروان فوزى القرعان88114814

هندسة البرمجياتعرين وصفي احمد المومني89114815

هندسة البرمجياتشذى طالل محمود غرايبه90114994

هندسة البرمجياتزيد خلدون محمد حماشا91115115

هندسة البرمجياتعال يوسف احمد هياجنه92115168

هندسة البرمجياتساجده مصطفى محمد المومني93115301

هندسة البرمجياتنور وليد محمد علي العمرى94116443

هندسة البرمجياتاحمد عبدهللا علي كراسنه95101867

هندسة البرمجياتخلدون صبحي حسين الجراح96105025

هندسة البرمجياتايزولي" محمدسعيد"اشرف يحيى 97108020

هندسة البرمجياترغد سعد محمد بني هاني98108044

هندسة البرمجياتابرار نشأت عبدالحميد صالح99108048

هندسة البرمجياتمحمد مزيد حسن بني عيسى100108060

هندسة البرمجياتفارس احمد فريد غرايبه101110828

هندسة البرمجياتانس حسن احمد تمام102110855

هندسة البرمجياتحسين عدنان حسين بكار103110886

هندسة البرمجياتقيس يحيى نواف ابو سالم104110890

هندسة البرمجياتمصطفى صالح مصطفى ابو عاشور105110895

هندسة البرمجياتنجد محمود ناصر حتامله106112713

هندسة البرمجياتروان نائل سالم سالمه107112715

هندسة البرمجياتحمزه صالح محمد ردايده108113133

هندسة البرمجياتايمان محمد محمود بني حمد109113531

هندسة البرمجياترغد فيصل عبدهللا الطعاني110114158

هندسة البرمجياتدانيه محمد عبدهللا الطعاني111114870

هندسة البرمجياتاسيل حسن محمد السواعي112114901

هندسة البرمجياتنداء محمد عبدالكريم السلمان113115061

هندسة البرمجياتمرام محمد محمود طوالبه114115243

هندسة البرمجياتقتيبه عادل محمود النقرش115116494

هندسة البرمجياتبنان حسام حسن الصادق116116607

هندسة البرمجياتلوجين يوسف سالم ابراهيم11787308

هندسة البرمجياتمحمد زيد محمود غنيمات11897022



هندسة البرمجياتاحمد حسان محمود عبيدات11997729

هندسة البرمجياتطارق محمد وصفي بني منيه12097750

هندسة البرمجياتمحمد اسامه محمد العبدهللا121100796

هندسة البرمجياتغاده فاروق قاسم العمري122102847

هندسة البرمجياتعبدهللا خليل خالد حجاوى123104965

هندسة البرمجياتتاج الدين عطيه عوض القرعان124108052

هندسة البرمجياتابراهيم خالد ابراهيم الزعبي125110624

هندسة البرمجياتمرح ايمن داود عباسي126110874

هندسة البرمجياتسجود احمد خضر الربايعه127110879

هندسة البرمجياتساره محمد عبد الكريم البطاينه128110893

هندسة البرمجياتسلطان عمار مصطفى البكار129112720

هندسة البرمجياتعمار غازى فرحان القرعان130112831

هندسة البرمجياتعبدهللا مسعود عبدهللا المسعود131112938

هندسة البرمجياتكامل محمد كامل شموط132114192

هندسة البرمجياتالرا حسين فهد الصمادى133114315

هندسة البرمجياترافل بسام محمد البحيرى134114366

هندسة البرمجياتسبيل حسن محمد ابوعاقوله135114368

هندسة البرمجياتتهاني بسام عبدالرحمن غرايبه136114528

هندسة البرمجياتمعتز فرعون فالح خليل137115167

هندسة البرمجياتاسماء خالد محمدحسن البطاينه138115242

هندسة البرمجياتاميره محمد فارس الزعبي139115656

هندسة البرمجياتسناء راضي يوسف أبو الفر140115767

هندسة البرمجياتساره عدنان ابراهيم عبيدات141116509

هندسة البرمجياتمحمد صالح محمد احمد142116720

هندسة البرمجياتمحمد شفيع  هارون143116985

هندسة البرمجياتمحمد عمر محمد بازرعه14469807

هندسة البرمجياتفواز صدقي احمد العتوم14587606

هندسة البرمجياتدعاء عبدهللا عبدالعزيز اعويضة14676005

التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

هندسة الحاسوببتول شريف سليمان العطاونه197571

هندسة الحاسوبعرين صالح سالم جرادات2107702

هندسة الحاسوبايه عادل عيسى جرادات3107841

هندسة الحاسوباسيل فائق جادهللا الروسان4107842

هندسة الحاسوباالء احمد محمد حجر5107852

هندسة الحاسوبايات تيسير محمد ابو عبيد6107859

هندسة الحاسوبصهيب نور الدين فالح المهيدات772087

هندسة الحاسوباحمد  حسين  عبدهللا  العمري 895998

هندسة الحاسوبسفيان سليمان يوسف الشناق999303

هندسة الحاسوبهبه عمر محمد ابوزيتون10101239

هندسة الحاسوبنور محمد حسين العمرى11107639

هندسة الحاسوباحمد عبدالمنعم احمد حسين12107848

هندسة الحاسوبعيسى علي عبدالعزيز عباد13107855

هندسة الحاسوبحنين هيثم صبرى حسن14107856

هندسة الحاسوبنور ايمن عادل ناصر15107864

هندسة الحاسوبسجود بسام علي العلي16107865

هندسة الحاسوبابيان رزق هللا مناع النمري17110751

هندسة الحاسوبنارت هاني عواد حداد18110766
هندسة الحاسوببهاء ابراهيم نمر ابواصبيح19114097

هندسة الحاسوباحمد علي عبدالعزيز مرهون2090281

هندسة الحاسوبمعاذ يوسف محمد مقدادي2197660

هندسة الحاسوبرناد خليل منديل عتوم22101596

هندسة الحاسوبنداءالروح عدنان محمد الطاهات23107266

هندسة الحاسوبمرام راتب عبدالرحيم المصطفى24107861

هندسة الحاسوبشذى احمد محمد المالك25114364

هندسة الحاسوبساره تيسير احمد جمعه26114518

هندسة الحاسوبرمين جين اوسمن كاهوت27135010

هندسة الحاسوبماكسيم الوفية   كاستا28135079

علوم الحاسوبرؤى ابراهيم ذياب السعدي29101660
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علوم الحاسوبمحمد خالد كايد النصير30101709

علوم الحاسوبهناء وائل اديب عبد الرحمن31107926

علوم الحاسوبسيرين رائد حسين ابو ناصر32107927

علوم الحاسوباحمد لؤى احمد توفيق المهداوي33112220

علوم الحاسوبعلى حمدى على فاضل34112222

علوم الحاسوبمروان ناصر احمد شلختي35112699

علوم الحاسوبعبير عمر احمد الشرع36113395

علوم الحاسوبنادين ابراهيم زياد معابره37114101

علوم الحاسوبرنا عوض جروح مساعده38114102

علوم الحاسوباسالم رياض احمد القواسمه39114217

علوم الحاسوباالء هيثم محمد المزارى40114302

علوم الحاسوبوصفي احمد سليمان االبراهيم41114992

علوم الحاسوبعاصم محمد محمود الخضور42115476

علوم الحاسوبمحمد فيصل قاسم عبابنه43116414

علوم الحاسوبمجد رائد سرور الشناق44116650

علوم الحاسوبصهيب احمد محمد ارشيدات45116974

علوم الحاسوبابراهيم زهير صالح تفاحه46121660

علوم الحاسوباكرام مرضي عبدهللا عزايزه    4793826

علوم الحاسوبزيد سعد طلعت عبدالهادي48101625

علوم الحاسوبحسان محمد تركي عبابنه49101974

علوم الحاسوبعبدهللا حسين عبد رواشده50107910

علوم الحاسوباسامه عدنان احمد ابو جابر51111879

علوم الحاسوبامير عبدالرؤوف مصطفى الزريقات52112219

علوم الحاسوبغازي نضال غازى عويس53112698

علوم الحاسوبحمزه زياد محمد االحمد54113002

علوم الحاسوبعبدهللا محمد عبدهللا الشرمان55113035

علوم الحاسوبعمار عصمت عيسى القبالن56113425

علوم الحاسوببراء مشهور حسن الجوارنه57113534

علوم الحاسوبعنود عبداللطيف طايل المقبل58113821

علوم الحاسوبحسن موسى حسن عبدالقادر59114152

علوم الحاسوبمي موسى محمود ابوعفيفه60114154

علوم الحاسوبقيس ماهر محمد ابومويس61114155

علوم الحاسوبانوار عصام محمد ابو طبنجه62115060

علوم الحاسوبسكينة احمد يحي المتوكل63115681

علوم الحاسوبدينا ياسر عبدالمجيد عبدالسالم64115740

علوم الحاسوبساره عمر محمود مساعده65116533

علوم الحاسوبمحمد محمود مصطفى اليونس66116675

علوم الحاسوببسام محمد احمد لحلوح67116752

علوم الحاسوبهشام يوسف فواز البطاينة6868148

علوم الحاسوباحمد ابراهيم محمد بني ملحم69100604

علوم الحاسوبعمر فواز سعيد قصراوى70101689

علوم الحاسوبايناس يحيى حسين ابو صالح71101705

علوم الحاسوباالء امجد رافع الضامن72101903

علوم الحاسوبخالد احمد محمد االشقر73104888

علوم الحاسوبإياد محمد خير عبد الكريم صبح74104939

علوم الحاسوبعلي محسن علي عثامنه75107213

علوم الحاسوبفارس فؤاد صدقي الفداوي76112221

علوم الحاسوبعمار محمد نايف عساف77112662

علوم الحاسوبقيس جمال محمود السعد78112802

علوم الحاسوبدارين حسين قاسم الرقيبات79112805

علوم الحاسوبطارق زاهر محمود جبر80113127

علوم الحاسوبانوار محمد عبدالرؤوف الهياجنه81114153

علوم الحاسوبديانا سامي صالح الغزاوى82114301

علوم الحاسوبمحمد فتحي يعقوب ابوشريعه83115329

علوم الحاسوبهاني بشار هاني العمري84116413

علوم الحاسوبرامز محمدناصر احمد الخوالده85116419

علوم الحاسوبمحمد باسم احمد عمرى86116711

علوم الحاسوباحمد محمد رزق ابو سويد87116815

علوم الحاسوبياسمين امين محمود النوتي88121865

علوم الحاسوببالمي     ثورمودسون89135009



التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

هندسة وأمن شبكات الحاسوبعامر محمد الفي ابو خرمه142498

هندسة وأمن شبكات الحاسوباحمد عمر يوسف برهوش281273

هندسة وأمن شبكات الحاسوبرعد احمد مصطفى الغول397610

هندسة وأمن شبكات الحاسوبفاطمه محمود فالح خليل4101525

هندسة وأمن شبكات الحاسوبلبنى يحيى نهار العرود5101810

هندسة وأمن شبكات الحاسوببثينه احمد عبدهللا عودات6104920

هندسة وأمن شبكات الحاسوبعاتكه هاني محمود الشياب7106313

هندسة وأمن شبكات الحاسوبروان ابراهيم ابراهيم بني عامر8107710

هندسة وأمن شبكات الحاسوبايه غسان يوسف ابودوله9107988

هندسة وأمن شبكات الحاسوبغفران محمد احمد عبابنه10107993

هندسة وأمن شبكات الحاسوبراما ايمن محمد الشرع11107994

هندسة وأمن شبكات الحاسوبيقين نضال يوسف عبابنه12108001

هندسة وأمن شبكات الحاسوببيان جمال محمد بني عيسى13108006

هندسة وأمن شبكات الحاسوبنهله سليمان محمد العكش14108008

هندسة وأمن شبكات الحاسوبصالح حافظ مرعي بني حمد15114525

هندسة وأمن شبكات الحاسوباحمد عماد محمد الجراح1697658

هندسة وأمن شبكات الحاسوبليث باسم عمر حشمه1797668

هندسة وأمن شبكات الحاسوبمحمد عمر عبدالرووف بدارنه18101843

هندسة وأمن شبكات الحاسوبسميه محمد عبدالقادر الفريحات19102073

هندسة وأمن شبكات الحاسوباباء خالد محمد مطر20107729

هندسة وأمن شبكات الحاسوبمحمدخير علي طالب الذينات21107866

هندسة وأمن شبكات الحاسوببراءه محمود حسن ابومحسن22107986

هندسة وأمن شبكات الحاسوبليناء صادق محمود بني ياسين23107990

هندسة وأمن شبكات الحاسوبمحمد علي هارون السالمين24108002

هندسة وأمن شبكات الحاسوبعاصم عدنان يحيى ابوالهيجاء25108003

هندسة وأمن شبكات الحاسوبساره محمد علي الزعبي26110824

هندسة وأمن شبكات الحاسوبمي يوسف احمد نوفل27114304

هندسة وأمن شبكات الحاسوبمي علي خلف دراوشه      2893522

هندسة وأمن شبكات الحاسوبحمزه كامل علي المحاميد2995763

هندسة وأمن شبكات الحاسوباحمد ابراهيم احمد الردايده3099315

هندسة وأمن شبكات الحاسوبساجده احمد خالد السخني31101364

هندسة وأمن شبكات الحاسوبحوراء عبدالحميد فريد ملحم32101804

هندسة وأمن شبكات الحاسوبريما رياض حسن عيلوطي33101827

هندسة وأمن شبكات الحاسوبمحمد هادي احمد قاسم المقابله34107647

هندسة وأمن شبكات الحاسوبليث عبدالباسط احمد ابوحماد35112904

هندسة وأمن شبكات الحاسوبعالء ابراهيم نمر ابواصبيح36114105

هندسة وأمن شبكات الحاسوبنداء جمال سعود الزبيدى37114311

هندسة وأمن شبكات الحاسوبروان عصام نجيب الروسان38115027

هندسة وأمن شبكات الحاسوبمجد علي محمد مقدادى39115857

هندسة وأمن شبكات الحاسوبمحمد موفق شحاده السميرات    4094038

هندسة وأمن شبكات الحاسوبصهيب علي عبدهللا الجوارنه    4194045

هندسة وأمن شبكات الحاسوبلطفي عمر لطفي القرعان42101189

التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

اللغة االنجليزية واللغوياتصهيب عاطف عبدهللا المومني177854

اللغة االنجليزية واللغوياترابعة عيسى محمد الخزعلي289983

اللغة االنجليزية واللغوياتاحمد محمد علي احمد الطرزي389986

اللغة االنجليزية واللغوياترهف محمد احمد حرزهللا     493418

اللغة االنجليزية واللغوياتاية محمد علي خزعلي596133

اللغة االنجليزية واللغوياتوعد عمر علي الرشدان697860

اللغة االنجليزية واللغوياتوسيم محمد بركات الرواشده7101012

اللغة االنجليزية واللغوياتاسالم حسن قاسم صبيحات8101111

اللغة االنجليزية واللغوياتمحمد جهاد احمد الجرادات9101253

اللغة االنجليزية واللغوياتجودي عمر ياسين الحيحي10102843

اللغة االنجليزية واللغوياتوعد سمير عسيلي 11103343

21/4/2019االحد  

10:00-8.30:الوقت

N2المباني الطبية 

21/4/2019االحد  

11:30-10:00:الوقت

NB66مبنى القاعات الصفية 



اللغة االنجليزية واللغوياتفارس غسان نايف كبها12104062

اللغة االنجليزية واللغوياتدينا جمال محمد الصالح13104630

اللغة االنجليزية واللغوياترفيف جوده شحاده الدرابسه14107565

اللغة االنجليزية واللغوياتأمر محمد عمر ابوحجيله15107571

اللغة االنجليزية واللغوياتاسراء منصور عبدهللا قرباع16108149

اللغة االنجليزية واللغوياتسجى رامي فالح أبوعامود17110506

اللغة االنجليزية واللغوياتربى عمر خالد جعابو18110546

اللغة االنجليزية واللغوياتهدى ايمن فواز حاج محمد19110554

اللغة االنجليزية واللغوياتاسراء محمد سالم مياس20110562

اللغة االنجليزية واللغوياتسوزان تحسين عبدالرحمن الخطيب21110849

اللغة االنجليزية واللغوياترؤى رائد رفيق الخزاعي22111828

اللغة االنجليزية واللغوياتنرمين فؤاد تركي حداد23111840

اللغة االنجليزية واللغوياتصبا حسين سلطان عبيدات24111907

اللغة االنجليزية واللغوياتصفاء احمد محمد عتوم25112172

اللغة االنجليزية واللغوياتدينا زياد محمد شخاتره26112174

اللغة االنجليزية واللغوياتشيماء عدنان احمد مريان27112175

اللغة االنجليزية واللغوياتعواطف بكر احمد العمرى28112176

اللغة االنجليزية واللغوياتلينا نبيه سعد شطناوي29112178

اللغة االنجليزية واللغوياترهف محمود حسن العزايزه30112182

اللغة االنجليزية واللغوياتمرام عاطف بدر البطاينه31112381

اللغة االنجليزية واللغوياتاسيل سعيد محمد سعيد الخطيب32112634

اللغة االنجليزية واللغوياتراما رافت خلف الجراح33112637

اللغة االنجليزية واللغوياتعارف خلدون عارف القرم34112639

اللغة االنجليزية واللغوياتديانا ماهر محمد بركات35112644

اللغة االنجليزية واللغوياتشذى عبدالرحمن ذياب بطارنه36112650

اللغة االنجليزية واللغوياتساره محمد تيسير سوسان37112651

اللغة االنجليزية واللغوياتأنوار منير عبدهللا الهياجنه38112955

اللغة االنجليزية واللغوياتبتول راضي علي الخطيب39113030

اللغة االنجليزية واللغوياتيارا طالل علي الزعبي40113031

اللغة االنجليزية واللغوياتيارا زياد ضيف هللا حداد41113032

اللغة االنجليزية واللغوياتبتول عبدالحكيم محمد النقرش42113114

اللغة االنجليزية واللغوياتساجده عبدهللا محمود الطويق43113116

اللغة االنجليزية واللغوياتراما جمال جادهللا الروسان44113240

اللغة االنجليزية واللغوياتاسراء عاطف حسين العبدالحميد45113254

اللغة االنجليزية واللغوياتحمزه يوسف عبدالكريم كليب46113256

اللغة االنجليزية واللغوياتاميمه جهاد محمد العنزى47113801

اللغة االنجليزية واللغوياتقنوت علي عبدهللا بني خالد48113802

اللغة االنجليزية واللغوياتدعاء نعيم علي الذيابات49113888

اللغة االنجليزية واللغوياتنور سرحان عبدالسالم داود عبدالسالم50113934

اللغة االنجليزية واللغوياتمحمد عبدهللا علي الزعبي51113963

اللغة االنجليزية واللغوياتسجا علي عيسى مصلح52113990

اللغة االنجليزية واللغوياتبتول اكرم عبدالكريم فردوس53113992

اللغة االنجليزية واللغوياتاالء صالح عبدهللا خضيرات54113995

اللغة االنجليزية واللغوياتشيرين احمد نايف نصير55114000

اللغة االنجليزية واللغوياتهيا رائد فرحان الشلبي56114001

اللغة االنجليزية واللغوياتاسيل تيسير عرسان حمدان57114028

اللغة االنجليزية واللغوياتسندس عبدالباسط عوض الطعاني58114029

اللغة االنجليزية واللغوياتايات محمد فالح البشير59114030

اللغة االنجليزية واللغوياتحنين صالح محمد خصاونه60114370

اللغة االنجليزية واللغوياترند محمد طالب مصطفى النقرش61114486

اللغة االنجليزية واللغوياتايمان تيسير محمود سالمه62114789

اللغة االنجليزية واللغوياتمرح محمود حسن المحمد63114790

اللغة االنجليزية واللغوياتروال عيسى سعيد الربضي64114793

اللغة االنجليزية واللغوياتديمه محمد امين احمد المومني65114794

اللغة االنجليزية واللغوياتبتول محمد غصاب الرواشده66114839

اللغة االنجليزية واللغوياتبتول حازم حسين المومني67114890

اللغة االنجليزية واللغوياتشيماء زهير جميل ديراني68114985

اللغة االنجليزية واللغوياتبلقيس محمد يوسف القرعان69115056

اللغة االنجليزية واللغوياتتاال عزيز فرحان عمامره70115141

اللغة االنجليزية واللغوياتسيرين هالل تركي الزعبي71115295

اللغة االنجليزية واللغوياترحمه ناصر موسى السارى72115313



اللغة االنجليزية واللغوياتدانا ابراهيم سالم ابوسرحان73115352

اللغة االنجليزية واللغوياتكوثر ضيف هللا محمد السالم74115483

اللغة االنجليزية واللغوياتريم مدحت ياسين الشرع75115511

اللغة االنجليزية واللغوياتساره مجدى عبدالكريم عبدو76115601

اللغة االنجليزية واللغوياترحمه رياض محمود الشواقفه77115643

اللغة االنجليزية واللغوياتالهام كمال وصفي النجار78115722

اللغة االنجليزية واللغوياتساره محمد محمود العثامنه79115855

اللغة االنجليزية واللغوياتفاطمة حبيب غويش 80116379

اللغة االنجليزية واللغوياتهبه محمد خليل القاضي81116424

اللغة االنجليزية واللغوياترنيم بشار حمد الدويري82116433

اللغة االنجليزية واللغوياتآيه عاهد جمعه الخطيب83116435

اللغة االنجليزية واللغوياتخلود عبدالمنعم طلبه جادالحق84116459

اللغة االنجليزية واللغوياتالرا محمد عبد هللا القضاه85116526

اللغة االنجليزية واللغوياتراما هشام محمود الشرقطلي86116703

اللغة االنجليزية واللغوياتالنا احمد صالح النصير87116705

اللغة االنجليزية واللغوياتعقيل" محمدخير"غالية توفيق 88116706

اللغة االنجليزية واللغوياتفرح فؤاد احمد خصاونه89116797

اللغة االنجليزية واللغوياتساره زياد نشات زكريا90116799

اللغة االنجليزية واللغوياتكرستينا نبيل جريس رزق91116845

اللغة االنجليزية واللغوياتحسن محمود محمد الرفاعي92116929

اللغة االنجليزية واللغوياتايه جمال الدين حامد الكيالني93118196

اللغة االنجليزية واللغوياتاسالم حسين احمد الرواشدة9480826

اللغة االنجليزية واللغوياتاسراء محمد محمود الدعوم9581508

اللغة االنجليزية واللغوياتسجى طالب مصطفى عكاونه     9694151

اللغة االنجليزية واللغوياترزان محمد حمدان حمايده9797197

اللغة االنجليزية واللغوياتاحمد نسيم عيسى الزعبي9897221

اللغة االنجليزية واللغوياتعمران المنتصرباهلل زيد الزعبي9997543

اللغة االنجليزية واللغوياتمحمد غيث حاتم محمد القرعان100100903

اللغة االنجليزية واللغوياتبراءه كمال محمد ابو صقر101102728

اللغة االنجليزية واللغوياتنور يحيى عبد السالم ابو رميله102104557

اللغة االنجليزية واللغوياتسعد احمد عبد هللا الرشيدات103104582

اللغة االنجليزية واللغوياتجميله موسى يونس أبو عرقوب104110516

اللغة االنجليزية واللغوياتمريم احمد عبد الرحمن ناصر105110549

اللغة االنجليزية واللغوياتفاطمه اسعد عبد الرحيم البرقاوى106110555

اللغة االنجليزية واللغوياتسهير فهمي فريد حداد107110559

اللغة االنجليزية واللغوياتايمان منير محمد عربيات108110790

اللغة االنجليزية واللغوياتمثنى مأمون محمد الروابده109110797

اللغة االنجليزية واللغوياتمحمد حسام حسين العمرى110111842

اللغة االنجليزية واللغوياتياسر ماجد عوض الراعي111112148

اللغة االنجليزية واللغوياتساجده ذياب محمد عبد السالم112112380

اللغة االنجليزية واللغوياترغد محمد يوسف شلختي113112382

اللغة االنجليزية واللغوياترنا رافع محمد العمرى114112635

اللغة االنجليزية واللغوياتالمز محمود يوسف الداود115112646

اللغة االنجليزية واللغوياتنور محمد جاسر الشنيقات116113063

اللغة االنجليزية واللغوياتسحر هشام محمد عضيبات117113440

اللغة االنجليزية واللغوياتميمونه فايز عبدالفتاح ابوعمير118113602

اللغة االنجليزية واللغوياتاسراء عبدالرحمن احمد الشريده119113930

اللغة االنجليزية واللغوياتاخالص ابراهيم محمد القضاه120113932

اللغة االنجليزية واللغوياترنا رائد لطفي القرعان121114485

اللغة االنجليزية واللغوياتهبه كمال علي السيوف122114788

اللغة االنجليزية واللغوياتايمان يحيى توفيق الخوالده123114791

اللغة االنجليزية واللغوياتديما جهاد فيصل دقامسه124115240

اللغة االنجليزية واللغوياترزان عدنان محمود الشكرى125115349

اللغة االنجليزية واللغوياتجاد حنا الياس خليف126115408

اللغة االنجليزية واللغوياتاميمه محمد جمال موفق الرجال127115409

اللغة االنجليزية واللغوياتسمر وائل محمد فخري بني عيسى128115551

اللغة االنجليزية واللغوياتامل معاذ علي الزعبي129115578

اللغة االنجليزية واللغوياترواء صادق أغائي عبد الرحمن130115982

اللغة االنجليزية واللغوياتتقى حمود احمد بني خالد131116548

اللغة االنجليزية واللغوياتداليا مازن أحمد صباح132116735

اللغة االنجليزية واللغوياتعبدالرحمن محمد عبدهللا القضاه133118097



اللغة االنجليزية واللغوياتمحمدخير حسين احمد بنات134118100

اللغة االنجليزية واللغوياتسجا محمود حامد كيالني135118102

اللغة االنجليزية واللغوياتأيه احمد محمد سماره136118325

اللغة االنجليزية واللغوياتمجدولينا مامون حسين العمرى137118421

اللغة االنجليزية واللغوياتمينا حاتم عبدالقادر غانم138119582

اللغة االنجليزية واللغوياترنا وليد محمد الجراد139119871

اللغة االنجليزية واللغوياتمطلق محمد مطلق الزعبي140135455

اللغة االنجليزية واللغوياتماركو انتونيو فيديله كازوله141135463

اللغة االنجليزية واللغوياتبراين ماسيمو جوسيبا فيررو142135464

اللغة االنجليزية واللغوياتريكاردو     جناردة143135465

اللغة االنجليزية واللغوياتمرام مأمون فرحان سنجالوي    14493222

اللغة االنجليزية واللغوياتمجد عاصم صالح أبو صهيون14597208

اللغة االنجليزية واللغوياتشادي زاهي محمود العلي14693057

اللغة االنجليزية واللغوياتاالء باسم محمد خصاونه14797269

اللغة االنجليزية واللغوياتبهاء موسى احمد الشرمان14875186

اللغة االنجليزية واللغوياتميسر موفق نهار الصبيحات149101034

الفيزياءعبد هللا احمد حمدان القضاه150101314

الفيزياءسمر محمد فالح طنش151113120

الفيزياءجمانه ناصر محمود النواصره152113804

الفيزياءسوسن خالد مزعل بني عامر153113805

الفيزياءصدقي نجيب صدقي سليمان154113806

الفيزياءرنا علي ابراهيم حمد155113890

الفيزياءميساء سالم شريف ابوالهيجاء156113893

الفيزياءعلي محمد علي المحمود157113935

الفيزياءأسيل حسن محمد الشرعه158113940

الفيزياءغيداء حسين سليمان ابونعاج159115281

الفيزياءجهينه عماد احمد القضاه160115782

الفيزياءربى احمد فالح العزام     16193473

الفيزياءمحمود مهنا توفيق مراشده162101282

الفيزياءسيف الدين قاسم محمد عبدالعال163107677

الفيزياءمريم بسام شناعه صالح164110620

الفيزياءمعن حسن نايف ابوالهيجاء165112661

الفيزياءحال منصور عبدالقادر الطريني166113887

الفيزياءعالء ابراهيم خالد الرواشده167113937

الفيزياءهيا غالب احمد زريقي168114604

الفيزياءبيان جميل محمود عفيفي169115364

الفيزياءانس عبدالسالم محمد علعالي170116490

العلوم الجنائيةياسمين محمد زيدان ادويليب17197390

العلوم الجنائيةمحمد علي احمد ابو كف17269559

التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

الرياضياتاالء احمد عيسى المومني     193328

الرياضياتنسرين نضال كامل الدراغمه2109964

الرياضياترغد علي أحمد طوالبه3111832

الرياضياتمحمد عبدالمهدي محمد المصري4112185

الرياضياتعمر محمد شريف عبابنه5112744

الرياضياتسجى علي محمد الرفاعي6113121

الرياضياتمصعب مهدي شفاق الشرفات7113242

الرياضياتمي زياد عبدالكريم ابوزريق8113404

الرياضياتغدير سعد سليمان ابوالهيال9113443

الرياضياتفرح اديب تيسير عبابنه10113457

الرياضياتاحالم محمد عبدهللا ابوالجزر11113458

الرياضياتتيماء حسين جميل العقيلي12113460

الرياضياتسيف محمد روبين سالم13114198

الرياضياتفاطمه عبداالله محمد الطيبي14114799

الرياضياتآالء عبدهللا علي بني عيسى15114801

الرياضياتمرح فخري علي الفالح16114802

الرياضياتآسيه اسماعيل ناصر الذيابات17114841

الرياضياتمحمد عاطف احمد الدرابسه18114865
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الرياضياتاسالم محمد ادميثان اعنزه19115149

الرياضياتايات علي عيسى المزيد20115207

الرياضياتنعمه احمد حامد شحاده21115233

الرياضياتهزار احمد صالح محاجنه22116038

الرياضياتنوار مامون محمد البطاينه23116649

الرياضياتزايد ضرار زايد عالونه24100834

الرياضياتدعاء امين حسين ابو نصره25104656

الرياضياتشيرين محمد انور الردايده26110875

الرياضياتضياء محمد محمود الربيع27113396

الرياضياتبيان ساهر محمود كممجي28114599

الرياضياتغفران ناصر محمد ابوراشد29114618

الرياضياتاسراء جواد يوسف عرباس30114796

الرياضياتاحمد هاني احمد غزالن31114897

الرياضياتايات احمد حامد شحاده32115234

الرياضياتعدي عاطف محمد العزام33115272

الرياضياتهديل جمال محمد عويس34115333

الرياضياتبراءة احمد سلمان ابو عاذرة35115761

الرياضياتليث محمد احمد خليل36121033

الرياضياتراشد مأمون محمد العمري37121521

الرياضياتارتميس     ذراغسكي38135461

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةزيد شكرى سعيد النواصره39101386

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةاحمد نصري خميس الفقرا40104721

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةمحمد سامر توفيق محافظه41108062

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةبلقيس سللو بال رباح42110648

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةجميل جمال محمد طيطي43110649

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةمالك محمد محمود بني احمد44110660

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةحنين عبد اللطيف احمد دواغره45110667

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةتسنيم محمد خالد  الحمصي46111834

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةأالء حسن نوفل نوفل47111936

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةهبه محمد يوسف عبدالرازق48112664

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةروز ياسين عارف الحراحشه49113466

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةنسرين شكري احمد العمري50113467

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةوئام مشهور احمد الشرع51113469

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةشهد شريف سبتي سماره52113476

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةسهام عاطف سليم جرادات53113485

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةهال عدنان علي البخيت54113578

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةساره عدنان احمد خضراوي55115058

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةيزن خالد حسن حمزه56116482

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةاسراء عمر محمد الزعبي57116738

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةهديل عماد حمد هوارى58107705

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةرهف فاروق عبدهللا العمري59113213

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةايمان باسم عبدالرحمن عبدالغافر60113487

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةرهف عبدهللا محمود الزعبي61113800

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةرشا هيثم احمد العمري62115052

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةاسيل طالب عبدهللا علوان63115183

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةاسراء عسران محمد عبده64115310

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةربى عدنان محمد خطيب65115935

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةساره ضياء الدين عباس شموط66116674

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةروان زياد عبدالعزيز صنوبر67116860

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةاحمد فوزي يوسف حمدان68116946

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةشيرين مطلق عبدهللا الروسان6921726

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةهيا محمد خير صالح الرجوب7092867

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةعبداالله ابراهيم محمد أبوشقير71101380

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةصالح الدين احمد محمد العمرى72104707

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةشهد موسى محمد ناصر73110602

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةنديم احمد يوسف شكارنه74110637

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةزينب محمد حسين العبار75110650

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةمحمد حسين احمد اللبوم76110661

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةرهف رائد وحيد قاسم77112374

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةدانه حمدى رضا الكردي78113000

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةسجا عطاهلل يوسف خضر79113478



التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةشذى عدنان موسى الشطناوى80115338

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةمريم عبدالرحيم محمد جناحي81115773

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةامل محمد سليمان مومني82116673

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةرنيم دريد مصطفى جرادات83116768

التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةفرح هيثم صادق الشريده84116806

التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

الكيمياءمنتهى سالمه حسين حمدان186875

الكيمياءساره خالد علي عوده2100717

الكيمياءيحيى فالح عبدالعزيز الكايد3101162

الكيمياءحسام جمعه خليل الغاوى4101217

الكيمياءماريانا يعقوب اسعد سليم5101318

الكيمياءوفاء ناجي محمد ابوعنيز6106935

الكيمياءاالء عوض عنان الخطيب7107637

الكيمياءبهاء نبيل جمعه الدرابسه8107656

الكيمياءمحمد احمد مهدى أبومسامح9110610

الكيمياءمنذر نضال كمال البكرى10110611

الكيمياءروال موفق محمد بشابشه11113417

الكيمياءفاطمه احمد خليل ابوجمعه12114293

الكيمياءعال حلمي ابراهيم يوسف13114294

الكيمياءمريم احمد محمد رواشده14114360

الكيمياءايمان عمر ابراهيم العقيل15114391

الكيمياءميس طالل ماجد القرعان16114479

الكيمياءغيث اكرم حسن القضاه17114480

الكيمياءانغام احمد محمد ابوسمرا18114491

الكيمياءرهف كامل عبدالرحمن عبابنه19115209

الكيمياءمي عبد الرحيم سليمان قادرى20115426

الكيمياءاميمه رمضان حسن الجالد21115712

الكيمياءشذى حسين خالد العوض22116709

الكيمياءعاصم ياسر مقبل أبوالعيس23100430

الكيمياءنداء مجدي عبدالعزيز عثمان24114201

الكيمياءشذى عماد علي زعارير25114353

الكيمياءسماح مروان مصطفى سعدى26114359

الكيمياءتاال فهمي عبدالرحيم المومنى2790045

الكيمياءسيماء صبحي صبري قاسم28101130

الكيمياءصهيب عبد الحافظ محمود عبد الحافظ29110616

الكيمياءهديل بسام عبد القادر المومني30110618

الكيمياءمعاذ سلمان محمد المرابي31113442

الكيمياءسالم عبدالكريم راجي الهيطلي32114199

الكيمياءاسامه محمد اسماعيل العجرمي33114493

الكيمياءهديل رياض نعيم بدوان34114602

الكيمياءجهاد محمد فتحي محمد العيسى35115210

الكيمياءعبدالرحمن محمد وليد احمد ملكاوي36115327

الكيمياءتولين مازن احمد السعدي37115379

الكيمياءهديل تيسير عبدهللا الجالد38115680

الكيمياءايالف محمد عبدالكريم العوضي39116531

الكيمياءجود فؤاد محمد بني بكر40116737

التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

دكتور صيدلةميس مروان خالد حجازي196337

دكتور صيدلةاريج فواز حمدان  حمدان 296382

دكتور صيدلةهيثم صالح الدين محمد فارس396386

دكتور صيدلةدانيه صالح عبدالحميد الرماضين الحباشنه499905

دكتور صيدلةسجود عادل ارفيفان اسعد599972

دكتور صيدلةدعاء محمد عطا عبدهللا زغير699988

دكتور صيدلةسارة حميد سعيد الغواص الزعابي784439

دكتور صيدلةروان رياض سليمان مراد892306

NB66مبنى القاعات الصفية 

1-11:30:الوقت

N2المباني الطبية 

21/4/2019االحد  

11:30-10:00:الوقت

21/4/2019االحد  



دكتور صيدلةسالم  محمود زيدان 996403

دكتور صيدلةقصي محمد امين عوده كيالني1096446

دكتور صيدلةماجده ابراهيم خليل شاميه1196477

دكتور صيدلةايمان واصف محمد الروسان1299770

دكتور صيدلةمجد فرحان عوده حجازي1399976

دكتور صيدلةتقى محمد منيزل النعيمي14100026

دكتور صيدلةشرف امجد صبحي أبوعباس15100035

دكتور صيدلةايناس تيسير علي درادكه16100040

دكتور صيدلةذكريات محمد علي بني احمد17100045

دكتور صيدلةغاليه سامي محمد عثمان18103691

دكتور صيدلةغدير احمد عبدالكريم الشدوح19103834

دكتور صيدلةانس عادل نمر القيسي20103875

دكتور صيدلةأحمد ياسر موسى السيد محمد21103985

دكتور صيدلةايمان خلف محمود المبارك22103993

دكتور صيدلةمالك زكريا رضا  الشريده23104002

دكتور صيدلةهديل محمد يوسف النصار24105918

دكتور صيدلةختام محمد سليمان بني ياسين25105923

دكتور صيدلةهديل خالد محمد عزالدين  جرادات26106087

دكتور صيدلةوفاء عصام عبدهللا الشرمان27106135

دكتور صيدلةحنين بسام فوزى الداللعه28106150

دكتور صيدلةبيان اياد عبداللطيف الحوامده29106306

دكتور صيدلةسجود محمد علي حجازي30106309

دكتور صيدلةاسيل رضوان محمد الشطناوي31106336

دكتور صيدلةفرح محمد خلف عبابنه32106396

دكتور صيدلةتاال محمود عبدالرحمن الغرام33106514

دكتور صيدلةلينا طارق عبدالحفيظ ابوزيتون34106653

دكتور صيدلةرغد فواز علي عبابنه35106685

دكتور صيدلةسهى عبدالمجيد عبدهللا الرياشي36106706

دكتور صيدلةدانا فؤاد عاهد النصير37106732

دكتور صيدلةاسراء رومي محمد ملكاوي38106745

دكتور صيدلةرانيا زهير ناظم موسى39106792

دكتور صيدلةرنا احمد محمود حموري40106795

دكتور صيدلةسهم اشرف توفيق ريحاني41106797

دكتور صيدلةدياال عبدهللا علي الدرابسه42106798

دكتور صيدلةرنيم ماجد موسى الشوابكه43106802

دكتور صيدلةبتول عبدالفتاح محمد دلوع44106809

دكتور صيدلةرند علي حسين العمرى45106810

دكتور صيدلةسالم احمد علي السرديه46106811

دكتور صيدلةدعاء ابراهيم عبدالرحمن نواس47106815

دكتور صيدلةاسيل يوسف محمد الطهراوى48106816

دكتور صيدلةاسراء رياض صالح مطلق49106819

دكتور صيدلةاسيل عادل سعيد المالحمه50106820

دكتور صيدلةغدير يوسف احمد تايه51106821

دكتور صيدلةجورجينا حسام بطرس بطرس52106822

دكتور صيدلةسجى سمير يوسف صباحين53106823

دكتور صيدلةعبير جعفر صالح عتمه54106824

دكتور صيدلةفاطمه احمد سليمان عربي55106825

دكتور صيدلةلمى سمير حسين ابوصفيه56106827

دكتور صيدلةرزان نائل يوسف غلمي57106828

دكتور صيدلةمرشد عدلي رشاد بدوي58106832

دكتور صيدلةفرح عدنان احمد سليتي59106833

دكتور صيدلةنسرين محمد جميل بني عطا60106834

دكتور صيدلةمجد موفق عبدالمجيد عربيات61106838

دكتور صيدلةاالء عمر موسى سليمان62106839

دكتور صيدلةديمه عبدالرحمن محمد الهويدي63106840

دكتور صيدلةسجى امجد عبدهللا محاسنه64106855

دكتور صيدلةرفيف جالل علي الجزازين65106856

دكتور صيدلةنور محمد يوسف الصياح66106860

دكتور صيدلةميعاد منصور ذيب حراحشة67106861

دكتور صيدلةانسام حسام محمد الربابعه68106863

دكتور صيدلةمرح احسان وديع عازر69106864



دكتور صيدلةبشار نمر يوسف قاسم70106866

دكتور صيدلةروال هاني محمود الحجي71106867

دكتور صيدلةسماح علي ابراهيم الرواشده72106869

دكتور صيدلةرهف حكمت محمد بني عيسى73106870

دكتور صيدلةفاتنه اكرم محمد بني بكر74106871

دكتور صيدلةدينا مروان محسن القرعان75106875

دكتور صيدلةسلسبيل هايل منور أبودامس76106876

دكتور صيدلةعنود شامخ عارف الزعبي77106879

دكتور صيدلةهديل محمد غالب ابوطالب78106880

دكتور صيدلةالزهراء مخلد عوده الطوالبه79106881

دكتور صيدلةحنين نبيل محمد العلي80106883

دكتور صيدلةحال روحي عادل محمود81106884

دكتور صيدلةدياال معروف سليم ربابعه82106886

دكتور صيدلةضبعان باسم ابراهيم المعايطه83106889

دكتور صيدلةالبتول نائل ارشيد العموش84106891

دكتور صيدلةايمان هايل كريم الجراروه85106892

دكتور صيدلةياسمين عادل عبدهللا ادغيش86106895

دكتور صيدلةذكريات بسام بركات فريحات87106897

دكتور صيدلةشيماء خالد احمد العالونه88106898

دكتور صيدلةزينب ناصر حامد التلهوني89106903

دكتور صيدلةرؤى سامى فتحى الحمدان90106904

دكتور صيدلةبيان حماد محمد الخزاعلة91106908

دكتور صيدلةلبنى امجد احمد مصطفى92106910

دكتور صيدلةلبنى ماهر محمد الشيخ يوسف93106912

دكتور صيدلةايمان محمود علي المستريحي94106914

دكتور صيدلةامنه محمد يعقوب الفريحات95106920

دكتور صيدلةروان جهاد علي الشرع96106921

دكتور صيدلةرنيم ثائر خالد الهامي97106924

دكتور صيدلةدعاء زهير سامح بطاينه98106925

دكتور صيدلةصفاء عبدالرؤوف احمد هزايمه99106926

دكتور صيدلةأالء نظام سليمان مريان100107869

دكتور صيدلةبيان عمر طالب الحطاب101108000

دكتور صيدلةزينب سمير محمود القصاص102108783

دكتور صيدلةسرى محمد علي الزعبي103109502

دكتور صيدلةرغد صالح محمد ذياب104109569

دكتور صيدلةعماد أيمن عباس السكافي105109577

دكتور صيدلةشيرين مروان محمد الغرايبه106109646

دكتور صيدلةدعاء موسى احمد الحجه107109649

دكتور صيدلةرزان مروان حسن بدارنه108109659

دكتور صيدلةسعد محمود فخرى عبدهللا109109688

دكتور صيدلةبيان نور الدين نايف القادرى110109691

دكتور صيدلةخالد محمود فخرى عبدهللا111109716

دكتور صيدلةلجين رياض احمد جزر112109801

دكتور صيدلةهبة ايمن شحاده الحمامده113109802

دكتور صيدلةاسراء محمد احمد فريحات114109809

دكتور صيدلةسجى عبد الرؤوف عبد الحليم قاروني115109812

دكتور صيدلةميساء عبد هللا خليل فرح116109815

دكتور صيدلةرزان مصطفى سالم الرحيل117109816

دكتور صيدلةروان هاني جميل الحج قاسم118109827

دكتور صيدلةادهم عبد الرحمن منصور 119109829

دكتور صيدلةديما محمد رمزي قناديلو120109830

دكتور صيدلةوفاء عاطف عبدهللا درادكه121109855

دكتور صيدلةسيف مازن سليمان حجازين122109862

دكتور صيدلةرؤى علي محمد الرشدان123109863

دكتور صيدلةلين هائل محمد محسن124109874

دكتور صيدلةمارالياس نعيم نصرى بحدوشه125109875

دكتور صيدلةشروق نايف بدران جرادات126109879

دكتور صيدلةياسمين حسين احمد زيتون127109880

دكتور صيدلةفريده عماد محمود العياط128109884

دكتور صيدلةاسراء محمود عطا الرفاعي129109885

دكتور صيدلةاسماء احمد محمد القضاه130109890



دكتور صيدلةتقى سمير احمد جمحاوى131109893

دكتور صيدلةسناء امين عليان أبوالسميد132109899

دكتور صيدلةنورا نايل حسن النصيرات133109904

دكتور صيدلةخلود جمال صالح زيده134109906

دكتور صيدلةداره محمد عبدالقادر شرادقه135109908

دكتور صيدلةدعاء محمد مصطفى الشرمان136109911

دكتور صيدلةسلسبيل نضال طايل المقابله137109914

دكتور صيدلةريم موسى سليم عالونه138109917

دكتور صيدلةمنار محمود ابراهيم الجراح139109922

دكتور صيدلةتسنيم غسان حمزه عبدالقادر140109924

دكتور صيدلةمنار عمر احمد عالونه141109925

دكتور صيدلةديما زكريا اشتيوى يوسف142109927

دكتور صيدلةمهند مصطفى عيسى المصرى143109928

دكتور صيدلةاماني غالب محمد بني حمد144109929

دكتور صيدلةهيا جبر علي االخرس145109936

دكتور صيدلةدانيه احمد محمد المفالحه146109938

دكتور صيدلةاسالم روحي رفيق شويكي147109939

دكتور صيدلةعبدهللا زهير محمد بندر148109945

دكتور صيدلةروند عمران اكرم احمد149110804

دكتور صيدلةهيثم صالح يوسف العتوم150112101

دكتور صيدلةسلسبيل محمد حسن مراشده151115251

دكتور صيدلةعبد العزيز فؤاد محمود عبد العظيم152121586

دكتور صيدلةياسمين نعمان عبد هللا العزاوي15389226

دكتور صيدلةحنين محمد امين الخوالده15496541

دكتور صيدلةآيات شحادة برد القمصة15599543

دكتور صيدلةسيف الدين نصر سالم يوسف15699958

علوم طب األسنان المساندةاالء ياسين ابراهيم عبابنه15792603

علوم طب األسنان المساندةحنين عمر محمد ابوعوده158107199

علوم طب األسنان المساندةافنان قسيم محمد الدقامسه159110400

علوم طب األسنان المساندةاسراء محمد سعود الخشان160113214

علوم طب األسنان المساندةشيرين عامر علي مومني161113229

علوم طب األسنان المساندةوعد عثمان يوسف العوايشه162113879

علوم طب األسنان المساندةسالم ابراهيم محمد علي الخليل163114478

علوم طب األسنان المساندةتيماء محمد شاتي الرياحي164114783

علوم طب األسنان المساندةرزان فراس محمد خالد صباحين165115837

علوم طب األسنان المساندةنفين علي احمد ابورزق166116977

علوم طب األسنان المساندةبالل حسين محمد الموسى167121596

علوم طب األسنان المساندةناديا اسامه فوزات ابودلو168113430

علوم طب األسنان المساندةتسنيم هشام محمد ابوسمور169113880

علوم طب األسنان المساندةوئام عمر خلف البطاينه170115182

علوم طب األسنان المساندةنجوى حامد عليان شموط171115836

علوم طب األسنان المساندةحال محمد عيد بني هاني172116938

علوم طب األسنان المساندةراغده قيس فالح مهيدات173133915

اإلسعاف والطوارئمهدي حسين مهدي آل رمضان17460416

اإلسعاف والطوارئفوزان  أحمد  محمد أكبر175102822

التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

تكنولوجيا األشعةاروى محمد حسن غريز195043

تكنولوجيا األشعةعبدالرحمن جالل احمد مريان298878

تكنولوجيا األشعةعمار احمد محمد الصالح3106054

تكنولوجيا األشعةسلسبيل محمد صالح الجوارنه4107424

تكنولوجيا األشعةبدور راشد عبد اللطيف راشد السندي5108908

تكنولوجيا األشعةعلي اسياكو  6108918

تكنولوجيا األشعةعبدهللا موفق محمود الملكاوي7110604

تكنولوجيا األشعةلجين زيدون اسعد الغول8111785

تكنولوجيا األشعةصهيب محمد غازي العنكسوري9111888

تكنولوجيا األشعةقصي امجد فايز بني حمدان10112008

تكنولوجيا األشعةصالح الدين عادل صالح الدين العنيزي11112296

تكنولوجيا األشعةحياه مصطفى صالح نوافله12112457
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تكنولوجيا األشعةسالي محمد زهير شرشير13112458

تكنولوجيا األشعةعبدالرحمن مازن عبدالرحمن بيبرص14112459

تكنولوجيا األشعةمؤمن عزام سليمان مقابله15112460

تكنولوجيا األشعةبيان محمود ذياب الشرمان16113181

تكنولوجيا األشعةمحمود زهير محمود عبيدات17113234

تكنولوجيا األشعةسائده ماجد احمد النعيمي18113307

تكنولوجيا األشعةروان سعد عبدهللا الجبالي19113309

تكنولوجيا األشعةاحمد هشام علي قواسمه20113310

تكنولوجيا األشعةرافت جميل خالد شهاب21113382

تكنولوجيا األشعةاسراء محمد نوفل الشريف22113664

تكنولوجيا األشعةساره ايمن عدنان عبدالوهاب23113947

تكنولوجيا األشعةاسالم سلطان يوسف كليب24113959

تكنولوجيا األشعةبالل محمد خيري العتال25113960

تكنولوجيا األشعةرغد رياض احمد عطار26113965

تكنولوجيا األشعةضحى مشهور سلمان البشارات27113966

تكنولوجيا األشعةاالء رومي محمد ملكاوي28114452

تكنولوجيا األشعةسوار عمر حسين العفيف29114460

تكنولوجيا األشعةماجده عزام يعقوب الزعبي30114473

تكنولوجيا األشعةجهاد امجد محمد قطيش31114726

تكنولوجيا األشعةمالك غسان عقله زياده32114826

تكنولوجيا األشعةماجده قاسم احمد بني عامر33114827

تكنولوجيا األشعةساره مصطفى عبدالرحمن الطعاني34114844

تكنولوجيا األشعةاحمد رائد خالد الحتامله35114845

تكنولوجيا األشعةايه محمد عيسى الدغيم36114949

تكنولوجيا األشعةاريج يوسف سليمان الشرمان37114997

تكنولوجيا األشعةشيماء زيد محمد عضيبات38115031

تكنولوجيا األشعةمحمد احمد محمد عمايره39115120

تكنولوجيا األشعةمحمد ايمن فؤاد النمرات40115152

تكنولوجيا األشعةالعنود احمد ابراهيم الصمادى41115216

تكنولوجيا األشعةاسراء محمد صالح بني مرعي42115264

تكنولوجيا األشعةغيداء رضوان احمد الزقيبه43115512

تكنولوجيا األشعةوئام جعفر حسن عساسفه44115518

تكنولوجيا األشعةقصي عبدالسالم محمد خروبي45115534

تكنولوجيا األشعةقصي محمد مفلح الخرابشه46115566

تكنولوجيا األشعةشذى محمود فؤاد غباشنه47115872

تكنولوجيا األشعةهدايه محمد علي الزغول48115918

تكنولوجيا األشعةخالد رائد خالد الحتامله49116003

تكنولوجيا األشعةمحمود محمد احمد الغزاوي50116677

تكنولوجيا األشعةغيث عبدالرؤوف محمد عبيدات51116721

تكنولوجيا األشعةاسامه هاني امين غانم52116830

تكنولوجيا األشعةثامر احمد علي مستريحي53124427

تكنولوجيا األشعةاسراء محمد عيد المشاقبه54108889

تكنولوجيا األشعةابرار السيد عباس عطية  عباس محمد55110737

تكنولوجيا األشعةسجود حمزه عناد الفالح56113308

تكنولوجيا األشعةصالح الدين عادل مصطفى عذاربه57114582

تكنولوجيا األشعةمريم محمد ابراهبم العطار58114672

تكنولوجيا األشعةبراءه ابراهيم محمد بني مفرج59114675

تكنولوجيا األشعةاماني ياسر محمد خطاطبه60114725

تكنولوجيا األشعةاحمد حسن محمد خطاطبه61114843

تكنولوجيا األشعةرغد علي محمد جرادات62115103

تكنولوجيا األشعةأحمد غالب محمد العرقان63115756

تكنولوجيا األشعةتيماء يحيى عبدهللا الجبالي64116570

تكنولوجيا األشعةرهام عصرى احمد بدارنه65116904

تكنولوجيا األشعةروجينا جوهر محمد صبيحات66116942

تكنولوجيا األشعةاسراء علي قاسم ابولباد67116961

تكنولوجيا األشعةاسيل فيصل عبد الرحيم الشديفات68116965

تكنولوجيا األشعةعبدالمنعم فيصل علي الداود69121273

تكنولوجيا األشعةنوره محمد حامد دنون70127460

تكنولوجيا األشعةتسنيم ايمن خالد ابوزر71135001

العالج الوظيفيحمزه عبدالسالم حسين عكور7293678

العالج الوظيفيزكريا احمد محمد اسماعيل73100215



العالج الوظيفينايف  محمد حسن العنزي74104772

العالج الوظيفيسبأ باسم عواد ابوعاشور75107836

العالج الوظيفيلميس بسام يوسف الخضر76111836

العالج الوظيفينادر علي داود العباسي77111837

العالج الوظيفيسندس عبدالناصر احمد درويش78111871

العالج الوظيفيرؤى علي عبدهللا الغندور79113070

العالج الوظيفيدعاء محمد عبدالمجيد خراشقه80113811

العالج الوظيفيالنا قاسم محمد العقيلي81113815

العالج الوظيفيدياال فخرى علي الحلو82113818

العالج الوظيفيفرح جمال منصور منسي83113894

العالج الوظيفيناديه احمد نايف قاسم84115238

العالج الوظيفيبتول فتحي اسعد مسلماني85115580

العالج الوظيفينسرين زياد ياسر خمايسي86115802

العالج الوظيفيخليل حسن محمد الكسواني87115900

العالج الوظيفياحمد علي عبدالرحمن الربابعه88115941

العالج الوظيفيديانا جمال قاسم بشير89116395

العالج الوظيفيسندس عاهد عبد الرازق وتد90116411

العالج الوظيفيذكرى عياده عفات العنزي91112687

العالج الوظيفيمحمد عبدالخالق محمد  بني مرعي92112799

العالج الوظيفيتغريد عبدهللا عياش الخالدي93114015

العالج الوظيفيفاطمة حسين أحمد المدوب94115604

العالج الوظيفيصفا عادل مصطفى سليمان95115798

التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

البصرياتدينا عطيه عبد الحميد النجار1104758

البصرياتامل سامي فضل ابوعباس2107416

البصرياتعرين احمد خضر قرباع3110626

البصرياتطارق زياد محمد عكور4110669

البصرياتسيمى محمود محمد سعيد ابو ريا5110676

البصرياتساره رضوان عبد الحافظ التميمي6110681

البصرياتهنا سمير وديع عويس7110682

البصرياتسالي موفق محمود الشقران8110684

البصرياتسناء خالد عبدالقادر القضاه9111937

البصرياتايمان انور فالح معايعه10112196

البصرياتبيان امين عبدهللا الدراس11112197

البصرياتساره محمد طالل الدويك12112198

البصرياتعمر توفيق نبهان ابو غوش13112393

البصرياتحنان محمد أمير رصرص14112669

البصرياتبراءه بالل محمد جوابره15112671

البصرياتايات عصام محمد بني ياسين16112672

البصرياتساره فتحي يونس مسعد17112673

البصرياتسجاء هادي سلمان البعول18113228

البصرياتنور حسين خالد الحمزه19113501

البصرياتدعاء خالد محمد عثمان20114088

البصرياتسجود حسام الدين مصطفى شلهوب21114090

البصرياتعبدهللا ياسر قاسم نقاوه22114091

البصرياتالنا محمد فرحان القضاه23114141

البصرياتغدير عايش امين عالونه24114142

البصرياترغد سلطان امين عتوم25114143

البصرياتكنانه زياد احمد الطويسي26114508

البصرياتاسحار عمر محمود المومني27114806

البصرياتأسيل محمد عبدالحافظ صمادي28114807

البصرياتعبدهللا محمد امين عبدهللا  ابوعبيله29115022

البصرياتحسام حربي محمد خشان30115189

البصرياتحنين احمد فالح العزام31115258

البصرياتهبةهللا علي محمد خناطله32115300

البصرياتلجين باسم خالد المناصره33115422

البصرياتضحى احمد عبدالنعيم مستريحي34115603

البصرياتراما عبد الرحمن احمد سالمة35115784
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البصرياتعمر محمد عصام محاميد36115913

البصرياتقيس جبر طلعت الوهر37116532

البصرياتزيد محمد عبدالكريم المهيرات38112195

البصرياتعروب نزال حمد ابوشريف39114092

البصرياتنور فؤاد فضل عيد40135199

القبالةسناء محمود احمد عمر      4192532

القبالةسندس حربي علي الشحادات42110056

القبالةصفاء عوني محمود مغاري43112951

القبالةديمه عبدالمهدى محمد صوالحه44114067

القبالةحنين محمد سالم الشرمان45114193

القبالةوالء نصري خالد سليمان46115762

القبالةمالك صقر محمود حسن47114169

القبالةانعام محمد عبدالرحمن القريشي48114282

القبالةرغد احمد محمود جرادات49114449

القبالةامنه صالح يوسف ابوزينه50114979

القبالةضياء عمر محمد عباس51115392

القبالةدنيا محمد احمد الصمادي52115393

القبالةربى رافع ناصر دحادحة53135141

اإلسعاف والطوارئوائل عطاهلل عطيه المرعشي54102830

اإلسعاف والطوارئعبدهللا حسن جواد الهليل55108282



التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

العلوم الطبية المخبريةشهد زياد جابر سريس195047

العلوم الطبية المخبريةايمان محمدخير ابراهيم عبنده2100540

العلوم الطبية المخبريةفلك ضرار احمد السلمان3101232

العلوم الطبية المخبريةلينا تيسير محمد صافي4105985

العلوم الطبية المخبريةساجده رائد عبدهللا بني يونس5105994

العلوم الطبية المخبريةحاتم ماجد سليم الجديتاوى6106992

العلوم الطبية المخبريةسلمى عبد الوهاب عبد القادر نفاع7108746

العلوم الطبية المخبريةديما وليد حسن الزعبي8108750

العلوم الطبية المخبريةمنتصر ماهر يوسف عمرو9108771

العلوم الطبية المخبريةآيات موسى محمد أبوزيد10108787

العلوم الطبية المخبريةنور حمزة علي مريان11108801

العلوم الطبية المخبريةاحمد اسامه محمد أبوعوض12108834

العلوم الطبية المخبريةلمى حسني احمد الزعبي13108837

العلوم الطبية المخبريةهناء احمد موسى العواد14108846

العلوم الطبية المخبريةعمار احمد محمود بني عامر15108848

العلوم الطبية المخبريةمحمد رائد محمد الدويرى16108851

العلوم الطبية المخبريةليندا رافت اسماعيل صبح17111997

العلوم الطبية المخبريةبدر عبدهللا عمر معروف18111999

العلوم الطبية المخبريةسالي فهد نمر ايوب19112001

العلوم الطبية المخبريةنتالي عاطف جميل بنوره20112003

العلوم الطبية المخبريةاالء ايسر توفيق حمدان21112006

العلوم الطبية المخبريةدانا فاروق سليم حداد22112007

العلوم الطبية المخبريةايه عبدالمنعم محمد جبيلي23112194

العلوم الطبية المخبريةمنار مدحت شوكت عرجه24112207

العلوم الطبية المخبريةعروب ماجد محمد غيظان25112295

العلوم الطبية المخبريةدانا طارق محمد عوني النابلسي26112389

العلوم الطبية المخبريةريما عصام محمد حواء27112455

العلوم الطبية المخبريةصفاء جميل شكرى قواسمي28112456

العلوم الطبية المخبريةالمنذر عاطف محمود الطاهات29112461

العلوم الطبية المخبريةايمان عدنان احمد الرفاعي30112670

العلوم الطبية المخبريةمالك احمد علي مطالقه31112756

العلوم الطبية المخبريةبلقيس ابراهيم خليل جفال32112761

العلوم الطبية المخبريةغدير طالل محمد الضابط33112828

العلوم الطبية المخبريةهيا حسين علي الحجي34112832

العلوم الطبية المخبريةساره سفيان حسن ابوزيد35112833

العلوم الطبية المخبريةميس نادر لطفي السعيد36112835

العلوم الطبية المخبريةنفين ثابت منصور العمرى37112897

العلوم الطبية المخبريةبشار توفيق عفيف عواد38112959

العلوم الطبية المخبريةرهام احمد منصور الربيع39112960

العلوم الطبية المخبريةشفى منصور عايش الصمادى40112961

العلوم الطبية المخبريةلجين سعيد جبر بركات41112962

العلوم الطبية المخبريةاماني احمد سالم البطران42113013

العلوم الطبية المخبريةرحمه مازن عبدهللا الغرايبه43113020

العلوم الطبية المخبريةشيرين عمر ابراهيم عثامنه44113040

العلوم الطبية المخبريةايالف عبدالستار خليل غرايبه45113078

العلوم الطبية المخبريةهناء عبدالكريم حسين العمري46113180

العلوم الطبية المخبريةتيما رائد محمد رواشده47113225

العلوم الطبية المخبريةنورا احمد حسين عبابنه48113301

العلوم الطبية المخبريةسحر باسل عارف بني ياسين49113302

العلوم الطبية المخبريةساره خليل قاسم طلفاح50113364

العلوم الطبية المخبريةمريم توفيق حسين كيوان51113386

العلوم الطبية المخبريةرنيم محمد عبد ابوجويد52113398

العلوم الطبية المخبريةايه وليد محمود ابوطبنجه53113400

العلوم الطبية المخبريةامل اسامه ناصر الطعامنه54113464

العلوم الطبية المخبريةتسنيم وليد خليل الدرابسه55113486

العلوم الطبية المخبريةروان مامون محمد المومني56113509

العلوم الطبية المخبريةحنين يوسف علي الزعبي57113542

21/4/2019االحد  

3:00-1:30:الوقت
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العلوم الطبية المخبريةانوار مسلم صالح العويصي58113582

العلوم الطبية المخبريةغزل بدر محمد الشلول59113584

العلوم الطبية المخبريةهبه حسن محمود البرقاوى60113585

العلوم الطبية المخبريةافنان عبدهللا موسى عبابنه61113616

العلوم الطبية المخبريةرغد ابراهيم ادريس العمري62113626

العلوم الطبية المخبريةسجى عوني يوسف بصول63113810

العلوم الطبية المخبريةرندى وائل محمود عنانزه64113816

العلوم الطبية المخبريةاحالم فوزي سليمان الغرايبه65113881

العلوم الطبية المخبريةسجى حسن يوسف مسعود66114003

العلوم الطبية المخبريةشفاء االسالم عمر قاسم المصري67114089

العلوم الطبية المخبريةايه سلطان احمد النعيمات68114196

العلوم الطبية المخبريةوالء عيسى حسن الشويات69114202

العلوم الطبية المخبريةلبنى موفق محمد المومني70114355

العلوم الطبية المخبريةياسمين مفيد حلمي شوبكي71114501

العلوم الطبية المخبريةحال احمد محمد عبيدات72114594

العلوم الطبية المخبريةاماني تيسير محمد ابوعبيد73114717

العلوم الطبية المخبريةوالء حسين احمد بني هاني74114718

العلوم الطبية المخبريةرهف محمد فالح الزبون75114719

العلوم الطبية المخبريةسيرين حسين محمود فريحات76114721

العلوم الطبية المخبريةايثار معتصم محمد بني عمر77114723

العلوم الطبية المخبريةساجده مامون سليمان المومني78114777

العلوم الطبية المخبريةبلقيس رائد احمد العليمات79114824

العلوم الطبية المخبريةرحمه محمد موسى حسين80114825

العلوم الطبية المخبريةاسيل مروان موسى ملكاوي81114876

العلوم الطبية المخبريةحنين محمود محمد الزغول82114904

العلوم الطبية المخبريةريما خالد عبدهللا الخلف83114939

العلوم الطبية المخبريةحنين ياسر احمد الرشايده84114941

العلوم الطبية المخبريةآيه سليمان احمد ابومعيتق85114945

العلوم الطبية المخبريةنهى فؤاد حسين ابوالعدس86114946

العلوم الطبية المخبريةرانيا عبدهللا سالم السمامعه87115117

العلوم الطبية المخبريةهديل محمد احمد الخطاطبه88115118

العلوم الطبية المخبريةشفاء نضال موسى عيادات89115132

العلوم الطبية المخبريةساره طالب قاسم بني ياسين90115151

العلوم الطبية المخبريةحال محمود علي دوقراني91115181

العلوم الطبية المخبريةبيان حسن احمد العمري92115185

العلوم الطبية المخبريةاسيل فالح يوسف الموسى93115213

العلوم الطبية المخبريةبلقيس احمد محمد عنانزه94115215

العلوم الطبية المخبريةاحمد سليمان محمد المومني95115257

العلوم الطبية المخبريةاالء خضر قاسم بني فياض96115262

العلوم الطبية المخبريةريم رياض سالم باجبير97115353

العلوم الطبية المخبريةفرح يوسف درويش الخليل98115421

العلوم الطبية المخبريةسيرين خالد طالل الوقفي99115477

العلوم الطبية المخبريةساره خلدون خليل عبويني100115540

العلوم الطبية المخبريةهبه محمد صالح الرحاحله101115624

العلوم الطبية المخبريةزينب حسين مفلح بطاينه102115639

العلوم الطبية المخبريةمؤيد محمد علي زريقات103115830

العلوم الطبية المخبريةياسمين محمد عقله العظيمات104115877

العلوم الطبية المخبريةابراهيم عادل محمود الحسينات105115990

العلوم الطبية المخبريةرؤى خالد سعيد حالوه106116510

العلوم الطبية المخبريةرهام ياسر محمود شيخه107116620

العلوم الطبية المخبريةرزان نايف محمد ابوليمون108116933

العلوم الطبية المخبريةشيرين نبيه احمد المومني109117010

العلوم الطبية المخبريةعمر محمد ناجي الزعبي110121243

العلوم الطبية المخبريةحسام نور محمد بني حمد11164305

العلوم الطبية المخبريةشحاده فاروق احمد طناش11270387

العلوم الطبية المخبريةاسامه محمد بدر زايد  صوالحه11398713

العلوم الطبية المخبريةهتوف محمد محمود مسالمة11498755

العلوم الطبية المخبريةعبدهللا محمد عوده الشرعه11598778

العلوم الطبية المخبريةبتول احسان طالق عبابنه11698791

العلوم الطبية المخبريةمحمود ابراهيم محمد العلي117103675

العلوم الطبية المخبريةاميره نوفان حسني فريحات118105972



العلوم الطبية المخبريةمجد محمد حسين المصطفى119107417

العلوم الطبية المخبريةعثمان شيهو غربا 120108823

العلوم الطبية المخبريةعمار احمد محمود بني عامر121108848

العلوم الطبية المخبريةرؤى عبدهللا ابراهيم كنعان122111835

العلوم الطبية المخبريةنصري جابي نصري ابوسعدة123111852

العلوم الطبية المخبريةرغد فخري احمد ابوعلوان124112291

العلوم الطبية المخبريةيارا محمد تيسير سوسان125112454

العلوم الطبية المخبريةشذا عبدالكريم محمد جبر126112674

العلوم الطبية المخبريةنسرين فاخر احمد الشرع127112757

العلوم الطبية المخبريةنوال عماد علي الكايد128112759

العلوم الطبية المخبريةذكرى حمزه علي الوديان129112898

العلوم الطبية المخبريةأمل محمد محمد القيشاوي130113014

العلوم الطبية المخبريةسماح احمد فضل العمرى131113039

العلوم الطبية المخبريةرهف خالد ارشيد الخزاعلة132113475

العلوم الطبية المخبريةرنا مروان محمد بني عمر133113505

العلوم الطبية المخبريةثراء راشد محمد المومني134113512

العلوم الطبية المخبريةآيه وليد فالح الشوحه135114453

العلوم الطبية المخبريةصبا سليمان ناصر الذيابات136114487

العلوم الطبية المخبريةاسيل عبداالله يوسف الزيناتي137114905

العلوم الطبية المخبريةدالي خلدون حمدي بنيان138114942

العلوم الطبية المخبريةشادن قاسم هالل النعيمي139114943

العلوم الطبية المخبريةآالء نبيل محمد المومني140114944

العلوم الطبية المخبريةرحيق مهند عاطف عبيدات141114948

العلوم الطبية المخبريةهديل سعيد حامد عبيدات142114996

العلوم الطبية المخبريةهديل فايق عبدالمجيد السالمات143115030

العلوم الطبية المخبريةنيروز خالد محمد الشنيقات144115096

العلوم الطبية المخبريةمعاذ اكرم محمد القاسم145115214

العلوم الطبية المخبريةحنين عبدالناصر محمد المصري146115474

العلوم الطبية المخبريةنهى خالد عبدالعزيز الشريف147115911

العلوم الطبية المخبريةكرم هللا صالح موسى ابوخميس148115944

العلوم الطبية المخبريةمازن انور نمر قبيعه149116409

العلوم الطبية المخبريةشفاء محمد سليمان جرادات150116492

العلوم الطبية المخبريةحسين عبدهللا حسين ابوسند151116610

العلوم الطبية المخبريةغيداء اياد محمد ملكاوي152116715

العلوم الطبية المخبريةسليمان عماد ابراهيم حسين153116783

العلوم الطبية المخبريةلؤي محمد رشاد موسى السوقي154116788

العلوم الطبية المخبريةسميره عبدالهادي محمد وجيه الحمصي155116829

العلوم الطبية المخبريةنسرين انور احمد ابوعواد156116945

العلوم الطبية المخبريةروان خلدون مصطفى جرادات157116989

العلوم الطبية المخبريةياسمين محمد سعيد ابو الحسن158120837

العلوم الطبية المخبريةوسن يوسف محمد علي المحتسب159135120

العلوم الطبية المخبريةمحمود خالد محمود الذيابات16067704

االدارة والسياسات الصحيةرناد  ينال احمد راتب محفوظ16197445

االدارة والسياسات الصحيةنانسي محمد محمود الدويكات162101267

االدارة والسياسات الصحيةاماني منتصر محمد مهانوه163112213

االدارة والسياسات الصحيةاميره محمد عبدهللا ابوالرب164113507

االدارة والسياسات الصحيةسماح محمود محمد البشير165113508

االدارة والسياسات الصحيةعرين ناصر نعمان رشيد166113511

االدارة والسياسات الصحيةرغد زهير احمد بني ملحم167114506

االدارة والسياسات الصحيةغيداء عبدهللا محمود خزاعله168114509

االدارة والسياسات الصحيةخوله علي محمد بني مصطفى169114511

االدارة والسياسات الصحيةحنين مهيوب محمد الفرج170114512

االدارة والسياسات الصحيةاميره محمود عارف هياجنه171114513

االدارة والسياسات الصحيةاسما احمد عبدهللا عيد172114609

االدارة والسياسات الصحيةتيماء عماد حسن شكور173115239

االدارة والسياسات الصحيةهيا خالد سهيل شموط174116507

االدارة والسياسات الصحيةميس احمد محمد الغزاوى175116867



التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

االدارة والسياسات الصحيةفرح احمد رمضان ابوغوش193442

االدارة والسياسات الصحيةخليل حسن خليل االصفر2110353

االدارة والسياسات الصحيةوالء ابراهيم عبدالجبار الجسمي3110746

االدارة والسياسات الصحيةمرام طريف عبدالكريم العتوم4111838

االدارة والسياسات الصحيةمجد بسام محمد غوانمه5115878

االدارة والسياسات الصحيةتيماء اسعد محمد الشرع6116566

االدارة والسياسات الصحيةبتول عوده عبدالكريم الفاضل7116683

االدارة والسياسات الصحيةخالد عبدهللا صالح المومني8122623

االدارة والسياسات الصحيةروان فتحي خليل الزغيالت9122629

تكنولوجيا صناعة األسنانايمن نواف ربحي حمدان1086064

تكنولوجيا صناعة األسنانمحمد احمد يوسف العباده1192602

تكنولوجيا صناعة األسنانبهاء محمد سفيان  عبد المجيد  الطويل12110391

تكنولوجيا صناعة األسنانشادي عزام احمد االخرس13111822

تكنولوجيا صناعة األسنانمازن جهاد امين الحامد14111867

تكنولوجيا صناعة األسنانراما احمد قاسم بني عامر15112150

تكنولوجيا صناعة األسنانوالء ابراهيم سليمان اليوسف16112154

تكنولوجيا صناعة األسنانوعد فيصل  صباغ17112372

تكنولوجيا صناعة األسنانمرح وائل عادل اشنينه18112373

تكنولوجيا صناعة األسنانعمار احمد عصام جرادات19112603

تكنولوجيا صناعة األسنانعروب منيب ياسين الحسبان20112607

تكنولوجيا صناعة األسنانحمزه نضال ضيفاهلل اغا21112611

تكنولوجيا صناعة األسنانحمزه ابراهيم راضي شحروري22112728

تكنولوجيا صناعة األسنانشذا محمد حامد القضاه23112872

تكنولوجيا صناعة األسنانعبدهللا عمر خيري العتال24112952

تكنولوجيا صناعة األسناناسيل خليل ابراهيم شيخه25112985

تكنولوجيا صناعة األسنانلينا حسني حمزه عبدالقادر26113204

تكنولوجيا صناعة األسنانروجينا طالل توفيق النمرى27113205

تكنولوجيا صناعة األسنانربى محمد امين حسين الحامد28113230

تكنولوجيا صناعة األسنانبراءه احمد خلف ابوجوهر29113251

تكنولوجيا صناعة األسنانمرح احمد ابراهيم الحويطي30113349

تكنولوجيا صناعة األسناناريج بسام كمال البكرى31113350

تكنولوجيا صناعة األسنانبنان علي سليم عريقات32113351

تكنولوجيا صناعة األسنانتهاني عطاهللا بخيت المساعيد33113352

تكنولوجيا صناعة األسنانامل عثمان ناصر بني احمد34113353

تكنولوجيا صناعة األسنانريم عقيل مرشد المشاقبه35113355

تكنولوجيا صناعة األسنانرئيسه بالل صالح زيتون36113356

تكنولوجيا صناعة األسنانعبدهللا محمد مصطفى المومني37113358

تكنولوجيا صناعة األسنانساجده محمد محمود قريناوى38113359

تكنولوجيا صناعة األسناناسيل خالد فارع جرادات39113366

تكنولوجيا صناعة األسنانعمار خالد بشير الجراح40113588

تكنولوجيا صناعة األسنانعبدهللا اسامه عبدهللا عثمان41114597

تكنولوجيا صناعة األسنانافراح معن عبدالكريم الجراح42114781

تكنولوجيا صناعة األسناناالء عمر محمد ابوفروه43114782

تكنولوجيا صناعة األسنانفائزه محمد ثاني نن44114937

تكنولوجيا صناعة األسنانزينب فواز موسى عتوم45114980

تكنولوجيا صناعة األسنانرؤيا يوسف عطيه العالونه46114981

تكنولوجيا صناعة األسنانتيماء خالد صالح شخاتره47115014

تكنولوجيا صناعة األسناناروى محمد عون مصطفى الشهاب48115015

تكنولوجيا صناعة األسنانحنان موفق احمد عبدالرحمن49115051

تكنولوجيا صناعة األسنانتمارا كامل خليل جمعة50115072
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تكنولوجيا صناعة األسنانراويه تحسين كايد الرواشده51115099

تكنولوجيا صناعة األسنانمحمد واصف محمد الوحشات52115285

تكنولوجيا صناعة األسنانزين علي سليمان الغزو53115330

تكنولوجيا صناعة األسنانرهف ماجد محمد شطناوى54115383

تكنولوجيا صناعة األسنانراشد علي سليمان الكعابنه55115482

تكنولوجيا صناعة األسنانهنادي نايف يوسف ابوريان56115739

تكنولوجيا صناعة األسنانايناس احمد محمد الملكاوي57115870

تكنولوجيا صناعة األسنانهيا احمد محمد عالونه58115882

تكنولوجيا صناعة األسنانزينب عبدهللا احمد طحيفة59115915

تكنولوجيا صناعة األسنانلين خالد عبداللطيف زيد الكيالني60115963

تكنولوجيا صناعة األسنانديمه احمد محمود عمري61115998

تكنولوجيا صناعة األسنانحسن فريد حسن دراوشة62116248

تكنولوجيا صناعة األسنانغاليه مصطفى حمدي الهندي63116357

تكنولوجيا صناعة األسناندانة محمد شحادة خليل64116585

تكنولوجيا صناعة األسنانياسمين فضل هللا عبدهللا القرعان65116630

تكنولوجيا صناعة األسنانلؤلؤة بسام محمد كساسبة66116669

تكنولوجيا صناعة األسنانأيه أحمد عزام بني هاني67116698

تكنولوجيا صناعة األسنانمرح جبر عبدهللا غريز68116794

تكنولوجيا صناعة األسنانامنه رعد اسماعيل الكايد69116889

تكنولوجيا صناعة األسنانرهف محمد فضل هللا السليم70116911

تكنولوجيا صناعة األسنانفارس سفيان توفيق المومني71116970

تكنولوجيا صناعة األسناننبيل ناصر محمد ابوراشد72116978

تكنولوجيا صناعة األسنانآالء قاسم محمد ابوعالوي7397042

تكنولوجيا صناعة األسنانصالح عز الدين شاكر مومني7497399

تكنولوجيا صناعة األسنانعماد حكمات احمد عالونه75107159

تكنولوجيا صناعة األسنانفاطمة عارف عبد الرحمن قمبر العمر76110376

تكنولوجيا صناعة األسنانايه نبيل طه طه77112151

تكنولوجيا صناعة األسنانليالي نضال علي ادريس78112153

تكنولوجيا صناعة األسنانماريا عبدهللا عويد العنزي79112605

تكنولوجيا صناعة األسنانمأمون سعيد عثمان حوراني80113543

تكنولوجيا صناعة األسناننبأ احمد محمد الجبالي81114838

تكنولوجيا صناعة األسنانتقى بشير عودة الخوالدة82115256

تكنولوجيا صناعة األسنانمجد كرم مطاوع العامودي83116249

تكنولوجيا صناعة األسنانرؤى بومدين علي ابوالفول84116523

تكنولوجيا صناعة األسنانمالك بالل يوسف ابوزيتون85116699

تكنولوجيا صناعة األسناناحمد لؤي محمود عادى86116731

تكنولوجيا صناعة األسنانعبدهللا يحيى عبدهللا القضاه87116758

تكنولوجيا صناعة األسنانداود وائل داود بسيط88116811

تكنولوجيا صناعة األسنانمعاذ ياسر عمر اسهيله89116843

تكنولوجيا صناعة األسنانسارة سهيل سليم ابوزيد90116858

تكنولوجيا صناعة األسنانسلسبيل عبدهللا علي نصيرات91116890

اإلسعاف والطوارئمنصور عطاهلل عطيه المرعشي92108865

اإلسعاف والطوارئرحاب جاسم محمد الحمود9370270

اإلسعاف والطوارئمحمد عزيز سليمان عالن9498821

اإلسعاف والطوارئانس سعود فهد الذويخ95100139



التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

العالج الطبيعياحمد سعيد معيض القرني188127

العالج الطبيعيسميره سمير حسن البطاينه2107235

العالج الطبيعيفيصل فاتحو  3110383

العالج الطبيعيآيات جمعه منصور سلمان حسن4110685

العالج الطبيعيقاسم عبد الواحد حسن احمد كاظم5110710

العالج الطبيعيسمر أحمد محمود عبدالرؤوف6110713

العالج الطبيعيقصي محمد حامد القضاه7110715

العالج الطبيعيمنى فارع خليفه العامري8110719

العالج الطبيعيمحمد سعود احمد الزعارير9110720

العالج الطبيعيعلياء خالد احمد خريس10112200

العالج الطبيعيجاسم محمد عزام بني هاني11112201

العالج الطبيعيشهد عربي احمد السعدي12112375

العالج الطبيعيحسين علي حبيب سبت13112396

العالج الطبيعيعنان بسام محمد الشديفات14112552

العالج الطبيعيمحمد ماهر محمد عرفه15112675

العالج الطبيعياحمد محمد خليل عاصي16112677

العالج الطبيعيرأفت محمد عبدالرزاق المصري17112678

العالج الطبيعيساره ياسين احمد العجلوني18112679

العالج الطبيعيعبير وليد محمد جادهللا19112681

العالج الطبيعيعبداالله مانع حسين بخيت حشة العجمي20112682

العالج الطبيعيشهد عبدالرحمن ذياب بطارنه21112684

العالج الطبيعيمحمود رائد محمود الشبلي22112685

العالج الطبيعياخالص سداح  23112976

العالج الطبيعياسيل ياسين ابراهيم عبابنه24113034

العالج الطبيعيدانيه نواف ابراهيم الرشود25113807

العالج الطبيعيسمر علي محمود الدالل26113984

العالج الطبيعيوالء جهاد محمود الدالل27114006

العالج الطبيعيذكريات حسن مصطفى ابوكايد28114095

العالج الطبيعيرقيه خالد نواف البواعنه29114447

العالج الطبيعيدانا زياد كايد الهنداوي30114499

العالج الطبيعيفيحاء عمر عبدهللا خزعلي31114898

العالج الطبيعيفاطمه الزهراء عبدالكريم مصباح االحمد32114934

العالج الطبيعينديم عثمان هاني االبراهيم33115023

العالج الطبيعينور احمد مصطفى ابوالذهب34115025

العالج الطبيعيفاطمة عيسى حسين السعيد35115317

العالج الطبيعيباسم محمد حسين طواها36115443

العالج الطبيعيأسيل علي خليل العبسي37115735

العالج الطبيعيبيان ابراهيم سالمة حسن38116009

العالج الطبيعيساجده عاطف محمد عبيدات39116096

العالج الطبيعيشذى حسيب محمود مصاروه40118405

العالج الطبيعيوليد محمد سعيد المقداد4185378

العالج الطبيعياحمد علي عبده الجياتنه4295690

العالج الطبيعيامينو عبدالكريم ممن دي4397475

العالج الطبيعيصبري زنون  4497502

العالج الطبيعياميره عبدهللا طاهر المطر45104760

العالج الطبيعيحنين ابراهيم محمد سماره46107756

العالج الطبيعيمحمد طارق علي الكوامله47108924

العالج الطبيعيشريفه احمد علي الكندري48110708

العالج الطبيعيحمزه بسام محمد كساسبه49111870

العالج الطبيعياحمد عمار علي الخالدى50112683

العالج الطبيعيتيماء محمد محمود السيوف51114928

العالج الطبيعيعبدالرحمن محمد احمد الرحايمه52115024

اإلسعاف والطوارئطاهرة عبد الكريم عبد الواحد محسن53110636

اإلسعاف والطوارئرغد محمدخير يوسف الجوارنه54135193

اإلسعاف والطوارئوالء خليل سعيد الخطيب55135266

3:00-1:30:الوقت
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التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

الهندسة المدنيةفارس هاشم احمد فريجات184928

الهندسة المدنيةحسام ابراهيم حسن ابوغزله291474

الهندسة المدنيةنضر عبدالمطلب محمود عبابنه391588

الهندسة المدنيةاحمد غازي نزال الكركي493906

الهندسة المدنيةمحمد عماد حسين عبيدات595428

الهندسة المدنيةمنقذ سامي احمد بني عامر695549

الهندسة المدنيةياسمين منير عمر ابوسلمه795568

الهندسة المدنيةاحمد عمران سليمان مصطفى899003

الهندسة المدنيةمحمود فيصل عبد الكريم اقصير999139

الهندسة المدنيةسعد مناف محمود التل1099169

الهندسة المدنيةمحمد علي محمد خناطله1199196

الهندسة المدنيةاحمد جميل منصور مغايره12106112

الهندسة المدنيةناصر خالد علي الكساسبه13106115

الهندسة المدنيةعبدهللا سالم عبدالمحسن الرواشده14106124

الهندسة المدنيةعمر عطاهللا مطر مطلق15106133

الهندسة المدنيةرهف هاشم محمد المومني16106152

الهندسة المدنيةمي مهدي انور نصير17106154

الهندسة المدنيةمراد صالح مصطفى رمضان18106157

الهندسة المدنيةحنين احمد عبدالرحمن الخطيب19106160

الهندسة المدنيةمروان ذيب سعد مرجى20106168

الهندسة المدنيةزيد امجد محمد طبيشات21106178

الهندسة المدنيةاسامه احمد محمد الرفاعي22106195

الهندسة المدنيةذكرى لطفي احمد عبيدات23106197

الهندسة المدنيةغيداء خلدون عبدالقادر الحجي24106263

الهندسة المدنيةحسن سليمان حسن عبدهللا25106271

الهندسة المدنيةحمزه راتب عبدالرحمن الحجاوى26106273

الهندسة المدنيةياسمين فتحي ابراهيم عبد النبي27106281

الهندسة المدنيةعبدهللا جعفر ساري نصير28106289

الهندسة المدنيةسيلين فايز احمد عبدهللا29106293

الهندسة المدنيةعمر منير احمد الغرايبه30106300

الهندسة المدنيةطارق موفق علي محمود31108992

الهندسة المدنيةمهدي محمد فؤاد خليفة بني عواد32108996

الهندسة المدنيةأمير معن الشرابي 33108999

الهندسة المدنيةفارس عامر السباعي 34109048

الهندسة المدنيةأنس أمين فخري يونس35109055

الهندسة المدنيةتاال طارق شوكت حدادين36109067

الهندسة المدنيةعبدالرحمن حسان محمود عبيدات37109078

الهندسة المدنيةمنال بهجت عثمان اقطيط38109083

الهندسة المدنيةعبدهللا يعقوب ابراهيم عليان39109085

الهندسة المدنيةتاج الدين زيد خالد الدباس40109106

الهندسة المدنيةراشد جمال يوسف البوز41109122

الهندسة المدنيةمنيب شاكر فهد مقدادى42109126

الهندسة المدنيةغيث عبدالرؤوف سالم ملحم43109137

الهندسة المدنيةمحمد جهاد حلمي العارضه44109146

الهندسة المدنيةمحمد عمر ذيب عزايزه45109159

الهندسة المدنيةعبدالعزيز علي محمد القضاه46109160

الهندسة المدنيةساره زكريا محمود الصمادي47109178

الهندسة المدنيةيعقوب علي يعقوب حمارشه48109312

الهندسة المدنيةمحمد خالد جعمور 49112811

الهندسة المدنيةمحمد ربحي ابراهيم الصبان50113672

الهندسة المدنيةابراهيم نسيم مصطفى عوده51113678

الهندسة المدنيةعبدهللا قاسم حسن الشريده52113915

الهندسة المدنيةيارا خالد سالم الزعبي53114951

الهندسة المدنيةعلي مجدي عطا نصر هللا5482277

الهندسة المدنيةايمن محمود حسن العجلوني5585050

الهندسة المدنيةاحمد علي محمد مقدادي5687486

الهندسة المدنيةاحمد محمد عادل غباري5788599

2:00-12:30:الوقت
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الهندسة المدنيةمحمد زياد محمود حلوش     5891078

الهندسة المدنيةصقر ابراهيم رزق الداود     5993088

الهندسة المدنيةمحمد عبد العال خليل ابو الجديان6095340

الهندسة المدنيةعماد يوسف  عماد التوم6195341

الهندسة المدنيةمحمد نواف خالد السنجالوي6295938

الهندسة المدنيةثائر نضال سميح صايمه6397578

الهندسة المدنيةبشار سمير مفضي البكار6499021

الهندسة المدنيةيزن رسمي صالح ردايده6599080

الهندسة المدنيةانس جمال جميل حجاز6699109

الهندسة المدنيةعباده حسين احمد مومني6799130

الهندسة المدنيةسعد  وضاح  سلمان الخليفة 6899214

الهندسة المدنيةايه فوزي احمد عبيدات69101225

الهندسة المدنيةعبد العزيز قاسم محمد بشابشه70103021

الهندسة المدنيةيزن مهند عزت الحمد71103198

الهندسة المدنيةرزان صالح محمد الربيع72106080

الهندسة المدنيةغيث محمد علي النواصرة73106109

الهندسة المدنيةمحمود احمد علي شطناوي74106110

الهندسة المدنيةعمر فائق طايل عواوده75106111

الهندسة المدنيةبكر عبدالمجيد محمد الشبول76106113

الهندسة المدنيةسرى احمد صالح الضامن77106114

الهندسة المدنيةاحمد كمال الدين حسين بني هاني78106122

الهندسة المدنيةبيان نبيل محمد الجراح79106136

الهندسة المدنيةحسن محمد حسن ربيع80106141

الهندسة المدنيةباسل تيسير سليمان أبوالشعر81106167

الهندسة المدنيةامل امين احمد القضاه82106171

الهندسة المدنيةعامر محمود صالح العكور83106172

الهندسة المدنيةعرين محمد مفلح الشرمان84106174

الهندسة المدنيةسهل عبدالمحسن ابراهيم العزام85106180

الهندسة المدنيةوليد خالد مصطفى قازان86106187

الهندسة المدنيةاحمد حسين موسى عجاينه87106190

الهندسة المدنيةرهف علي حسين العقلي88106192

الهندسة المدنيةمحمود سعد محمود صيام89106201

الهندسة المدنيةحسان ناصر خالد الساكت90106202

الهندسة المدنيةايهاب ايمن محمد الدرايسه91106203

الهندسة المدنيةقيس حسين احمد ملكاوي92106204

الهندسة المدنيةمحمد احمد سليمان حجازي93106209

الهندسة المدنيةبراء يونس محمود النوتي94106214

الهندسة المدنيةمحمد امجد عبدهللا التميمي95106223

الهندسة المدنيةدياال سامر عبدالعزيز العالونه96106231

الهندسة المدنيةطارق ماهر سعيد سويدان97106240

الهندسة المدنيةسيف الدين جهاد راضي مقابله98106243

الهندسة المدنيةمحمد سلطان عبده الربايعه99106244

الهندسة المدنيةقيس ابراهيم عايد الغويري100106252

الهندسة المدنيةخالد امين شحاده القضاه101106258

الهندسة المدنيةعبدهللا مازن فتحي الغالييني102106268

الهندسة المدنيةمعتصم جهاد محمد المرازيق103106270

الهندسة المدنيةباسل هاني محمد العبدالعال104106275

الهندسة المدنيةعبدهللا احمد خالد الهزايمه105106284

الهندسة المدنيةيزن محمد محمد الحراحشة106106288

الهندسة المدنيةمحمد مجدي محمد الخرشة107106295

الهندسة المدنيةريما عبدهللا حسن زامل108106296

الهندسة المدنيةيزن نزار شحاده الزعبي109106361

الهندسة المدنيةمحمد مصطفى توفيق العتوم110106544

الهندسة المدنيةآيه فهيم فرج زايد111107700

الهندسة المدنيةمالك صبحي عمر ابو فوده112108129

الهندسة المدنيةمحمد عبد الكريم ذياب  منصور113108966

الهندسة المدنيةابراهيم مثقال عبدالرحمن عبدالرحمن114108975



الهندسة المدنيةانس ابراهيم سالم الروابده115108981

الهندسة المدنيةفيصل نزار نعيم عرموش116108998

الهندسة المدنيةعبدالسالم عبدالرحمن حسين هنطش117109008

الهندسة المدنيةمنتصر يوسف سالم العبابنه118109033

الهندسة المدنيةعامر محمد فخر الراس 119109043

الهندسة المدنيةاحمد رامي فايز الدلقموني120109047

الهندسة المدنيةبشار سمير سليمان النمري121109050

الهندسة المدنيةقيس طارق فخري ابو الهيجاء122109071

الهندسة المدنيةأنس محمود محمد الطرده123109076

الهندسة المدنيةعمران نائل احمد خضر124109081

الهندسة المدنيةقيس عبدالفتاح خلف جرادات125109084

الهندسة المدنيةاياد مفيد خليل الشقيري126109107

الهندسة المدنيةسعد نبيل عارف حداد127109108

الهندسة المدنيةعامر مرشد عبدالحميد القواسمي128109120

الهندسة المدنيةمحمود عماد محمود خنجر129109149

الهندسة المدنيةمحمد خالد جميل الصمادي130109151

الهندسة المدنيةمهند فوزى مراد عبدالحفيظ131109154

الهندسة المدنيةمنتصر حسين محمد أبولبده132109176

الهندسة المدنيةحسان محمد صالح العمري133109179

الهندسة المدنيةرؤى يوسف محمد العمايره134109181

الهندسة المدنيةمحمد بسام يوسف ابوسيف135109187

الهندسة المدنيةخالد نمر خالد مياس136109351

الهندسة المدنيةسارا غسان علي جماحنه137109535

الهندسة المدنيةبتول مرعي محمود الغادي138111892

الهندسة المدنيةابراهيم حسين محمد فواعير139112019

الهندسة المدنيةمرح ماجد عبدالكريم حمدوني140113671

الهندسة المدنيةاحمد حسين رضا الرواد141113855

الهندسة المدنيةعالء اياد بركات خربوش142113910

الهندسة المدنيةسيف الحق محمد فايز عزام143113972

الهندسة المدنيةعمار اسماعيل محمود نمارنه144114320

الهندسة المدنيةمؤمن عاكف محمد الوحشات145114615

الهندسة المدنيةمحمد شريف حسين بني هاني146114729

الهندسة المدنيةريم عبدالعزيز محمد الحمورى147114952

الهندسة المدنيةالفت سمير فوزي الملكاوي148115078

الهندسة المدنيةمنار ماهر مطر ابوعيشه149115568

الهندسة المدنيةرغد وصفي طالب عبيدات150115832

الهندسة المدنيةمحمود محمد يوسف خنفر151115958

الهندسة المدنيةمحمد عبد العزيز عبد السالم طبيشات152116013

الهندسة المدنيةمحمد محسن عبدهللا جرادات153116924

الهندسة المدنيةاحمد باسم خالد المناصره15488777

الهندسة المدنيةهيا عصام ياسين طشطوش15591529

الهندسة المدنيةباسل جمال عيسى معايعه15691576

الهندسة المدنيةيونس عبد القادر حسن الموسى15795555

الهندسة المدنيةعلي  رسمي علي  ابو عبيله15897819

الهندسة المدنيةبالل محمد ادم محمد ربابعه15999007

الهندسة المدنيةعبدهللا محمد علي هالل المومني16099205

الهندسة المدنيةمحمد عزت عبدالرحيم مقصقص16199213

الهندسة المدنيةرغد صالح سليمان العالونه16299226

الهندسة المدنيةحمزه عمر سعود أبوالسمن163103004

الهندسة المدنيةحمزة مهدي سميح المدموج164103201

الهندسة المدنيةماجد وائل كايد ابريوش165103206

الهندسة المدنيةمصطفى ناصر مصطفى جرادات166103210

الهندسة المدنيةمحمد حسين حامد المومني167103212

الهندسة المدنيةاسيد جمال محمد طيطي168106121

الهندسة المدنيةسيف عبدالمنعم طه طه169106169

الهندسة المدنيةيزن رائد عبد الرفاعي170106225

الهندسة المدنيةعيناء محمد عبدهللا دلقموني171106228

الهندسة المدنيةليث قاسم عبدهللا المومني172108990

الهندسة المدنيةغسان طلحة القباني 173108991

الهندسة المدنيةماجد صفوان عدي 174109016

الهندسة المدنيةحسام طارق سعيد التمام175109040



التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

الهندسة المدنيةخالد عمران سعيد هدايه1109100

الهندسة المدنيةجيانا غالب حسني أبوزينه2109111

الهندسة المدنيةمحمد فخري عبدالرحمن صمادي3109114

الهندسة المدنيةمحمود محمد عواد غنيمات4109152

الهندسة المدنيةاسامه فريز فخرى الترك5109161

الهندسة المدنيةحسن اسماعيل حسن عقيل6109163

الهندسة المدنيةمجدي موفق الريابي 7109186

الهندسة المدنيةعبدالرحمن غسان محمد الزميلي8109506

الهندسة المدنيةنسيبه عمر عبدالصمد الراشد9112025

الهندسة المدنيةجبر عثمان حسين ابوحجلة10112028

الهندسة المدنيةامين محمد سعيد داغستاني 11112035

الهندسة المدنيةكريم ابراهيم عبدالرؤوف خنفر12112040

الهندسة المدنيةعمر باسم عوض يوسف13112297

الهندسة المدنيةعلي حسين محمد الوحوش14112301

الهندسة المدنيةمحمد سليمان احمد ابراهيم15112839

الهندسة المدنيةهيثم حسين فخرى طه16112948

الهندسة المدنيةاثير هاني احمد طالفحه17113056

الهندسة المدنيةمحمد نصر سالم غرايبه18113080

الهندسة المدنيةزيد ماجد خلف االحمد19113674

الهندسة المدنيةاسالم سليم عبداللطيف ابوهمام20113856

الهندسة المدنيةحمزه محمود عيد الفار21113948

الهندسة المدنيةمحمد عدنان علي دقدوق22113951

الهندسة المدنيةرغد بركات محمد عبيدات23114371

الهندسة المدنيةرسيل احمد حسن القضاه24114658

الهندسة المدنيةياقوت احمد عبدالكريم بني عيسى25114730

الهندسة المدنيةايه رضا محمود زواتين26114731

الهندسة المدنيةمروه شاهر مصطفى العريان27115109

الهندسة المدنيةاحمد فتحي مصطفى غبن28115290

الهندسة المدنيةمالك زياد جابر عكور29115521

الهندسة المدنيةعبيده جادهللا محمود شطناوى30115812

الهندسة المدنيةغيداء عبدالرحمن فالح مهيدات31115813

الهندسة المدنيةاسيل عبدهللا علي الجالبنه32115814

الهندسة المدنيةوليد علي صالح غرام33115893

الهندسة المدنيةعبدالرحمن محمد الحسين 34116173

الهندسة المدنيةفالداس بروجس   35131777

الهندسة المدنيةعبدهللا محمد نايف المنايصه3685062

الهندسة المدنيةعبدهللا فتحي محمد فرج هللا3788699

الهندسة المدنيةقيس عبد فواز عالونه3887354

الهندسة الصناعيةهاشم حامد سليمان زريقات3991589

الهندسة الصناعيةاباء غالب فالح مومني4095954

الهندسة الصناعيةمصعب اسحق عبدهللا أبوفارس41100783

الهندسة الصناعيةطارق زياد عبدالكريم قرعيش42103580

الهندسة الصناعيةسرى زهدى سعدى الحانوتي43106572

الهندسة الصناعيةاحمد محمد محمود مقبل44106573

الهندسة الصناعيةتسنيم محمد مفلح الروسان45106598

الهندسة الصناعيةسال فايز يوسف الهنداوي46106602

الهندسة الصناعيةعبير رياض محمد البس47106610

الهندسة الصناعيةلينا فراس صالح النجار48106611

الهندسة الصناعيةساره اياد مصطفى العمري49106626

الهندسة الصناعيةايه وائل محمد البركات50106635

الهندسة الصناعيةفرح هاني عبدالرحمن الغرايبه51107370

الهندسة الصناعيةوعد ايمن زاهي ابوزيتون52107630

الهندسة الصناعيةساره هاني رشيد عرفات53107711

الهندسة الصناعيةمحمد محمود رشيد دلبح54109201

الهندسة الصناعيةوصفيه مروان ابراهيم حسن55109407

الهندسة الصناعيةهند توفيق خليل أبو اصبع56109468

الهندسة الصناعيةيارا رائد جابر حموده57109475

2:00-12:30:الوقت
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الهندسة الصناعيةمحمد عصام نمر الجيوسي58109486

الهندسة الصناعيةساري صخر حلمي مهيار59109488

الهندسة الصناعيةنور صالح سليم عابدين60109489

الهندسة الصناعيةساره عصام نصوح دامر61109501

الهندسة الصناعيةيزن معين اسماعيل العيان62109503

الهندسة الصناعيةاحمد محمد اسحق عويس63109519

الهندسة الصناعيةبراء مأمون محمد اللحام64109525

الهندسة الصناعيةحنين شاهر صبحي قاسم65109528

الهندسة الصناعيةدياال احمد سليمان حماد66109538

الهندسة الصناعيةعمار خالد ابراهيم عياش67109544

الهندسة الصناعيةمنير حميد ناجي الفقيه6891920

الهندسة الصناعيةمحمد عبد الناصر محمد المحمود6995744

الهندسة الصناعيةسيف الدين خليل سليمان عباسي7095872

الهندسة الصناعيةسعدي زهدى سعدى الحانوتي7199616

الهندسة الصناعيةوسيم محمد علي عبابنه7299650

الهندسة الصناعيةفرح خلدون فيصل العجلوني7399653

الهندسة الصناعيةدينا سمير الياس عويس7499655

الهندسة الصناعيةعبد القادر حيدر محمد سعيد الخطيب75100855

الهندسة الصناعيةضياء حسين سالمه نصايره76102925

الهندسة الصناعيةمحمد منصور عبدالقادر الطريني77103533

الهندسة الصناعيةحمزه هاني مذيب الرشدان78103571

الهندسة الصناعيةعبدهللا محمد يوسف بني فواز79106383

الهندسة الصناعيةموفق ماجد محمود خير80106566

الهندسة الصناعيةعاصم منذر يوسف العرايضه81106579

الهندسة الصناعيةمرام غسان انور عويس82106581

الهندسة الصناعيةعمر فضل احمد البدوى83106586

الهندسة الصناعيةجميله ماجد عبدالهادي بنات84106587

الهندسة الصناعيةميرنا عاطف اسحق الحلو85106593

الهندسة الصناعيةمحمد رياض محمد العالونه86106618

الهندسة الصناعيةوليد محمد حمدان حمايده87106621

الهندسة الصناعيةعمر منذر محمد عطار88106634

الهندسة الصناعيةاحمد اسامه محمد درويش89107458

الهندسة الصناعيةبشار يحيى حسين ابو حرب90107595

الهندسة الصناعيةهبة وائل خليل شقير91109452

الهندسة الصناعيةزيد خليل ابراهيم الحمد92109466

الهندسة الصناعيةبراء سعد راشد صالح93109472

الهندسة الصناعيةحسام حسن علي حجازى94109495

الهندسة الصناعيةمحمد يوسف ناجي أبوعبيد95109514

التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

الهندسة الصناعيةالرا وائل سميح شحاده1109531

الهندسة الصناعيةيزن محمد مؤمن حتاحت 2109534

الهندسة الصناعيةسيف الدين حاتم حمدى أبوعيشه3109540

الهندسة الصناعيةاحمد ماجد الزبيدي 4111807

الهندسة الصناعيةعريب عدنان حمزه الشريده5112014

الهندسة الصناعيةفرح فؤاد عبدالعزيز ابوموسى6114187

الهندسة الصناعيةرهف زكي عبدالرحيم الخصاونه7114413

الهندسة الصناعيةحنين خالد حسن ابوعصبه8115067

الهندسة الصناعيةخلود بهجت علي الحجي9115155

الهندسة الصناعيةسجا محمد عليان جوارنه1085463

الهندسة الصناعيةكرمل كمال عبدالقادر أبوسنينه   1191960

الهندسة الصناعيةراكان احمد سالم عجلوني     1292825

الهندسة الصناعيةحمزه عبد هللا يحيى ابو الهيجاء1393505

الهندسة الصناعيةقتيبه وليد موسى عواوده1495841

الهندسة الصناعيةمحمدبشار بدرى علي بطاينه15100644

الهندسة الصناعيةبتول علي فواز الدويري16103503

الهندسة الصناعيةحسين وليد حسين دواس17104548

الهندسة الصناعيةدانه يوسف حسين أبوخالد18106565

الهندسة الصناعيةوعد محمد خير موسى عبيدات19106613

23/4/2019الثالثاء 
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الهندسة الصناعيةيزن رشدى خليل اندراوس20106619

الهندسة الصناعيةبهاء الدين موسى محمد العمرى21106620

الهندسة الصناعيةايمان فتحي محمد احمد22108124

الهندسة الصناعيةظريفة نصرهللا حاتم غربية23108940

الهندسة الصناعيةجورج عماد حنا جحا24109504

الهندسة الصناعيةالرا محمد علي خليل25109507

الهندسة الصناعيةمحمود محمد محمود الخاليله26109511

الهندسة الصناعيةتيماء زكريا علي الفريح27112071

الهندسة الصناعيةندى عصام سعيد سواقد28112074

الهندسة الصناعيةندى رائد اديب مناع29112075

الهندسة الصناعيةانس عبدالسالم سعيد ابوجابر30112335

الهندسة الصناعيةرهف عبدالقادر عبدالوهاب المعايطه31113962

الهندسة الصناعيةعبير علي صالح العمرى32114073

الهندسة الصناعيةحنين عامر محمد عوض هللا33114186

الهندسة الصناعيةدانا عبدالعزيز محمد طيون34114263

الهندسة الصناعيةرغد علي حسن ابوعفيفه35114264

الهندسة الصناعيةشهد اسماعيل محمود ابوغياض36114267

الهندسة الصناعيةسيلينا مهند عيسى الصناع37114272

الهندسة الصناعيةرنيم سالم سليمان بطارسة38114274

الهندسة الصناعيةحمزه محمد فالح الخالدي39114275

الهندسة الصناعيةسلسبيل نضال عربي الزعترى40114608

الهندسة الصناعيةسمر حلمي ابراهيم ابوعلوش41114852

الهندسة الصناعيةالحارث اسامه محمد الحمدان42115005

الهندسة الصناعيةعماد بهاء الدين رضا ملكاوى43115487

الهندسة الصناعيةيزن محمد حسن شراب44118050

الهندسة الصناعيةدوسر محمود محمد شلبي4585446

التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

الهندسة الميكانيكيةفادي حابس محمد البطاينه188883

الهندسة الميكانيكيةنادر ضيف هللا محمد المومني298764

الهندسة الميكانيكيةيزن محمود احمد الزيدى399403

الهندسة الميكانيكيةاسامه نمر محمد النمر499418

الهندسة الميكانيكيةعبدالرحمن عبدالعزيز مصطفى جرادات599463

الهندسة الميكانيكيةحسام لويز جريس فواضله699489

الهندسة الميكانيكيةعمر عزمي عبدالحافظ مسمار7103337

الهندسة الميكانيكيةحمزه عمر حمزه العزام8106149

الهندسة الميكانيكيةعبدهللا ناصر عبدالجواد علي9106341

الهندسة الميكانيكيةعبدهللا ذياب هليل الرواجفه10106398

الهندسة الميكانيكيةمحمد عدنان نجيب خضر11106406

الهندسة الميكانيكيةحمزه جمال محمد يوسف12106415

الهندسة الميكانيكيةبراء تامر عبدالغني سماره13106416

الهندسة الميكانيكيةعمرو احمد ذيب زحراوي14106417

الهندسة الميكانيكيةفخري احمد سعيد ابولباد15106429

الهندسة الميكانيكيةاحمد زيد سالمه نواصره16106437

الهندسة الميكانيكيةعبدالكريم محمد عبدالمحسن القيسى17106452

الهندسة الميكانيكيةفيصل عبدالقادر احمد قطوم18106455

الهندسة الميكانيكيةاحمد ابراهيم محمد شاهين19106458

الهندسة الميكانيكيةمعن خالد محمد العزام20106467

الهندسة الميكانيكيةمحمد فيصل محمد بني سعيد21106487

الهندسة الميكانيكيةحذيفه عبدهللا ابراهيم صقر22106496

الهندسة الميكانيكيةياسمين ذياب عبدهللا السعدي23106590

الهندسة الميكانيكيةهشام نضال مصطفى ايوب24108099

الهندسة الميكانيكيةشهاب الدين غسان فارس الخطيب25109239

الهندسة الميكانيكيةمحمد محمود محمد أبوعرب26109257

الهندسة الميكانيكيةابراهيم هشام علي فريد قاسم27109263

الهندسة الميكانيكيةابراهيم فؤاد ابراهيم برجاوي28109282

الهندسة الميكانيكيةنادر محمد اسامة نادر الحاج عيسى29109287

الهندسة الميكانيكيةمعتصم ماجد محمد غيظان30109294

الهندسة الميكانيكيةمحمد امين حسن عالونه31109325
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الهندسة الميكانيكيةجعفر عادل عفيف عبدالكريم32109375

الهندسة الميكانيكيةعبدهللا هشام عبد الرحمن ابو صالح33109487

الهندسة الميكانيكيةعمر فؤاد أحمد جميل فارس34111806

الهندسة الميكانيكيةهاشم احمد نجيب العقله35112057

الهندسة الميكانيكيةليث سالمه محمد شطناوى36115689

الهندسة الميكانيكيةاشرف صالح محمد نعيم دويك37115801

الهندسة الميكانيكيةيحي خالد يحي العرمزه3888860

الهندسة الميكانيكيةصهيب ادريس محمد فريوان3991356

الهندسة الميكانيكيةابراهيم محمد سرحان الحسبان    4091772

الهندسة الميكانيكيةوسام اياد محمود عبابنه4191819

الهندسة الميكانيكيةاسالم نبيل احمد شتات4299349

الهندسة الميكانيكيةمروه مروان محمد العسيلي4399381

الهندسة الميكانيكيةصهيب احمد محمد الدهون4499433

الهندسة الميكانيكيةمحمد وائل عبدالحفيظ الشطناوى4599435

الهندسة الميكانيكيةزيد مذكور محمد عبيدات4699440

الهندسة الميكانيكيةمحمد بشير محمد مريان4799445

الهندسة الميكانيكيةحسام عدنان محمد الشياب4899478

الهندسة الميكانيكيةاحمد سعيد عمر العمري4999480

الهندسة الميكانيكيةجميل رائد جميل ردايده5099492

الهندسة الميكانيكيةحسن محمد حسن الصفدي51101294

الهندسة الميكانيكيةعامر عواد علي عكور52102926

الهندسة الميكانيكيةزهير بالل قاسم طلفاح53103309

الهندسة الميكانيكيةليث مدحت محمد الحوري54104549

الهندسة الميكانيكيةمحمد عوني عوض داود55106082

الهندسة الميكانيكيةمعن أمي جمال فروخ56106413

الهندسة الميكانيكيةينال احمد محمد بني عطا57106451

الهندسة الميكانيكيةاحمد جهاد عيسى الخمايسه58106454

الهندسة الميكانيكيةأحمد بن فرج األشطر 59106481

الهندسة الميكانيكيةادريس علي احمد المصرى60106482

الهندسة الميكانيكيةمصطفى محمد مصطفى العمرى61106489

الهندسة الميكانيكيةطارق زياد مهنا السمردلي62106493

الهندسة الميكانيكيةعبد القادر سلمان عبد القادر أبو مسامح63106494

الهندسة الميكانيكيةمحمد اديب قاسم الغماز64107295

الهندسة الميكانيكيةمحمد احمد محمد ابورايسه65107393

الهندسة الميكانيكيةمحمد محمود احمد عبدهللا66109262

الهندسة الميكانيكيةعبدالرحمن عبدهللا عبداللطيف الحساني67109269

الهندسة الميكانيكيةمحمد مهدي محمد الكرنز68109274

الهندسة الميكانيكيةحذيفه خالد مصطفى ابوصالح69109300

الهندسة الميكانيكيةعلي خالد حسن راضي70109326

الهندسة الميكانيكيةاسحاق شرف الدين عبدالقادر بني يونس71109333

الهندسة الميكانيكيةعزالدين محمد هالل الطعاني72109340

الهندسة الميكانيكيةقتيبه احمد محمد المصري73109343

الهندسة الميكانيكيةانس حسين محمد الخطيب74109352

الهندسة الميكانيكيةليث خالد مفلح شناق75109353

الهندسة الميكانيكيةمحمد فؤاد محمود العزام76109354

الهندسة الميكانيكيةراشد احمد سالم بني يونس77110463

الهندسة الميكانيكيةخلدون ضرار نعيم صالح78112325

الهندسة الميكانيكيةعطاء ايمن تركي الخطيب79112493

الهندسة الميكانيكيةاحمد باسم محمد الحمورى80112500

الهندسة الميكانيكيةطارق حسين عيسى اسماعيل81112845

الهندسة الميكانيكيةمحمد حسن سعيد احمد82112848

الهندسة الميكانيكيةثامر محمد لطفي غانم83113711

الهندسة الميكانيكيةلينا علي سالم السمامعه84114046

الهندسة الميكانيكيةعلي فرحان محمد الحماد85114047

الهندسة الميكانيكيةنورس نضال محمود المصري86114050

الهندسة الميكانيكيةمحمد زياد محمد العمور87114063

الهندسة الميكانيكيةامنه رضوان ابراهيم نصر88114119

الهندسة الميكانيكيةعالء عبدالرحمن سند بني عيسى89114407

الهندسة الميكانيكيةعمر محمود فهد الفحماوي90114548

الهندسة الميكانيكيةسند هاني احمد الشرمان91114877

الهندسة الميكانيكيةمحمد رعد محمد رماضنه92114955



الهندسة الميكانيكيةمحمد احمد عبدهللا ايوب93115002

الهندسة الميكانيكيةعمران محمد نايف العمري94115274

الهندسة الميكانيكيةيزن فوزي محمد الشريده95115312

الهندسة الميكانيكيةحسام عاطف احمد المساد96116514

الهندسة الميكانيكيةمحمد عماد محمد الخرابشه     9791724

الهندسة الميكانيكيةعامر احمد محمود مقدادي9895775

الهندسة الميكانيكيةمحمد سعيد محمود جرادات9995842

الهندسة الميكانيكيةقصي احمد حسن بني ياسين10099444

الهندسة الميكانيكيةمحمد احمد عبدالحميد اصبيح10199473

الهندسة الميكانيكيةريا تيسير محمود النواصره10299474

الهندسة الميكانيكيةقصي سمير عبدالحليم عباده10399476

الهندسة الميكانيكيةصوالحه" محمدعلي"محمد عبدهللا 104101259

الهندسة الميكانيكيةمحمد غيث اياد المؤذن 105103361

الهندسة الميكانيكيةعمر راضي احمد رضوان106103392

الهندسة الميكانيكيةبالل عمر احمد مهيدات107103393

الهندسة الميكانيكيةعمر فاروق حسني ياسين108103394

الهندسة الميكانيكيةمحمداسالم نضال محمد الدلقموني109103395

الهندسة الميكانيكيةسميحه عاصم محمد عبدالحق110103411

الهندسة الميكانيكيةمحمد عمر عبدالمجيد اللبابنه111106400

الهندسة الميكانيكيةعالء الدين محمد عطيه عالونه112109212

الهندسة الميكانيكيةجواد ياسر جميل جوابرة113109256

الهندسة الميكانيكيةسلطان ماجد حرب عبد صالح114109292

الهندسة الميكانيكيةخالد عالء الدين عبد الرحيم ريان سنكر115109302

الهندسة الميكانيكيةمراد عصام فضلو الخوري116109330

الهندسة الميكانيكيةعبدهللا حسام الدين محمد فهمي أبولبن117109362

الهندسة الميكانيكيةمعتصم مصطفى محمد ناصر118109371

الهندسة الميكانيكيةمحمد صالح محمد مقدادي119111874

الهندسة الميكانيكيةأحمد عبد الكريم فهد الفحماوي120112498

الهندسة الميكانيكيةمالك اكرم محمد ابوالرب121114052

الهندسة الميكانيكيةمحمد زهير خالد الطاهر122114057

الهندسة الميكانيكيةياسر يحيى مصطفى خطاطبه123114058

الهندسة الميكانيكيةحمزه محمود راضي احمد124114121

الهندسة الميكانيكيةمحمد جميل عطا شنيور125114374

الهندسة الميكانيكيةمازن موسى رجا سعيد126114393

الهندسة الميكانيكيةاحمد محمد عبدهللا النمراوى127114830

الهندسة الميكانيكيةبهاء ابراهيم احمد النجار128114878

الهندسة الميكانيكيةمحمد شاهر احمد العمري129114907

الهندسة الميكانيكيةيوسف بالل يوسف ملكاوي130114909

الهندسة الميكانيكيةعبدالرحمن امجد سليمان العليمات131114956

الهندسة الميكانيكيةعبدالرحمن اسماعيل عبدالمعطي محمود132115000

الهندسة الميكانيكيةغسان محمد علي النجار133115402

الهندسة الميكانيكيةسلمان مروان سالم الحميدي134115457

الهندسة الميكانيكيةمهند محمد ابراهيم الحموري135115771

الهندسة الميكانيكيةصالح محمد صالح مسلماني136115815

الهندسة الكيميائيةتقى محمود علي مهيدات137106063

الهندسة الكيميائيةساره عدنان ابراهيم سعايده138106076

الهندسة الكيميائيةرهام علي محمد امين عويس139106078

الهندسة الكيميائيةالرا محمد احمد اعبيد140106083

الهندسة الكيميائيةمصطفى محمد عبدهللا قبالن141106090

الهندسة الكيميائيةدانيه احمد شريف حسن العمرى142106092

الهندسة الكيميائيةاسراء محمد علي قواسمه143106093

الهندسة الكيميائيةحمده محمد حمدان المثيلي144106101

الهندسة الكيميائيةرغد عماد محمود حماد145106105

الهندسة الكيميائيةسجى فواز عبدالمالك أبوالهيجاء146108927

الهندسة الكيميائيةمعاويه عامر شفيق الشرايعه147108944

الهندسة الكيميائيةمصطفى حسين احمد الملكاوي148108946

الهندسة الكيميائيةسحر عبد السالم الفاضل 149108947

الهندسة الكيميائيةعبير هشام احمد رواشده150108955

الهندسة الكيميائيةامل صبحي احمد الخطيب151108964

الهندسة الكيميائيةاسراء امين احمد الصالح152112464

الهندسة الكيميائيةمريم وليد بدر البطاينه     15391387



الهندسة الكيميائيةمعاذ منير عبدهللا رواشده15498956

الهندسة الكيميائيةرزان فوزى خضر الطعاني15598970

الهندسة الكيميائيةغاليه وليد محمد خلف ابودلو15698976

الهندسة الكيميائيةسوزان محمد مفلح الدالبيح15798979

الهندسة الكيميائيةمحمد نبيل ابراهيم الطرشه158102901

الهندسة الكيميائيةاحمد سرحان عبدالسالم داود عبدالسالم159102921

الهندسة الكيميائيةدانا محمد احمد الرواشده160106091

الهندسة الكيميائيةسارا ذيب محمد الجبالي161106094

الهندسة الكيميائيةاماليا خالد محسن مياس162106106

الهندسة الكيميائيةهال ايمن خليل احمد163108935

الهندسة الكيميائيةساره ايهاب احمد أبوالهيجاء164108936

الهندسة الكيميائيةحسام صالح يوسف العتوم165108948

الهندسة الكيميائيةفيصل وائل ذيب الزبيدي166108959

الهندسة الكيميائيةسنان فايز زهير عميره167112170

الهندسة الكيميائيةابراهيم حمد محمد ابوالربع168115751

الهندسة الكيميائيةرهف محمد عبد السالم الطعيمات169116004

الهندسة الكيميائيةمحمد عثمان محمود العثمان    17091388

الهندسة الكيميائيةغيداء  رياض  يوسف 171102715

الهندسة الكيميائيةقتيبه محمد يوسف زقيلي172108957

الهندسة الكيميائيةمجد محمد عبد المنعم عيد173109035

الهندسة الكيميائيةاحمد ياسين عوض الخطيب174114706

التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

الهندسة الطبية الحيويةفاطمه ايمن محمد طلفاح195914

الهندسة الطبية الحيويةهديل ماهر احمد عبيدات299551

الهندسة الطبية الحيويةشاكر عدنان شاكر خنفر3103221

الهندسة الطبية الحيويةعبد الرحمن يوسف كمال غزال4103491

الهندسة الطبية الحيويةجهينة فؤاد فالح عياد5103697

الهندسة الطبية الحيويةسماح سالم طالق السرحان6106402

الهندسة الطبية الحيويةرهام عمر محمد الصبح7106500

الهندسة الطبية الحيويةرابعه احمد جابر حماد8106501

الهندسة الطبية الحيويةكفاح محمد عبدربه سلمان نصر9106502

الهندسة الطبية الحيويةاسيل محسن محمد الشوا10106503

الهندسة الطبية الحيويةندى سمير محمد سعيد ولويل11106511

الهندسة الطبية الحيويةاسراء محمد عيسى بنات12106516

الهندسة الطبية الحيويةسوزان شامخ حسن الزبيدي13106518

الهندسة الطبية الحيويةدعاء محمود ذيب أبوالعيله14106521

الهندسة الطبية الحيويةوعد محمود حامد العطارى15106525

الهندسة الطبية الحيويةنور احمد نصرى شاهين16106526

الهندسة الطبية الحيويةنور احمد حسين العمري17106527

الهندسة الطبية الحيويةايثال رائد محمد امين الزعبي18106550

الهندسة الطبية الحيويةميس منتصر محمود الحلو19108779

الهندسة الطبية الحيويةمجدولين زياد عبداللطيف خريشه20108953

الهندسة الطبية الحيويةابراهيم عبدالرحيم رشدي عبدالرحيم21109380

الهندسة الطبية الحيويةدانيال غسان كامل الخورى22109403

الهندسة الطبية الحيويةالنا عيد إبراهيم هالل23109405

الهندسة الطبية الحيويةفرح عمر محمد سعيد24109410

الهندسة الطبية الحيويةمحمد اياد االحمد الغانم 25109417

الهندسة الطبية الحيويةعمر سمير محمد خليل26109419

الهندسة الطبية الحيويةيارا احمد علي السخني27109422

الهندسة الطبية الحيويةفلاير أمجد عباس السكافي28109425

الهندسة الطبية الحيويةصديق ثاني اسياكو 29109447

الهندسة الطبية الحيويةهاشم معتز الحمصي 3088938

الهندسة الطبية الحيويةحنين فرحان محمد هنانده     3191935

الهندسة الطبية الحيويةاصيل اسامه سامي درباس3295864

الهندسة الطبية الحيويةاسالم اسماعيل يوسف ابوصهيون3399568

الهندسة الطبية الحيويةاحمد سمير زهدي حمد34103492

الهندسة الطبية الحيويةحمزة سمير زهدي حمد35103493

الهندسة الطبية الحيويةلبابه ايوب ابراهيم ابونجم36106517
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الهندسة الطبية الحيويةميساء خالد فالح بني عيسى37106529

الهندسة الطبية الحيويةرؤى تحسين كايد الرواشده38106531

الهندسة الطبية الحيويةرنيم غانم علي الشيخ علي39106538

الهندسة الطبية الحيويةمحمد محفوظ سالم باطرفي40106546

الهندسة الطبية الحيويةحازم احمد عبدهللا ابوعاقوله41107283

الهندسة الطبية الحيويةرؤى ياسر محمد أبو السعود42109383

الهندسة الطبية الحيويةرباح محمد مازن عبدالكريم غربيه43109409

الهندسة الطبية الحيويةفرح عدنان سليمان عبيدات44109421

الهندسة الطبية الحيويةعبدهللا بالل صالح الحلبي45109423

الهندسة الطبية الحيويةخالد محمد سامر الكسم 46109446

الهندسة الطبية الحيويةابو بكر امبي عبدالحميد 47109448

الهندسة الطبية الحيويةإيمان حسام محمد سعيد صانوري48111924

الهندسة الطبية الحيويةايه مازن شمسي 49112067

الهندسة الطبية الحيويةعبير فوزي عامر أسعد50115322

الهندسة الطبية الحيويةسمية محمد عمر 51115673

الهندسة الطبية الحيويةطالل عبد هللا علي الحمري5288923

الهندسة الطبية الحيويةبيان محمود عبد دسه5395862

الهندسة الطبية الحيويةدعاء راضي سليمان بني مرتضى5499554

الهندسة الطبية الحيويةنداء محمود يوسف بني ياسين55104927

الهندسة الطبية الحيويةرهام جواد ابراهيم عارضه56109391

الهندسة الطبية الحيويةمالك محمد أحمد أبو عيشة57109424

الهندسة الطبية الحيويةسيف الدين احمد محمد عبيدات58112849

الهندسة الطبية الحيويةفرح محمد عزات حميده59113322

الهندسة الطبية الحيويةرهف محمد قاسم المغيض60114357

الهندسة الطبية الحيويةمرح محمد عبداللطيف ارشيد61115748

الهندسة الطبية الحيويةأسيل عمر محمود الجيزاوي62116956

هندسة الطيرانحنين محمد سالم الشديفات63104526

هندسة الطيرانحسين سليمان خليل النعيمات64106343

هندسة الطيرانراتب غالب محمود الخطاطبه65107445

هندسة الطيرانأحمد لؤي محمود العاني66110489

هندسة الطيرانمهند احمد فرحان عبيدات67114983

هندسة الطيرانبالل احمد عبدالمعطي الزعبي68114984

هندسة الطيراناحمد محمد احمد القريشات6997143

هندسة الطيرانعبد هللا محمد احمد بزبز7097162

هندسة الطيرانعامر حازم محمد المومني71100877

هندسة الطيرانعمر حابس طارق العبابنه72103481

هندسة الطيرانمحمد ياسين محمد الخليفات73107441

هندسة الطيرانمحمد حامدي جمعه الحوامده74107452

هندسة الطيرانايات فهد فارس الزعبي75107456

هندسة الطيرانشيماء حسين علي الصقر76107461

هندسة الطيرانعمر مصطفى اسبانيا 77113047

هندسة الطيرانحسن احمد رمضان باهادي78107449

هندسة الطيرانمحمد طالب حسين 79107450

هندسة الطيرانرائد عماد محمود السكجي80107453

هندسة الطيرانفادي سمير محمود ابوزياد81107455

هندسة الطيرانسليمان مصطفى سليمان ربابعه82115135

هندسة الطيرانمحمد عيسى عقله 8376910

الهندسة النوويةجنات ابراهيم محمود الشقيرات84101990

الهندسة النوويةهبه صالح فالح الجهني85106019

الهندسة النوويةسوزان عمر سليمان غرايبه86108078

الهندسة النوويةهبه اياد علي خفاجه87108084

الهندسة النوويةمهند ماهر منير العلي88108087

الهندسة النوويةاشجان غالب مخلد الحماد بني صخر89108090

الهندسة النوويةسجى عبدهللا مطلب السبيله90108093

الهندسة النوويةرغد طايل طالب الزعيتر91108095

الهندسة النوويةعفيف محمد عفيف مراد92110902

الهندسة النوويةاحمد بسام طالب الخطيب93101993



التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

الهندسة النوويةبيان رائد صالح الشنطي1108077

الهندسة النوويةيزن محمد سند المسلم2108089

الهندسة النوويةجنان طلعت فهمي عكاره3110903

الهندسة النوويةاصال عاطف صالح مستريحي498948

الهندسة النوويةاحالم يزيد محمد رواشده5101136

الهندسة النوويةميس تقي الدين محمد عبيدات6108081

الهندسة النوويةرزان محمد عبدهللا الجريان7108085

الهندسة النوويةعرين خليف فالح الديكه8108096

الهندسة النوويةبراءه مفلح هجيج الرواجفه9110898

الهندسة النوويةقتيبه صالح علي الحوراني1081006

الهندسة الكهربائيةمحمد بسام عبدالرحمن درابسه1195616

الهندسة الكهربائيةمحمود عدنان محمود السالل1295639

الهندسة الكهربائيةاكرم فراس اكرم ربيع1399331

الهندسة الكهربائيةسماح محمد زايد أبوصبيح1499332

الهندسة الكهربائيةمحمد فتحي ضيف هللا مومني1599339

الهندسة الكهربائيةعالء نواف احمد كنعان1699340

الهندسة الكهربائيةاسامة علي فوزي الطالفحه17103290

الهندسة الكهربائيةعبد المجيد عبد القادر محمد جرار18106304

الهندسة الكهربائيةبالل فارس عبدالرحمن الطراونه19106317

الهندسة الكهربائيةعمرو ناجح محمود رحال20106319

الهندسة الكهربائيةاسراء باسل خالد كراسنه21106333

الهندسة الكهربائيةهمام عبدهللا صالح الروسان22106354

الهندسة الكهربائيةمحمد اسعد خليل أبوحسن23106356

الهندسة الكهربائيةعبدهللا محمد علي امين النصر24106363

الهندسة الكهربائيةفاطمه عمر محمد عالونه25106377

الهندسة الكهربائيةبراءه ابراهيم خلف علي26106382

الهندسة الكهربائيةبشرى امجد فريد عواد27108120

الهندسة الكهربائيةبراءه عبدالوهاب علوان عطير28109441

الهندسة الكهربائيةتقوى نبيل عبدالحميد مصطفى    2991717

الهندسة الكهربائيةاريج منعم سليم العيسى3095618

الهندسة الكهربائيةساندي مازن مرزوق بخيت3199262

الهندسة الكهربائيةهشام رياض راضي المقابله3299316

الهندسة الكهربائيةمحمد احمد سالم الهالالت33106329

الهندسة الكهربائيةايمان خالد مصلح ردايده34106339

الهندسة الكهربائيةحنان عبدهللا احمد طيلوني35106378

الهندسة الكهربائيةابراهيم نمر ابراهيم الزعبي36113691

الهندسة الكهربائيةباسل رياض خالد حمد37113701

الهندسة الكهربائيةزياد سمير محمد الخزاعله38113704

الهندسة الكهربائيةرحيل وائل عبدالقادر الربيع39116572

الهندسة الكهربائيةابراهيم  بسام شريف برقاوي4095591

الهندسة الكهربائيةغيداء موسى عبدالكريم الحجاج4198870

الهندسة الكهربائيةالرا حمزه محمد الزعبي4298909

الهندسة الكهربائيةساره سهيل عبدهللا خشاشنه4399333

الهندسة الكهربائيةفراس جمال هالل ابوجاموس44106323

الهندسة الكهربائيةايمان وائل فايز ابراهيم45106346

الهندسة الكهربائيةاحمد زكريا محمد القضاه46106395

الهندسة الكهربائيةدعاء محمد رضوان المومني47106554

الهندسة الكهربائيةعلي عباس حياوي 48109227

الهندسة الكهربائيةعارف باسل عارف جعاره49113684

الهندسة الكهربائيةخالد ابراهيم خالد العساف50114849

الهندسة الكهربائيةنيوكالس     كوروفيسيس51135080

الهندسة الكهربائيةماثيوس     مازير52135301

23/4/2019الثالثاء 

3:30-2:00:الوقت
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التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

الصيدلةعبد هللا علي قايد رسام179945

الصيدلةالبتول عدنان علي سعد299577

الصيدلةفرح محمد خير اسعد النواصره399780

الصيدلةرهف علي محمد أبوعليوي499827

الصيدلةعهد عدنان سعد الزعبي599837

الصيدلةفيصل اكثم سليمان عميش699873

الصيدلةاسراء عبداالله ماجد الشريده799883

الصيدلةهبه عواد محمد الخالدي8100053

الصيدلةفاطمه نمر مسعود نفاع9100827

الصيدلةرغد الشواف  10103616

الصيدلةلطيفة  على  سند  الخرسان 11103758

الصيدلةأمينة جهاد عبدالمجيد التميمي12103813

الصيدلةجمانه محمد سعد سعد13103841

الصيدلةاخالص احمد جميل زعبي14106071

الصيدلةرنين حسام محمد الشنطي15106075

الصيدلةاالء احمد محمود فريوان16106086

الصيدلةيارا محمد محمد محافظه17106220

الصيدلةنعمه محمود احمد بني سعيد18106239

الصيدلةوفاء خالد مصطفى الخمايسه19106345

الصيدلةرؤى حسين احمد العلي20106506

الصيدلةامال قسطندى فوزى معايعه21106515

الصيدلةدانه يونس حسين خطاطبه22106533

الصيدلةمنتهى حسين محمود العزام23106545

الصيدلةهيا رياض جريس عويس24106612

الصيدلةرهف فواز فؤاد برقاوي25106623

الصيدلةرغد يوسف سليمان المقدادي26106638

الصيدلةالعنود علي حسين عبيدات27106642

الصيدلةساره ابراهيم خليل المصري28106649

الصيدلةرنا فائق عيد النصراوين29106650

الصيدلةاسراء علي عبدالرزاق بدر30106655

الصيدلةعمر جميل ذيب زهران31106657

الصيدلةمارسيل موفق عواد عماري32106663

الصيدلةزيد فايز محمد الشروف33106674

الصيدلةغاده محمد يحيى محمد34106678

الصيدلةفرح سعيد عبدالرحمن القواسمي35106679

الصيدلةفرح عوني توفيق عقل36106680

الصيدلةساره محمدعادل محمد  الصمادي37106687

الصيدلةسرى فادى مرعي حداد38106689

الصيدلةرنا سامي جريس عويس39106690

الصيدلةميرا عوني سعد ايوب40106691

الصيدلةرند يوسف محمود داود41106692

الصيدلةنور عمر حسين السماره42106693

الصيدلةهديل بسام سارى السعدى43106696

الصيدلةدعاء علي قبالن البدارين44106698

الصيدلةاالء حكم صبحي عبد45106701

الصيدلةسندس باجس محمود زواتين46106702

الصيدلةالنا قاسم علي الحوامده47106703

الصيدلةغروب نور الدين بادي حمادنه48106705

الصيدلةسلينا نضال مأمون حؤبش49106707

الصيدلةوعد محمد عبد الرحيم رواشده50106708

الصيدلةهبه خالد احمد قرعان51106712

الصيدلةنعمه بسام محمد حسن بشير52106714

الصيدلةهديل عمر عبدالحميد القديمات53106716

الصيدلةثراء خالد محمد القرعان54106720

الصيدلةعندليب نبيل حجازى المغاري55106725

الصيدلةرباب حسن ماجد بطاينه56106728

الصيدلةبسمه رشاد سليمان الكساسبه57106729

10:00 -8:30:الوقت

NB66مبنى القاعات الصفية 

25/4/2019الخميس 



الصيدلةوالء صائب احمد عبيدات58106730

الصيدلةبدور سالمه علي أبوجعيبه59106731

الصيدلةبلقيس خالد حسين عبيدات60106733

الصيدلةدعاء قسيم محمد الشمري61106734

الصيدلةميس مصطفى محمد عراقي62106737

الصيدلةالرا نزار يوسف داود63106738

الصيدلةحال ركان مشرف البري64106739

الصيدلةرؤى محمد عبدالرؤوف الرمحي65106740

الصيدلةرزان حسن احمد عالونه66106744

الصيدلةمها مصلح محمد أبوصالح67106748

الصيدلةياسمين صالح محمد الدهون68106751

الصيدلةيارا عبدالرحمن محمود نافوخ69106753

الصيدلةمرح عطا ابراهيم الحميمات70106754

الصيدلةبتول علي سالم خزعلي71106757

الصيدلةرنا نافذ راسم حماد72106759

الصيدلةوفاء عيد سالمه ابوغريقانه73106761

الصيدلةتقى ماجد يونس المعايطه74106762

الصيدلةهبة فايز ابراهيم طيطي75106763

الصيدلةنور نظام محمود عوض76106764

الصيدلةغدير عرفات موسى العلي77106767

الصيدلةفادية فايز عليان الدالبيح78106769

الصيدلةتمارا فضيل ابراهيم الهزايمه79106771

الصيدلةرناد اسامه احمد العمري80106774

الصيدلةبيان محمد جمعه امين شطناوى81106776

الصيدلةساره محمد خالد العجلوني82106785

الصيدلةمنار احمد سالم عجلوني83106789

الصيدلةسرى بسام حماده خصاونه84107835

الصيدلةلبنى يوسف حسني عرار85108135

الصيدلةروان كامل محمد جرادات86108795

الصيدلةالنا نضال عوض الطرزي87109004

الصيدلةتقى أياد محمد علي العزيز88109550

الصيدلةسلوى عفيف عزالدين القطب89109559

الصيدلةنور غسان عادل قرعاوي90109567

الصيدلةحال سامر الجندلي 91109570

الصيدلةريتا يوسف فارس ايوب92109571

الصيدلةسارة لطفي محمد داوود93109573

الصيدلةبانه عبد المعين  الفحام94109575

الصيدلةدينا زكريا سالم عبابنه95109582

الصيدلةاحمد علي حسن الشقيرى96109584

الصيدلةالرا ناصر محمود جبر97109588

الصيدلةسجى وليد مصطفى أبوالرب98109593

الصيدلةبشر ايمن عبدالرحيم ياغي99109598

الصيدلةزاهية أحمد إبراهيم سعد100109609

الصيدلةايمان محمد االمين  شاهين101109630

الصيدلةدانيه علي عبدهللا الدراس102109633

الصيدلةرهام نعيم سليمان الرياحنه103109634

الصيدلةطارق مؤيد وجيه اجراب104109648

الصيدلةرغد تيسير صالح بدر105109660

الصيدلةانس طالل محمد الفارس106109664

الصيدلةبسام بالل محمود أبودلو107109672

الصيدلةشروق روبين شحده زلوم108109674

الصيدلةفاطمه علي عواد الخاليله109109675

الصيدلةفرح احمد محمد الحايك110109676

الصيدلةمرح عبدالحكيم محمد الصالح111109677

الصيدلةطارق زياد ابراهيم غرايبه112109679

الصيدلةرزان رافت محمد مناع113109682

الصيدلةصبا مؤيد عادل بللو114109685

الصيدلةصبا ماجد محمد دغش115109686

الصيدلةديانا احمد قاسم الخطيب116109687

الصيدلةامال قاسم عبدالرحمن ميمي117109696

الصيدلةعال علي احمد الخوالدة118109699



الصيدلةمرح رائد محمد أبوطبنجه119109702

الصيدلةرند رائد عبدالقادر الجنيدي120109710

الصيدلةفرح محمد احمود أبوعامود121109740

الصيدلةمروه رزق  خطاب122109752

الصيدلةساره حربي محمد المشني123109773

الصيدلةسبا شاكر غالب العطيش124109782

الصيدلةسناء كمال مصطفى جرادات125109916

الصيدلةلين محمد علي أبوعاشور126114414

الصيدلةالهام مقبل يوسف الشرمان127115083

الصيدلةعلي عبد هللا محمد الشبول12888270

الصيدلةاحمد محمود سالمه الحياري12992106

الصيدلةرانيا عبدو  الرشيد13096106

الصيدلةياسر عبدالرحيم محمد علي13196247

الصيدلةاياد اسامه نايف ابو الهيجاء13296422

الصيدلةمنار محمد سعيد مصطفى  بطايحه13396540

الصيدلةمحمد صالح الدين فرج عابد13499154

الصيدلةقبس عبدهللا احمد الحسبان13599825

الصيدلةسحر غازى عبدهللا الشياب13699867

الصيدلةغيداء سامي محمود سالمه13799885

الصيدلةجاوده امجد سليم خريم138102698

الصيدلةضحى اياد محمود محمد139103609

الصيدلةهاجر منصور فوزى الزعبي140103710

الصيدلةحلى وائل محمد الخطيب141103831

الصيدلةمروه حسان احمد المومني142105927

الصيدلةرحمه خالد احمد مقداد143105950

الصيدلةدانا هاني صالح غرايبه144105967

الصيدلةراويه موسى خالد سالم145106096

الصيدلةنور حسين نجيب المومني146106332

الصيدلةناديه عبدهللا هايل السرور147106505

الصيدلةريما محمد تركي الزعبي148106641

الصيدلةسناء قاسم محمد العجلوني149106643

الصيدلةآية محمد حسين شطناوي150106683

الصيدلةسناء حمد سالمه المشاقبه151106697

الصيدلةايثار حسين علي سعد152106704

الصيدلةحال خالد نائل العقاربه153106718

الصيدلةآيات محمد سليم أبوذويب154106724

الصيدلةراويه عبدالرحمن شاهر العدوان155106746

الصيدلةاسيل وليد محمد النواصره156106760

الصيدلةمريم ابراهيم مقبل العموش157106765

الصيدلةرغد يوسف محمد غريفات158107268

الصيدلةدينا مسعد مصطفى احمد159109401

الصيدلةاماني جالل حسن المطلق160109585

الصيدلةرؤى عادل احمد الهياجنه161109684

الصيدلةاحمد خالد محمد العراعرة162109694

الصيدلةاسراء عبد الحسين عبد الرسول البر163109698

الصيدلةرؤى محمود احمد الصالح164109708

الصيدلةرائد محمد كمال الناجي165109709

الصيدلةغيداء حسين محمد الزريقات166109711

الصيدلةمرح مروان سهيل سويدان167109713

الصيدلةبلقيس جمال محمود السعد168109714

الصيدلةآالء سمير علي الخزاعلة169109734

الصيدلةرنيم محمود عبدهللا القرعان170109744

الصيدلةجنائن الخلد فخري حسني ابوعرجه171109776

الصيدلةمرح سلطان محمد حمادنه172109777

الصيدلةنور بالل عطيه الخطيب173109785

الصيدلةهناء احمد محمد اللوزي174112978

الصيدلةرغد ثابت فتحي ابورمان175113716



التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

الصيدلةاحمد باسم حموده العسس1115345

الصيدلةتيماء وليد عبدالمجيد شعبان2115465

الصيدلةسرى لطفي سليم خريم3115489

الصيدلةرناد سمير محمد الحموري4115904

الصيدلةمهند بسام رافع دبور5115948

الصيدلةرند مروان محمد عتوم692185

الصيدلةهيا وليد محمود شعبان796172

الصيدلةسحر عمر عبدهللا الخشاشنه898849

الصيدلةهيا فادى مرعي حداد999791

الصيدلةبيان  حسين معيدي  السرحان1099802

الصيدلةتاال اسامه ضيفاهلل المومني1199812

الصيدلةلينا جميل طالب عمايره1299844

الصيدلةمرح محمد محمود شطناوى1399866

الصيدلةسماح محمود احمد حرزهللا1499876

الصيدلةشروق محمد عبدالرحمن طوالبه1599886

الصيدلةروال محمد يوسف ابوحمام1699893

الصيدلةرناد نضال محمد جادهللا17100714

الصيدلةاسماء داود محمد خواجا18102802

الصيدلةحنين  حسين فالح بدندي19102898

الصيدلةاحمد راضي زهدي احمد  الخوالده20103816

الصيدلةدانية  فاروق  محمد  رواشدة 21103839

الصيدلةمالك سهيل علي خفاجه22106072

الصيدلةرند معن نايف المغايره23106357

الصيدلةديمه ممدوح مبارك البطاينه24106681

الصيدلةعبدهللا عادل عبدالنور عمارى25106700

الصيدلةتسنيم محمود زايد بطاينه26106770

الصيدلةتاال عبد المجيد حسني  الزعبي27106790

الصيدلةمرح مامون عليان ابوالسميد28107713

الصيدلةرند عمر فؤاد شعيب29109558

الصيدلةجودي شوقي مهند عنتابي 30109612

الصيدلةفرح ابراهيم حسن االقطش31109670

الصيدلةليث سمير محمد العطي32109718

الصيدلةجواهر جاسم محمد عبد الكريم33109726

الصيدلةبدور بدر حمد الدوسري34109727

الصيدلةدينا عبدالسالم ضيفاهلل الشرع35109743

الصيدلةلين مازن عبدهللا الرشيدات36109745

الصيدلةحمزه عماد قاسم أبوالرب37109754

الصيدلةاحالم محمد عبد القادر المر38109772

الصيدلةسيرينا غسان موسى الدويري39109783

الصيدلةمهدي يعرب داود الربيعي40109941

الصيدلةشهد محمد احمد مصطفى41113336

الصيدلةامل يوسف سليم عثمان42114641

الصيدلةراما محمود رجب جوده43115249

الصيدلةنازك نائل فالح الحداد44115297

الصيدلةمرح عدنان محمد موسى45115324

الصيدلةبشاير رافع سلمان ابوجبله46120998

الصيدلةدانه ابراهيم خليل بدوى47131705

الصيدلةامنة  عمر عبد الرحمن عبد الحليم4896273

السمع والنطقافنان عيد احمد الحديدي49107787

السمع والنطقأميمه احمد جاسم علي الذوادي50110668

السمع والنطقلينا عصام عبد السميع مسعد51110728

السمع والنطقفجر عيسى جاسم راشد ياسين52110739

السمع والنطقزهراء عباس ابراهيم القصاص53111938

السمع والنطقندين محمد فريد محمود صيام54112208

السمع والنطقميس عمادالدين سعيد فريج55112209

السمع والنطقايمان محسن مصطفى جعرور56112210

السمع والنطقشهد جهاد احمد الذيب57112259
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السمع والنطقدانية فايز عزمي شماس58112399

السمع والنطقروان رائد شكري خلف59112400

السمع والنطقنجوى يحيى حسين ابوحرب60112688

السمع والنطقشذى عمار منصور عتوم61112689

السمع والنطقمريم رائد احمد ابو شنب62112852

السمع والنطقياسمين محمد خليل أبوصيام63112956

السمع والنطقشيماء نادر الشيخ اسعد بيوض التميمي64113124

السمع والنطقغيداء بسام محمد كساب65113250

السمع والنطقساجده بالل قاسم الزعبي66113477

السمع والنطقلبنى اياد مصطفى العمري67113493

السمع والنطقفرح حاتم جبرين عوض68113495

السمع والنطقهديل زكي تيسير ابوصالحه69113498

السمع والنطقعائشه ماجد عطيه حمايده70113499

السمع والنطقميساء جمال جميل التميمي71113502

السمع والنطقساره وائل محمد الشامي72113504

السمع والنطقانجود سليمان طالب ابوقله73113883

السمع والنطقمحمد خالد احمد الجراح74114459

السمع والنطقاروى صبري محمد الشنتير75114505

السمع والنطقبلقيس ابراهيم محمود المزيد76114916

السمع والنطقمحمود هاشم محمود المومني77114990

السمع والنطقشرين نضال عبدهللا البعول78114991

السمع والنطقايناس اكرم عطيه حمايده79115273

السمع والنطقسبأ سعيد محمد بني ارشيد80115423

السمع والنطقاسيل احمد عوض حمود81115502

السمع والنطقمحمد عبدالمهدى احمد ابوعزه82115605

السمع والنطقاميره واصف امين غرايبه83115884

السمع والنطقرند مندوب سالمة عبيدات84116602

السمع والنطقآيه احمد سعيد الحاج حامد85116604

السمع والنطقبلقيس ثابت محمد العبيني86110401

السمع والنطقباني محمد باني دخيل سليمان المطيري87110730

السمع والنطقحنين نبيل علي عبيدات88112391

السمع والنطقربا عدنان  شيخ بكري89112397

السمع والنطقاحمد محمد ابراهيم الصالحي90113500

السمع والنطقسماح عاطف فرحان العزام91115446

السمع والنطقسلسبيال احمد محمد العقيلي92116781

نطق/السمع والنطقنسرين كامل خليفه العلوم9398912

التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

الطب والجراحة البيطريةوعد محمد ضرار رضا الشريده186416

الطب والجراحة البيطريةيحيى وليد احمد خطيب292964

الطب والجراحة البيطريةاسيل طالب عبد العزيز البقور393022

الطب والجراحة البيطريةرشا فراس احمد درادكه4100767

الطب والجراحة البيطريةصالح محمد عبدالسالم الرفايعه5100770

الطب والجراحة البيطريةمحمد ماهر مصطفى بدران6100773

الطب والجراحة البيطريةمالك فريد عبد القادر محاجنه7100792

الطب والجراحة البيطريةحليم عادل حليم بخيت8104487

الطب والجراحة البيطريةعبدالرحمن مؤيد مصطفى احمد9107350

الطب والجراحة البيطريةمهدي عبدالحليم سرهد الجمره10107351

الطب والجراحة البيطريةتوجان يوسف ميخائيل الغيشان11107352

الطب والجراحة البيطريةمهند هاني حسين سوالمه12107353

الطب والجراحة البيطريةالعنود محمد صالح الشامي13107354

الطب والجراحة البيطريةشيرين عماد عيد شريف شلبي14107357

الطب والجراحة البيطريةمالك جمال محمد التويمي15107359

الطب والجراحة البيطريةعبدالمعطي مروان عبدالمعطي خضير16107360

الطب والجراحة البيطريةعمر خالد محمد بني ياسين17107361

الطب والجراحة البيطريةمها تيسير سعيد أبونعمه18107362

الطب والجراحة البيطريةمظفر عالء الدين محمد الياسين19107363

الطب والجراحة البيطريةاحمد خالد حسين عكه20107364

الطب والجراحة البيطريةداود عبدالناصر عبدالرزاق الغزاوى21107365
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الطب والجراحة البيطريةباسل فتحي يحيى النعمان22107366

الطب والجراحة البيطريةاسيل راضي فايز الطوافشه23107368

الطب والجراحة البيطريةلين خليل كفورى صويص24107372

الطب والجراحة البيطريةاكرم احمد شفيق الغزو25107373

الطب والجراحة البيطريةعامر علي محمد الجراح26107378

الطب والجراحة البيطريةعمرو حسام  ابو غزال27107379

الطب والجراحة البيطريةعبدالرحمن احمد طالب احمد28107381

الطب والجراحة البيطريةاسامة ناظم محمود ابو سليم29107382

الطب والجراحة البيطريةزينب عبدالحسين حسن محفوظ محمد30110450

الطب والجراحة البيطريةياسر محمد جواد محمد سند الماكنه31110451

الطب والجراحة البيطريةعرين صالح محمد ابو دية32110452

الطب والجراحة البيطريةسيف بن سالم  الصالحي33110457

الطب والجراحة البيطريةخليل روحي خليل خوري34110458

الطب والجراحة البيطريةأيمن محمد أكرم  علوان35110460

الطب والجراحة البيطريةميس منذر محمد بني فياض36110461

الطب والجراحة البيطريةمعين ماهر مصطفى اللمع3792997

الطب والجراحة البيطريةوالء رجا محمد استيتي38100766

الطب والجراحة البيطريةصهيب يوسف محمد المومني39100784

الطب والجراحة البيطريةمحمد جمال احمد أبوعيشه40100787

الطب والجراحة البيطريةرغد محمد أحمد العمري41100789

الطب والجراحة البيطريةاحمد وليد محمد رواشدة42107376

الطب والجراحة البيطريةتقى رائف صالح العمارين43107380

الطب والجراحة البيطريةسليمان خلفان ساعد السعيدي44117182

الطب والجراحة البيطريةمؤمن ماهر محمد الصعوب45135177

الطب والجراحة البيطريةصهيب مأمون غازى ابوعفيفه46135354

التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

التمريضبشار عبدالواحد علي عبدالواحد180143

التمريضماجده فايز عارف العجلوني292516

التمريضقصي تيسير عبدالقادر الجنايده392536

التمريضسعاد  محمد عمر نور496571

التمريضنور باسم محمود حميده5100207

التمريضمريم نضال محمد تيسير صالح6100818

التمريضروزان فالح محسن العنبر7104019

التمريضعلي رضي عبدعلي محمد8104046

التمريضايسر محمد احمد البركات9106954

التمريضجمانه خليل محمد الوحوش10106965

التمريضرزان عيسى يوسف بكر11106979

التمريضعمر ناصر علي المنصوري12107007

التمريضرنا ابراهيم ادريس العمري13107009

التمريضرامي محمد خير عبدهللا  جيت14107026

التمريضبثينه محمد حسن بني ياسين15107030

التمريضعبدهللا خضر حسن خشاشنه16107033

التمريضميمنه داهش محمد عكريه17107064

التمريضحسن جهاد عز الدين ملكاوي18107070

التمريضرشا فوزى محمود وديان19107233

التمريضسرى فارس علي الزغول20107271

التمريضنادر محمد حسين العنانزه21109966

التمريضسماح ايمن علي العيسى22110003

التمريضمحمد يوسف محمد كماله23110010

التمريضسيف هللا اول  24110017

التمريضمحمد عقبه محمد العمرى25110027

التمريضمحمود جمال حسن أبوالرب26110031

التمريضايناس شوكت نايف الحورى27110032

التمريضمحمد احمد علي الزعبي28110034

التمريضشام اسامه منصور الغماز29110037

التمريضبتول مصطفى عواد القضاه30110042

التمريضهيا سليمان محمود عبيدات31111862

التمريضمرح سليمان خلف حجات32111863
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التمريضاسالم عبدهللا وهبي الفهيد33111865

التمريضايناس هاني صالح قواسمه34111877

التمريضسولين نقوال اسكندر داود35112110

التمريضايمان حسين خالد قديسات36112111

التمريضعبدهللا بالل عبدهللا عبيدات37112554

التمريضياره خلدون عمر مغربي38112563

التمريضطارق زياد خالد لهواني39112928

التمريضسرى وائل محمد شطناوى40113101

التمريضغدير فائق طايل عواوده41113103

التمريضاسالم فايز خليف الشرعة42113200

التمريضبيان احمد عبدالنعيم مقدادي43113210

التمريضضحى جاسر قاسم حجازي44113222

التمريضربا ناصر حسن ابوالرب45113341

التمريضعبيده عامر محمد الحسن46113342

التمريضوالء محمد عبدالرحمن عياصره47113345

التمريضميساء عبدهللا صالح ابوالعسل48113370

التمريضمؤمن محمد محمود مساعده49113589

التمريضرغد سليمان عبدهللا المومني50113595

التمريضايات وائل فضل الحوراني51113596

التمريضعمر هاشم حسين جبريل52113620

التمريضانس جميل محمود الطه53113621

التمريضحنان محمد محمود فرحات54113622

التمريضاالء عبداللطيف محمد الزيودي55113625

التمريضزيد محمد عبدالمجيد ابوليل56113627

التمريضعبدالرحمن خالد محمد العقول57113631

التمريضشادن جميل عبدالرحمن الواكد58113743

التمريضعمر احمد سالمه سالم59113744

التمريضانسام محمد نهار بني يونس60113812

التمريضروان قاسم محمد شواقفه61113882

التمريضمي علي محمد نجادات62114004

التمريضرؤى يوسف محمد مقابله63114446

التمريضضياء عبدالمجيد محمد الخطاطبه64114476

التمريضاسيل نايف احمد الفوارس65114773

التمريضشاكر زيد مصطفى خطاطبه66114775

التمريضاسماء نسيم محمود السعيدين67114780

التمريضعهد خالد عبدالقادر الحجي68114809

التمريضغيداء حسين حمد العليمات69114837

التمريضاسماء محمود محمد خريسات70114862

التمريضاالء صالح علي ابوزيتون71114863

التمريضقاسم محمد عبدالرحمن الخلوف72114902

التمريضغيداء احمد شالش فريحات73114914

التمريضهبه عمران علي الزغول74114915

التمريضمادلين طالل علي البشتاوى75114932

التمريضمالك مصلح حسن الخشان76114972

التمريضسيرين قاسم محمود الصمادى77114974

التمريضنسيبه احمد يحيى عيال سلمان78114975

التمريضمؤمنه عمر احمد القدحات79114978

التمريضرحمه حكمت حسين كيوان80115045

التمريضهيا هشام علي عبابنه81115046

التمريضحنين احمد قاسم بني دومي82115050

التمريضافراح عيسى يعقوب الفريحات83115104

التمريضساره ركان خليل بني خليل84115164

التمريضبراء سعود حمد أبوليمون85115202

التمريضريم ياسر احمد اسماعيل86115229

التمريضبشرى عبدهللا يعقوب بني نصر87115230

التمريضباسل مصاروه  88115288

التمريضبيان احمد محمد مقدادى89115390

التمريضوسام سالم حسن بني مرتضى90115481

التمريضختام نظمي احمد النعامنه91115509

التمريضمالك محمد اسماعيل بيبرس92115678

التمريضسعاد احمد علي الحامد93115825



التمريضاسيل جعفر حسين بدور94115840

التمريضدانا عبدهللا محمود جراح95115853

التمريضنور مروان حسين الزومط96115887

التمريضشذى محمود عبداللطيف ابو سمره97115966

التمريضرؤى باسل احمد عنانبه98115973

التمريضلمى عبدهللا فرحان الوردات9991470

التمريضامل عبدهللا محمد سنجالوي10091907

التمريضاسراء عبدهللا احمد اليحيى101104064

التمريضاسماء محمود سليم الهريدي102106990

التمريضابراهيم سالم احمد الزبون103107027

التمريضمحمد جراح توفيق الجراح104107037

التمريضمحمد فاروق محمد العمرى105107429

التمريضابوبكر غربا شيهو 106108886

التمريضعائشة عبدهللا زنغو 107109971

التمريضيزيد سليمان سافانا 108109977

التمريضحسن موسي  109109980

التمريضخديجه عمر  عليو110110020

التمريضلؤي رياض رويلي الخمايسه111110590

التمريضانتصار منير خليل بريك112111812

التمريضشذى ابراهيم عبدالقادر الزغول113111900

التمريضعبدهللا احمد عبدهللا القسيم114111929

التمريضمحمد غسان محمد بني هاني115112105

التمريضلؤي محسن ناصر المصطفى116112106

التمريضنبيله احمد ذياب الجراح117112107

التمريضروان احمد علي ربابعه118112109

التمريضمحمود محمد محمود الوادى119112112

التمريضاسراء زيد محمود الشدوح120112349

التمريضسند نايف حسن بدارنه121112351

التمريضمالك ياسر محمود جرادات122112352

التمريضهديل محمد طالل الجراح123112355

التمريضميس خالد محمود الشياب124112553

التمريضتقي الدين مجاهد علي العفيف125112555

التمريضصفاء بسام حسن الشويات126112556

التمريضمعتز يوسف سليمان بعاره127112558

التمريضهديل زيد خلف القضاه128112559

التمريضانسام محمد حمدان زبيدي129113102

التمريضسندام عماد محمد فائق الخصاونه130113104

التمريضتقى عادل محمد الطرادات131113123

التمريضمجد جمال حمدان وطز132113193

التمريضمجد ماجد محمد قوقزه133113197

التمريضعاصم محمد علي فاضل الهزيم134113338

التمريضزينب قسيم محمد العمرات135113339

التمريضمحمد ياسر محمود بني عطا136113340

التمريضانغام عبدالقاسم حسن يعقوب137113344

التمريضامل مهند زيد العمرى138113365

التمريضحنين نبراس صالح بني سالمه139113371

التمريضايه احمد محمد الداللعه140113424

التمريضعال خالد علي غنيم141113429

التمريضمحمد ابراهيم احمد القرعان142113594

التمريضليث نادر احمد العبد143113597

التمريضمحمد صالح حسن بشيرى144113614

التمريضتسنيم عمر عبيدهللا الجناديه145113665

التمريضمحمد زهير علي شويات146113926

التمريضمحمد سالم عواد الخالدي147114434

التمريضابراهيم محمود مذيب عالونه148114435

التمريضضحى شاكر خلف اليحيى149114457

التمريضافنان علي احمد ابوالعسل150114475

التمريضسليم صالح مصطفى الزعبي151114575

التمريضاريج محمد محمود البطاينه152114770

التمريضقمر محمود عطاهللا الخنيفس153114771

التمريضرحمه احمد ابراهيم المومني154114774



التمريضشذى حسين احمد الجسار155114776

التمريضدانا زياد محمد بنات156114778

التمريضاحمد فائق محمد ذبيان157114779

التمريضايات احمد عبدهللا المحمود158114933

التمريضرهف خالد سليمان بني يوسف159114976

التمريضسجود رياض علي عنيزات160114977

التمريضخالد نعمان خالد الرحابنه161114982

التمريضمالك عمر خالد اليونس162115016

التمريضمحمد عثمان عطيه مطالقه163115047

التمريضريم فوزى علي الشطناوى164115048

التمريضانوار حسن احمد صبيح165115071

التمريضرنين فخري يوسف االمير166115105

التمريضشيماء عاكف سليمان شطناوى167115134

التمريضدانا موفق احمد الدرابسه168115174

التمريضرنا محمد عزام الزواتين169115193

التمريضسناء حنفي محمود زيتون170115194

التمريضرانيا حسين احمد فياض171115203

التمريضاحمد عبدالنور احمد قصاص172115228

التمريضريما نايف محمود القريشات173115269

التمريضقتيبه احمد محمود ياسين174115294

التمريضيزن حسن فرحان المومني175115325

التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

التمريضتيماء غصاب عيسى الزيوت1115438

التمريضمعتز نايف صالح الجرارحه2115473

التمريضمنار محمود جهاد اللوباني3115595

التمريضامل بسام امين الجراح4115616

التمريضتقى محمد صالح عودات5115648

التمريضفاطمه محمد عبد اللطيف فايد6115754

التمريضبنين عمر محمود بني هاني7115841

التمريضراما منير محمد عبيدات8115937

التمريضحسن مدحت حسن ابو الطيف9115975

التمريضهاشم ابراهيم عبد هللا فحماوي10116367

التمريضبيادر ابراهيم سليمان ابو عرار11116401

التمريضرهام خالد ابراهيم مصري12116402

التمريضياسمين عبدهللا يوسف الرجوب13116519

التمريضمحمد منذر محمد الصمادى14116521

التمريضحنين عصام علي المومني15116580

التمريضمعاذ احمد امين غرايبه16116581

التمريضيوسف عمر ذياب الشرمان17116627

التمريضانجلينا ايمن موفق دامر18116665

التمريضسوسن عوني عبدالرحمن ابوفارس19116696

التمريضاسيل خالد خلف المخاتره20116726

التمريضحمزة ابراهيم محمود واكد21116817

التمريضمحمد محمود حسن ابو اللطيف22116818

التمريضصهيب جميل محمد خباص23116842

التمريضنور عبدالفتاح احمد حجازي24116937

التمريضسجى محمد حافظ صوالحه25116997

التمريضايمان رياض محمود الرشيدات26120834

التمريضمريم علي محمود الخرنوبي27120996

التمريضمأمون احمد متعب الخطيب28121595

التمريضهاني احمد عبد الكريم رواشده29121745

التمريضرحمه محمود يحيى الشرمان30121867

التمريضمراد عادل محمد خضر31133880

التمريضعلي خالد عبدالكريم ابوزريق32135183

التمريضارام عاطف سعيد المغربي33135212

التمريضليث محمد علي الجراح34135326

التمريضعائشه سالم علي يعاقبه     3592367

العمارةعلي فاروق عبدالعزيز  أحمد3695673
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العمارةسوسن احمد امين السعدي37101817

العمارةاحسان ابراهيم علي الغريب38101998

العمارةمعتز مازن ضيف هللا بطاينه39102023

العمارةمحمود عادل محمد حاج يحيى40102025

العمارةمحمد رياض فتحي خريس41102031

العمارةبسام سمير توفيق سماوي42105051

العمارةآثار أحمد  محمد المبشر43105056

العمارةمحمد صبحي  حازم   مهتدي 44105120

العمارةديانا خالد نايف العزام45108100

العمارةريم كمال حسين حسين46108105

العمارةالرا حسن محمد عبيدات47108107

العمارةحمزه زهير علي الناصر48108111

العمارةيارا نادر احمد العوضات49108112

العمارةاالء بالل محمد بدر الدين  الربابعه50108119

العمارةسالم عماد عبدالرحمن العضايله51108122

العمارةثائر سمير أحمد الجمل52108127

العمارةميرال جورج خريستو ابو عيطة53108132

العمارةغيث احمد فؤاد محمد ياسين  االمعرى54109092

العمارةمحمد محمد بشار  الطيان55109313

العمارةدعاء موفق عبدالحفيظ ابوزيد56110915

العمارةحمزه يوسف حسن المقدادى57110919

العمارةرهف باسم حسني زهراوي58110921

العمارةسميره احمد محمد ابراهيم59110922

العمارةلين محمد هاني منصور60110927

العمارةلين محمد عبدالعزيز عرفات61110929

العمارةأحمد عزمي عثمان أبوفرحه62110936

العمارةغيداء غسان عمر سالمه63110937

العمارةمرح احمد حسني الشقاح64110939

العمارةاسيل خالد بركات بركات65110940

العمارةهديل باسم مصطفى أبوعمره66110941

العمارةصالح امهيدي صالح غرايبة6794240

العمارةعدي احمد  العلوان68105041

العمارةاحمد طه عبدالحميد موسى69105044

العمارةيزن عبدالغنى فايز قويدر70105067

العمارةسند عادل عبدالفتاح حياصات71105104

العمارةسارا محمد احمد الزغول72108097

العمارةابراهيم عاطف ابراهيم عبدهللا73108101

العمارةمؤمن محمد فؤاد يوسف العبابنه74108115

العمارةفايز زيد الفوارس فايز الحمد75108128

العمارةحمزه محمد عبدالرحيم حوراني76108989

العمارةانس فواز فرحان بني بكر77110475

العمارةباسم كاظم عيسى الموسى78110924

العمارةعبدالرحيم محمد عبدالرحيم البواب79110930

العمارةحسام اسامه ابراهيم عبابنه80110931

العمارةدانة ايمن محمد أبويحيى81110935

العمارةنهى طاهر عفيف شحرور82110938

العمارةزيد صالح عبدالرحمن سرحان83110943

العمارةالنا ظاهر محمد بني عبدالرحمن8486519

العمارةايمان هيثم محمد اسامه االصبحي85105103

العمارةابرار بشار سالم العطيوى86108102

العمارةعائده محمد نور  االحمد87110910

العمارةلينا محمد ابراهيم ابو ديه88110918

العمارةريان خليل عبد الرؤوف الفاخوري89110944

العمارةثائر كامل علي ابوغربيه90110946

العمارةحنان يحيى ناجي محمد91110947

العمارةعادل اسعد سعيد أبوزينه92110952

العمارةروان عدنان عطيه الطبجي93110953

العمارةعبدالرحمن محمد عماد  جليالتي94112233

العمارةدانية محمد معين محمد سعيد الفاخوري9578238



التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

التصميم والتواصل البصريراغب محمدسعيد طالب  الجيوسي199006

التصميم والتواصل البصريمحمد صالح عبدالمجيد الروسان2102055

التصميم والتواصل البصريتوليب خالد عبدهللا سويدات3102085

التصميم والتواصل البصريعبير عاصم عدنان ابو حجلة4108098

التصميم والتواصل البصريعمر زياد موسى حدادين5110967

التصميم والتواصل البصريسوزان عارف رضوان المومني6110974

التصميم والتواصل البصرياحمد خالد صادق مدلل7110975

التصميم والتواصل البصريارياش علي تركي مريان8110978

التصميم والتواصل البصريحال ناظم حسن وديان9110979

التصميم والتواصل البصرينور اسماعيل محمود ربابعه10114373

التصميم والتواصل البصرياالء زياد محمد الخطيب11114817

التصميم والتواصل البصريامير محمد سفيان زهدي  بركات12104851

التصميم والتواصل البصريمحمود نعيم محمد زامل13110965

التصميم والتواصل البصريهند هشام صبحي الكرد14112236

التصميم والتواصل البصريريما عمر حسن عبدهللا15112239

التصميم والتواصل البصريبتول منتصر علي القرعان16112415

التصميم والتواصل البصريأيه ابراهيم عصام ملكاوي17112416

التصميم والتواصل البصرييارا موفق  ديبة18112417

التصميم والتواصل البصريعبدهللا محمد احمد الزواهره19112725

التصميم والتواصل البصريهبه محمد عبدهللا الشرمان20113036

التصميم والتواصل البصريرحمه فايز صالح عثامنه21113265

التصميم والتواصل البصريسندس محمد عبدالحميد الرقيبات22113391

التصميم والتواصل البصريصفاء ابراهيم عبدالقادر القاعود23114228

التصميم والتواصل البصريدعاء هيثم حسين خفاجه24114318

التصميم والتواصل البصرياسيل محمد بدر الدين محمود الرواقه25114507

التصميم والتواصل البصريبهاء الدين خضر محمد حرزهللا26114936

التصميم والتواصل البصرياناغيم محمد صالح زايد27115063

التصميم والتواصل البصريحمزه احمد علي الصعوب28115889

التصميم والتواصل البصريميس صالح احمد العمرى29108157

التصميم والتواصل البصريسلمه بالل صالح العمري30108159

التصميم والتواصل البصريحمزه عبدالرزاق شحاده عرعر31112727

التصميم والتواصل البصريهاجر احمد عوض عبدالعال32115144

التصميم والتواصل البصريدانة ياسر فارس غانم33115757

التصميم والتواصل البصريباسل غسان غريب الدويرى34116016

التصميم والتواصل البصريسالي داود سالم الحجات35116930

التصميم والتواصل البصريديمه ماهر محمد الخصاونه3695984

تخطيط وتصميم المدنروان نزيه مناور القرعان3792871

تخطيط وتصميم المدنهيفاء خالد حسين خنيفس38105130

تخطيط وتصميم المدنحسن سمير حسن الرفاعي39108143

تخطيط وتصميم المدنحسين ابراهيم محمد علي40110957

تخطيط وتصميم المدنتوفيق نزار توفيق دراغمه4191526

تخطيط وتصميم المدنمها مصطفى محمد حمدان42105125

تخطيط وتصميم المدنساره احمد سليمان عربي43108134

تخطيط وتصميم المدندانه ماهر عاطف الزريقي44108136

تخطيط وتصميم المدناسالم محمد حسين الصياحين45108138

تخطيط وتصميم المدنطارق سمير عبد الكريم عفوني46110959

التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#

اإلنتاج الحيوانيخليل ابراهيم احمد الحلو     192699

اإلنتاج الحيوانيغيث موفق شحاده شكور293016

اإلنتاج الحيوانيبهاء محمد عوده نواصره3100467

اإلنتاج الحيوانيعلي عادل علي عبيدات4100510

اإلنتاج الحيوانيوالء محمد عبدهللا ابومعالي5100534

اإلنتاج الحيوانيعمران احمد علي العمرى6100547

اإلنتاج الحيوانيفاطمه تيسير المحمد العلي خمايسه7107229
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اإلنتاج الحيوانيهبه حسين علي ابوخيط8107239

اإلنتاج الحيوانياحمد حسين احمد العمور9107240

اإلنتاج الحيوانيبهاءالدين عبدهللا قالط الخطيب10110405

اإلنتاج الحيوانيصدام بن سالم  الصالحي11110407

اإلنتاج الحيوانيهند مهند اسحق الحواري12111869

اإلنتاج الحيوانيمحمد ابراهيم محمد الحمادين13112613

اإلنتاج الحيوانييزن محمد طاهر ابوالرب14113369

اإلنتاج الحيوانينائل غالب حماد اسماعيل15113381

اإلنتاج الحيوانيمنال حسن احمد عبدالقادر16116785

اإلنتاج الحيوانييزيد كمال محمد الشويات1780404

اإلنتاج الحيوانيمحمد شريف احمد الكايد     1892673

اإلنتاج الحيوانينديم عبدهللا نايل الرحيل    1992799

اإلنتاج الحيوانيعلي جميل علي القيام20113209

اإلنتاج الحيوانيعمر محمد علي بني عطا21113363

اإلنتاج النباتيمحمد نضال ضيف هللا حماشا2286556

اإلنتاج النباتيثريا عبد الجليل محمد الحاج علي2392860

اإلنتاج النباتيمحمود محمد محمود الروسان24100508

اإلنتاج النباتيسميه  محمود محمود علي صقر25100631

اإلنتاج النباتيجاسر علي حمدان الزبون26107226

اإلنتاج النباتييوسف حسن خليل شتات27107282

اإلنتاج النباتيشيماء خالد عبدالقادر قرعان28107294

اإلنتاج النباتيتقى مرزوق غصاب مشاقبة29113212

اإلنتاج النباتيرغد عبد محمد علوه30113224

اإلنتاج النباتيساره محمود محمد بطاينه31113384

اإلنتاج النباتينادين خليل هاشم المارديني32113388

اإلنتاج النباتياريج ماهر مصطفى الشريف33113389

اإلنتاج النباتياالء خلدون مصطفى الشريف34113390

اإلنتاج النباتيقيس احمد مصطفى الرباعي35113397

اإلنتاج النباتيهناء ابراهيم محمد سليط36114461

اإلنتاج النباتيميساء تحسين محمد عبيدات37114463

اإلنتاج النباتيرغد محمد حسين عبابنه38114595

اإلنتاج النباتيتيماء عوني احمد نوفل39115205

اإلنتاج النباتيلجين كامل عبدالرحمن عبابنه40115206

اإلنتاج النباتيبتول سعد محمد الوريكات41110607

اإلنتاج النباتيغيداء وليد حمدان المومني42113217

اإلنتاج النباتيوصال محمد حسن ابوصوصين43113403

اإلنتاج النباتينايف تركي نايف الروسان44113412

اإلنتاج النباتيميساء خالد محمد الشياب45116503

اإلنتاج النباتيميس يوسف ذيب الخزاعلة4692742

اإلنتاج النباتييزن زايد حامد العوده هللا4797053

اإلنتاج النباتيفراس محمد فارس الهنداوي48100649

اإلنتاج النباتيعمر رائد يحيى الزعبي49112789

اإلنتاج النباتيفردوس علي تركي الحتامله50113405

اإلنتاج النباتيمين جو كانج   51135064

اإلنتاج النباتياحالم حسين محمود بني احمد    5292797

التربة والريوسام احمد درويش الشعبي53100822

التربة والريربيع علي محمد عبيدات54100860

التربة والريحمزه عاكف سليمان مهيدات55100867

التربة والريمالك محمد حسين حتامله56103405

التربة والريقصي زاهي محمد صوالحه57107418

التربة والريمحمد عمر محمد عبيد58107431

التربة والريساجده هاني موسى الخطيب59113235

التربة والريلما ماجد خالد الضامن60113411

التربة والريرهف مروان محمد كناني61113421

التربة والريشيماء محمد سليمان الصمادى62113426

التربة والريدياال حسن سعيد المصري63113431

التربة والريكرمل علي محمود ثلجي64114577

التربة والرياريج ايسر حسين حسين65115270

التربة والريديمه محي الدين توفيق عبيدات66110445

التربة والريزينب احمد محمد طوالبه67113955

التربة والريايات جمال نواف القرعان68114786



التربة والريمحمد معتز محمد عبيدات69115053

التربة والريهبه ابراهيم محمد الشطناوى70116504

التربة والريسلسبيل احمد عودة الخزاعلة    7193035

التربة والريسلسبيل محمد سالم السليم72107386

التغذية وتكنولوجيا الغذاءنور  حسين شيخ محمد يوسف7391085

التغذية وتكنولوجيا الغذاءحسني خليف حسني السالمه7497065

التغذية وتكنولوجيا الغذاءحمزه جهاد حامد عبابنه75100488

التغذية وتكنولوجيا الغذاءمحمد بسام عبده الخزاعله76100749

التغذية وتكنولوجيا الغذاءمحمد علي مصلح مجادله77100753

التغذية وتكنولوجيا الغذاءمتعب احمد مرشود بصبوص78107262

التغذية وتكنولوجيا الغذاءايناس عقيل طالب الزبون79107323

التغذية وتكنولوجيا الغذاءرامي ابوالقاسم داود قمي80107330

التغذية وتكنولوجيا الغذاءرعد محمد امين جبر اللوامنه81107337

التغذية وتكنولوجيا الغذاءجواد ابراهيم حسن ابوغزله82107342

التغذية وتكنولوجيا الغذاءفرح احمد عزام الشلبي83107343

التغذية وتكنولوجيا الغذاءهناء خالد عبدالرؤوف المحمود84107344

التغذية وتكنولوجيا الغذاءفادي خلدون عبدالمجيد النادي85107391

التغذية وتكنولوجيا الغذاءاسالم محمد احمد الزعبي86107413

التغذية وتكنولوجيا الغذاءمريم احمد عبدالرحيم طعامنه87110422

التغذية وتكنولوجيا الغذاءغيداء فاروق محمود دباجه88110437

التغذية وتكنولوجيا الغذاءعباده ابراهيم احمد المدني89110438

التغذية وتكنولوجيا الغذاءرزان عماد خالد أبوحشمه90110440

التغذية وتكنولوجيا الغذاءدانا المعتصم محمود نصيرات91110446

التغذية وتكنولوجيا الغذاءرنيم عادل نمر القيسي92111920

التغذية وتكنولوجيا الغذاءلجين محمد سعد سعد93112155

التغذية وتكنولوجيا الغذاءرهف حسين عبدهللا ابوحموده94112156

التغذية وتكنولوجيا الغذاءسمر عبدالمنعم حسن علي عبيد95112157

التغذية وتكنولوجيا الغذاءفاطمه قاسم ذيب هياجنه96112159

التغذية وتكنولوجيا الغذاءسماح محمد علي عزام97112161

التغذية وتكنولوجيا الغذاءايمان خالد رشيد 98112163

التغذية وتكنولوجيا الغذاءمالك فؤاد عبد الغني شطاره99112164

التغذية وتكنولوجيا الغذاءحال هاني عبدهللا هويمل100112392

التغذية وتكنولوجيا الغذاءرؤى منير محمد بني عطا101112615

التغذية وتكنولوجيا الغذاءهيا ياسين محمد العجلوني102112793

التغذية وتكنولوجيا الغذاءريم محمد نمر مجدي بالي103112987

التغذية وتكنولوجيا الغذاءبثينه عبدالرحمن حيدر الزعبي104113106

التغذية وتكنولوجيا الغذاءآيه محمد عبدالجبار جبريل105113108

التغذية وتكنولوجيا الغذاءشيماء فواز فياض ابداح106113110

التغذية وتكنولوجيا الغذاءياسمين رشيد محمد الرحاحله107113227

التغذية وتكنولوجيا الغذاءامال خالد مدهللا الرواشده108113406

التغذية وتكنولوجيا الغذاءنور اشرف محمد درادكه109113422

التغذية وتكنولوجيا الغذاءسيرين رياض محمود روابده110114074

التغذية وتكنولوجيا الغذاءسلسبيل طلب محمد غطاشه111114078

التغذية وتكنولوجيا الغذاءمجد محمد جوهر عبدالحي112114080

التغذية وتكنولوجيا الغذاءتسنيم ماهر محمد الجابري113114131

التغذية وتكنولوجيا الغذاءيارا رائد شكري جالد114114133

التغذية وتكنولوجيا الغذاءرنا احمد محمد الشناينه115114454

التغذية وتكنولوجيا الغذاءمحمد رفعت كايد كنعان116114469

التغذية وتكنولوجيا الغذاءاماني محمد ابراهيم العزام117114470

التغذية وتكنولوجيا الغذاءايه سعيد موسى العجاوي118114864

التغذية وتكنولوجيا الغذاءايات منجد طالل شحاده119114926

التغذية وتكنولوجيا الغذاءغدير سهيل عبدالوهاب الفلكي120115019

التغذية وتكنولوجيا الغذاءفاطمه صالح حسن غرايبه121115101

التغذية وتكنولوجيا الغذاءسجى باجس محمد الخمايسه122115232

التغذية وتكنولوجيا الغذاءحنين محمد ثائر يوسف النجار123115384

التغذية وتكنولوجيا الغذاءفاتن وليد يوسف الزعبي124115498

التغذية وتكنولوجيا الغذاءساره موفق وجيه الحاج عيد125115679

التغذية وتكنولوجيا الغذاءلين خالد صبحي ابوالهيجاء126115809

التغذية وتكنولوجيا الغذاءتاال مهند غازى البوطي127115854

التغذية وتكنولوجيا الغذاءفرح ناصر يحيى اللبابيدي128116139

التغذية وتكنولوجيا الغذاءسبأ ماجد ابراهيم طراد129116589



التغذية وتكنولوجيا الغذاءساره محمود راشد حماشا130116646

التغذية وتكنولوجيا الغذاءعرين منير فوزى الرواشده131101478

التغذية وتكنولوجيا الغذاءمشاعل حسين شيخ باجابر132107339

التغذية وتكنولوجيا الغذاءتاال يحيى عارف عبيدات133107340

التغذية وتكنولوجيا الغذاءفرح عبدهللا محمود ابوحماد134110441

التغذية وتكنولوجيا الغذاءنغم ضيف هللا حسين أبو عاقوله135110639

التغذية وتكنولوجيا الغذاءغاليه حسين احمد الخطيب136111823

التغذية وتكنولوجيا الغذاءمريم البتول عمر محمد ابوديه137112873

التغذية وتكنولوجيا الغذاءاحمد محمد اديب رضوان بني هاني138112997

التغذية وتكنولوجيا الغذاءنوال محمد شريف طرابشه139113107

التغذية وتكنولوجيا الغذاءاميره فوزي طاهر مغيب140113138

التغذية وتكنولوجيا الغذاءشروق عوده محمد الحسبان141113232

التغذية وتكنولوجيا الغذاءاسماء عمر عدنان الطيبه142114072

التغذية وتكنولوجيا الغذاءايه سمير محمد الصمادي143114075

التغذية وتكنولوجيا الغذاءاالء محمد محمود بني احمد144114287

التغذية وتكنولوجيا الغذاءتيماء يوسف حسين خطاطبه145115127

التغذية وتكنولوجيا الغذاءزينه محمود صبحي ابوطالب146116759

التغذية وتكنولوجيا الغذاءتيمه فخري محمد مخلوف147117005

التغذية وتكنولوجيا الغذاءسهير قاسم ناصر التميمي148121232

التغذية وتكنولوجيا الغذاءحسن علي محمد جوارنه14986396

التغذية وتكنولوجيا الغذاءعبدهللا عواد محمد الغويري150100730

التغذية وتكنولوجيا الغذاءبيان عمر موسى عبابنه151100746

التغذية وتكنولوجيا الغذاءميس الريم اسماعيل عيسى  عثامنه152101146

التغذية وتكنولوجيا الغذاءمريان  بسام فريد  القردحجي153104446

التغذية وتكنولوجيا الغذاءقصي عدنان احمد عتوم154107706

التغذية وتكنولوجيا الغذاءفرح فوزي غازي جرار155108764

التغذية وتكنولوجيا الغذاءلين عدنان  زند  الحديد156112621

التغذية وتكنولوجيا الغذاءسجى امين محمد العبدهللا157113367

التغذية وتكنولوجيا الغذاءرانيا عمر محمد عياصره158114331

التغذية وتكنولوجيا الغذاءاالء احمد ابراهيم العزام159116590

التغذية وتكنولوجيا الغذاءحياه حاتم ابراهيم العويصي160100724

التغذية وتكنولوجيا الغذاءحنان نجم حسن رضوان161110442


