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االسمالرقمالتخصصتسلسل
عايش عبد االمير عايش السالمين20022010333الطب والجراحة1
محمد طلق مطلق العزيزي المطيري20032010115الطب والجراحة2
زينه مخلص عطا هللا حماد20032010151الطب والجراحة3
باسم جميل عطيوي الربضي20032010216الطب والجراحة4
محمد علي محمد الجعيدي20032010227الطب والجراحة5
باسل بشير عقاد 20032010321الطب والجراحة6
انس محمد خلف عوض20040010061الطب والجراحة7
ھيثم باقر شبر الصناع20042010012الطب والجراحة8
انس محمدسعيد عبد الھادي 20042010057الطب والجراحة9

علي محمد علي العمري20042010109الطب والجراحة10
محمد عبدالفتاح محمد سالمة20042010116الطب والجراحة11
محمد احمد حسين الحاج احمد20042010189الطب والجراحة12
فضل محمد طارق احمد عبد العال20042010278الطب والجراحة13
وعد حبيب حمود الحمادي العتيبي20042010386الطب والجراحة14
مازن محمد عبد الرحمن الدريويش20042010441الطب والجراحة15
مبسام حسن علي الزاير20042010467الطب والجراحة16
ارام علي محمد النواصره20042010493الطب والجراحة17
زيد اكرم يعقوب الزريقات20050010106الطب والجراحة18
شذى سالم عبد هللا النون20050010110الطب والجراحة19
محمد نايل عبد هللا الذيابات20052010031الطب والجراحة20
فيصل سليمان فضيل البدور20052010033الطب والجراحة21
امير محمد ابراھيم عباره20052010037الطب والجراحة22
سامر محمد احمد ابو عامرية20052010077الطب والجراحة23
عبد الرحمن مازن عبد الرحمن القھوجي20052010115الطب والجراحة24
ادم عبد المنعم عبد الرحمن ابو جامع20052010170الطب والجراحة25
يزيد مصطفى ابراھيم جوابره20052010176الطب والجراحة26
عبد الرحمن حلمي عبد الرحيم حلو20052010195الطب والجراحة27
عمر موسى خليل ابو كوش20052010238الطب والجراحة28
مريم احمد ضاھر 20052010248الطب والجراحة29
سماح علي خليل مريسات20052010254الطب والجراحة30
عبد المنير سنوسي سورتمن 20052010300الطب والجراحة31
محمد حلفي مصطفى الحاج افيندي 20052010309الطب والجراحة32
علي حسين علي العرادي20052010345الطب والجراحة33
علي محمد خليفه العيد20052010350الطب والجراحة34
جمال علي عبد هللا الفقيه الغامدي20052010362الطب والجراحة35
ندى نجيب محمد مھيوب20052010363الطب والجراحة36
فاطمه محمد حسن مبارك20052010368الطب والجراحة37
زيد انور بطرس جميعان20052010392الطب والجراحة38
حيدر طاھر حسن الدليم20052010428الطب والجراحة39
محمد مرداس تركي المطيري20052010437الطب والجراحة40
شھد حسين يعقوب ال اسماعيل20052010438الطب والجراحة41
باسل عثمان عواجي حكمي20052010441الطب والجراحة42
رمزي محمد عبدهللا دغريري20052010442الطب والجراحة43
محمد احمد محمد العقيلي20052010443الطب والجراحة44
مرتضى حسين فايز بوقرين20052010447الطب والجراحة45
علي حسين مكي آل حسن20052010448الطب والجراحة46
عبد المجيد سعد محمد العبدالسالم20052010450الطب والجراحة47
ايھاب عدنان اسماعيل البلبيسي20052010471الطب والجراحة48
تركي محمد حماد الخالدي20052010476الطب والجراحة49
ساره عبدالعزيز محسن الشيوخ20052010489الطب والجراحة50
مرتضى ھاشم شرف العوامي20052010538الطب والجراحة51
عايد عبد الواحد عايد الھادي20052010542الطب والجراحة52
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عماد يوسف سليمان العمور20052010563الطب والجراحة53
عبدهللا عايض جبران  اليامي20052010566الطب والجراحة54
لمياء محمد احمد احمدعبدهللا20052010569الطب والجراحة55
موسى احمد موسى الشمراني20052010599الطب والجراحة56
اسامه عمير محمد الحميصي20058010002الطب والجراحة57
براء محمد علي الشويات20060010034الطب والجراحة58
ھشام عادل نورالدين الكخن20060010069الطب والجراحة59
ساره عبدالرحيم ياسين ابواألسرار20060010076الطب والجراحة60
حسن محمد روبلي ابراھيم20060010100الطب والجراحة61
عدنان حسن عدنان 20060010101الطب والجراحة62
عبد الفتاح عبدي ادم جوتالي20060010102الطب والجراحة63
عيسى يوسف علي السماره20060010103الطب والجراحة64
نسرين سعود ثاني المطرفي20062010003الطب والجراحة65
محمد جمال زيدان 20062010019الطب والجراحة66
ابراھيم محمد خير احمد عواد20062010023الطب والجراحة67
مجد سميح طه 20062010038الطب والجراحة68
محمد مروان محمد طه20062010039الطب والجراحة69
حمود صالح حمد العنزي20062010078الطب والجراحة70
حسام فواز عبد الغفار السكاف20062010104الطب والجراحة71
ايمن موفق عبد العزيز الدبش20062010130الطب والجراحة72
الجوھره ابراھيم عبد هللا الغريض20062010135الطب والجراحة73
محمد زياد علي ھيالت20062010136الطب والجراحة74
حمزه محمود فالح درادكه20062010144الطب والجراحة75
محمود عزام محمود الفي20062010147الطب والجراحة76
نصار عبدالحميد محمد نصار20062010152الطب والجراحة77
انس وائل محمد عمران الجعبري20062010169الطب والجراحة78
محمد رشدي احمد بركات20062010172الطب والجراحة79
فيصل شامان دبشي العنزي20062010178الطب والجراحة80
ماجد عايد عبد هللا الشمري20062010180الطب والجراحة81
صالح غزاي بين العتيبي20062010181الطب والجراحة82
بندر محمد منديل العنزي20062010182الطب والجراحة83
نور ليال الياس  20062010195الطب والجراحة84
محمد يوسف مصطفى 20062010205الطب والجراحة85
محمد فردوس عبدالموبينج  20062010208الطب والجراحة86
عبدالمعز احمد فضلي 20062010212الطب والجراحة87
وان سكينة وان سوحيمي20062010214الطب والجراحة88
ستي نبيلة قمر الدين  20062010220الطب والجراحة89
نور حزواني مد  20062010221الطب والجراحة90
نورعائشة مد سفيان  20062010226الطب والجراحة91
امل عطيا عبدالحليم  20062010231الطب والجراحة92
احمد حسين قاسم الريماوي20062010236الطب والجراحة93
صبا يحيى سعد عبد النبي20062010237الطب والجراحة94
بدر احمد حسين البيتي20062010239الطب والجراحة95
روان مفلح محمد الزعبي20062010241الطب والجراحة96
محمد وصفي عبد الكريم الكساسبة20062010243الطب والجراحة97
رعد علي احمد الحوامدة20062010247الطب والجراحة98
خالد محمود خالد اللوباني20062010264الطب والجراحة99
محمد يوسف محمد اقطيط20062010272الطب والجراحة100
وليد توفيق عواد الشديفات20062010277الطب والجراحة101
طارق ميخائيل سليمان مسنات20062010278الطب والجراحة102
الحميدي عقيل غثوان العنزي20062010285الطب والجراحة103
سالم رجائي سالم الربضي20062010286الطب والجراحة104
اية محمد سليمان الجراح20062010305الطب والجراحة105
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لمى عصام خضر منصور20062010324الطب والجراحة106
عبد هللا عدنان عبد الكريم خليفات20062010326الطب والجراحة107
سوزان عليان حمدان العنيزات20062010327الطب والجراحة108
يوسف علي عليان القريناوي20062010328الطب والجراحة109
ابراھيم زريعي حسان السيد20062010329الطب والجراحة110
تغلب نزيه سليمان عازر20062010337الطب والجراحة111
ھنوف عبد هللا احمد آل ابو عبد هللا20062010364الطب والجراحة112
عبد العفيفي دمنھوري  20062010367الطب والجراحة113
انجكو يسمين سورايا انجكو عبدالرحمن20062010369الطب والجراحة114
سھام سمير ساير كناكريه20062010375الطب والجراحة115
مشاري مخيلف نيتول الرويلي20062010396الطب والجراحة116
فھد عيسى خليف العنزي20062010397الطب والجراحة117
دعاء ابراھيم "محمد سعيد " الطاھات20062010421الطب والجراحة118
مصعب مقنع احمد السلمي20062010425الطب والجراحة119
افراح محمد عبد السالم علي20062010428الطب والجراحة120
غيث محمد احمد عبد الحليم20062010432الطب والجراحة121
نزال احمد ثامر المسعود20062010433الطب والجراحة122
سمية جمال حسن ابو نواس20062010434الطب والجراحة123
سجاد مدن حسن المساعد20062010436الطب والجراحة124
ريما يوسف محمود ابومخ20062010443الطب والجراحة125
مؤيد مأمون محمد السيد حمد20062010450الطب والجراحة126
احمد جمال مسعود عوض20062010453الطب والجراحة127
ابراھيم احمد عيسى شبيب20062010454الطب والجراحة128
متعب خالد دھيس العتيبي20062010456الطب والجراحة129
محمد فھد مناور الحجيلي20062010458الطب والجراحة130
مصعب عاطف علي العمري20062010459الطب والجراحة131
فارس بندر ابراھيم الرشدان20062010463الطب والجراحة132
دعاء ھشام حسن آل دھنيم20062010469الطب والجراحة133
ھداية مھدي عبد هللا جمال20062010470الطب والجراحة134
سلطان علي صالح الصالح20062010471الطب والجراحة135
نائف سالم عليان العتيبي20062010474الطب والجراحة136
فيصل مردوح كفاش العنزي20062010481الطب والجراحة137
مشعل محمد فاتل الشراري20062010482الطب والجراحة138
محمد طاھر احمد الدوخي20062010488الطب والجراحة139
فيصل علي احمد الحفاشي20062010496الطب والجراحة140
عبد الكريم وجيه سعيد صنع هللا20062010498الطب والجراحة141
معاذ عبيد هللا مسعد العنزي20062010499الطب والجراحة142
سامي سالمة فالح الشراري20062010500الطب والجراحة143
يثرب عبد هللا حسن آل عوجان20062010503الطب والجراحة144
اريج عبد العزيز عبد هللا الوحيد20062010505الطب والجراحة145
افنان توفيق عبد هللا حنفيش20062010506الطب والجراحة146
اسراء حسن عون الزين20062010507الطب والجراحة147
اسامة عبد الكريم عبد اللطيف الدريويش20062010509الطب والجراحة148
ماجد حمد رزين المطيري20062010510الطب والجراحة149
حنان توفيق علي البقشي20062010513الطب والجراحة150
محمد عنيزان قعيميل الشمري20062010514الطب والجراحة151
مالك راكان ظاھر العنزي20062010517الطب والجراحة152
ريان موسى صالح الثقفي20062010520الطب والجراحة153
عادل نزار توفيق العكام20062010521الطب والجراحة154
زھراء حسين احمد بو علي20062010522الطب والجراحة155
عبد الرحمن عبد االله صقار العنزي20062010529الطب والجراحة156
نايف فارس ھداج الھادي20062010533الطب والجراحة157
حوراء مصطفى علي الخاتم20062010535الطب والجراحة158
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عبد هللا عبد االله صقار العنزي20062010537الطب والجراحة159
جھاد عبد هللا احمد الشيخ خالد20062010540الطب والجراحة160
لؤي احمد محمد دحابرة20062010542الطب والجراحة161
امير فريد نعيم حنوت20062010544الطب والجراحة162
ھبة يوسف محمد الفريحين20062010545الطب والجراحة163
فاطمة محمد علي اللباد20062010551الطب والجراحة164
زينب عون علي ال ثويمر20062010552الطب والجراحة165
حوراء عبد رب الرسول عبد الباقي الحوري20062010553الطب والجراحة166
مالك محمد عوض الضميدات20062010557الطب والجراحة167
اسماء عويد مروح الشرعه20062010558الطب والجراحة168
عبد المجيد قاعد الصبي السويلمي العنزي20062010559الطب والجراحة169
بتول سعد احمد السالم20062010560الطب والجراحة170
سلطان سالم احمد الكعبي20062010561الطب والجراحة171
ھند سعد مطلق عبدهللا العتيبي20068010001الطب والجراحة172
عامر عمر يوسف السفاريني20070010001الطب والجراحة173
بھاء محمد طالب عبيدات20070010002الطب والجراحة174
غدير ھايل عوده المحيسن20070010004الطب والجراحة175
غياث محمد ياسين الروسان20070010005الطب والجراحة176
عالء لطفي محمد الخطيب20070010006الطب والجراحة177
خليل عبدالكريم خليل القرارعه20070010007الطب والجراحة178
عمر يوسف صالح جزار20070010008الطب والجراحة179
عبدهللا احمد علي القضاه20070010009الطب والجراحة180
روان حاتم سيف الدين عبدالرحمن20070010010الطب والجراحة181
انس سامي احمد الصمادي20070010011الطب والجراحة182
ھناء زھير فايز فارس20070010012الطب والجراحة183
فاطمه تيسير عبدربه العظم20070010013الطب والجراحة184
صابرين فتحي محمد الغويني20070010014الطب والجراحة185
موده يحيى عطيه عبابنه20070010015الطب والجراحة186
شروق صالح الدين قاسم خزاعلة20070010016الطب والجراحة187
رامي مصطفى عبدالحميد ايوب20070010017الطب والجراحة188
بشرى اعقاب احمد المعايطه20070010018الطب والجراحة189
احمد محمد خالد محمود محمد20070010019الطب والجراحة190
اراء محمد قويدر بني ملحم20070010020الطب والجراحة191
رنا عبدالمعطي محمود ابوعواد20070010021الطب والجراحة192
محمد خالد عمر السليمان20070010022الطب والجراحة193
منار حمزه محمد ياسين20070010023الطب والجراحة194
اسماء محمود حسن ابوراس20070010024الطب والجراحة195
ليث نايل عيد البدور20070010025الطب والجراحة196
وسيم تيسير فؤاد زيد الكيالني20070010026الطب والجراحة197
احمد محمد حسين الشحادات20070010028الطب والجراحة198
وجدان يوسف مصطفى القرعان20070010029الطب والجراحة199
ربى حسين توفيق العدوان20070010031الطب والجراحة200
ورود عبدالقادر صالح ابوعمر20070010032الطب والجراحة201
عبدهللا فوزي محمود نصار20070010033الطب والجراحة202
اسيل حاتم انور سلھب20070010034الطب والجراحة203
بشار غازي حمدان بكر20070010035الطب والجراحة204
ھديل جمال محمد الخطيب20070010036الطب والجراحة205
محمد عمر احمد الشاويش20070010037الطب والجراحة206
ناديا محمد جميل احمد الطوالبه20070010038الطب والجراحة207
ايه نوري يوسف عبيدات20070010039الطب والجراحة208
عمرو سامي محمد ابوفرحه20070010040الطب والجراحة209
رضوان محمد رضوان الجنيدي20070010042الطب والجراحة210
ميس عبدهللا علي الشبول20070010043الطب والجراحة211
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االء فؤاد محمد الزعاتره20070010044الطب والجراحة212
اسراء احمد سليمان الصمادي20070010045الطب والجراحة213
رمزي مفيد حسين رمضان20070010047الطب والجراحة214
تامر جميل نجيب مرجي20070010048الطب والجراحة215
بالل منير خضر علقم20070010050الطب والجراحة216
عامر احمد عبدالغافر ابوحجله20070010051الطب والجراحة217
معاذ عبدالفتاح محمد نصار20070010052الطب والجراحة218
انس احسان عبد الرزاق حمادة20070010053الطب والجراحة219
اماني علي فواز خصاونه20070010054الطب والجراحة220
ليث ياسر حسن رشدان20070010056الطب والجراحة221
ھشام زيدون ھشام الجمل20070010057الطب والجراحة222
محمد ماھر محمد العمري20070010058الطب والجراحة223
ضرار محمد عوض الضميدات20070010059الطب والجراحة224
جاكلين رائد رشيد المومني20070010060الطب والجراحة225
عدي محمد سالمة العبيني20070010061الطب والجراحة226
جنى عبد هللا احمد الشرمان20070010062الطب والجراحة227
صبا علي ھالل عيسى20070010064الطب والجراحة228
منال فھد مزعل ابوالشعر20070010066الطب والجراحة229
ھيا عوده عبد هللا الشديفات20070010067الطب والجراحة230
اسامه مصطفى عبد الرحيم المحتسب20070010068الطب والجراحة231
ابراھيم محمد عصام ملكاوي20070010069الطب والجراحة232
زھا ھشام سعد الدين حمام20070010071الطب والجراحة233
ثامر يوسف محمد العلسي20070010076الطب والجراحة234
عبد القوي صالح صالح دحوه20070010078الطب والجراحة235
وليد عزام عبد الفتاح عوينه20070010080الطب والجراحة236
خالد وليد عبد الحافظ بركات20070010081الطب والجراحة237
يمان سمير محي الدين بطاينه20070010082الطب والجراحة238
حازم يوسف ابراھيم الزبده20070010083الطب والجراحة239
عامر أحمد علي العمري20070010084الطب والجراحة240
احمد محمد احمد ديري20070010088الطب والجراحة241
عبد الرحمن عمر احمد ايانلي20070010089الطب والجراحة242
حسن عبد هللا عمر كلميه20070010090الطب والجراحة243
حمزه موسى عقيل الروابده20070010092الطب والجراحة244
عمرو فوزي احمد بنات20070010093الطب والجراحة245
سعد خليل منيزل العنزي20072010001الطب والجراحة246
خالد محمد عبد القادر المر20072010005الطب والجراحة247
عمر ھاني حسن الكيالني20072010006الطب والجراحة248
عرين اسماعيل محمد ابومخ20072010007الطب والجراحة249
عالء مصباح محمود عقل20072010008الطب والجراحة250
خليل احمد محمد كيلو20072010011الطب والجراحة251
احمد كمال احمد عبد الخالق20072010012الطب والجراحة252
مريم صالح محمد مفرع20072010014الطب والجراحة253
احمد محمد محمود احميد20072010016الطب والجراحة254
وليد عادل زكريا النتشه20072010018الطب والجراحة255
يوسف علي عبد العزيز الكثيري20072010019الطب والجراحة256
جمانه محمود احمد مزاريب20072010020الطب والجراحة257
ھيا فاروق محمد الحوراني20072010021الطب والجراحة258
ابراھيم عبد الرحمن محمود أبو شريعه20072010022الطب والجراحة259
حسن ھاني محمد البطه20072010024الطب والجراحة260
اويس عبد هللا محمود خادم السروجي20072010025الطب والجراحة261
انس احمد ابراھيم حمدان20072010026الطب والجراحة262
محمد حميد سعيد عبده نعمان20072010028الطب والجراحة263
محمد سعيد عمر باسليمان20072010029الطب والجراحة264



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

محمود مصطفى محمود موسى20072010030الطب والجراحة265
حصة عبد الرحيم نجم الراشد20072010031الطب والجراحة266
كھرمان سمير مروان كامله20072010032الطب والجراحة267
احمد رفيق طالب ابوبكر20072010033الطب والجراحة268
مروه عوني محمد منصور20072010035الطب والجراحة269
محمود احمد محمد عواد20072010036الطب والجراحة270
رامي زكي احسان ابو الھدى20072010041الطب والجراحة271
ھال زھير دالي 20072010042الطب والجراحة272
مھيدب محمد خير محمود حمادنه20072010043الطب والجراحة273
محمد احمد محمد ابو علوش20072010044الطب والجراحة274
اشرف محمد احمد ابو شاھين20072010045الطب والجراحة275
فيصل جمال فيصل بالل20072010046الطب والجراحة276
يزن محمد احمد ھنانده20072010047الطب والجراحة277
سكينه عبدهللا علي الزاير20072010049الطب والجراحة278
تسنيم احمد حسين قشوع20072010050الطب والجراحة279
محمد سفيان محمد الحسون20072010053الطب والجراحة280
عوض شحاده عوض حالج20072010054الطب والجراحة281
ميس محمد موسى العطيات20072010055الطب والجراحة282
ھديل اسماعيل سلمان المصري20072010056الطب والجراحة283
ناصر جبران سعيد الجربوعي20072010058الطب والجراحة284
محمد احمد علي ال نويس20072010061الطب والجراحة285
عمر عبد العزيز بركات المعايطة20072010062الطب والجراحة286
فاطمه خليل عبد الحسين حيان20072010064الطب والجراحة287
الياس زياد حنا نصرهللا20072010065الطب والجراحة288
عمر اسماعيل محمود العتيبي20072010067الطب والجراحة289
احمد عادل محمود مصطفى20072010069الطب والجراحة290
سامر عادل ماجد محاجنه20072010077الطب والجراحة291
رفيده عبدالكريم محمود ابوفنه20072010078الطب والجراحة292
لؤي عصام مصطفى عمري20072010080الطب والجراحة293
احمد موسى سلمان ابوعصا20072010081الطب والجراحة294
مياسه جمال يوسف ابو عطا20072010082الطب والجراحة295
ابراھيم محمد حسين عليان20072010083الطب والجراحة296
سوار غانم ابراھيم مصاروه20072010084الطب والجراحة297
نبيل توفيق حمزه الزحالقه20072010087الطب والجراحة298
فاطمه عامر احمد قعدان20072010088الطب والجراحة299
لما حسام خالد العمري20072010089الطب والجراحة300
محمد حسين احمد عزايزه20072010091الطب والجراحة301
نفين تيسير محمد بدران20072010093الطب والجراحة302
خالد جمال قاسم بشير20072010096الطب والجراحة303
زاھر محمد جمال شمس الدين 20072010101الطب والجراحة304
ميثاق عبد هللا يوسف الربيع20072010104الطب والجراحة305
نورخليلة خالد عبدهللا 20072010106الطب والجراحة306
تسنيم "محمد نور" احمد ابو الفول20072010108الطب والجراحة307
لين عامر حسن عوض20072010109الطب والجراحة308
مجد صبر غالب الرواشده20072010110الطب والجراحة309
عماد احمد محمد عبدالكريم20072010112الطب والجراحة310
ساجدة عبدالقادر موسى البالدي20072010113الطب والجراحة311
مروان عبد الرحمن رمضان البياتي20072010115الطب والجراحة312
ناشد محمود سليم حموده20072010118الطب والجراحة313
يوسف احمد سعد فرحان20072010120الطب والجراحة314
فاطمه جعفر منصور القيم20072010121الطب والجراحة315
عبد هللا صالح محمد الحماطي20072010124الطب والجراحة316
بالل محمد بھجت راتب الدروبي20072010125الطب والجراحة317
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يحيى بشار ياسر ابو طوق20072010126الطب والجراحة318
احمد اخوان بن صبري20072010128الطب والجراحة319
احمد يوسف الصديق بن تاج الدين20072010129الطب والجراحة320
ارشد خالد بن محمد فاضل20072010130الطب والجراحة321
اميرول فضلي بن حسنن20072010131الطب والجراحة322
محمد خير بن شھرير20072010132الطب والجراحة323
قيم بن عبد الحليم 20072010133الطب والجراحة324
سيدي احمد فردوس بن روسلن20072010134الطب والجراحة325
عين العرينا مدحية بنت محمد نور20072010135الطب والجراحة326
اكمل عاشيقين بنت عدنان20072010136الطب والجراحة327
اميرة سعاد بنت عبد الشكور20072010137الطب والجراحة328
علمي نضرة بنت كاتيمن20072010138الطب والجراحة329
خديجة بنت محمد نيظام20072010139الطب والجراحة330
ميسره بنت زمزوري 20072010140الطب والجراحة331
نور شذواني بنت مامت20072010141الطب والجراحة332
نور االعيشة بنت رافاعي كاسيني20072010142الطب والجراحة333
نور الحسنى بنت زھران20072010143الطب والجراحة334
نور العزة بنت ابراھيم20072010144الطب والجراحة335
راجا نور اكمل عين بنت راجا محمد كامل20072010145الطب والجراحة336
سيتي نور ناجيبة بنت فوزي20072010146الطب والجراحة337
شريفة نور االيمان سيد احمد20072010147الطب والجراحة338
احمد حمدي بن حارس20072010148الطب والجراحة339
احمد شھمي بن يحي20072010149الطب والجراحة340
ايمن نجمي شعيب 20072010150الطب والجراحة341
اشرف نزريل بن حسن بصري20072010151الطب والجراحة342
محمد عفيق معيذ بن عارفين20072010152الطب والجراحة343
محمد اسمي شابيل بن احمد سكري20072010154الطب والجراحة344
محمد فردوس بن مد فوزي20072010155الطب والجراحة345
محمد نقيب بن سليمان20072010156الطب والجراحة346
محمد رفاعي بن عمر20072010157الطب والجراحة347
محمد صديق بن محمد ناصر20072010158الطب والجراحة348
عديال عزورا بنت عبد هللا20072010159الطب والجراحة349
عين المدينه بنت محمد20072010160الطب والجراحة350
فتحية بنت ادريس 20072010161الطب والجراحة351
حنان محمود  20072010162الطب والجراحة352
عزة النادية بنت ذو الكفلي20072010163الطب والجراحة353
ماھيرا ھودى بنت عبد هللا20072010164الطب والجراحة354
نور ارينا بنت احمد20072010165الطب والجراحة355
نور عطيرة بنت سنوسي20072010166الطب والجراحة356
نور عتيقه بنت محاسن20072010167الطب والجراحة357
نور عتيقة بنت محمد نظري20072010168الطب والجراحة358
نور ازلين بنت محمد ازلن20072010169الطب والجراحة359
نور العتيقه بنت دحالن20072010170الطب والجراحة360
نور الھداية بنت عثمان20072010171الطب والجراحة361
نور الحسنى بنت محمد داني20072010172الطب والجراحة362
نور القسطى بنت عبد الرزاق20072010173الطب والجراحة363
رشيدة ارينا بنت زھاري20072010174الطب والجراحة364
سيتي مارية الذاكرة بنت روسلن20072010175الطب والجراحة365
وان نور عزلين بنت وان اندوق20072010176الطب والجراحة366
نور نبيله بنت زين الدين20072010177الطب والجراحة367
سيمون غسان جريس ابوشقارة20072010178الطب والجراحة368
وسام عبد السالم سعد مرجي20072010180الطب والجراحة369
احمد كامل احمد ياسين20072010185الطب والجراحة370
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سلمان محمد عبد العزيز ابوفريحه20072010186الطب والجراحة371
فاروق حماد موسى القواعين20072010188الطب والجراحة372
مراد فرح مفضي الربضي20072010189الطب والجراحة373
امير عصام محمد اماره20072010191الطب والجراحة374
لؤي محمد محمود الحسينات20072010192الطب والجراحة375
مھا محمد ضيف هللا حسينات20072010193الطب والجراحة376
رھام وليد فؤاد أبوخليفه20072010194الطب والجراحة377
ناردين احمد عبد الرحمن بدران20072010196الطب والجراحة378
ليلى توفيق صبحي حكروش20072010197الطب والجراحة379
فوزي فادي يوسف فوزي شاھين20072010199الطب والجراحة380
خليل عبد رب النبي محمد احمد20072010202الطب والجراحة381
ظافر محمد ظافر الغامدي20072010203الطب والجراحة382
عبدهللا صالح عبدالرحمن العليان20072010205الطب والجراحة383
احمد وديع احمد كبھا20072010206الطب والجراحة384
محمد االمين دربالي 20072010208الطب والجراحة385
لؤي صالح محمد حاللشه20072010209الطب والجراحة386
صفاء حسين موسى النعيمي20072010211الطب والجراحة387
ماھر محمد صالح شقير20072010213الطب والجراحة388
محمد عبد الفتاح محمد دلوع20072010220الطب والجراحة389
جمانه ھايل حميد مراد20072010222الطب والجراحة390
طاھر عماد طاھر زبن20072010225الطب والجراحة391
فرح انور توفيق الخصاونه20072010229الطب والجراحة392
احمد طارق محمد عريان20072010238الطب والجراحة393
مھند ياسر مصطفى عتال20072010239الطب والجراحة394
بشار ماھر محمود فتيحه20072010241الطب والجراحة395
عدي بھجت ثابت الجعبري20072010245الطب والجراحة396
ياسمين احمد عبد الدائم 20072010246الطب والجراحة397
احمد خميس عبد الرحمن رداد20072010247الطب والجراحة398
يزن محمد عبد الكريم المھيرات20072010248الطب والجراحة399
عالء ضيف هللا محمد العمري20072010249الطب والجراحة400
معتصم با احمد فؤاد محمد ياسين االمعري20072010250الطب والجراحة401
احمد سعد حسن األسمري20072010251الطب والجراحة402
راضي عدنان زكي عبويني20072010253الطب والجراحة403
روان جمال رشدي سعيد20072010254الطب والجراحة404
ديمه بطرس عيسى جريسات20072010257الطب والجراحة405
بالل محمد عارف ياسين20072010258الطب والجراحة406
جود نديم سليم جراح20072010259الطب والجراحة407
يوسف جريس جريس الساليطة20072010260الطب والجراحة408
ادم بن نسلن  20072010263الطب والجراحة409
محمد شفيق بن محمد رزالي20072010264الطب والجراحة410
عاءيشه بنت احمد فكري 20072010265الطب والجراحة411
عليا بنت محمد راضي20072010266الطب والجراحة412
فاطمه جاسم محمد باقر20072010270الطب والجراحة413
محمد وليد عبد الكريم اشرق لبن20072010271الطب والجراحة414
اياس سميح اسحق المدانات20072010272الطب والجراحة415
محمد زائد عبد القادر شرادقة20072010273الطب والجراحة416
يعقوب خليل يعقوب زيادين20072010274الطب والجراحة417
فراس عبد العزيز حسين سيت20072010275الطب والجراحة418
عفاف عبد الحسين حسن الزاير20072010276الطب والجراحة419
لجين قيس محمد صبري الوتار20072010278الطب والجراحة420
عبد الحميد يوسف عبد الحميد ھندي20072010279الطب والجراحة421
جوانه عصام طالب الخطيب20072010280الطب والجراحة422
ريا وائل موسى نفاع20072010282الطب والجراحة423
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معن نايف محمد الدباس20072010283الطب والجراحة424
طالل محمد عالء الدين احسان الكيالي20072010284الطب والجراحة425
علي محمد علي ابنيان20072010286الطب والجراحة426
لبنى ھاني احمد مساعده20072010287الطب والجراحة427
امينة نبيل محمد عبد الجبار20072010289الطب والجراحة428
المعتز با احمد حسين عبابنه20072010290الطب والجراحة429
صفوان محمد طالب مصطفى النقرش20072010291الطب والجراحة430
زيد عبد الباسط علي الروابده20072010292الطب والجراحة431
سالر كمال الدين حسين بني ھاني20072010295الطب والجراحة432
محمد يوسف محمد السوالمه20072010296الطب والجراحة433
محمد عبد المنعم محمد الداود20072010299الطب والجراحة434
صبا ساري محمود مھيدات20072010301الطب والجراحة435
محمد غازي راجي قسايمة20072010302الطب والجراحة436
ھيثم سالم نجيب الناصر20072010306الطب والجراحة437
عبد هللا احمد محمود بني صالح20072010308الطب والجراحة438
معتز جوھر ابراھيم الوادي20072010309الطب والجراحة439
مالك زايد احمد عبيدات20072010310الطب والجراحة440
حسام جمال يوسف العتوم20072010312الطب والجراحة441
حسام محمد حسن فريحات20072010313الطب والجراحة442
مصطفى مخلد عبد المنعم الجنابي20072010314الطب والجراحة443
فاديه عبد المجيد احمد الغزاوي20072010315الطب والجراحة444
فھد صالح جعيران الرويلي20072010317الطب والجراحة445
محمد عيسى عطيه المطيري20072010318الطب والجراحة446
روان بسام راشد الشديفات20072010319الطب والجراحة447
عبد هللا سعود مصلح المطيري20072010320الطب والجراحة448
نايف عبد العزيز سعود الشنيفي20072010323الطب والجراحة449
والء عبد الكريم شحاده القضاه20072010326الطب والجراحة450
مروة احمد سلمان العطوي20072010327الطب والجراحة451
شيماء كاوس سلطان جمشيدي20072010330الطب والجراحة452
محمد صالح فخري العجلوني20072010331الطب والجراحة453
خالد محمد سعيد السوالمة20072010332الطب والجراحة454
دينا قاسم محمد الشمايله20072010336الطب والجراحة455
ايسر فرحان عيفان العنزي20072010337الطب والجراحة456
فيصل عوده منور الحربي20072010338الطب والجراحة457
عمار حسان ابو طوق 20072010339الطب والجراحة458
امل عبد الھادي سالم المري20072010340الطب والجراحة459
ابراھيم رضا ابراھيم شاھين20072010342الطب والجراحة460
محمد عقال مسلم العازمي20072010347الطب والجراحة461
عبد هللا محمد سليم الموسى20072010348الطب والجراحة462
انس رئيف عبدالغني قنازع20072010349الطب والجراحة463
عمر جمال صالح عبيدات20072010350الطب والجراحة464
عماد عز الدين محمد الروسان20072010351الطب والجراحة465
حنين عبد هللا طيب عزايزه20072010352الطب والجراحة466
عباس علي سليم بيضون20072010358الطب والجراحة467
جمانه خضر حسن عزام20072010359الطب والجراحة468
محمد طالل سعدي طھبوب20072010361الطب والجراحة469
غنوة مامون عبد الوھاب عوض20072010362الطب والجراحة470
دنيا محمد محمود الغزاوي20072010363الطب والجراحة471
مھند طايل امنيزل الدالبيح20072010364الطب والجراحة472
مارون زياد عزيز شحاده20072010365الطب والجراحة473
امجد جمعه محمد جميل برقان20072010366الطب والجراحة474
ھمام موسى باشا 20072010367الطب والجراحة475
محمود سالم محمود عبابنة20072010368الطب والجراحة476
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مفيد محمد علي المھناء20072010369الطب والجراحة477
عثمان طالب احمد ابو القيعان20072010372الطب والجراحة478
مراد حسام احمد شھاب20072010373الطب والجراحة479
شيماء عرفان غزال تصلق20072010374الطب والجراحة480
رنا رياض عزالدين كشت20072010375الطب والجراحة481
مجد عدنان حسين حجير20072010377الطب والجراحة482
مھا مازن حكمت مرجي20072010378الطب والجراحة483
ندى فھيم فرج زايد20072010379الطب والجراحة484
سامي زاھي عزيز شحاده20072010380الطب والجراحة485
عبد الرحمن محمد خميس الرويلي20072010382الطب والجراحة486
مصعب محمد عيسى عياصره20078010001الطب والجراحة487
معن درويش محي الدين عسالي20080010001الطب والجراحة488
خالد عصام محمود عوض20080010002الطب والجراحة489
امير مازن عبد الغني عنبتاوي20080010003الطب والجراحة490
والء "محمدعوده" علي ربابعه20080010004الطب والجراحة491
روضه صالح طه الشياب20080010005الطب والجراحة492
بيان سلطان فيصل النصير20080010006الطب والجراحة493
والء محمد صالح اسماعيل20080010007الطب والجراحة494
عنود عوده مصطفى الجعافره20080010008الطب والجراحة495
احمد ابراھيم فليح الرواشده20080010009الطب والجراحة496
غيث محمد يوسف مقابله20080010010الطب والجراحة497
تسنيم غازي مصطفى الياسين20080010011الطب والجراحة498
فارس طالل محمد الفارس20080010012الطب والجراحة499
سجى بسام عبدهللا حداد20080010013الطب والجراحة500
رشيد وائل رشيد عليان20080010014الطب والجراحة501
لين حسين علي الحيص20080010016الطب والجراحة502
غاده عمر عبدهللا عوده20080010017الطب والجراحة503
روان محمود توفيق الحاج حسين20080010018الطب والجراحة504
عھد محمود احمد الصمادي20080010019الطب والجراحة505
اسيل عبدالفتاح احمد الحادر20080010020الطب والجراحة506
نويمي زياد محمد المومني20080010021الطب والجراحة507
اسراء ايوب حامد ملكاوي20080010022الطب والجراحة508
رضوان خالد رضوان العكور20080010023الطب والجراحة509
رال سليمان حماد القوابعه20080010024الطب والجراحة510
الياس انطون الياس شمعون20080010025الطب والجراحة511
يزن نصر حماد كنعان20080010026الطب والجراحة512
سندس علي مصطفى مراشده20080010027الطب والجراحة513
حنين يوسف عبدالرحمن الدحله20080010028الطب والجراحة514
محمد نواف عبدهللا الجندي20080010029الطب والجراحة515
كوثر عبدهللا رشيد العالم20080010030الطب والجراحة516
ياسمين محمود سلمان السعيدات20080010031الطب والجراحة517
دعاء تحسين ابراھيم عكة20080010032الطب والجراحة518
ذاكر اسماعيل عبدالكريم الشوابكه20080010033الطب والجراحة519
ليث عادل عبده المومني20080010034الطب والجراحة520
حسن يحيى حسن عليان20080010035الطب والجراحة521
احمد عبدالرحمن يعقوب الجعبري20080010036الطب والجراحة522
اماني نايف اسماعيل الھزايمه20080010037الطب والجراحة523
ضياء صالح عبدالقادر الحجوج20080010039الطب والجراحة524
ھاله حسين علي شطناوي20080010040الطب والجراحة525
احمد علي عوده الشيوخ20080010041الطب والجراحة526
ابراھيم محمود نايف قميله20080010042الطب والجراحة527
ميخائيل مروان ميخائيل حدادين20080010043الطب والجراحة528
محمد يحيى ربحي طھبوب20080010044الطب والجراحة529
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احمد علي احمد اعيده20080010045الطب والجراحة530
عمر خالد محمود ابو غنيمة20080010046الطب والجراحة531
نايف ماھر نايف نمري20080010047الطب والجراحة532
بتول بسام حسين حمادنه20080010048الطب والجراحة533
حنين احمد محمد خليل20080010049الطب والجراحة534
أحمد فايز أحمد عبد هللا20080010050الطب والجراحة535
معلى محمد نھار العلي20080010051الطب والجراحة536
محمد عماد يوسف الطبري20080010052الطب والجراحة537
أروى زكريا شنوان البشايرة20080010053الطب والجراحة538
رنيم محمد علي ابو عاشور20080010055الطب والجراحة539
فارس نايف صالح الغرايبه20080010057الطب والجراحة540
ادم صقر مصطفى الصقور20080010058الطب والجراحة541
خالد محمد سليمان شنار20080010059الطب والجراحة542
حال حسين محمد عضيبات20080010061الطب والجراحة543
مروه بدر محمد مبارك باسلمه20080010062الطب والجراحة544
علي محمد علي االنسي20080010063الطب والجراحة545
زكي محمد عبد الرب اليافعي20080010064الطب والجراحة546
اسامه نايف صالح الجرارحه20080010066الطب والجراحة547
ايمان فخرالنساء عطا مصطفى القرعان20080010067الطب والجراحة548
لينا شتيوي فالح الشرعه20080010068الطب والجراحة549
احمد انور خالد عقالت20080010071الطب والجراحة550
ضحى حسن يوسف حجلة20080010072الطب والجراحة551
زكريا عبدالرحمن محمد عبدهللا20080010073الطب والجراحة552
احمد عبد شري 20080010074الطب والجراحة553
حسن ادم احمد ديرية20080010075الطب والجراحة554
شروق غازي نزال الكركي20080010076الطب والجراحة555
فيصل خلف دھام الشمري20082010001الطب والجراحة556
امنيا خالد معاذ السقا20082010003الطب والجراحة557
محمد بندر متعب البدين20082010004الطب والجراحة558
مريم محمد علي الساري20082010005الطب والجراحة559
فيصل محمد احمد باشماخ20082010006الطب والجراحة560
انور شعالن شبل الكعيط20082010008الطب والجراحة561
احمد علي عباس القفاص20082010009الطب والجراحة562
ھيثم سليم عقل عويس20082010011الطب والجراحة563
فاطمه عبد هللا احمد اليوسف20082010012الطب والجراحة564
ابراھيم عيسى ابراھيم الدريويش20082010013الطب والجراحة565
لينا عمر شتيوي خالدي20082010015الطب والجراحة566
احمد ابراھيم احمد حجازي20082010016الطب والجراحة567
ايناس جمال بلعيد 20082010017الطب والجراحة568
انس محمود سليم الھندي20082010019الطب والجراحة569
اسراء فارس احمد القرعان20082010021الطب والجراحة570
ابراھيم فتحي ابراھيم عبد الرازق20082010023الطب والجراحة571
صالح خالد صالح الزراق20082010024الطب والجراحة572
رنا تيسير عقل عويس20082010025الطب والجراحة573
طارق عبد المجيد فارس الكردي20082010026الطب والجراحة574
محمد قتيبه باسل حسن الصفدي20082010028الطب والجراحة575
حازم جمال عبد القادر ابو غالي20082010029الطب والجراحة576
اصيل احمد حسن ناطور20082010030الطب والجراحة577
محمد نبيل انور سيد احمد20082010032الطب والجراحة578
نور خالد ابراھيم بدارنه20082010033الطب والجراحة579
محمد شاھر علي العمري20082010034الطب والجراحة580
عمر احمد شفيق مرعي20082010035الطب والجراحة581
عصام عماد الدين ممدوح البابا20082010036الطب والجراحة582
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عمر خليل محمد سالمه20082010038الطب والجراحة583
طارق فيصل شريف محمود20082010039الطب والجراحة584
عبد الخالق حسين يوسف المحمد علي20082010040الطب والجراحة585
حمزه ناصر محمد المحمد علي20082010041الطب والجراحة586
مأمون محمد اسماعيل ھيب20082010051الطب والجراحة587
إبتھال علوي السيد أحمد ھاشم فضل20082010052الطب والجراحة588
طالل عوده جديع السعدي20082010053الطب والجراحة589
حمد قطيش عوض العنزي20082010054الطب والجراحة590
محمد براء محمد ماھر محمد منير حمامي20082010055الطب والجراحة591
عبد هللا فيصل محمد الحوراني20082010056الطب والجراحة592
نرجس حسن علي العوامي20082010057الطب والجراحة593
عبد المحسن ابراھيم عمر العيسى20082010058الطب والجراحة594
ايه عادل جميل يونس20082010063الطب والجراحة595
ريم نديم صبحي يونس20082010064الطب والجراحة596
ريم وائل محمود يونس20082010065الطب والجراحة597
تسنيم علي حسن القزع20082010067الطب والجراحة598
مؤيد محمد فھاد الجابري20082010071الطب والجراحة599
أحمد عبدالحليم مصطفى اغباريه20082010073الطب والجراحة600
أحمد محمد رضوان جميل دباغ20082010077الطب والجراحة601
حسام نبيل عبد الجبار الدبعي20082010078الطب والجراحة602
حازم مازن عبد الرزاق زيدان20082010081الطب والجراحة603
فادي رياض تيسير ابو مخ20082010084الطب والجراحة604
فادي منذر حسين حبيب هللا20082010085الطب والجراحة605
سندس سليم محمد نعامنه20082010088الطب والجراحة606
جھاد ناشي مفلح العوفي20082010090الطب والجراحة607
امل حسن باقر الفرج20082010091الطب والجراحة608
عباده كمال محمد عز الدين20082010092الطب والجراحة609
اويس احمد شفيق الحلبي20082010093الطب والجراحة610
محمد صالح محمد البراك20082010095الطب والجراحة611
رامي وليد فرج غنايم20082010096الطب والجراحة612
مجدولين فالح ذيب غنايم20082010099الطب والجراحة613
لينا نزار عبد هللا دراوشه20082010100الطب والجراحة614
عالء حمد احمد سواعد20082010102الطب والجراحة615
رائده مبروك يوسف عبد الغني20082010103الطب والجراحة616
اسراء صالح ادريس دوله20082010106الطب والجراحة617
امنه بسام يونس ابراھيم20082010107الطب والجراحة618
نواف عضيب عطر الرويلي20082010112الطب والجراحة619
روال بسام احمد االعرج20082010114الطب والجراحة620
رامي خليل ابراھيم قاره20082010115الطب والجراحة621
منصور ربيع عبد هللا القحطاني20082010116الطب والجراحة622
حسام خالد حسن الحسون20082010118الطب والجراحة623
عبد الوھاب سلطان عبد الوھاب السلطان20082010120الطب والجراحة624
محمود رائد محمود ذياب20082010121الطب والجراحة625
توفيق عماد توفيق ابو الرب20082010124الطب والجراحة626
نداء محمد ضيف هللا حسينات20082010125الطب والجراحة627
ھنادي عواد سلمان العنزي20082010126الطب والجراحة628
فھد عبدهللا فھد الخمشي20082010127الطب والجراحة629
ساره خلف حواس العنزي20082010131الطب والجراحة630
ابراھيم سليمان عبد الرحمن الدريويش20082010134الطب والجراحة631
إبراھيم عبد الحكيم عبد الرحمن الدريويش20082010135الطب والجراحة632
رحاب عبد المجيد على ال بن عيسى20082010138الطب والجراحة633
سلطان خمري شنيور العنزي20082010139الطب والجراحة634
صقار عبد االله صقار العنزي20082010140الطب والجراحة635
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عمر قريطع سويد العنزي20082010142الطب والجراحة636
ماھر سالمه رجاء العنزي20082010143الطب والجراحة637
عبد الحميد عبيد عطاء العنزي20082010145الطب والجراحة638
صافي اياد حسن فراج20082010147الطب والجراحة639
نور شكري محمد الحرز20082010148الطب والجراحة640
أحمد عناد جابر العنزي20082010149الطب والجراحة641
دعاء احمد علي العباس20082010151الطب والجراحة642
محمد عويد عبيد الشمري20082010158الطب والجراحة643
فھد إبراھيم محمد الھويمل20082010160الطب والجراحة644
عبد العزيز سعود سعد الھويمل20082010161الطب والجراحة645
رسميه توفيق محمود السعد20082010162الطب والجراحة646
ماجد سعيد سلمان السويلم20082010164الطب والجراحة647
ھناء محمد مبارك المھري20082010165الطب والجراحة648
دعاء علي حسن المرھون20082010166الطب والجراحة649
محمد حاريز ھزوان محمد زرير20082010167الطب والجراحة650
عبد هللا عزم عبد الرشيد20082010168الطب والجراحة651
محمد حلمي محمد عريف20082010169الطب والجراحة652
عبد هللا بن محمد  20082010170الطب والجراحة653
محمد فأيق نبيل رملي20082010171الطب والجراحة654
محمد عاريف حاكيمي محمد نور20082010172الطب والجراحة655
فرحانه تاجر الدين مت نوح 20082010173الطب والجراحة656
حميزه عبد الرحمن  20082010174الطب والجراحة657
نور فرحيه عيسى ابو بكر 20082010175الطب والجراحة658
نورعزه محمد جميل  20082010176الطب والجراحة659
نور عزيه محمد جميل  20082010177الطب والجراحة660
نور حميزه مد فوزي لونج 20082010178الطب والجراحة661
نورعزه بنت مد أخير  20082010179الطب والجراحة662
نور عزتي شريف الدين 20082010180الطب والجراحة663
نور شاميلة عاشيقين جميل 20082010181الطب والجراحة664
رحمه ناصر محمد 20082010182الطب والجراحة665
سيتي زليخا خير الدين عبدالرحمن20082010183الطب والجراحة666
وان نور شاكينا وان غزالي وان محمد 20082010184الطب والجراحة667
سيتي عميره بنت عبد الرحمن20082010185الطب والجراحة668
نور السكينه بنت عارفين20082010186الطب والجراحة669
نور العزتي بنت زين العابدين20082010187الطب والجراحة670
نور العين بنت عبد الرحيم20082010188الطب والجراحة671
نور شھادا بنت ھشام20082010189الطب والجراحة672
نور ھدايه بنت محمد صبري20082010190الطب والجراحة673
نور ھدايه بنت ھشام20082010191الطب والجراحة674
نور انيس افيقة بنت محمد حانافي20082010192الطب والجراحة675
نور امالينا بنت جوھاري20082010193الطب والجراحة676
نور اينتن سورياني جوسوه20082010194الطب والجراحة677
نور ارفيزاتي نور عزمن 20082010195الطب والجراحة678
ناضره بنت سھري 20082010196الطب والجراحة679
كوثر بنت روسلن 20082010197الطب والجراحة680
فاطين عاديله بنت خير الدين20082010198الطب والجراحة681
فارا واحدا بنت ابراھيم20082010199الطب والجراحة682
توان احمد ذو القرنين بن توان عبد الرحمن20082010200الطب والجراحة683
روزيلي عصوان بن جيء صب20082010201الطب والجراحة684
نك محمد عزات بن ادروس20082010202الطب والجراحة685
محمد لقمان ذو الكفل 20082010203الطب والجراحة686
محمد مرشد بن الحاج عمر20082010204الطب والجراحة687
محمد ھاشمي دحلن بن مد رازيف20082010205الطب والجراحة688
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محمد دانيال محمد عمر20082010207الطب والجراحة689
محمد بن عبد جعفر20082010208الطب والجراحة690
احمد محمد شاميل شوھردي20082010209الطب والجراحة691
محمد ادريس بن عثمان20082010210الطب والجراحة692
احمد ھدايه حسني بن مد عيسى20082010211الطب والجراحة693
احمد فائز بن ازراعين20082010212الطب والجراحة694
افيق فواز بن احمد صالح20082010213الطب والجراحة695
عبد الھادي بن شمس البحرين20082010214الطب والجراحة696
عدي يوسف ابديوي العيسى20082010218الطب والجراحة697
زھراء عبد هللا ابراھيم ال ربح20082010225الطب والجراحة698
عبد هللا صالح غالب لرضي20082010228الطب والجراحة699
ايمان حسن احمد الحمود20082010230الطب والجراحة700
محمد احمد علي الرشدان20082010231الطب والجراحة701
احمد صبيح اسد مسمار20082010232الطب والجراحة702
رزق مروان رزق هللا حداد20082010233الطب والجراحة703
دياال عادل محمود حتامله20082010234الطب والجراحة704
رؤى فاضل محمد ساعدي20082010235الطب والجراحة705
عمر عبدالناصر محمد جرادات20082010236الطب والجراحة706
سمير جميل سليمان ربضي20082010237الطب والجراحة707
عبدالسالم عبدالكريم حسن عويس20082010239الطب والجراحة708
وجدان احمد خميس الحاج20082010240الطب والجراحة709
دانا فؤاد سالم عيسوه20082010241الطب والجراحة710
خالد بسام حسين عبيدات20082010242الطب والجراحة711
سامر حسام جميل المدانات20082010243الطب والجراحة712
نسرين فواز عايد 20082010244الطب والجراحة713
محمد حسن احمد زھران20082010246الطب والجراحة714
محمد خير محمد طالب االبراھيم20082010247الطب والجراحة715
رامي عثمان طالب المعموري20082010248الطب والجراحة716
روال تيسير عقيل بني بكار20082010249الطب والجراحة717
زينب رمضان حسين قوقزه20082010250الطب والجراحة718
ھبه يحيى سعد عبد النبي20082010251الطب والجراحة719
محمد مزعل عثمان الشمري20082010253الطب والجراحة720
معاذ عيسى ھالل حتامله20082010254الطب والجراحة721
انس عمر محمد بني ھاني20082010255الطب والجراحة722
رامه محمد الشافعي محمد الزعبي20082010256الطب والجراحة723
خالد يوسف توفيق الصوالحه20082010257الطب والجراحة724
ديانا يعقوب تركي النمري20082010260الطب والجراحة725
يمامه مدحت احميدي الحميد20082010261الطب والجراحة726
خميس كمال خميس الجزره20082010262الطب والجراحة727
يزن جورج خليل قاقيش20082010264الطب والجراحة728
حال انور توفيق الخصاونه20082010267الطب والجراحة729
محمد حسن محمد الھزايمه20082010272الطب والجراحة730
حسام مناف عمر الكاف20082010274الطب والجراحة731
بدر سعد فالح الحربي20082010275الطب والجراحة732
محمد ازري ادم عدنان عبد المنصور 20082010279الطب والجراحة733
مريم محمد حاليمي  20082010280الطب والجراحة734
محمد اشرف محمد يونس  20082010281الطب والجراحة735
عيدة سري حسنون حمدان 20082010282الطب والجراحة736
فوتري سعيرة عزم شاه20082010284الطب والجراحة737
محمد احمد علي شطناوي20082010285الطب والجراحة738
غيث بسام ممدوح البابا20082010286الطب والجراحة739
ابراھيم ناصير  20082010287الطب والجراحة740
منار محمود احمد جالد20082010291الطب والجراحة741
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امنة احمد محمد باقر الخفاجي20082010292الطب والجراحة742
معتز منير عزيز الترك20082010293الطب والجراحة743
جاد زكريا علي الفريح20082010294الطب والجراحة744
سفيان احمد محمد بني عواد20082010295الطب والجراحة745
مھند محمد طعمه المصري20082010297الطب والجراحة746
احمد عدنان محمود عبيدات20082010298الطب والجراحة747
موسى ابراھيم موسى غريب20082010299الطب والجراحة748
محمد نبيل ضيف هللا ھيالت20082010300الطب والجراحة749
لين احسان عبد الرزاق حمادة20082010301الطب والجراحة750
عمر سعيد محمد الخطيب20082010302الطب والجراحة751
منتصر محمد احمد شعبان20082010303الطب والجراحة752
عال نصري طعمه الريحاني20082010304الطب والجراحة753
دعاء عياد ابراھيم العياد20082010305الطب والجراحة754
منتصر حسين عبدهللا الرحيل20082010306الطب والجراحة755
محمد رشاد بسام رشاد االسير20082010307الطب والجراحة756
محمد فتحي محمد احمد20082010308الطب والجراحة757
محمد منير احمد الغرايبه20082010309الطب والجراحة758
ثامر عيسى عيد جھماني20082010311الطب والجراحة759
بشار كمال الدين احمد الدرايسة20082010312الطب والجراحة760
محمد ثائر محمد عبيدات20082010314الطب والجراحة761
احمد محسن صالح العمر20082010317الطب والجراحة762
زيد حمزي زيد العمري20082010318الطب والجراحة763
قصي مرھج احمد قصاروه20082010319الطب والجراحة764
عامر حمود عبدهللا الحربي20082010320الطب والجراحة765
مھنا ناصر مسعد المطيري20082010321الطب والجراحة766
مراد تيسير سعيد نصيرات20082010322الطب والجراحة767
ساره رياض سعيد ال سالط20082010325الطب والجراحة768
فاطمة عبد رب الرسول حسن ال ناصر20082010326الطب والجراحة769
حنين موسى عزت سليمان20082010328الطب والجراحة770
محمد محمود خليل حموري20082010329الطب والجراحة771
اشرف عبد هللا ھاشم العيسى20082010331الطب والجراحة772
وليد عوض علي النزواني20082010332الطب والجراحة773
فاضل عبد السالم فاضل فريحات20082010333الطب والجراحة774
احمد رياض عيد عثمان20082010334الطب والجراحة775
ميس مروان اديب الخالد20082010335الطب والجراحة776
زينب عبد الھادي علي البناوي20082010337الطب والجراحة777
صدام احمد عبد عماوي20082010338الطب والجراحة778
يارا جورج الياس عيسى20082010339الطب والجراحة779
رشاد سامي رشاد سختيان20082010342الطب والجراحة780
خلف عبدهللا جروح العنزي20082010343الطب والجراحة781
فھيد محمد ناصر القحطاني20082010344الطب والجراحة782
أمير إبراھيم مصطفى كيال20082010346الطب والجراحة783
تامر زكي عبد هللا حاج يحيى20082010347الطب والجراحة784
اثير سليم ربحي منصور20082010348الطب والجراحة785
بھاء محمد حسن عمر20082010349الطب والجراحة786
زاھي عبد الرازق مصطفى قشقوش20082010350الطب والجراحة787
ابراھيم اسماعيل ابراھيم زعروره20082010352الطب والجراحة788
حنين زاھي ميخائيل عساف20082010353الطب والجراحة789
شذا فھد احمد سرحان20082010354الطب والجراحة790
سوار شاكر ابراھيم خطيب20082010355الطب والجراحة791
ساجي عبد الرؤوف عبد هللا بشناق20082010357الطب والجراحة792
غدنة سليم حاج 20082010359الطب والجراحة793
يوسف محمود سليم الحناوي20082010361الطب والجراحة794
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ليث منصور محمد نعمان20082010362الطب والجراحة795
عبدالعزيز موفق الدبش 20082010363الطب والجراحة796
خالد جمال محمد الخطيب20082010364الطب والجراحة797
يارا عبد الفتاح منصور 20082010365الطب والجراحة798
اسامه عبد الكريم محمد الداود20082010366الطب والجراحة799
سناء يوسف موسى التميمي20082010367الطب والجراحة800
ثناء محمد مبارك خمايسي20082010368الطب والجراحة801
عبد العزيز فاروق عبد العزيز احمد20082010369الطب والجراحة802
مھند جمال احمد شحاده20082010370الطب والجراحة803
ليث عبد السالم وحيد العلي20082010372الطب والجراحة804
يوسف وحيد يوسف طه20082010373الطب والجراحة805
يوسف عبدالحميد محمد نصار20082010374الطب والجراحة806
عمر حسن شعبان القدسي20082010375الطب والجراحة807
اريج شاكر ابراھيم خطيب20082010376الطب والجراحة808
اروى سليمان محمد زيود20082010377الطب والجراحة809
منار جواد محمد حسن جعاره20082010378الطب والجراحة810
شذا ابراھيم ملحم 20082010380الطب والجراحة811
امير رياض محمد بلعوم20082010381الطب والجراحة812
أنوار عبدالكريم مصطفى صالح20082010382الطب والجراحة813
مھدي محمد كناعنة 20082010383الطب والجراحة814
نسيم شكيب رجا صالح20082010384الطب والجراحة815
طالل يوسف سرحان 20082010385الطب والجراحة816
ايمان طارق محمد عريان20082010386الطب والجراحة817
محمد نبيل اسعد سعيد20082010388الطب والجراحة818
ثريا بسام سالم حواري20082010390الطب والجراحة819
صفيه عباس علي ال رمضان20082010392الطب والجراحة820
ھيثم سمير اديب داوود20082010393الطب والجراحة821
احمد محمد جميل الخطيب20082010394الطب والجراحة822
اسماعيل صقر ابوالقيعان 20082010395الطب والجراحة823
ھدى حسن امير المحل20082010396الطب والجراحة824
مجدي سمير محمد رمضان20082010397الطب والجراحة825
نوره ھادي دليم ال منعه20082010398الطب والجراحة826
محمد حكمت عقاب الساعد20090010001الطب والجراحة827
محمد جمال محمد حسن20090010002الطب والجراحة828
عالء وليد محمود حميدات20090010003الطب والجراحة829
صھيب ابراھيم محمد ابو شھاب20090010004الطب والجراحة830
نور أكرم عبد المجيد الروسان20090010005الطب والجراحة831
مالك فريد محمد كنعان20090010006الطب والجراحة832
محمد ابراھيم عبد اللطيف جبريل20090010007الطب والجراحة833
والء عزات سليمان المومني20090010008الطب والجراحة834
محمد مشھور عبد هللا الرفاعي20090010010الطب والجراحة835
يوسف منير يوسف عضيبات20090010011الطب والجراحة836
بتول عدنان محمد الصيفي20090010012الطب والجراحة837
داليا عوده فالح الرواشده20090010013الطب والجراحة838
سماح عبد هللا عبد الرؤوف رجوب20090010014الطب والجراحة839
عبد هللا علي شتيوي الزغل20090010015الطب والجراحة840
الھام عماد احمد ابو شنب20090010016الطب والجراحة841
بسمه نھاد ابراھيم ذيب20090010017الطب والجراحة842
يزن تيسير سليم الخديوي الزعبي20090010018الطب والجراحة843
صفوان فھمي أحمد أبو الرب20090010019الطب والجراحة844
محمد منير جميل الروسان20090010020الطب والجراحة845
راكان كريم سويلم نمير20090010021الطب والجراحة846
رنا مروان رزق هللا حداد20090010022الطب والجراحة847
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مي مازن محمود عبد الكريم20090010023الطب والجراحة848
دعاء مصطفى ناجي عبد هللا20090010024الطب والجراحة849
دينا اسماعيل محمود استيتي20090010025الطب والجراحة850
ضياء محمد صالح االحمد20090010026الطب والجراحة851
امار محمد زياد نايف مناع20090010027الطب والجراحة852
سماح فتحي عبد العفو نمر20090010028الطب والجراحة853
فاطمه عماد محمد كوفحي20090010029الطب والجراحة854
ھديل سمير محمد الكوفحي20090010030الطب والجراحة855
عائشه خليف مصطفى غرايبه20090010031الطب والجراحة856
اسماء احمد ابراھيم الحساميه20090010032الطب والجراحة857
حال انور جميل الشوارب20090010033الطب والجراحة858
بيان ماجد مصطفى ابو خليل20090010034الطب والجراحة859
رنيم يوسف حسين وردات20090010035الطب والجراحة860
لبنى محمد فندى بطاينه20090010036الطب والجراحة861
رؤى مصطفى عمر الشيخ حسن20090010037الطب والجراحة862
محمد فيصل محمد الصمادى20090010038الطب والجراحة863
ساره احمد ھالل ابو دلو20090010039الطب والجراحة864
ايھاب فتحي محمد ذيب20090010040الطب والجراحة865
رنا رشاد ايوب العودة هللا20090010041الطب والجراحة866
محمد ھاشم محمد الوديان20090010042الطب والجراحة867
حنان صالح عبدهللا الفيومي20090010043الطب والجراحة868
حمزه زھير عبداللطيف ابراھيم20090010045الطب والجراحة869
ابراھيم مجدى محمود ابو خيران20090010046الطب والجراحة870
سھى عواد حسن عقايله20090010047الطب والجراحة871
امجد سامي مطيع حمد20090010048الطب والجراحة872
مالك احمد علي الحوراني20090010049الطب والجراحة873
رأفت علي محمد طوالبه20090010050الطب والجراحة874
زينه زين العابدين عبد هللا المجذوب20090010051الطب والجراحة875
حمزه محمد علي بني يونس20090010052الطب والجراحة876
احمد ياسين عايد الزعبي20090010053الطب والجراحة877
طارق زھير محمود كيوان20090010054الطب والجراحة878
ايه نجم الدين محمد النوباني20090010055الطب والجراحة879
ھلدا وصفي عبد هللا اعمر20090010056الطب والجراحة880
عزه عبد هللا محمد الشريده20090010057الطب والجراحة881
عامر خليل احمد القيسي20090010058الطب والجراحة882
احمد عمر حامد دالبيح20090010059الطب والجراحة883
محمد سالمه تركي ابو عاصي20090010060الطب والجراحة884
عدي بسام سليم الربضي20090010061الطب والجراحة885
براءه خالد سالم النعسان20090010062الطب والجراحة886
سعد الدين كنعان جميل محمد20090010063الطب والجراحة887
قتيبه حسن فياض صبحا20090010064الطب والجراحة888
صھيب محمد شفيق غباشنه20090010065الطب والجراحة889
وعد احمد خلف الدويري20090010066الطب والجراحة890
رونق احمد مرجي الالحم20090010067الطب والجراحة891
رشا احمد محمد العبيني20090010068الطب والجراحة892
عبير احمد عبد القادر الرزيه20090010069الطب والجراحة893
ديما حمزه قويدر عبيدات20090010070الطب والجراحة894
ايناس محمد عبد الحميد الحديدى20090010071الطب والجراحة895
والء حسن امين عثمان20090010072الطب والجراحة896
اسماء فايز عبد الرحمن جالمنه20090010073الطب والجراحة897
ديما محمد محمود بني عيسى20090010074الطب والجراحة898
دعاء محمد فالح الرواد20090010075الطب والجراحة899
محمد ھشام ممدوح العوران20090010076الطب والجراحة900
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لين نصر محمد الشواھين20090010077الطب والجراحة901
عدي عطا عبد هللا المناصير20090010078الطب والجراحة902
ايھاب حميد صبحي مصري20090010079الطب والجراحة903
محمد فاروق أحمد المقدادي20090010081الطب والجراحة904
نور حسام عبد الفتاح ابو فرسخ20090010082الطب والجراحة905
عنان احمد علي القضاه20090010083الطب والجراحة906
عبدهللا عبد العزيز بركات المعايطه20090010084الطب والجراحة907
ابراھيم زياد جمال حداد20090010085الطب والجراحة908
ھيا محمد عزام طاھر مسمار20090010086الطب والجراحة909
عمر احمد محمد بطاينه20090010087الطب والجراحة910
صفاء خالد مفلح القضاه20090010088الطب والجراحة911
محمود صقر مصطفى الصقور20090010089الطب والجراحة912
سارة حامد سليمان الزريقات20090010090الطب والجراحة913
سماح ممدوح ارشيد بطاينة20090010091الطب والجراحة914
شيماء بسام حسين نغنغيه20090010093الطب والجراحة915
وصال عبدالسالم غره 20090010094الطب والجراحة916
ابراھيم يوسف محمد مقدادي20090010095الطب والجراحة917
لينا بسام حسين حمادنه20090010096الطب والجراحة918
معاذ محمد عثمان عبدهللا20090010097الطب والجراحة919
انعام مسعود سعيد كرامة عمشوش20090010098الطب والجراحة920
حنان توفيق غالب حيدر20090010099الطب والجراحة921
منى احمد محمد السراجي20090010100الطب والجراحة922
مھا باسم محمد الحسن20090010101الطب والجراحة923
محمد خالد رضوان العكور20090010103الطب والجراحة924
نوران عبد العزيز عبد السالم طبيشات20090010104الطب والجراحة925
جمانة مصطفى ناصر طالفحه20090010105الطب والجراحة926
عبدهللا عمر حسن عمر20090010106الطب والجراحة927
عبد القادر محمود فارح علي20090010107الطب والجراحة928
محمد نور احمد ابراھيم20090010108الطب والجراحة929
حمزة سعيد محمد جربوع20090010109الطب والجراحة930
عباده محمد نھار العلي20090010110الطب والجراحة931
محمد عبد هللا محمد عناقره20092010003الطب والجراحة932
ساره ابراھيم محمود الطويرقي20092010004الطب والجراحة933
راكان محمود حسين حموري20092010005الطب والجراحة934
حسن علي حسن القزع20092010006الطب والجراحة935
ھاله علي عبد هللا الفرج20092010007الطب والجراحة936
ھيثم وليد اسماعيل عبد القادر20092010008الطب والجراحة937
محمد فيصل عبد الرحمن الشمالي20092010009الطب والجراحة938
محمد احمد خلف الشلول20092010010الطب والجراحة939
مي محمد حسن عبيد20092010011الطب والجراحة940
وليد وائل محمود الناصر20092010012الطب والجراحة941
رنا عزام عز الدين البكري20092010015الطب والجراحة942
الحارث موفق حسين شرادقة20092010016الطب والجراحة943
دانه سمير مرتضى حالوه20092010017الطب والجراحة944
سعد صالح عقيل الغنيمي20092010018الطب والجراحة945
اسالم سامي عبد هللا حداد20092010019الطب والجراحة946
قصي عبد الفتاح محمد عبد الحي20092010020الطب والجراحة947
ھاله عبد الرحمن عبد هللا ابو حرب20092010021الطب والجراحة948
مروه محمد احمد النعيرات20092010022الطب والجراحة949
ھند محمد محمود 20092010023الطب والجراحة950
صھيب باسم محمد شحرور20092010024الطب والجراحة951
غيث فيصل محمد الحوراني20092010025الطب والجراحة952
عال خالد احمد رماحه20092010027الطب والجراحة953
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وسام نافع سليم الحويان الشراري20092010030الطب والجراحة954
عبد المولى محمد نبيل الحجه 20092010031الطب والجراحة955
وسيم عبد القادر جلب 20092010033الطب والجراحة956
محمد خالد ابراھيم ابو عرفه20092010034الطب والجراحة957
اسماء نعيم عيد شرير20092010036الطب والجراحة958
ھاله احمد صالح الفرج20092010037الطب والجراحة959
بسام خالد حسن الحسون20092010038الطب والجراحة960
باسم تيسير عبد الرحمن ابو زھره20092010039الطب والجراحة961
صفا محمد ماھر حمامي20092010040الطب والجراحة962
سماح سالم سلمان النجار20092010042الطب والجراحة963
رنيم جوزيف نصري حنانيا20092010044الطب والجراحة964
عبد الرحمن عماد عطوان النويدر20092010046الطب والجراحة965
يسار بشار عبد الغني تكروري20092010048الطب والجراحة966
عمر زايد عماش الشمري20092010049الطب والجراحة967
عالء اسامة العبد الرزاق 20092010051الطب والجراحة968
العنود منصور احمد المكينه20092010052الطب والجراحة969
ياسمينة عبد المحسن عبد اللطيف النشمي20092010053الطب والجراحة970
ھشام حازم احمد امين20092010054الطب والجراحة971
صھيب عبدالھادي عبدهللا الشياب20092010055الطب والجراحة972
طارق كامل عبد الغفار سلعوس20092010056الطب والجراحة973
محمد وليد عبد الحفيظ االخوان 20092010058الطب والجراحة974
عمر احمد سليمان شنار20092010059الطب والجراحة975
رامي ھمام عبد الباقي 20092010060الطب والجراحة976
جودي احمد رائد جاسر 20092010062الطب والجراحة977
رزان ناجي خليل علي20092010063الطب والجراحة978
االء جمال محمد ابو عجينة20092010064الطب والجراحة979
خالد حسن محمد القدسي20092010066الطب والجراحة980
ھناء كامل علي غريز20092010067الطب والجراحة981
محمد عاصم رسمي احمد اعيده20092010068الطب والجراحة982
انس يوسف ماھر الجوالنى20092010069الطب والجراحة983
فيصل محمد حلمي برغال20092010073الطب والجراحة984
شذى عبدالرؤوف عبدالحليم قاروني20092010077الطب والجراحة985
عبد هللا خلف عتيق الشمري20092010078الطب والجراحة986
ماجد فھد خميس الشراري20092010082الطب والجراحة987
دعاء جواد محمد الحاجي20092010083الطب والجراحة988
زينب أنور ميرزا عبد الرضا20092010085الطب والجراحة989
محمد اموري عبد اللطيف الزاير20092010086الطب والجراحة990
وليد غانم رسالن 20092010087الطب والجراحة991
سعاد علي ھاشم االدريسي20092010090الطب والجراحة992
عماد وائل طاھر حسين20092010092الطب والجراحة993
مريم علي محمد حبيبي20092010093الطب والجراحة994
نورعزتي لقمان الحكيم 20092010095الطب والجراحة995
نور احمد  20092010096الطب والجراحة996
نور فرحين محمد حليم 20092010097الطب والجراحة997
نھاية عبد العزيز اوانج 20092010098الطب والجراحة998
نجوى محمد نظام يعقوب20092010099الطب والجراحة999

نبيلة فرحانا حميدي 20092010100الطب والجراحة1000
نبيل عزتي محمد شافعي 20092010101الطب والجراحة1001
محمد بشير ذو الكفلي 20092010102الطب والجراحة1002
محمد حنيف ذكري محمد نحراوي  20092010103الطب والجراحة1003
محمد حلمي محمد رسلي  20092010104الطب والجراحة1004
مھدي ابراھيم  20092010105الطب والجراحة1005
لقمان جمال الدين  20092010106الطب والجراحة1006
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خير النبيلة عبد العزيز  20092010107الطب والجراحة1007
إليانا سانوسي  20092010108الطب والجراحة1008
فرح مد نيرز  20092010109الطب والجراحة1009
عين راضية زمري  20092010110الطب والجراحة1010
احمد فتحي بحر ا لدين  20092010112الطب والجراحة1011
عبد المؤمن جفاري  20092010113الطب والجراحة1012
وان أسماء إسماعيل  20092010114الطب والجراحة1013
شعيب أيمن أمير قمر الدين  20092010115الطب والجراحة1014
رفعة عبد الرحيم  20092010116الطب والجراحة1015
ريحانا احمد نظري 20092010117الطب والجراحة1016
قسطينا حيزان حزمن 20092010118الطب والجراحة1017
نور العينا خالد  20092010119الطب والجراحة1018
نور ظافيره ذاء الدين 20092010120الطب والجراحة1019
وان نبيله وان جميل  20092010121الطب والجراحة1020
شطيرة عبد الحليم  20092010123الطب والجراحة1021
نور العزة محمد سيدي  20092010124الطب والجراحة1022
نور سيدة صالحة جمال  20092010126الطب والجراحة1023
نور فطيمه نتاشا عثمان  20092010127الطب والجراحة1024
نور فرح عائشة نظيم  20092010128الطب والجراحة1025
نور امالينا فيروز انوار  20092010129الطب والجراحة1026
نضيره عبد القادير  20092010130الطب والجراحة1027
محمد نور سالم عبد هللا  20092010131الطب والجراحة1028
محمد نعيم درامن  20092010132الطب والجراحة1029
محمد اسمي حميد  20092010133الطب والجراحة1030
معاذ اوزاعي عبد اللطيف 20092010134الطب والجراحة1031
محمد نور حافظي صالح  20092010135الطب والجراحة1032
احمد فائق سعدان محمد زيني20092010136الطب والجراحة1033
لقمان أشعاري  20092010137الطب والجراحة1034
خير األنوار سعاد  20092010138الطب والجراحة1035
أمير الصفوان أحمد شكري  20092010139الطب والجراحة1036
أمير صفي الدين جوسنن  20092010140الطب والجراحة1037
أحمد ذاكي تومادي  20092010141الطب والجراحة1038
سنا نزار عبد المجيد 20092010146الطب والجراحة1039
احمد جدوع شحاذه العنزي20092010149الطب والجراحة1040
عمر قاسم ابراھيم الدراج20092010150الطب والجراحة1041
مجتبى حسن عبد هللا الدوخي20092010151الطب والجراحة1042
مشاري ھاني عويد العنزي20092010152الطب والجراحة1043
ادھم محمد عريمان العنزي20092010153الطب والجراحة1044
محمد عياضه فھد العنزي20092010154الطب والجراحة1045
فادي رمزي سليمان 20092010155الطب والجراحة1046
محمد ابراھيم حاج يحيى 20092010156الطب والجراحة1047
عبد العزيز احمد نزال العبدلي20092010157الطب والجراحة1048
حامد ياسين حامد زايد20092010158الطب والجراحة1049
لونا نبيل جميل عبود20092010159الطب والجراحة1050
اسكندر منذر اسكندر مزاوي20092010160الطب والجراحة1051
ايمن ميشيل سليم معلم20092010161الطب والجراحة1052
ايمن عبد هللا محمد نعران20092010162الطب والجراحة1053
امين ابراھيم داوود غنايم20092010163الطب والجراحة1054
سيرين حسام الدين محمد لوباني20092010165الطب والجراحة1055
روان محمد احمد محاميد20092010166الطب والجراحة1056
ماھر حاتم نصرات عراف20092010167الطب والجراحة1057
محمد خلف احمد غنايم20092010169الطب والجراحة1058
ناديه فخري وحش ھواش20092010170الطب والجراحة1059
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اياد صبري مصطفى زبيدات20092010171الطب والجراحة1060
عمر محمد سالم البلوي20092010174الطب والجراحة1061
معاذ عبد هللا سليمان الشيبان20092010175الطب والجراحة1062
فراس علي يوسف جمعة20092010176الطب والجراحة1063
حمد فيحان جبير المطيري20092010178الطب والجراحة1064
محمد عبد هللا صالح العباد20092010180الطب والجراحة1065
ايمن يوسف عبد القادر محاجنة20092010181الطب والجراحة1066
حمد سالم مطر العنزي20092010182الطب والجراحة1067
فاتن يوسف خليل اندرواس20092010183الطب والجراحة1068
روان وفيق رشدي وتد20092010184الطب والجراحة1069
ھيثم عصام حسن اسدي20092010186الطب والجراحة1070
احمد فؤاد علي حاج20092010187الطب والجراحة1071
ماريو موريس زكي شحاده20092010188الطب والجراحة1072
منار مصطفى حسن ياسين20092010190الطب والجراحة1073
سامي ناجي جعيدان المطيري20092010191الطب والجراحة1074
عبد العزيز محارب حسن العنزي20092010192الطب والجراحة1075
معاذ عبد الغني عبد العزيز التركستاني20092010193الطب والجراحة1076
موسى رياض عبد الرحمن الحقيل20092010194الطب والجراحة1077
يزيد محمد قاسم الشراري20092010195الطب والجراحة1078
مھدي حميدان معيكل البقمي20092010196الطب والجراحة1079
ماجد معيض عويض البقمي20092010197الطب والجراحة1080
حسام الدين سعيد علي القحطاني20092010198الطب والجراحة1081
عائشه يعقوب يوسف الحمادي20092010199الطب والجراحة1082
خالد حميدي خشمان الحربي20092010201الطب والجراحة1083
زھره فوزي يوسف القالف20092010202الطب والجراحة1084
سھام محمد صقر الخرينج20092010203الطب والجراحة1085
فجر سفيان بدر عبد الكريم20092010204الطب والجراحة1086
اسراء عمر ضيف هللا المالكي20092010205الطب والجراحة1087
راكان فھد االسمر الشعالن20092010206الطب والجراحة1088
رغد مصطفى احمد الشياب20092010209الطب والجراحة1089
رعد شوكت قسيم ھيالت20092010211الطب والجراحة1090
محمد عبد هللا محمد البدارنه20092010212الطب والجراحة1091
معاذ سمير محمد منسي20092010214الطب والجراحة1092
صھيب محمود توفيق غباشنه20092010215الطب والجراحة1093
أنسام ازھر سليمان حموشي20092010217الطب والجراحة1094
نصر هللا كليب سليمان البلوي20092010218الطب والجراحة1095
لولوه محمد جاسر الطريفي20092010219الطب والجراحة1096
الحميدي محمد الحميدي الحافي20092010220الطب والجراحة1097
شادي ھشام علي حجازي20092010221الطب والجراحة1098
نور عمر سليم المومني20092010223الطب والجراحة1099
ھدى طاھر ناصر حمدان20092010226الطب والجراحة1100
عرب صبر غالب الرواشده20092010230الطب والجراحة1101
تمارا عبد هللا محمد علي شوتر20092010232الطب والجراحة1102
عبد هللا احمد محمود المساعده20092010233الطب والجراحة1103
غفران احمد عبد النعيم مستريحي20092010234الطب والجراحة1104
غسان عبد الكريم محمود الشبول20092010236الطب والجراحة1105
ھبه احمد سلمان الصوالحه20092010239الطب والجراحة1106
بھاء عبد الفتاح محمود العزام20092010240الطب والجراحة1107
ادھم اياد دوخي عبيدات20092010241الطب والجراحة1108
عبد هللا احمد محمود شطناوي20092010243الطب والجراحة1109
ذيب جميل ذيب زھران20092010245الطب والجراحة1110
ساره محمد الشافعي محمد الزعبي20092010252الطب والجراحة1111
علي باسم علي طلفاح20092010254الطب والجراحة1112
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أنس كمال محمد سعيد عبابنة20092010256الطب والجراحة1113
فيصل احمد ياسين السمكري20092010257الطب والجراحة1114
رفيف سامر شفيق ابوشمله20092010260الطب والجراحة1115
صالح فوزي احمد بنات20092010261الطب والجراحة1116
عالء احمد سليمان الكوفحي20092010263الطب والجراحة1117
محمد ابراھيم محمد ابو شھاب20092010265الطب والجراحة1118
محمود قاسم محمد الحاللشه20092010266الطب والجراحة1119
عماد محمد احمد الغزو20092010269الطب والجراحة1120
ضحى زكريا شنوان البشايره20092010270الطب والجراحة1121
علي ماجد حسين زعبي20092010271الطب والجراحة1122
ھيثم سمير عبد العزيز العنزي20092010272الطب والجراحة1123
محمد سامي عائد سمور20092010278الطب والجراحة1124
خديجة عبد هللا مدن عبد هللا20092010279الطب والجراحة1125
حمزه عدنان محمد مساعده20092010281الطب والجراحة1126
احمد محمد سعد القحطاني20092010283الطب والجراحة1127
صالح زھير سعيد محمود20092010284الطب والجراحة1128
يزيد صالح محمد محمد20092010285الطب والجراحة1129
أمير األيمن عبد الرحيم  20092010287الطب والجراحة1130
فايز منذر فايز الشريف20092010288الطب والجراحة1131
ابراھيم فايز احمد عبدهللا20092010289الطب والجراحة1132
حماس نبيل احمد الكوفحي20092010290الطب والجراحة1133
معاذ صالح محمد بني ھاني20092010291الطب والجراحة1134
معتز محمود يوسف عباد20092010292الطب والجراحة1135
رندا فطين فرج زايد20092010293الطب والجراحة1136
صالح رامي صالح الغرايبه20092010294الطب والجراحة1137
علي محمد علي علي ابو دلو20092010296الطب والجراحة1138
سماح عماد صالح ابو عمر20092010297الطب والجراحة1139
يوسف احمد مصطفى عوده20092010298الطب والجراحة1140
احمد كمال مولى عبد الرحيم20092010299الطب والجراحة1141
ليث مخلص امين غرايبة20092010300الطب والجراحة1142
يزن سھيل سليمان الموسى20092010301الطب والجراحة1143
محمد جعفر عبدالكريم ابوطالب20092010303الطب والجراحة1144
عدي نضال سعيد اليونس20092010304الطب والجراحة1145
جمانه تركي عبد الملك البركاتي20092010306الطب والجراحة1146
عدي يوسف محمد الخطيب20092010308الطب والجراحة1147
صفا شكر محمود 20092010309الطب والجراحة1148
نور سليم حلمي عبد هللا20092010310الطب والجراحة1149
ثائر صقر مصطفى عبد الفتاح20092010312الطب والجراحة1150
احمد مروان منير نصار20092010313الطب والجراحة1151
عمر مجدي عمر برجوس20092010314الطب والجراحة1152
محمد ظافر محمد القحطاني20092010315الطب والجراحة1153
غاده احمد عيد الخمسي20092010316الطب والجراحة1154
زيد انطوان توفيق الخوري20092010317الطب والجراحة1155
لجين احمد حسين عبابنه20092010318الطب والجراحة1156
عائشه عبد القادر معاذ 20092010319الطب والجراحة1157
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البيجاوي20092010321الطب والجراحة1158
محمد فؤاد الزعبي 20092010322الطب والجراحة1159
حمزه ظاھر بركات الرشدان20092010323الطب والجراحة1160
ندى حسين ابراھيم حسن عبد هللا20092010324الطب والجراحة1161
امين محمد نجيب علي البيك20092010325الطب والجراحة1162
خيري شفيق نان مد حسين 20092010327الطب والجراحة1163
سمير محمد اسامة الحسامي 20092010328الطب والجراحة1164
فھد علي حسين العرفج20092010329الطب والجراحة1165
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بدور بدر عبد الرحمن البدر20092010330الطب والجراحة1166
سلمى خالد عبد الرحمن الرويح20092010331الطب والجراحة1167
نداء وليد ضيف هللا مبارك20092010332الطب والجراحة1168
طارق يعقوب مريود عويس20092010333الطب والجراحة1169
مصطفى احمد صديق 20092010334الطب والجراحة1170
جالل نور رؤوف غنطوس20092010336الطب والجراحة1171
انس تيسير عبدالرحيم سمان20092010337الطب والجراحة1172
احمد رافع احمد فاھوم20092010338الطب والجراحة1173
نتالي موسى سامي برصوم20092010339الطب والجراحة1174
جريس مخلص شحادة 20092010340الطب والجراحة1175
ريم زھير غازي قاسم علي20092010341الطب والجراحة1176
عدي ابراھيم متاني 20092010342الطب والجراحة1177
روان منير محمود ظاھر20092010343الطب والجراحة1178
محمود جعفر محمود نعمان20092010345الطب والجراحة1179
رھف عبدهللا حسن الطعاني20092010347الطب والجراحة1180
ريما ابراھيم نعيم نصرة20092010349الطب والجراحة1181
طارق "فؤاد انطون" نعمه نصراوي20092010350الطب والجراحة1182
دينا ھشام محمد قراعين سلواني20092010351الطب والجراحة1183
سماح محمود شحاده ابو غنام20092010352الطب والجراحة1184
غدير نور علي جمعه20092010353الطب والجراحة1185
اسماء خالد مصطفى ابو صالح20092010354الطب والجراحة1186
عماد الدين تيسير عبد الرحمن تلحمي20092010355الطب والجراحة1187
مريم كمال احمد علي20092010356الطب والجراحة1188
والء نزية عبدهللا دراوشة20092010357الطب والجراحة1189
مروة باسم حسين ابوفول20092010358الطب والجراحة1190
احمد عادل حسين القطان20092010361الطب والجراحة1191
حسام جمال وحيد جاموس20092010363الطب والجراحة1192
والء عبد الرؤوف محمد الديري20092010364الطب والجراحة1193
لونا زياد درويش الكردي20092010365الطب والجراحة1194
عدي ابراھيم عيد معايعه20092010366الطب والجراحة1195
جالء ماھر ابراھيم حسين20092010367الطب والجراحة1196
انس محمد جمعه ياسين عكور20092010368الطب والجراحة1197
ھبه ديب فارس حداد20092010369الطب والجراحة1198
حسين نور الدين حسين قاسم20092010370الطب والجراحة1199
دعاء محمد موسى خويص20092010371الطب والجراحة1200
حبيب لبيب حبيب نجار20092010372الطب والجراحة1201
محمد برھان الدين شنطي 20092010373الطب والجراحة1202
عمر ابراھيم عمر عاصلة20092010375الطب والجراحة1203
انس منصور محمد سنوسي الغامدي20092010376الطب والجراحة1204
عمر فتحي محمد جباره20092010377الطب والجراحة1205
قطر الندى محمد ابراھيم العالونه20092010378الطب والجراحة1206
حنين محمد سالم بني ملحم20092010379الطب والجراحة1207
ضياء محمد طالب عبيدات20100010001الطب والجراحة1208
ھيا محمد خير محمد  روابده20100010002الطب والجراحة1209
براء فرحان فالح الزعبي20100010003الطب والجراحة1210
ثواب عمر محمد نجادات20100010004الطب والجراحة1211
خالد رياض حسن الدلكي20100010005الطب والجراحة1212
نادين اكرم ذياب الشرع20100010006الطب والجراحة1213
رؤى علي عليان بشتاوى20100010007الطب والجراحة1214
دعاء محمد محمود الخضر20100010008الطب والجراحة1215
ھديل فراس محمد المومني20100010009الطب والجراحة1216
ضحى عمر توفيق فرحات20100010010الطب والجراحة1217
محمد عصام علي بني دومي20100010011الطب والجراحة1218
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ايناس احمد نمر محمد20100010013الطب والجراحة1219
تسنيم يوسف احمد مساعده20100010014الطب والجراحة1220
متري جورج متري حدادين20100010015الطب والجراحة1221
فادي سميح جميل عجيالت20100010016الطب والجراحة1222
خوله زياد محمد المومني20100010017الطب والجراحة1223
ھيثم عبدهللا عبدالحميد السليحات20100010018الطب والجراحة1224
عامر عبدالكريم احمد الحسبان20100010019الطب والجراحة1225
حنين محمد احمد سباعنه20100010020الطب والجراحة1226
ثائر محمد علي ابراھيم  الطرابشه20100010021الطب والجراحة1227
حمزه عبدالحي عيسى ابوجبه20100010022الطب والجراحة1228
تالة فريد محمد كنعان20100010023الطب والجراحة1229
حمزه محمد عوض الضميدات20100010024الطب والجراحة1230
عماد ابراھيم سلطان عبابنه20100010025الطب والجراحة1231
عالء الدين سعود عامر ابوشارب20100010026الطب والجراحة1232
جھاد محمد احمد ملحم20100010027الطب والجراحة1233
مروان محمود علي عضيبات20100010028الطب والجراحة1234
مثنى يحيى عطيه عبابنه20100010030الطب والجراحة1235
رند عوده فالح الرواشده20100010031الطب والجراحة1236
دعاء عبدالحليم عطاهللا الطيطي20100010032الطب والجراحة1237
مرام شاتي علي العنبر20100010033الطب والجراحة1238
رشا عاطف محمد العبدالرحمن20100010034الطب والجراحة1239
عبدهللا خالد عارف الحمارشه20100010035الطب والجراحة1240
مھند محمد مجلي البيايضه20100010036الطب والجراحة1241
سماح عبدالرحمن عبدهللا الخطيب20100010037الطب والجراحة1242
محمد احمد محمود الدباس20100010038الطب والجراحة1243
راشد سليم عبدالكريم شطناوى20100010039الطب والجراحة1244
شذى محمد ابراھيم وشاح20100010040الطب والجراحة1245
عنود صالح مصطفى رمضان20100010041الطب والجراحة1246
عمر احمد جدوع الھباھبه20100010042الطب والجراحة1247
مثنى ماجد محمود القطيشات20100010043الطب والجراحة1248
زيدان محمد زيدان صالح20100010044الطب والجراحة1249
احمد عبدالقادر محمد جرار20100010045الطب والجراحة1250
صفاء ابراھيم فليح الرواشده20100010046الطب والجراحة1251
يزن نايف جابر نمر20100010048الطب والجراحة1252
احمد حسن احمد كوفحي20100010049الطب والجراحة1253
عدي مشھور مصطفى بني خلف20100010050الطب والجراحة1254
فلایر وحيد احمد الخطيب20100010051الطب والجراحة1255
جالل زياد جالل عكاوي20100010052الطب والجراحة1256
عمرو محمود محمد عبيدات20100010053الطب والجراحة1257
اميمه صالح مرشد روابده20100010054الطب والجراحة1258
زينب سمير محي الدين بطاينه20100010055الطب والجراحة1259
بيان حسين عبدهللا جرادات20100010056الطب والجراحة1260
حمزة مازن محمود عبدالكريم20100010057الطب والجراحة1261
احمد غازي محمد الربابعه20100010058الطب والجراحة1262
عمار محمود فائق ابوبكر20100010059الطب والجراحة1263
ليث ھيثم نجيب طعمة20100010060الطب والجراحة1264
ايه علي سليم الزغول20100010061الطب والجراحة1265
معاذ عزمي عبدالھادى حميدى20100010062الطب والجراحة1266
حسني غالب حسني ابوزينه20100010063الطب والجراحة1267
رزان ابراھيم موسى غريب20100010064الطب والجراحة1268
نايف حميد نايف بطاينه20100010065الطب والجراحة1269
ايمان عبدهللا محمد الجراح20100010066الطب والجراحة1270
سجا زياد احمد الصمادي20100010067الطب والجراحة1271
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امجد جبريل محمد حبيب20100010068الطب والجراحة1272
حسان كمال ارشيد مقابلة20100010069الطب والجراحة1273
لين سعيد سامي الحالق20100010070الطب والجراحة1274
رناد احمد محمد العلي20100010071الطب والجراحة1275
نوران خالد محمود الكوفحي20100010072الطب والجراحة1276
دانه بشار محمد الخصاونه20100010073الطب والجراحة1277
جھاد ابراھيم حسن أبوغزله20100010074الطب والجراحة1278
سيف الياس اسكندر امسيح20100010075الطب والجراحة1279
احمد حسن عبدالفتاح ھديب20100010076الطب والجراحة1280
محمد بسام اسعد عبدهللا20100010077الطب والجراحة1281
محمد احمد ياسين القراله20100010078الطب والجراحة1282
نور احمد محمد بطاينه20100010079الطب والجراحة1283
دياال خلدون محمد العالونة20100010080الطب والجراحة1284
مفيده مدحت محمد نادي20100010081الطب والجراحة1285
اسراء بسام محمد أبوخضير20100010082الطب والجراحة1286
ربى وليد محمد النواصره20100010083الطب والجراحة1287
ھاشم عزمي محمد غالب دروزه20100010084الطب والجراحة1288
جيھان عبد الحكيم حميد الزبيري20100010086الطب والجراحة1289
منال زين محمد ھيج20100010087الطب والجراحة1290
سامي محمد الھادي مھدي20100010088الطب والجراحة1291
عمر احمد الشبير بادحدح20100010089الطب والجراحة1292
عبد المجيد علي علي سراج20100010090الطب والجراحة1293
ايمان محمد علي نجادات20100010091الطب والجراحة1294
الھنوف حسين محمد الشريده20100010092الطب والجراحة1295
محمد عمر علي بن رباع20100010093الطب والجراحة1296
حمزه حاتم يوسف زغل20100010094الطب والجراحة1297
سرى محمود ابراھيم ارشيد20100010095الطب والجراحة1298
سمى محمد راشد جمعه20100010096الطب والجراحة1299
محمد عمر حفظي ذياب20100010097الطب والجراحة1300
فيصل ماھر نايف نمري20100010098الطب والجراحة1301
محمد غازي عبدالرحمن الرشيد20100010099الطب والجراحة1302
محمد عبدهللا محمد نور20100010100الطب والجراحة1303
شمھات محمد احمد محمد20100010101الطب والجراحة1304
سيف الدين عدنان محمد مساعده20100010102الطب والجراحة1305
أحمد ياسر حسن رشدان20100010103الطب والجراحة1306
عمر صائب عبد الحليم الخريسات20100010104الطب والجراحة1307
مريم خالد ابراھيم االدريسي20102010001الطب والجراحة1308
احمد خالد ابراھيم االدريسي20102010002الطب والجراحة1309
دعاء يوسف احمد المكينه20102010003الطب والجراحة1310
حمود محمد حمود الشايع20102010004الطب والجراحة1311
بسمه عادل عبد هللا العتيق20102010005الطب والجراحة1312
محمد صالح سالم صالح الحيمر20102010006الطب والجراحة1313
خالد خلف جدوع العنزي20102010010الطب والجراحة1314
معاذ غازي عبد هللا عقيلي20102010011الطب والجراحة1315
فھد طرجم حمود القحطاني20102010012الطب والجراحة1316
عبد الرحمن حسن حسني ابو نوفل20102010013الطب والجراحة1317
مريم عادل صالح محمد الياسين20102010015الطب والجراحة1318
منيره محمد صقر خالد الخرينج الرشيدي20102010016الطب والجراحة1319
محمد جدي محمد السھلي20102010018الطب والجراحة1320
محمد عبد هللا محمد الحارثي20102010019الطب والجراحة1321
يزيد حمود منصور البلوي20102010020الطب والجراحة1322
طارق سعيد مشبب دلمخ20102010021الطب والجراحة1323
ھيف سعيد مقحص الشھراني20102010022الطب والجراحة1324
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احمد عثمان محمد حكمي20102010023الطب والجراحة1325
فيصل سعود جابر العنزي20102010024الطب والجراحة1326
نايف عبد هللا مطر العتيبي20102010025الطب والجراحة1327
عبد االله صالح نزال العنزي20102010026الطب والجراحة1328
ناصر ماجد خليفه العنزي20102010027الطب والجراحة1329
عادل محمد سعد الشھراني20102010029الطب والجراحة1330
فھد مطر عبد العزيز الزھراني20102010030الطب والجراحة1331
طارق سالم خميس العازمي20102010031الطب والجراحة1332
فيصل سعد سويلم الرشيدي20102010033الطب والجراحة1333
اسامه غازي عيسى المالكي20102010034الطب والجراحة1334
عبد المحسن عبدالرحمن غيث الراجحي20102010035الطب والجراحة1335
مسعود بشير عويد الشمري20102010036الطب والجراحة1336
احمد خليل عبدالمصلح الرشيدان20102010037الطب والجراحة1337
صالح موسى عبدهللا الكثيري20102010038الطب والجراحة1338
حسام غازي دويرج الحربي20102010039الطب والجراحة1339
عبدالرحمن عدنان محمد علي االحمدي20102010040الطب والجراحة1340
عبد االله ھليل شايع العتيبي20102010041الطب والجراحة1341
ثناء ابراھيم محمد اللويمي20102010042الطب والجراحة1342
عمر عبدهللا سالم العصيمي20102010043الطب والجراحة1343
عبدهللا سعد شبل الكعيط20102010044الطب والجراحة1344
احمد باسم احمد الشنطي20102010045الطب والجراحة1345
عبد هللا حبيب محمد علي محمود20102010046الطب والجراحة1346
فاطمه فاضل علي المسلمي20102010047الطب والجراحة1347
أسيل محمد صالح الشالش20102010049الطب والجراحة1348
تھاني سلمان منصور آل منصور20102010050الطب والجراحة1349
انور محمد عبدهللا الغامدي20102010051الطب والجراحة1350
خالد مسلط بندر العتيبي20102010052الطب والجراحة1351
محمد منشط محمد القحطاني20102010053الطب والجراحة1352
فاطمه عبدهللا عايش القطيفي20102010054الطب والجراحة1353
مريم عبدهللا عايش القطيفي20102010055الطب والجراحة1354
نوح أحمد باقر الطويل20102010056الطب والجراحة1355
صادق مجدي صادق متولي20102010058الطب والجراحة1356
احمد عبدالرحمن محمد صالح بغدادي20102010059الطب والجراحة1357
معاذ داوود سليمان العيسى20102010060الطب والجراحة1358
اسيد عباس اسحق األخرس20102010061الطب والجراحة1359
رايه ذيب سعد مرجي20102010062الطب والجراحة1360
ھديل محمد عمر عبدالمولى20102010064الطب والجراحة1361
مؤمن سامي فتحي الحمدان20102010067الطب والجراحة1362
ايھاب مشھور ابراھيم بني عطا20102010069الطب والجراحة1363
وليد خالد مازن الجيوسي20102010070الطب والجراحة1364
محمود روحي محمود التوتنجي20102010071الطب والجراحة1365
حنان طه احمد الغزو20102010072الطب والجراحة1366
ايثار اديب محمد ھزايمه20102010073الطب والجراحة1367
مالك محمد صبري دعنا20102010074الطب والجراحة1368
خالد محمد فالح غرايبه20102010075الطب والجراحة1369
حلوه ذيب خليل حسين20102010076الطب والجراحة1370
انمار عادل عبده المومني20102010077الطب والجراحة1371
خالد نصر يوسف غرايبه20102010078الطب والجراحة1372
بھاء احمد عبد الرحمن القضاه20102010080الطب والجراحة1373
سعيد محمود سعيد بني ياسين20102010081الطب والجراحة1374
براء ليث محمد ساقي20102010082الطب والجراحة1375
ليث مصطفى سعيد اليافاوي20102010083الطب والجراحة1376
احمد نايف عارف الظاھر20102010085الطب والجراحة1377
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ضحى خليل سعيد شھوان20102010086الطب والجراحة1378
محمد حذيفه محمد نبيل طيباني 20102010087الطب والجراحة1379
دعاء سليم احمد ملكاوي20102010088الطب والجراحة1380
بيان خليل ابراھيم النمراوي20102010090الطب والجراحة1381
نايف فھد فھيد المطيري20102010091الطب والجراحة1382
احمد عامر احمد حوافظه20102010092الطب والجراحة1383
مريم كنعان رجب عبد هللا20102010093الطب والجراحة1384
نسرين عزام حنا حداد20102010094الطب والجراحة1385
عھود عادل عبد الكريم السلمي20102010095الطب والجراحة1386
فاطمة ماجد علي العوامي20102010096الطب والجراحة1387
سعد ابراھيم حسن السكجي20102010098الطب والجراحة1388
خالد محمد شوقي الخراز20102010099الطب والجراحة1389
نور مطيع خالد اسير20102010100الطب والجراحة1390
مأمون محمد كمال بني علي20102010102الطب والجراحة1391
خليل الياس كريشه 20102010103الطب والجراحة1392
ساره محمد راتب تركي20102010104الطب والجراحة1393
مھند بشار ياسر أبوطوق20102010107الطب والجراحة1394
لمى انمار محمد الفاھوم20102010108الطب والجراحة1395
طارق زياد محي الدين بطاينه20102010111الطب والجراحة1396
ياسمينه خالد محمد ابو شرار20102010112الطب والجراحة1397
احمد عبد الرحمن ابراھيم التميمي20102010113الطب والجراحة1398
عبد هللا عكاش درك العنزي20102010116الطب والجراحة1399
حسام عبد الرحيم احمد جمعه20102010117الطب والجراحة1400
عبدالعزيز محمد امين الكيالني 20102010121الطب والجراحة1401
رزان مروان محمد حجازي صالح20102010122الطب والجراحة1402
فاطمه ابراھيم علي رضي اسماعيل20102010123الطب والجراحة1403
يوسف عبد الرحمن عيفان الحارثي20102010124الطب والجراحة1404
غفران عبدالجليل محمد السبع20102010126الطب والجراحة1405
عمر بسام محمد البوايه20102010127الطب والجراحة1406
 يوسف عبد الحميد عيسى حبوش20102010128الطب والجراحة1407
شھد علي مصطفى الغزو20102010131الطب والجراحة1408
محمد بسام حسن دردور20102010132الطب والجراحة1409
احمد رشاد عبدالرحمن عثمان20102010133الطب والجراحة1410
عادل عبد الكريم ضيف هللا الصغير20102010134الطب والجراحة1411
سرى طالل محمد الفارس20102010135الطب والجراحة1412
بتول عبد هللا عيسى علي عبدهللا20102010136الطب والجراحة1413
فادي ھاني عوده الزيادات20102010137الطب والجراحة1414
علياء ھاني محمد البطه20102010138الطب والجراحة1415
ابرار احمد عبد هللا عبد الرحيم20102010139الطب والجراحة1416
حال ھيثم عبدالقادر مكاحلة20102010140الطب والجراحة1417
اياد ايلي جليل السقا20102010141الطب والجراحة1418
محمد ھاني مجلي شخاتره20102010142الطب والجراحة1419
زينب محمد علي ابراھيم مھدي20102010143الطب والجراحة1420
فاطمه حسن حبيب الليث20102010144الطب والجراحة1421
زيد حسان إمام 20102010146الطب والجراحة1422
محمد اسماعيل جميل جمعه20102010147الطب والجراحة1423
ايمان حسن ابراھيم سلطان20102010148الطب والجراحة1424
فاطمه محمد حاجي الشھابي20102010149الطب والجراحة1425
احمد عبدالرحمن مجدم محمد الكواري20102010150الطب والجراحة1426
عبير حسين معتوق حسين محمد20102010152الطب والجراحة1427
احمد محمود محمد شھاب20102010154الطب والجراحة1428
عمر غازي علي حسين20102010156الطب والجراحة1429
يزن معن احمد خلف20102010157الطب والجراحة1430
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ضحى حسن جاسم العبد20102010158الطب والجراحة1431
مالك عارف سليم المومني20102010159الطب والجراحة1432
باسل محمد رضي العرادي20102010160الطب والجراحة1433
روان أيمن جابر حمودة20102010161الطب والجراحة1434
عبد هللا احمد حسين جاد هللا20102010163الطب والجراحة1435
محمد مروان محمد اللوزى20102010164الطب والجراحة1436
مھند عبدهللا عبدالرحيم االحمدي20102010165الطب والجراحة1437
ليث نضال عيسى حتر20102010166الطب والجراحة1438
اسامه فريد مفلح الذيابات20102010168الطب والجراحة1439
محمد خالد عبدالقادر البشابشه20102010169الطب والجراحة1440
ميس توفيق عفيف حموي20102010170الطب والجراحة1441
محمود محمد محمود العثامنه20102010171الطب والجراحة1442
يسرا عبدالمحسن احمد االربش20102010172الطب والجراحة1443
دانيه مصطفى سليمان العفيف20102010173الطب والجراحة1444
سامر ماھر موسى حصيني20102010175الطب والجراحة1445
ايھاب امجد حامد ابو الحمام20102010176الطب والجراحة1446
طارق محمد خير العودة 20102010178الطب والجراحة1447
لطفي ايمن لطفي البرغوثي20102010181الطب والجراحة1448
زيد رضوان خالد كمال20102010182الطب والجراحة1449
سعد باسل سعد جرار20102010184الطب والجراحة1450
مصعب يوسف راغب محمود20102010185الطب والجراحة1451
نادين عماد كامل الطعاني20102010186الطب والجراحة1452
احمد عناد عايد العنزي20102010187الطب والجراحة1453
عمار أحمد علي أبو صلب20102010188الطب والجراحة1454
احمد محمد محمود صالح20102010189الطب والجراحة1455
حنين بسام أحمد الجالودي20102010190الطب والجراحة1456
حمزة االحنف عبدالحافظ ابو عميره20102010191الطب والجراحة1457
منى جاسم سعيد مھدي محمد20102010192الطب والجراحة1458
مريم محمد رشيد حواري20102010193الطب والجراحة1459
خالد علي محمد ابورمان20102010194الطب والجراحة1460
علي حسين علي الحيص20102010195الطب والجراحة1461
احمد علي محمد الشبول20102010196الطب والجراحة1462
ليث عايد رزق حداد20102010197الطب والجراحة1463
نعومي محمد مبارك المھري20102010199الطب والجراحة1464
محمد محمود احمد الحوامده20102010200الطب والجراحة1465
سوار ھشام موسى ابوعرقوب20102010201الطب والجراحة1466
ايات خالد سعيد قسوم20102010202الطب والجراحة1467
رامي عبدالفتاح احمد الحادر20102010203الطب والجراحة1468
بشار محمد علي الحاج20102010204الطب والجراحة1469
وان نورعين صوفيا وان محمد رضوان20102010205الطب والجراحة1470
ناديرة محمد شريف  20102010206الطب والجراحة1471
احمد ملزام أبو خاري  20102010207الطب والجراحة1472
أحمد شامل محمد عزمي  20102010208الطب والجراحة1473
خيري أذاد جوريل سودين 20102010209الطب والجراحة1474
محمد شذوان إظھار محمود  20102010210الطب والجراحة1475
نيك محمد شاطيبي نيك مود نيك مت  20102010212الطب والجراحة1476
فاطن حميزة حسران فوزي20102010214الطب والجراحة1477
نور شذواني محمد خالد عبد الصمد 20102010215الطب والجراحة1478
نادية عقيلة محمد صبري علي20102010216الطب والجراحة1479
أنيس شھيرة إسماعيل مصطفى20102010217الطب والجراحة1480
نور فطية محمد شھروم عبد الرحيم20102010218الطب والجراحة1481
نور العين أبو حسان احمد 20102010219الطب والجراحة1482
محمد ظريف أدم أزھار عبد العزيز 20102010221الطب والجراحة1483
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وفاء خالد حامد حمودة20102010223الطب والجراحة1484
محمد ثروت محمد مصالحه20102010224الطب والجراحة1485
فادي ادمون بدر بدر20102010225الطب والجراحة1486
احمد سميح موسى علقم20102010226الطب والجراحة1487
موريس بشاره موريس ليوس20102010227الطب والجراحة1488
ھديل توفيق حسن عيسى20102010228الطب والجراحة1489
آية مالك خالد عمرور20102010229الطب والجراحة1490
امير عطاهللا عبد الرازق الغليالت20102010230الطب والجراحة1491
اياس خالد محمد الردايده20102010231الطب والجراحة1492
محمد ازوان عبد الوھاب حاج حسين  20102010233الطب والجراحة1493
نظمي محفوظ احمد بختيار يحيى  20102010234الطب والجراحة1494
محمد كمال مت حسان عثمان  20102010235الطب والجراحة1495
خير األنوار مت حسين أوانج 20102010236الطب والجراحة1496
محمد خيدير كميل محمد إدريس 20102010237الطب والجراحة1497
محمد عمرو بدر الھشام إلياس 20102010238الطب والجراحة1498
محمد فھمي محمد يوسف عبد الرحمن  20102010239الطب والجراحة1499
احمد ظفير ذو الكفل إسماعيل 20102010240الطب والجراحة1500
محمد كميل زياد محمد عزاني جعفر  20102010241الطب والجراحة1501
يوسف جليل عمر 20102010242الطب والجراحة1502
نيك عبد الحليم سمان أوانج  20102010243الطب والجراحة1503
محمد رشدي أحمد زھيري حاج زكريا  20102010244الطب والجراحة1504
زفرين جمال الدين بكى 20102010245الطب والجراحة1505
محمد أكمل عمر دولة  20102010246الطب والجراحة1506
سيد محمد إقبال سيد محمد زبيدي سيد إسماعيل 20102010247الطب والجراحة1507
أحمد نذري سليمان إسماعيل 20102010248الطب والجراحة1508
محمد حافظ زين الدين عبد هللا  20102010250الطب والجراحة1509
محمد أفيق زھاري جوسوه  20102010251الطب والجراحة1510
محمد نور أفيق محمد ياسيم عبد الرحمن 20102010252الطب والجراحة1511
أحمد حارث زبيدي ازھر  20102010253الطب والجراحة1512
محمد أشرف محمد نور جوھاري يعقوب 20102010254الطب والجراحة1513
محمد ذكي فكري محمد نور مت غني 20102010255الطب والجراحة1514
نور حفيظة األكما حسن علي 20102010256الطب والجراحة1515
نور حيفا عزتي أكما محمد نور إسماعيل 20102010257الطب والجراحة1516
نعيم عبد السالم عبد الحليم ناطور20102010259الطب والجراحة1517
عوني ھميزة عبد الوھاب يحيى  20102010260الطب والجراحة1518
خيرون أميرة عبد الرزاق إسماعيل  20102010261الطب والجراحة1519
نور الفويزا محمد فوزي غزالي  20102010262الطب والجراحة1520
نور سوحايال شمس الدين محمد سيبيت 20102010263الطب والجراحة1521
نور شليزا صح الدين رملي  20102010264الطب والجراحة1522
نور فلحين أمير الدين عبد الحميد 20102010265الطب والجراحة1523
وان أديلة حسنى مت راني وان يوسف 20102010266الطب والجراحة1524
نور عزتي إدريس عبد القھار 20102010267الطب والجراحة1525
سيتي حجر أبو عثمان إبراھيم 20102010268الطب والجراحة1526
نور جيھان جونادي عبد الوھاب 20102010269الطب والجراحة1527
نور عليا إسحاق بكري 20102010270الطب والجراحة1528
خيرون عطيرة عبد الرزاق إسماعيل 20102010271الطب والجراحة1529
بوتري صالحة عزلن أحمد 20102010272الطب والجراحة1530
نور دليلة إليانا إسماعيل أبو بكر 20102010273الطب والجراحة1531
سكينة ذو القرنين موسى 20102010274الطب والجراحة1532
عتيقة بحرين جعفر 20102010275الطب والجراحة1533
عينينا بھار الدين إسماعيل 20102010276الطب والجراحة1534
نور العاشقين إسماعيل ھاشم 20102010277الطب والجراحة1535
نور تسنيم رزالي نجاه  20102010278الطب والجراحة1536
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سحانا ليزا ذو الكفل عثمان 20102010279الطب والجراحة1537
عزة عبد الرزاق إبراھيم 20102010280الطب والجراحة1538
نور أديبة حمدان عثمان 20102010281الطب والجراحة1539
نور فزليانا مرزوقي إسماعيل 20102010282الطب والجراحة1540
نور ھزواني وحيد يوسف 20102010283الطب والجراحة1541
ناول وافا عبد الرشيد محمد علي 20102010284الطب والجراحة1542
سيتي زفيرة مت ناوي حمات 20102010285الطب والجراحة1543
سيتي نور سكينة عزمي إبراھيم 20102010286الطب والجراحة1544
فطين حميدة مصطفى حاج عبد الرحمن  20102010287الطب والجراحة1545
سيتي مريم محمد وزير مجيد 20102010288الطب والجراحة1546
نور عفيقة محمد نصير نوح 20102010289الطب والجراحة1547
فرزانا شريف عبد العزيز 20102010290الطب والجراحة1548
نور رشيدة محمد محمد نور 20102010291الطب والجراحة1549
شھريزام طاھر بندي 20102010292الطب والجراحة1550
أسماء أحمد أزالن محمد عيسى 20102010293الطب والجراحة1551
نور فرححنان عبد هللا يحيى 20102010294الطب والجراحة1552
نور شميمي زين الدين أحمد 20102010295الطب والجراحة1553
نور واحدة العزة إسحاق إسماعيل 20102010296الطب والجراحة1554
نور عدنين عبد هللا إدريس 20102010297الطب والجراحة1555
فايزان رضية غزالي جوسوه 20102010298الطب والجراحة1556
حفيظا حفني محمد درامان 20102010299الطب والجراحة1557
إنيدا إزرين محمد رسالن جيء شيك 20102010300الطب والجراحة1558
نور الشفاء محمد فوزي حاج عثمان 20102010301الطب والجراحة1559
ماليني حسان جعفر 20102010302الطب والجراحة1560
نور عيني نظيرة عمران عثمان 20102010303الطب والجراحة1561
تسنيم مردية خير األظھار عمر 20102010304الطب والجراحة1562
عائشة شاكرة مصطفى عبد القدير 20102010305الطب والجراحة1563
محمد أفيق عبد الرحمن محمد يوسف 20102010306الطب والجراحة1564
محمد عقيل نزاھة محمد مصطفى محمد ھام 20102010307الطب والجراحة1565
عبد الحكيم أونج نيال إسماعيل 20102010308الطب والجراحة1566
نوح حيضار سيديت سالم 20102010309الطب والجراحة1567
محمد حذيق محمد تقي الدين موسى 20102010310الطب والجراحة1568
نيء محمد فرحان ذو الكفل عمار 20102010311الطب والجراحة1569
أحمدعزم الدين رسالن علي 20102010313الطب والجراحة1570
محمد ھزيمان حمدان إسابندي 20102010314الطب والجراحة1571
محمد شفيق شھمي محمد يوسف جيء مت 20102010315الطب والجراحة1572
محمد أشرف فھمي خيري شيد طيب 20102010316الطب والجراحة1573
محمد شاھر عثمان مات 20102010317الطب والجراحة1574
غدير مرجي سليم العلوي20102010318الطب والجراحة1575
عبدالرحمن محارب حسن العنزي20102010319الطب والجراحة1576
نانا عائشة عبدهللا غوري20102010320الطب والجراحة1577
ساره صالح راشد البلوي20102010321الطب والجراحة1578
عبدهللا فھد مناور الحجيلي20102010324الطب والجراحة1579
ھبه ناظم حسن صالحه20102010326الطب والجراحة1580
عبدهللا حسين عبدهللا الخطيب20102010327الطب والجراحة1581
ريم عابد محمد عابد20102010328الطب والجراحة1582
فاطيني اسحاق مسعود احمد20102010329الطب والجراحة1583
عبدالھادي زيد عبيد علوه20102010330الطب والجراحة1584
سطام محمد عبد هللا الركف20102010331الطب والجراحة1585
زينة معتصم سميح ماتاني20102010332الطب والجراحة1586
ايسر فراس فواز الصمادي20102010333الطب والجراحة1587
تاال رياض جميل أبو راضي20102010334الطب والجراحة1588
شذى سعاده عبد الستار عبد القادر20102010335الطب والجراحة1589
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محمد شيخ محمد السري20102010336الطب والجراحة1590
سمير صالح عبد الرحمن سواعد20102010337الطب والجراحة1591
احمد انور محمد عباس20102010338الطب والجراحة1592
محمد خالد خيري حميدي20102010341الطب والجراحة1593
طارق علي ابراھيم دحله20102010342الطب والجراحة1594
راشد مصطفى احمد الشياب20102010343الطب والجراحة1595
حمزه حسين عبده ربابعه20102010344الطب والجراحة1596
حال خالد محمود عباس20102010345الطب والجراحة1597
البراء عبد المھدي محمد المصري20102010346الطب والجراحة1598
حمزه احمد قاسم الشبول20102010347الطب والجراحة1599
معاذ موسى جابر الذيابات20102010348الطب والجراحة1600
يوسف غطاس يوسف ناصر20102010349الطب والجراحة1601
محمد عمر محمود أبوبدر20102010350الطب والجراحة1602
قصي ھشام جميل الزريقات20102010351الطب والجراحة1603
احمد محمود احمد الرواشدة20102010353الطب والجراحة1604
ياسمين منير وصفي منصور20102010354الطب والجراحة1605
الرا حنا جريس رواشده20102010356الطب والجراحة1606
حمزة علي عبد العزيز عباد20102010359الطب والجراحة1607
وسيم محمود احمد مزاريب20102010360الطب والجراحة1608
صالح احمد قاسم حموده20102010361الطب والجراحة1609
عبد اللطيف بشير محمد نمر الخطيب20102010362الطب والجراحة1610
عبدهللا احمد عبدهللا البريكي20102010363الطب والجراحة1611
ناصر محمد ناصر القحطاني20102010364الطب والجراحة1612
احمد ماھر عبد المنعم الصغير20102010365الطب والجراحة1613
باسل ھاني ميخائيل حدادين20102010366الطب والجراحة1614
محمود وليد احمد الحاج بدار20102010367الطب والجراحة1615
عبدهللا سليم يحيى بقيلة20102010368الطب والجراحة1616
ھيا يعقوب حسن العالول20102010370الطب والجراحة1617
ابراھيم محمد علي القطان20102010371الطب والجراحة1618
بندر شعالن شبل الكعيط20102010372الطب والجراحة1619
محمد يحيى حمود الدرعان20102010373الطب والجراحة1620
ريم عدنان حكروش 20102010374الطب والجراحة1621
تاليا رمزي ابراھيم الترزي20102010375الطب والجراحة1622
مريم محمد ياسين ناجي اقنيبي20102010376الطب والجراحة1623
لينا اياس عبد الحميد  قاسم20102010377الطب والجراحة1624
ريم نسيم جبرائيل بشاره20102010378الطب والجراحة1625
دنيا سليمان خالد بشير20102010380الطب والجراحة1626
شرين محمود صالح دباح20102010381الطب والجراحة1627
ريا عادل احمد شالعطه20102010382الطب والجراحة1628
محمد خالد حامد حموده20102010383الطب والجراحة1629
نور جمال سليمان الخصيب20102010384الطب والجراحة1630
دعاء سمعان جريس سمعان20102010385الطب والجراحة1631
سماح محمد فاعور شواھدة20102010386الطب والجراحة1632
رائد علي محمد االشقر20102010387الطب والجراحة1633
لؤي يوسف إلياس غنطوس20102010389الطب والجراحة1634
خالد محمد خالد الردايده20102010390الطب والجراحة1635
جميل عماد جميل غنطوس20102010391الطب والجراحة1636
ايمن ابراھيم محمد ابو عيد20102010392الطب والجراحة1637
منى خميس عوض الدن20102010393الطب والجراحة1638
حسام جميل سعيد يعقوب حنا20102010394الطب والجراحة1639
ايمن جمال سليم حنا20102010395الطب والجراحة1640
بشار عصام صيتان ابو عاشور20102010396الطب والجراحة1641
توفيق ايمن ممدوح فاھوم20102010397الطب والجراحة1642
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حال ضرار يوسف القيام20102010398الطب والجراحة1643
عمر حسين سالم المصطفى20102010399الطب والجراحة1644
مجد فادي جريس حلو20102010400الطب والجراحة1645
انس خالد محمد الغباري20102010401الطب والجراحة1646
اسراء عقله محمد ربابعه20102010402الطب والجراحة1647
ربا فايز محمد الشياب20102010403الطب والجراحة1648
احمد عامر علي الحجيه20102010404الطب والجراحة1649
قيس مفلح عبد الكريم ابو مخلب20102010405الطب والجراحة1650
ليلى نزيه محمد زيادات20102010406الطب والجراحة1651
علي بسام عبد الحي 20102010407الطب والجراحة1652
اسامه صادق شريف الغزاوي20102010408الطب والجراحة1653
عالء غسان جميل الربضي20102010409الطب والجراحة1654
ھديل سعود سمير الخليدان20102010410الطب والجراحة1655
عبد هللا مجيد عبد الكريم رمضان20102010411الطب والجراحة1656
عمر ياسر عبد الحميد شختور20102010412الطب والجراحة1657
دانه محمد خير سعيد الحلبي20102010413الطب والجراحة1658
احمد زياد محي الدين بطاينه20110010001الطب والجراحة1659
رند خالد رفيق األصفر20110010002الطب والجراحة1660
سجى محمد أحمد النمر20110010003الطب والجراحة1661
ديمه نھاد عبدالرؤوف يوسف20110010004الطب والجراحة1662
قبس موسى عقيل الروابده20110010005الطب والجراحة1663
معن مازن ياسين شطناوي20110010006الطب والجراحة1664
محمد احمد ھالل أبودلو20110010007الطب والجراحة1665
افنان احمد كامل مقدادي20110010008الطب والجراحة1666
احالم جميل عبدالرحمن الخطاطبه20110010009الطب والجراحة1667
مصعب حاتم عارف حمارشه20110010010الطب والجراحة1668
علي عبدهللا علي الضامن20110010011الطب والجراحة1669
والء علي احمد شطناوي20110010012الطب والجراحة1670
رزان غازى فالح العودات20110010013الطب والجراحة1671
بلقيس فيصل خليل الربيع20110010014الطب والجراحة1672
لمى ضرار يوسف القيام20110010015الطب والجراحة1673
اصاله رائد سليمان حتامله20110010016الطب والجراحة1674
صھيب بسام محمود الزغول20110010017الطب والجراحة1675
امجاد عزيز ابراھيم خليفه20110010018الطب والجراحة1676
نور محمد حسن المنديل20110010019الطب والجراحة1677
عبدهللا فراس محمود أبودلو20110010020الطب والجراحة1678
وئام محمد احمد عضيبات20110010021الطب والجراحة1679
حنين عبدالمالك عمر الشرمان20110010022الطب والجراحة1680
رعد علي حسن شطناوى20110010023الطب والجراحة1681
حسام صالح خليف السليم20110010024الطب والجراحة1682
عبدالرحمن فواز عز الدين مصري20110010025الطب والجراحة1683
شروق فايز محمد عضيبات20110010026الطب والجراحة1684
محمد فؤاد فياض شتيات20110010027الطب والجراحة1685
وسام عبدهللا عبدالرؤوف رجوب20110010028الطب والجراحة1686
دعاء محمد مصطفى العلي20110010029الطب والجراحة1687
آالء ايمن عادل ناصر20110010030الطب والجراحة1688
شذى محمد فالح القضاه20110010031الطب والجراحة1689
ابراھيم سعيد عبدالكريم خميس20110010032الطب والجراحة1690
صفوان عمر عبدهللا العمرى20110010033الطب والجراحة1691
رماح زياد احمد الطويسي20110010034الطب والجراحة1692
حمزه سليمان عقله رواشده20110010035الطب والجراحة1693
يزيد موسى عواد ابوالفول20110010036الطب والجراحة1694
يقين محمد احمد بني عيسى20110010037الطب والجراحة1695
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مالك فؤاد صبحي البطاح20110010038الطب والجراحة1696
اميمه خالد صبرى أبوراس20110010039الطب والجراحة1697
رانيا صالح عيد الطعامسه20110010040الطب والجراحة1698
عرين غازى عبدهللا الفريجات20110010041الطب والجراحة1699
بتول نادر محمد الرفاعي20110010042الطب والجراحة1700
ديما احمد محمد الشرمان20110010043الطب والجراحة1701
فرح علي فھيد الفرجات20110010045الطب والجراحة1702
محمد زھير عبدهللا دھون20110010046الطب والجراحة1703
عال حسن احمد ابوالعسل20110010047الطب والجراحة1704
مؤنس سامح بدر اليوسف20110010048الطب والجراحة1705
محمد ابراھيم سليمان طلفاح20110010049الطب والجراحة1706
محمود محمد امين سماره20110010050الطب والجراحة1707
حمزه ابراھيم علي القزاقزه20110010051الطب والجراحة1708
واثق فخرى نايل عبيدات20110010052الطب والجراحة1709
محمد سميح سليمان الطراونه20110010053الطب والجراحة1710
روان محمد عبدالمحسن خزاعلة20110010054الطب والجراحة1711
تاال طالب احمد الحواجره20110010055الطب والجراحة1712
ضحى عبدالوھاب عبداللطيف الوريكات20110010056الطب والجراحة1713
ھبه رائد حسين القضاه20110010057الطب والجراحة1714
حسن صبري حسن العاروري20110010058الطب والجراحة1715
ياسر عمر مصطفى ابراھيم20110010059الطب والجراحة1716
زھير سليم زھير الشوا20110010060الطب والجراحة1717
وائل احمد عبدهللا أبوالسمن20110010061الطب والجراحة1718
نورا ھيثم صادق الشريده20110010062الطب والجراحة1719
خالد عوض محمود الروابده20110010063الطب والجراحة1720
ھبه سامي محمود حماشا20110010064الطب والجراحة1721
ھبه رضوان سليمان بدوى20110010065الطب والجراحة1722
اباء يوسف عبدهللا مقدادي20110010066الطب والجراحة1723
علي فيصل علي الصبيحي20110010067الطب والجراحة1724
ناصر نھاد إبراھيم ذيب20110010068الطب والجراحة1725
لينا عصام حسين الحساسنه20110010069الطب والجراحة1726
معتصم محمد احمد الحسبان20110010070الطب والجراحة1727
فرح مصطفى صبري دعاس20110010071الطب والجراحة1728
أسيل سمير محمد رشيد العاشه20110010072الطب والجراحة1729
عروب نبيل نمر سويدان20110010073الطب والجراحة1730
لميس طارق سالم مزھر20110010074الطب والجراحة1731
بيدر ابراھيم سليمان عيسى20110010075الطب والجراحة1732
ھاله حميد نايف بطاينه20110010076الطب والجراحة1733
حذيفه خالد سليمان أبورمان20110010077الطب والجراحة1734
نورا سالم مصطفى سعاده20110010078الطب والجراحة1735
صفاء محمد يوسف أبوجارور20110010079الطب والجراحة1736
لجين صالح الدين رومي ملكاوي20110010080الطب والجراحة1737
مجدي جادهللا سعود عبيدات20110010081الطب والجراحة1738
ايه نجم الدين محمود الطوالبه20110010082الطب والجراحة1739
سليمان نزار سليمان عيسوه20110010083الطب والجراحة1740
عمر حسين علي العثمان20110010084الطب والجراحة1741
رھام بدر محمد الزرعي20110010085الطب والجراحة1742
ميالد نبيل مفضي دبابنه20110010086الطب والجراحة1743
اسراء شامخ حسن الزبيدي20110010087الطب والجراحة1744
شھدان حسن محمد علي الدباس20110010088الطب والجراحة1745
سجى محمد احمد كوفحي20110010089الطب والجراحة1746
ھاجر محمد عيسى عياصره20110010090الطب والجراحة1747
سالم محمد علي ابو عاشور20110010091الطب والجراحة1748
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احمد ھاشم رفه المساعيد20110010093الطب والجراحة1749
ھيا محمد احمد الغزو20110010094الطب والجراحة1750
شادي زياد جالل عكاوي20110010095الطب والجراحة1751
محمد حسن خليف المعنقر20110010096الطب والجراحة1752
انس ابراھيم احمد بني ياسين20110010097الطب والجراحة1753
سوار فيصل سليمان الصعوب20110010098الطب والجراحة1754
ھديل محمد علي الزعبي20110010099الطب والجراحة1755
عمر احمد علي درادكه20110010100الطب والجراحة1756
علي محمود علي الخنان الكعابنة20110010101الطب والجراحة1757
حمزه كامل ذياب أبوشباب20110010102الطب والجراحة1758
خالد محمد خالد بني ياسين20110010103الطب والجراحة1759
سارة حميد سعيد الغواص الزعابي20110010104الطب والجراحة1760
قصي سليمان محمد مسامح20110010106الطب والجراحة1761
صالح زايد صالح بني عطا20110010107الطب والجراحة1762
احمد عبدالكريم سالم مطالقة20110010108الطب والجراحة1763
مؤمن بالل ارحيل المومني20110010109الطب والجراحة1764
مريم زايد احمد عبيدات20110010110الطب والجراحة1765
قصي محسن سعد غنما20110010111الطب والجراحة1766
بكيل حسن حسين عطيفه20110010112الطب والجراحة1767
قاسم يوسف عبدالرحمن دحله20110010113الطب والجراحة1768
محمد على اسمر الفشيكات20110010114الطب والجراحة1769
رنا محمد فوزي العرفاوي20110010115الطب والجراحة1770
فرح محمد فرح جبارين20110010116الطب والجراحة1771
نبراس علي محمد الشبول20110010117الطب والجراحة1772
يحيى زكريا عيسى الشديفات20110010118الطب والجراحة1773
رقيه حسين احمد الرواشده20110010119الطب والجراحة1774
محمد كاظم محمد عطيات20110010120الطب والجراحة1775
عبد الرحمن سمير عبد الرؤوف خضر20110010121الطب والجراحة1776
احمد اكرم عبد المجيد ابو سليمان20110010122الطب والجراحة1777
رائد خالد عبد المجيد ابو جاجه20110010123الطب والجراحة1778
جالل فواز عامر الحراحشه20110010124الطب والجراحة1779
اسماعيل بالل محمد قصراوي20110010125الطب والجراحة1780
عالء سعيد علي الجسار20110010126الطب والجراحة1781
محمد صالح الدين محمد حماد20110010127الطب والجراحة1782
اويس محمد عبد الرحمن االسماعيل20110010128الطب والجراحة1783
بشار محمود ابراھيم خضر20110010129الطب والجراحة1784
عبد هللا محمد فارس العزام20110010130الطب والجراحة1785
ثائر جھاد علي نقرش20110010131الطب والجراحة1786
طارق ابراھيم فالح الزعبي20110010132الطب والجراحة1787
احمد يوسف احمد االقطش20110010133الطب والجراحة1788
معتز محمد احمد النايف20110010135الطب والجراحة1789
محمد يوسف سالمة خريسات20110010136الطب والجراحة1790
احمد يحيى محمد القضاه20110010137الطب والجراحة1791
مصطفى محمد مصطفى المثاني20110010138الطب والجراحة1792
معاذ عبد هللا حسين البشايره20110010139الطب والجراحة1793
تامر عمران غالب الجيطان20110010140الطب والجراحة1794
مثنى ھاني يعقوب السيد احمد20110010141الطب والجراحة1795
محمد علي خلف الزبون20110010142الطب والجراحة1796
صھيب ياسين سالم البقاعي20110010145الطب والجراحة1797
احمد طالل عوده سرحان20110010146الطب والجراحة1798
صالح ابراھيم صالح عبابنه20110010147الطب والجراحة1799
احمد عبد الحليم عبد الرحمن الخمس20110010148الطب والجراحة1800
محمد سلطان محمود عمايره20110010149الطب والجراحة1801
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انس سالم رزق ابو قديري20110010150الطب والجراحة1802
يحيى محمد عدنان احمد بني عيسى20110010151الطب والجراحة1803
معتز ياسين محمد عبيدات20110010152الطب والجراحة1804
صھيب فواز محمد التميمي20110010153الطب والجراحة1805
احمد علي محمود العنزي20110010154الطب والجراحة1806
غيث بسام حسين عبيدات20110010156الطب والجراحة1807
احمد يوسف محمد طالفحة20110010157الطب والجراحة1808
بالل غازي فالح العودات20110010158الطب والجراحة1809
محمد جھاد موسى ابو الشيخ20110010159الطب والجراحة1810
سفيان ناصر جادهللا الطويل20110010160الطب والجراحة1811
محمد جمال يوسف الشرمان20110010161الطب والجراحة1812
عقبه رافع شتيوي شتيات20110010162الطب والجراحة1813
ثامر عبد هللا محمود مھنا20110010163الطب والجراحة1814
احمد فاروق احمد الھزايمه20110010164الطب والجراحة1815
محمد علي عقله الدويري20110010165الطب والجراحة1816
احمد سھيل محمد عبيدات20110010166الطب والجراحة1817
حمزه جھاد عقله مساعده20110010167الطب والجراحة1818
سعد ھاني محمد محافظه20110010168الطب والجراحة1819
قصي خليفه صالح عودات20110010169الطب والجراحة1820
احمد محمد عداد شطناوي20110010170الطب والجراحة1821
عبد هللا محمود علي ابو دنون20110010171الطب والجراحة1822
محمد زياد محمود العماوي20110010172الطب والجراحة1823
عمار محمد سليمان العناقره20110010173الطب والجراحة1824
زيد احمد محمود بطاينه20110010174الطب والجراحة1825
احمد عبد هللا محمد الخطيب20110010175الطب والجراحة1826
صھيب طارق عبد الحفيظ ابو زيتون20110010176الطب والجراحة1827
رائد محمد حسين ابداح20110010177الطب والجراحة1828
ھيثم حسن علي البوايه20110010178الطب والجراحة1829
عبد هللا جميل نايف المعايطه20110010179الطب والجراحة1830
نزيه محمد نجيب الرزيه20110010180الطب والجراحة1831
عمر ابراھيم محمود ابو صليح20110010181الطب والجراحة1832
محمد يونس يوسف الصمادي20110010182الطب والجراحة1833
غيث علي محمد المشاقبه20110010183الطب والجراحة1834
ليث محمود حسن المحمد20110010184الطب والجراحة1835
نور الدين محمد فارس عبيدات20110010186الطب والجراحة1836
طارق جميل احمد ابو الشيخ20110010187الطب والجراحة1837
ياسر فالح ياسر عبيدات20110010188الطب والجراحة1838
احمد رمضان عبد هللا طاللقه20110010189الطب والجراحة1839
عبد الرحمن محمد وصفي ابو خليل20110010190الطب والجراحة1840
سوزان عوض جميل ابو ھالله20110010191الطب والجراحة1841
احمد حسن سالمه الياسين20110010192الطب والجراحة1842
عامر محمد ابراھيم بطاينه20110010193الطب والجراحة1843
انس محمد سالمه البستنجي20110010194الطب والجراحة1844
قصي علي سليمان الشباطات20110010196الطب والجراحة1845
احمد خالد احمد الحسبان20110010197الطب والجراحة1846
ليث مصطفى تيسير الجمال20110010198الطب والجراحة1847
محمد رياض احمد البطاينه20110010199الطب والجراحة1848
عدي عبد حسين الوحش20110010200الطب والجراحة1849
زيد ابراھيم محمود نخله20110010201الطب والجراحة1850
اسماعيل رجب محمد ابو الشعر20110010202الطب والجراحة1851
محمد عارف حمود ابو السندس20110010203الطب والجراحة1852
عمر رسمي ابراھيم الطراونه20110010204الطب والجراحة1853
فراس فواز موسى الرازم المفلفل20110010205الطب والجراحة1854
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منى محمد عطا هللا القراله20110010206الطب والجراحة1855
طالل وضاح حسن الوشاح20110010207الطب والجراحة1856
عائشة صالح عبد الكريم البالونه20110010208الطب والجراحة1857
غيث محمد صابر العمري20110010209الطب والجراحة1858
عبد المولى علي محمد زعارير20110010210الطب والجراحة1859
ناديا جمال علي اليماني20110010211الطب والجراحة1860
رويلي محمد محمود الخلف20110010213الطب والجراحة1861
صھيب حسن علي عمري20110010214الطب والجراحة1862
ثائر ابراھيم احمد الدبسي20110010215الطب والجراحة1863
احمد عبد النبي محمد المومني20110010217الطب والجراحة1864
احمد عبد الرحمن ياسين حاج حسين20110010218الطب والجراحة1865
ابرار احمد خليل العمري20110010219الطب والجراحة1866
حسن نايل حسن الرحابنه20110010220الطب والجراحة1867
االء بسام عبد الفتاح رزق هللا20110010221الطب والجراحة1868
بالل خليل حسن الخضور20110010222الطب والجراحة1869
حسام ياسين سليمان شلتوني20110010225الطب والجراحة1870
عدي عدنان محمد ابو ريان20110010226الطب والجراحة1871
معاذ فارس احمد الزغيالت20110010227الطب والجراحة1872
سفيان محمد علي الحوراني20110010229الطب والجراحة1873
عبد الرحمن شريف محمد مسامح20110010232الطب والجراحة1874
سامر ايمن محمد درادكه20110010233الطب والجراحة1875
ملھم محمد العوم 20110010234الطب والجراحة1876
عمار ھايل نھار الحرافشه20110010235الطب والجراحة1877
حسام ساري محمود مھيدات20110010236الطب والجراحة1878
محمد بشير احمد العبد الرزاق20110010237الطب والجراحة1879
رؤى عزات سليمان المومني20110010238الطب والجراحة1880
روان محمد طالب الخطباء20110010239الطب والجراحة1881
زھراء تركي راجي الزغول20110010240الطب والجراحة1882
علمي احمد محمد عبده20110010241الطب والجراحة1883
دعاء ناجح علي سماره20110010243الطب والجراحة1884
محمد عبد الرحمن حسن عبده20110010244الطب والجراحة1885
عبد الرحمن محمود عبد الرحمن محمد20110010245الطب والجراحة1886
فاطمه محمد اسماعيل عبده20110010246الطب والجراحة1887
علي عبد هللا الزرغني 20110010247الطب والجراحة1888
عدي عبد هللا نايل الداود20110010249الطب والجراحة1889
رامي حسين ابراھيم بني عطا20110010250الطب والجراحة1890
شذى زھير يوسف المصطفى20110010251الطب والجراحة1891
سجى مصطفى رشيد ذياب20110010253الطب والجراحة1892
عبدهللا خليل محمد ابو شقره20110010254الطب والجراحة1893
عالء عبدهللا ابراھيم ثلجي20110010255الطب والجراحة1894
زيد يونس عداد الخضور20110010256الطب والجراحة1895
اثار مناور احمد الرواشده20110010259الطب والجراحة1896
صفوان احمد عبد هللا عودات20110010260الطب والجراحة1897
احمد غالب سعيد عبيدي20110010261الطب والجراحة1898
مھند محمود صالح العمري20110010262الطب والجراحة1899
عبد الحميد وصفي محمد المستريحي20110010263الطب والجراحة1900
ھمام حسين مصطفى طاھات20110010264الطب والجراحة1901
اسامه احمد عبد القادر الخواجا20110010265الطب والجراحة1902
كريم احمد نايف بطاينه20110010267الطب والجراحة1903
عدي عدنان رجا قسايمة20110010268الطب والجراحة1904
فاطمه احمد سالم الكساسبه20110010269الطب والجراحة1905
زيد فايز عياده الجرباء20112010003الطب والجراحة1906
عبد الرحمن اسماعيل وزير التركي20112010004الطب والجراحة1907
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سعيد سعود سعيد الشھراني20112010006الطب والجراحة1908
أنس مھدي وي داءوه وي داءوه20112010007الطب والجراحة1909
عبد هللا نافع سليم الشراري20112010008الطب والجراحة1910
خالد صالح سليم الشراري20112010009الطب والجراحة1911
احمد خالد محمد مصطفى20112010010الطب والجراحة1912
اسامه خالد محمد الزعبي20112010011الطب والجراحة1913
طارق تيسير ابراھيم الشطناوي20112010012الطب والجراحة1914
احمد عادل احمد الشرقاوي20112010013الطب والجراحة1915
طارق أمين محمود عرار20112010016الطب والجراحة1916
براء محمود فارس القضاه20112010017الطب والجراحة1917
ليلى ربحي أسعد أسعد20112010018الطب والجراحة1918
تاال ليث ياسين الشامي20112010019الطب والجراحة1919
عثمان فوزات زكي الشناق20112010020الطب والجراحة1920
عمار عبد الرحيم احمد جمعه20112010021الطب والجراحة1921
مراد سامي محمد األحمد20112010022الطب والجراحة1922
ريان مصباح محمود عقل20112010025الطب والجراحة1923
عبد الوھاب سالمه فراج العنزي20112010026الطب والجراحة1924
محمد نضال حمدي شلدان20112010027الطب والجراحة1925
يمان سامر عبدالوھاب الطيب20112010028الطب والجراحة1926
فرح احمد عبدالكريم ابوعين20112010029الطب والجراحة1927
ابراھيم مسلم ابراھيم الطميزي20112010031الطب والجراحة1928
ريان علي ھالل احمد20112010032الطب والجراحة1929
أمين ابراھيم أمين عازم20112010033الطب والجراحة1930
دانه ھيثم محمد الفاليله20112010034الطب والجراحة1931
روابي سعود ثاني المطرفي20112010035الطب والجراحة1932
سعيد خلدون سعيد خياط20112010036الطب والجراحة1933
رافت محمد جادهللا البواعنة20112010037الطب والجراحة1934
محمود فھمي ابراھيم صالح20112010039الطب والجراحة1935
محمد خالد سمير عبابنة20112010041الطب والجراحة1936
ثامر عبد هللا سعيد المغربي20112010042الطب والجراحة1937
مريم محمد محمد سعيد زبدة20112010043الطب والجراحة1938
عصام ھاني موسى ابو حشيش20112010044الطب والجراحة1939
وليد مروان صالح جوالني20112010045الطب والجراحة1940
طارق محمد فوزي بدو20112010046الطب والجراحة1941
تسنيم أحمد محمد الغرابلي20112010047الطب والجراحة1942
راضي مأمون حسن الشلبي20112010050الطب والجراحة1943
ندى غسان حسن جباره20112010051الطب والجراحة1944
أسيل محمود عبد الرحمن الرمحي20112010054الطب والجراحة1945
بالل ھيثم حمد الرشدان20112010056الطب والجراحة1946
نعمه عبده عمر روبلي20112010057الطب والجراحة1947
فراس سليمان حسين ابو حجله20112010059الطب والجراحة1948
دالمه حسين علي عبيدات20112010060الطب والجراحة1949
نور الرحمن سالم عبد الجبار الشريدة20112010062الطب والجراحة1950
ساره عادل عبدهللا حسان20112010064الطب والجراحة1951
اية ناجي شناوة شناوة20112010065الطب والجراحة1952
مؤيد نضال محمود احمد20112010067الطب والجراحة1953
انس واصف يوسف زيتون20112010069الطب والجراحة1954
امنة عبد الجبار عادل موسى20112010071الطب والجراحة1955
ماجد عمار ماجد شاھين20112010072الطب والجراحة1956
نصر مجد الدين شھاب الدين األتاسي20112010073الطب والجراحة1957
عمرو عصام توفيق بركات20112010074الطب والجراحة1958
ھاله سعيد محمد شمسان20112010078الطب والجراحة1959
محمود عميد محمود كسرى حداد20112010079الطب والجراحة1960
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زھراء حسين علي آل داوود20112010080الطب والجراحة1961
فاطمه فخري عباس المدرھم20112010081الطب والجراحة1962
فاطمه فريد جواد المدرھم20112010082الطب والجراحة1963
سلمان اسماعيل حامد العيسى20112010083الطب والجراحة1964
عمر رامي محمد شعار20112010084الطب والجراحة1965
محمد نايف سعيد ابو صيام20112010085الطب والجراحة1966
ندى عقيل عبد المنعم الفرج20112010086الطب والجراحة1967
ابراھيم كمال سامي  العلي20112010087الطب والجراحة1968
عبد الرحمن نزار عبد الرحمن مطر20112010088الطب والجراحة1969
انس عماد محمد المسالمة20112010089الطب والجراحة1970
بشاير خالد ناصر العنزي20112010090الطب والجراحة1971
مصطفى ابراھيم جميل صيام20112010091الطب والجراحة1972
تقى ياسين عبدهللا القرعان20112010093الطب والجراحة1973
كوثر شكري محمد الحرز20112010096الطب والجراحة1974
مروان عبدالملك قائد احمد20112010098الطب والجراحة1975
انمار سامي عبدهللا حداد20112010099الطب والجراحة1976
عبدهللا علي محمد الكندري20112010100الطب والجراحة1977
يوسف فيصل درويش عبدالرضا20112010101الطب والجراحة1978
شيخه عيسى أحمد اليعقوب20112010102الطب والجراحة1979
عاصم احمد وحيد العيسى20112010103الطب والجراحة1980
ھشام عبد الملك قائد احمد20112010104الطب والجراحة1981
احمد ناصر عبدالرحمن الشاويش20112010105الطب والجراحة1982
عبدهللا محمد مرشد مرشد20112010106الطب والجراحة1983
انس اكرم محمد سعيد طبيله20112010107الطب والجراحة1984
احمد مفرح مسلم الرشيدي20112010108الطب والجراحة1985
مروان عبدالفتاح محمد عبدالفتاح20112010109الطب والجراحة1986
احمد مھند حسين السقال20112010110الطب والجراحة1987
ريم صالح محمد صالح قاروط20112010111الطب والجراحة1988
عال خليل سعيد شھوان20112010112الطب والجراحة1989
اسيل يحيى محمد مصطفى20112010113الطب والجراحة1990
عمرو حسن عمر ناصر20112010115الطب والجراحة1991
مھند محمد بشار النيربيه20112010116الطب والجراحة1992
عبد الرحيم مشھور عبد الرحيم السده20112010117الطب والجراحة1993
ھيثم كمال محمد ابو صقر20112010119الطب والجراحة1994
عيسى مجير عيسى الھواش20112010120الطب والجراحة1995
ايمن جھاد عبد ابو طعيمه20112010121الطب والجراحة1996
طارق فھد ھنانو 20112010122الطب والجراحة1997
داود محمد داود شطريط20112010123الطب والجراحة1998
عبد هللا سعيد عبد هللا الصفار20112010124الطب والجراحة1999
رفا أسعد داود أبو صوي20112010126الطب والجراحة2000
أحمد ھاني محمد أبودقر20112010127الطب والجراحة2001
يمان كامل نايف الطالق20112010128الطب والجراحة2002
يزن خلدون عبد الرحمن شتات20112010129الطب والجراحة2003
جميلة عبد الرحمن ابراھيم ابو عجمية20112010130الطب والجراحة2004
ليث نزار عبدالعال عبدالعال20112010131الطب والجراحة2005
عبد الرحمن عبيد فدعوس الرويلي20112010132الطب والجراحة2006
نواف صالح محمد الغامدي20112010133الطب والجراحة2007
فاطمة صالح علي محمد20112010136الطب والجراحة2008
مھدي عادل احمد عبد الرسول20112010140الطب والجراحة2009
احمد نصر هللا رجب حبيب هللا20112010141الطب والجراحة2010
حال عصام طاھر مسمار20112010142الطب والجراحة2011
مروان عبدالمجيد محمد الشرمان20112010143الطب والجراحة2012
زيد محمد عزام طاھر مسمار20112010144الطب والجراحة2013
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محمد جمال جادهللا الروسان20112010145الطب والجراحة2014
مجاھد ممدوح مفلح حراحشه20112010146الطب والجراحة2015
عمرو نضال عبد الرؤوف يونس20112010147الطب والجراحة2016
عبدهللا محمد مفلح جراح20112010154الطب والجراحة2017
عبدهللا لؤي علي زيتون20112010157الطب والجراحة2018
خالد وليد محمود المومني20112010158الطب والجراحة2019
زيد عامر محمد االيوب20112010159الطب والجراحة2020
عمر ابراھيم محمد جليل العلوي20112010160الطب والجراحة2021
يارا سھل خليل حموري20112010161الطب والجراحة2022
ديانا سعيد عبد العزيز الشھابي20112010162الطب والجراحة2023
نواف سلطان دخيل هللا العتيبي20112010163الطب والجراحة2024
ايه عامر فضيل البدارنه20112010166الطب والجراحة2025
عالء رياض فتحي بلعاوي20112010167الطب والجراحة2026
اميمة محمد عبد الكريم العتوم20112010168الطب والجراحة2027
مازن عقل يوسف مقابلة20112010170الطب والجراحة2028
سليمان نضال محيي الدين المصري20112010172الطب والجراحة2029
حنين علي محمد شطناوي20112010173الطب والجراحة2030
ابراھيم وادي مذعر العنزي20112010174الطب والجراحة2031
محمد رداد عيضه المالكي20112010175الطب والجراحة2032
مرح عماد عبدالغني ناضرين20112010176الطب والجراحة2033
فرح عماد عبدالغني ناضرين20112010177الطب والجراحة2034
سماح بطيحان محمد العطوي20112010178الطب والجراحة2035
مؤيد محمد مصباح بيازيد 20112010179الطب والجراحة2036
زين صائب عبد الحليم الخريسات20112010180الطب والجراحة2037
عبد الستار محمد عبد هللا العيثان20112010181الطب والجراحة2038
ليلى خالد رشيد العنزي20112010182الطب والجراحة2039
عبير خالد رشيد العنزي20112010183الطب والجراحة2040
الما صالح صياح الشراري20112010184الطب والجراحة2041
خالد فالح شتيوي الشراري20112010185الطب والجراحة2042
محمود روحي سليمان محافظه20112010186الطب والجراحة2043
مصعب غسان عبدالرحمن الرشيد20112010187الطب والجراحة2044
براءة خالد محمد العراعرة20112010188الطب والجراحة2045
دعاء زكي محمود خصاونه20112010189الطب والجراحة2046
خالد وليد سعد عبيدات20112010190الطب والجراحة2047
ايناس وليد محمود الجمال20112010191الطب والجراحة2048
محمد محمود كايد يوسف20112010192الطب والجراحة2049
يزن محمود توفيق ابو شھاب20112010193الطب والجراحة2050
حسن جمال حسن ابديوي20112010195الطب والجراحة2051
عمر ھيثم عبد الفتاح الجالودي20112010196الطب والجراحة2052
اسراء محمد علي جوارنه20112010197الطب والجراحة2053
عبدالمنعم صابر عبدالمنعم الحوراني20112010199الطب والجراحة2054
جمال ادم يوسف محمد عالعالي20112010201الطب والجراحة2055
محمد عبدالعزيز محمد ابو دوشه20112010203الطب والجراحة2056
خالد فرحان خالد محمود20112010204الطب والجراحة2057
فاطمه علي مراد سلطان20112010205الطب والجراحة2058
يزن عالء الدين محمود الجباوى20112010206الطب والجراحة2059
عبد العزيز ھاني عبد العزيز السقا20112010207الطب والجراحة2060
قدامه محمد سالمه العيسى20112010208الطب والجراحة2061
عبداللطيف احمد فنخور العبدلي العنزي20112010209الطب والجراحة2062
عبدهللا محمد دھيمان العبدلي20112010210الطب والجراحة2063
احمد سعود عبدهللا الدبالن20112010211الطب والجراحة2064
محمد عزراي بن محمد رزالي20112010212الطب والجراحة2065
نور صدرنا بنت ذو الفكري 20112010213الطب والجراحة2066
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نور عديال بنت ميسلن 20112010214الطب والجراحة2067
محمد اكمال بن سحرمي 20112010215الطب والجراحة2068
نور عيني بنت عبد الرحمن  20112010216الطب والجراحة2069
عبدالحبيب مواحد  بن محمد عزلن20112010217الطب والجراحة2070
نور حافظه بنت سوديرمن 20112010218الطب والجراحة2071
فرح ھنان بنت عبدهللا 20112010219الطب والجراحة2072
نورشارميمي بنت كمارودين   20112010220الطب والجراحة2073
احمد فيزال  بن محمد حنافي20112010221الطب والجراحة2074
ام الشفاء  بنت عبد الحميد  20112010222الطب والجراحة2075
سيتي ربيعه عزة بنت غزالي20112010224الطب والجراحة2076
عزري حفيفي بن مصطاف 20112010225الطب والجراحة2077
عزيان بنت محمد روسدي  20112010226الطب والجراحة2078
سيتي نور ديانا بنت مت تزالي 20112010227الطب والجراحة2079
انس عبد العزيز احمد جان طاشكندي20112010229الطب والجراحة2080
حسان احمد نزال العنزي20112010230الطب والجراحة2081
عادل خالد صالح الفھد20112010231الطب والجراحة2082
سائد سمعان رضا عواد20112010232الطب والجراحة2083
وان نور فرزانا بنت وان محمد صالح 20112010233الطب والجراحة2084
افيقة فرحانيم بنت احمد فوائد20112010234الطب والجراحة2085
امانينا بنت عارفين   20112010235الطب والجراحة2086
معن عبدهللا محمد الطيب ادريس20112010236الطب والجراحة2087
شيماء اسماعيل حسن النقرش20112010237الطب والجراحة2088
نور انيس عديله  بنت جيق ھاشم 20112010238الطب والجراحة2089
اسامة عبدهللا احمد جمعه20112010239الطب والجراحة2090
مرح حامد محمد الطوس20112010240الطب والجراحة2091
رناد محمود فھد المفلح20112010241الطب والجراحة2092
روان عبد الكريم محمد اغبارية20112010242الطب والجراحة2093
امير االشرف  بن عبد الحكيم امير 20112010243الطب والجراحة2094
عالء  بنت زين العابدين  20112010244الطب والجراحة2095
فريد اميرالشھمي  بن محمد رشيد  20112010245الطب والجراحة2096
مؤمن بن عدنان  20112010246الطب والجراحة2097
محمد شھمي بن شكري  20112010247الطب والجراحة2098
محمد معز بن محمود  20112010248الطب والجراحة2099
محمد شفيق بن صفري 20112010249الطب والجراحة2100
يارا حامد محمد أبوقديس20112010250الطب والجراحة2101
فرحانا بنت محمد ناصر  20112010251الطب والجراحة2102
نور عزة  بنت غزالي  20112010252الطب والجراحة2103
نور حسني بنت اسماعيل  20112010253الطب والجراحة2104
نور فاطن بنت  محمد شھروم  20112010254الطب والجراحة2105
نور فرحا  بنت احمد ھدى  20112010255الطب والجراحة2106
ياز عتيقه  بنت محمد يوسف  20112010256الطب والجراحة2107
سيتي نور شازانا بنت زكريا 20112010257الطب والجراحة2108
احمد فرحان  بن محمد نجمن  20112010258الطب والجراحة2109
امير مستقيم  بن احمد موراد  20112010259الطب والجراحة2110
سيتي فرليا بنت محمد  20112010260الطب والجراحة2111
نورا حلوانا بنت بخاري  20112010261الطب والجراحة2112
مسوار بن عبد الحليم  20112010262الطب والجراحة2113
محمد حليمي  بن محمد فوزي  20112010263الطب والجراحة2114
احمد اليف اظفر  بن مصطفى كمال  20112010264الطب والجراحة2115
محمد فردوس  بن محمد عمر  20112010265الطب والجراحة2116
محمد فرحان بن  محمد ناظم  20112010267الطب والجراحة2117
نور االفيقة بنت ابراھيم  20112010272الطب والجراحة2118
نور شازا اديبه  بنت محمد شھار 20112010273الطب والجراحة2119
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نور نضيره  بنت رزلن  20112010274الطب والجراحة2120
محمد توفيق  بن عريس  20112010275الطب والجراحة2121
محمد توفيق الدين  بن  محمد زكريا  20112010276الطب والجراحة2122
محمد مؤذن  ذو العارف بن مصطفى ملكي 20112010277الطب والجراحة2123
حسن بصري  بن جيء نيء  20112010278الطب والجراحة2124
فياضه عقيده بنت  جمال الدين  20112010279الطب والجراحة2125
فوزان بن نذار  20112010280الطب والجراحة2126
عطيره بنت عمران  20112010281الطب والجراحة2127
امير العزوان بن منصور20112010282الطب والجراحة2128
فارس حميزن  بن اسكندار ذو الخيري20112010283الطب والجراحة2129
محمد عزات شمير بنت محمد زيد20112010284الطب والجراحة2130
راما وليد احمد الحياصات20112010285الطب والجراحة2131
وان عطيره بنت وان مصطفى  20112010286الطب والجراحة2132
دانيه امجد محمد الشياب20112010287الطب والجراحة2133
نور العين بنت حمزه  20112010288الطب والجراحة2134
نورليانا عطيره بنت عزمي 20112010289الطب والجراحة2135
محمد اكمل بن كريم  20112010290الطب والجراحة2136
نور فرحانا بنت خالد  20112010291الطب والجراحة2137
محمد اخوان الدين بن محمد رضوان20112010292الطب والجراحة2138
محمد فخرالدين الرازي بنت مت لوزي  20112010293الطب والجراحة2139
محمد روزيمن بن محمد اسماعيل 20112010294الطب والجراحة2140
عريف صالحين بن خير االنوار  20112010295الطب والجراحة2141
اسيله بنت عارفين  20112010296الطب والجراحة2142
فاطن شھيره بنت شاري 20112010297الطب والجراحة2143
محمد نور ايمان بن ترميزي  20112010298الطب والجراحة2144
محمد نور الدين بن محمد صالح  20112010299الطب والجراحة2145
محمد أليف امير بن ذو الكفل 20112010300الطب والجراحة2146
ھاجر بنت محمد داؤد  20112010301الطب والجراحة2147
حسزينانيل حسني بنت آم حسزيمي 20112010302الطب والجراحة2148
خير الفضلي بن رشدي  20112010303الطب والجراحة2149
محفوظه بنت مد جونوس  20112010304الطب والجراحة2150
عبدهللا قاسم احمد الجيوسي20112010305الطب والجراحة2151
عقيله بنت عبد الرزاق  20112010306الطب والجراحة2152
محمد نور ازھيم بن رملن  20112010307الطب والجراحة2153
نور امالينا بنت محمد عزمن  20112010308الطب والجراحة2154
نور ارينا بنت محمد خيرين  20112010309الطب والجراحة2155
نور عديال بنت محمد شكري  20112010310الطب والجراحة2156
وان ايوني ديانه بنت ميور  محمد شريف الدين 20112010318الطب والجراحة2157
قيس نبيه صالح الدين لایر20112010320الطب والجراحة2158
حنين فيصل محمد محمد الرفاعي20112010321الطب والجراحة2159
عينظيره بنت يوسف  20112010322الطب والجراحة2160
محمد حفيظ هللا بن رملي  20112010323الطب والجراحة2161
محمد امين الدين بن مسلم  20112010324الطب والجراحة2162
محمد يسري بن ادريس  20112010325الطب والجراحة2163
زيد محمد عايد الثنيان20112010326الطب والجراحة2164
مروان رفعت محمد امارة20112010327الطب والجراحة2165
رشا خالد عبد القادر بني ملحم20112010328الطب والجراحة2166
نورا عياده عفات العنزي20112010331الطب والجراحة2167
نور اسماء بنت ذو الكفل  20112010332الطب والجراحة2168
محمد شرميني بن محمد شاه  20112010334الطب والجراحة2169
مشاعل عبدالوھاب معاذ السقا20112010335الطب والجراحة2170
محمد جعفر عبدهللا الرمضان20112010336الطب والجراحة2171
حمد عاقل حمد المطيري20112010338الطب والجراحة2172
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فاطمة عبد الشھيد حبيب سلمان20112010339الطب والجراحة2173
مقداد حسين ضيف هللا المصري20112010340الطب والجراحة2174
رغد احمد علي جبر20112010341الطب والجراحة2175
ايمان محمد مرزم الحداد20112010342الطب والجراحة2176
معتز فھد مزعل أبو الشعر20112010343الطب والجراحة2177
حسين ھيثم حسين حجازي20112010344الطب والجراحة2178
احمد مسلم سعيد الصاعدي20112010345الطب والجراحة2179
محمد سعود علي العروي الجھني20112010346الطب والجراحة2180
مشھور عبدهللا ھنيدي الوقداني20112010347الطب والجراحة2181
احمد علي حسين منذري20112010348الطب والجراحة2182
عبدالعزيز ماضي سمير العنزي20112010349الطب والجراحة2183
ريم محمد خالد السرديه20112010350الطب والجراحة2184
فاطمة يوسف حسن محمد20112010353الطب والجراحة2185
سيف نصر يوسف غرايبه20112010354الطب والجراحة2186
احمد يونس احمد المسالمه20112010356الطب والجراحة2187
عمر عبدالوھاب احمد المجالي20112010358الطب والجراحة2188
جھاد سالمه حسين ابوالعدس20112010359الطب والجراحة2189
نور االليا شھيرا  بنت خير االنوار  20112010361الطب والجراحة2190
ھمام بسام عقله الحوامده20112010362الطب والجراحة2191
سيتي مليحه بنت عبدهللا  20112010363الطب والجراحة2192
نور عريفه  بنت جعفر  20112010364الطب والجراحة2193
فتون جمعان علي العمري20112010365الطب والجراحة2194
مرام فالح مدعج المطيري20112010366الطب والجراحة2195
احمد باقر احمد  العبد المحسن20112010368الطب والجراحة2196
محمود عبد الحكيم محمود الخطيب20112010369الطب والجراحة2197
والء ناصر رمضان صالح20112010370الطب والجراحة2198
ساره علي حسن محمد الفارس20112010372الطب والجراحة2199
احمد عمر على عبادي20112010374الطب والجراحة2200
جواد فضيل منور النھار20112010376الطب والجراحة2201
خليل خالد عواد 20112010377الطب والجراحة2202
فاطمه مھدي صالح الشعله20112010379الطب والجراحة2203
لميس رامي جالل ياغان20112010382الطب والجراحة2204
عبدهللا خميني بن محمد رفيق 20112010384الطب والجراحة2205
عبد الرحيم جمال عبدالرحيم فرحان20112010385الطب والجراحة2206
احمد ضيف هللا محمد الحسبان20112010386الطب والجراحة2207
ھديل احمد حسن قشوع20112010387الطب والجراحة2208
اروى محمد سعيد مروات20112010388الطب والجراحة2209
كرم محمود حسني وتد20112010389الطب والجراحة2210
ابرار حمود مھدي الشبامي20112010391الطب والجراحة2211
فراس عمر شتيوي خالدي20112010392الطب والجراحة2212
ريم نور نعيم عرطول20112010393الطب والجراحة2213
روند عبدالفتاح عبدالعزيز الزعبي20112010394الطب والجراحة2214
مجد نبيل سيف الدين عبدالرحمن20112010396الطب والجراحة2215
امينه فؤاد صالح حسن طه20112010397الطب والجراحة2216
عبد هللا محمد محمد الحارثي20112010398الطب والجراحة2217
احمد سعيد معيض القرني20112010399الطب والجراحة2218
فھد عبد الرحمن محمد ال عمر العامري20112010400الطب والجراحة2219
عمر عبد العزيز عبد هللا الخنين20112010401الطب والجراحة2220
احمد محمد سرور الشناق20112010404الطب والجراحة2221
بالل محمد عبد المالك علي20112010405الطب والجراحة2222
رامز ماھر سامح الھلسة20112010406الطب والجراحة2223
علي عبدهللا علي الريحان الغامدي20112010407الطب والجراحة2224
محمد احمد محمد كرام20112010408الطب والجراحة2225
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يزيد غالب وديع سويدان20112010409الطب والجراحة2226
دنيا وليد صياح بني ھاني20112010410الطب والجراحة2227
قيس زيدان عبد الكافي كفافي20112010411الطب والجراحة2228
غسان جمال أحمد وادي20112010412الطب والجراحة2229
ادھم خالد محمد القرشي20112010413الطب والجراحة2230
طالل حميد مطر المطيري20112010414الطب والجراحة2231
نعمان محمد عمار موقع20112010415الطب والجراحة2232
مھند علي احمد المالكي20112010416الطب والجراحة2233
فارس فواز مفيد الصيفي20112010417الطب والجراحة2234
مشاري معيض عبد هللا الجندبي الزھراني20112010419الطب والجراحة2235
فرح عوني يعقوب عماري20112010420الطب والجراحة2236
عادل صالح نزال العنزي20112010422الطب والجراحة2237
فرح محمد سعيد معاني تكروري 20112010423الطب والجراحة2238
ابراھيم محمد فرحان عبيدات20112010424الطب والجراحة2239
منير محمد سواعد  20112010425الطب والجراحة2240
رشا فوزي محمد الشياب20112010426الطب والجراحة2241
فاطمه مساعد ربح العنزي20112010427الطب والجراحة2242
حنا ھيثم شاكر قاقيش20112010428الطب والجراحة2243
اياد يوسف محمد االحمدي20112010429الطب والجراحة2244
رغد وليد محمد سعيد الشنيقات20112010430الطب والجراحة2245
علي عبد الكريم علي الرشيد20112010431الطب والجراحة2246
حسام محمد فالح قواسمه20112010432الطب والجراحة2247
لورين رائد احسان مطر20112010433الطب والجراحة2248
نوف حمد سعود الحوسني20112010434الطب والجراحة2249
ريما سعد مفلح عالوين20112010435الطب والجراحة2250
سيرين بلعيد    20112010436الطب والجراحة2251
نايف فھد محمد جلوي20112010437الطب والجراحة2252
معاذ عيسى علي خشاشنه20112010439الطب والجراحة2253
بتول خلف عبد العزيز المساعيد20112010440الطب والجراحة2254
فرات حسين عبد الرحيم شواقفه20112010441الطب والجراحة2255
ھزار عمر رفيق األصفر20112010442الطب والجراحة2256
رايه جمال يوسف شيني20112010443الطب والجراحة2257
مروة علي حميد الشعبان20112010444الطب والجراحة2258
سند اسامة سالمة العمارين20112010445الطب والجراحة2259
عادل فايز محمد سليم العيسى20112010446الطب والجراحة2260
حسين علي سيد باقر الشخص20112010447الطب والجراحة2261
محمد نعيم محمود المومني20112010448الطب والجراحة2262
عبد هللا محمد عبد هللا الركف20112010449الطب والجراحة2263
كمال نبيل كمال قاقيش20112010450الطب والجراحة2264
محمد محمود  عيسى  خصاونه20112010451الطب والجراحة2265
خالد رسول شناوه العيبي20112010452الطب والجراحة2266
ناصر ليث ناصر سليمان20112010453الطب والجراحة2267
جمانه ليث ناصر الفضلي20112010454الطب والجراحة2268
راكان عدلي قسطندي شحاتيت20112010455الطب والجراحة2269
عمر نايف حسن الطعاني20112010456الطب والجراحة2270
حازم محمد تركي عبابنه20112010457الطب والجراحة2271
نورا صالح راشد البلوي20112010458الطب والجراحة2272
بسام ابراھيم عوض النوايسه20112010459الطب والجراحة2273
احمد عبدالجليل احمد الراشد20112010460الطب والجراحة2274
كوثر محمد رضا قادر20112010461الطب والجراحة2275
نور سبع كمال عثمان20112010463الطب والجراحة2276
ربيع بسام حسين ابوفول20112010464الطب والجراحة2277
احمد عبدهللا احمد الحمد20112010466الطب والجراحة2278
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مريم  ابراھيم رجب ابراھيم الخارجي20112010467الطب والجراحة2279
محمد ھالل رشيد العنزي20112010468الطب والجراحة2280
محمد تيسير محمد الذيابات20112010471الطب والجراحة2281
سعدي سعيد سعدي تلحمي20112010472الطب والجراحة2282
عمر محمد حمد 20112010473الطب والجراحة2283
مروان محمد محمد ماشينه20112010474الطب والجراحة2284
روان جمال عبد هللا الحبيل20112010475الطب والجراحة2285
سمير صالح سمير الشالحي20112010476الطب والجراحة2286
عبد العزيز جزاع عقيل المجالد20112010477الطب والجراحة2287
ايھم سليم منصور 20112010478الطب والجراحة2288
محمد عبد هللا حماد مرسل20112010479الطب والجراحة2289
محمد عبد الھادي عبد هللا الشياب20112010481الطب والجراحة2290
فيصل مصلح فريح العنزي20112010482الطب والجراحة2291
زياد قريطع سويد العنزي20112010483الطب والجراحة2292
سلمان سعد سلمان األبھق العازمي20112010484الطب والجراحة2293
بدر شاھر حبيب الفضلي20112010485الطب والجراحة2294
مھا علي عبد هللا الفرج20112010486الطب والجراحة2295
زينب محمد توفيق رضي ال عباس20112010487الطب والجراحة2296
متعب راضي عايد الشمري20112010488الطب والجراحة2297
يعقوب رشدي خليل اندراوس20112010489الطب والجراحة2298
نور عبدالرؤوف محمد سميح20112010490الطب والجراحة2299
نرمين خضر عزام 20112010491الطب والجراحة2300
ھيا عبد الكريم محمد سرحان20112010492الطب والجراحة2301
اسيل "محمد تيسير" مبارك الربابعه20112010493الطب والجراحة2302
ساجده محمود حامد كيالني20112010494الطب والجراحة2303
بسام عاطف عبود 20112010495الطب والجراحة2304
دينا محمد محمود أبو النعاج20112010496الطب والجراحة2305
مريانا نيقوال عيساوي 20112010497الطب والجراحة2306
حمزه عدنان محمد ناعسه20112010498الطب والجراحة2307
رنا ھشام سليم ابوركبه20112010499الطب والجراحة2308
عصام عفيف غنطوس 20112010501الطب والجراحة2309
فؤاد عدنان حاج 20112010502الطب والجراحة2310
النا بشار عبدالكريم الرشدان20120010002الطب والجراحة2311
لمى عوده فالح الرواشده     20120010003الطب والجراحة2312
جوزيف رامي جوزيف عويس20120010004الطب والجراحة2313
اسالم عبدالمھدى كايد أبواشقير   20120010005الطب والجراحة2314
ساره عماد احمد القاسم20120010006الطب والجراحة2315
عبدهللا يوسف سليمان المقدادي20120010007الطب والجراحة2316
تاال ھيثم محمد الشلختي     20120010008الطب والجراحة2317
غيداء بھاء الدين محمد عبابنه   20120010009الطب والجراحة2318
سالي نزار سليمان عيسوه20120010010الطب والجراحة2319
عادل ضيف هللا علي الزبون20120010011الطب والجراحة2320
ايمان حسن عوده جوابره     20120010012الطب والجراحة2321
رعد وليد علي الخداش      20120010013الطب والجراحة2322
تمارا علي محمد طوالبه     20120010014الطب والجراحة2323
احمد محمد علي بني يونس     20120010015الطب والجراحة2324
رناد يوسف محمد مسامح20120010017الطب والجراحة2325
سجى راجي محمد عبيدات     20120010018الطب والجراحة2326
انس عياد محمد أبوصعيليك    20120010019الطب والجراحة2327
بيان عادل احمد شطناوى     20120010020الطب والجراحة2328
براءه يوسف سالمه النجار20120010021الطب والجراحة2329
ايثار اسامه محمد القواقنه    20120010022الطب والجراحة2330
ساجده جمال فخري العزه     20120010023الطب والجراحة2331



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

انسام رفعات محمد محمود اسعد    20120010024الطب والجراحة2332
مرام ابراھيم محمد العتوم    20120010025الطب والجراحة2333
لما علي مفلح البطاينه     20120010026الطب والجراحة2334
بيان خالد رضوان العكور     20120010027الطب والجراحة2335
انس وليد محمود حميدات20120010028الطب والجراحة2336
احمد خيري عبدالكريم صالح    20120010029الطب والجراحة2337
ايه خالد يونس الزعبي20120010030الطب والجراحة2338
مرام منير صايل الخضور     20120010031الطب والجراحة2339
محمد صالح حسين ملكاوي     20120010032الطب والجراحة2340
ريم عزام جميل الصمادى20120010033الطب والجراحة2341
ترنيم عمر عبيدهللا الجنادية    20120010034الطب والجراحة2342
ساره محمود علي عثامنه     20120010035الطب والجراحة2343
ليث عبد قبالن العليمات20120010036الطب والجراحة2344
ايناس علي محمد الشطناوى20120010037الطب والجراحة2345
محمد صالح سالم المصطفى     20120010038الطب والجراحة2346
اسالم ايمن ضيف هللا خصاونه20120010039الطب والجراحة2347
االء يحيى مصباح اشتيوى     20120010040الطب والجراحة2348
شيماء احمد صبحي الشحاحده    20120010041الطب والجراحة2349
شذى وليد احمد العبابنه20120010042الطب والجراحة2350
محمد بسام فھد قھيوي الحديد    20120010043الطب والجراحة2351
بالل كمال صايل السفوح     20120010044الطب والجراحة2352
ھاله ناصر يمني السلمان     20120010045الطب والجراحة2353
فرح جمال ناجي الحمورى20120010046الطب والجراحة2354
غصن عبدالفتاح ابراھيم ملكاوي   20120010047الطب والجراحة2355
سناء ايوب احمد بني عبدالنبي    20120010048الطب والجراحة2356
ساره خلدون محمد العالونه20120010050الطب والجراحة2357
ساجده خالد كايد النصير     20120010051الطب والجراحة2358
لينا معتصم يوسف السمان     20120010052الطب والجراحة2359
ھيا خالد احمد حداد20120010053الطب والجراحة2360
علي احمد علي الرمضان     20120010054الطب والجراحة2361
ديما حسين محمد أبوخرمه     20120010055الطب والجراحة2362
ھيا عبدهللا سليمان عبابنه    20120010056الطب والجراحة2363
ايھاب ياسر خالد حراحشة     20120010057الطب والجراحة2364
حسان رياض محمد محافظة20120010058الطب والجراحة2365
عبدالكريم تحسين علي فني20120010059الطب والجراحة2366
ھديل احمد محمود طشطوش     20120010060الطب والجراحة2367
حمزه زياد حسين نوافله20120010061الطب والجراحة2368
كنده اكرم سلطان الرشيدات20120010062الطب والجراحة2369
انس عبدهللا ابراھيم حسين20120010063الطب والجراحة2370
صبا موفق فاضل الزعبي20120010064الطب والجراحة2371
منيرة احمد علي عتوم      20120010065الطب والجراحة2372
محمد نائل ابراھيم جراح     20120010066الطب والجراحة2373
عساف حسين عقله الجداونه     20120010067الطب والجراحة2374
احمد عبدهللا سعيد النمرات    20120010068الطب والجراحة2375
جمانة محمد ابراھيم ديباجة20120010069الطب والجراحة2376
مريانا وائل جمال الخورى     20120010070الطب والجراحة2377
سجى عادل عيسى جرادات     20120010071الطب والجراحة2378
حنان رياض محمد عضيبات     20120010072الطب والجراحة2379
شيماء احسان علي العثمان20120010073الطب والجراحة2380
امل وائل محمد محسن      20120010074الطب والجراحة2381
دعاء محمود توفيق غباشنه20120010075الطب والجراحة2382
مصعب نايف خلف مقدادي20120010272الطب والجراحة2383
احمد ابراھيم محمد فرح     20120010273الطب والجراحة2384
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احمد باسم علي محمود      20120010274الطب والجراحة2385
محمد بسام بركات فريحات20120010275الطب والجراحة2386
يارا مازن علي حجازى20120010276الطب والجراحة2387
نعمه محمد حسن الزعبي20120010278الطب والجراحة2388
ميسر صالح عبده رواشده     20120010279الطب والجراحة2389
االء زكريا شنوان البشايره    20120010280الطب والجراحة2390
صبا عصام عزام عبدالجواد20120010281الطب والجراحة2391
عمرو ھاني احمد مساعده20120010282الطب والجراحة2392
محمد سامى علي القناص     20120010283الطب والجراحة2393
والء ابراھيم عبدالقادر القاعود20120010284الطب والجراحة2394
إيمان سعد نور الدين الرفاعي20120010285الطب والجراحة2395
بيان جھاد عيسى نوافله20120010286الطب والجراحة2396
محمد حسين محمد الرفاعي     20120010287الطب والجراحة2397
ربى احمد محمد ربابعه20120010288الطب والجراحة2398
محمد علي الشيخ حسنين خضر    20120010289الطب والجراحة2399
ريم عماد الدين محمد أبوزريق20120010290الطب والجراحة2400
روان زياد رشاد الراوي20120010291الطب والجراحة2401
ھيا مازن كامل الحدادين     20120010292الطب والجراحة2402
احمد احسان مصطفى بعباع20120010293الطب والجراحة2403
عدي ابراھيم فالح ربابعه20120010294الطب والجراحة2404
اسامه محمد كامل الدويكات    20120010295الطب والجراحة2405
حسام محمد وجيه اسحق صالح20120010296الطب والجراحة2406
محمد حسن العوم 20120010297الطب والجراحة2407
زينه موسى خالد ابوعرابي20120010298الطب والجراحة2408
صھيب ادريس مساعده 20120010299الطب والجراحة2409
حمزه احمد شالش عالونه20120010300الطب والجراحة2410
مالك محمد حسين غوانمه20120010301الطب والجراحة2411
سجى احمد عبدهللا العمري20120010302الطب والجراحة2412
اماني عبد العزيز حسين الكليبات20120010303الطب والجراحة2413
ايھاب ابراھيم عبد هللا فحماوي20120010304الطب والجراحة2414
اسماء وصفي عبدهللا عياد20120010305الطب والجراحة2415
ھنادي رياض فالح عبيدات20120010306الطب والجراحة2416
ساره محمود احمد عالونه     20120010307الطب والجراحة2417
مينا غازي يوسف بطارسة20120010308الطب والجراحة2418
معتز احمد بھجت الرواشده20120010309الطب والجراحة2419
نور محمود عطا هللا المحيسن20120010310الطب والجراحة2420
عمر حمزه محمد العمرى20120010311الطب والجراحة2421
افنان علي محمد الجوارنه20120010312الطب والجراحة2422
حسين احمد حسين خمايسي20120010313الطب والجراحة2423
االء صبحي عزت منصور20120010314الطب والجراحة2424
فادي عبدالمجيد احمد الغزاوى20120010315الطب والجراحة2425
يارا ابراھيم محمود المخادمه20120010316الطب والجراحة2426
محمد محمود عبدهللا نعمان20120010317الطب والجراحة2427
احمد عبد الرحيم عبد القادر الخطيب20120010318الطب والجراحة2428
االء علي محمد بني ملحم20120010319الطب والجراحة2429
عبير صالح فرحان الزعبي20120010320الطب والجراحة2430
دانيه مصطفى رجا المقداد20120010321الطب والجراحة2431
محمد حسين عوض المطري20120010322الطب والجراحة2432
قتيبه علي احمد جوارنه20120010323الطب والجراحة2433
معتز جمال محمد الكلباني20120010324الطب والجراحة2434
ضياء راشد نھار الزعبي20120010325الطب والجراحة2435
يحيى علي حسين مزاري20120010326الطب والجراحة2436
محمد زياد محمود حلوش     20120010327الطب والجراحة2437
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عمر احمد سواس 20120010328الطب والجراحة2438
زيد حسين موسى ابو شنار20120010329الطب والجراحة2439
سالم مصطفى احمد الشياب20120010330الطب والجراحة2440
دوسر محمد خير ضيف هللا ذينات20120010331الطب والجراحة2441
محسن جھاد محسن عبيدات20120010332الطب والجراحة2442
سعيد حرسي علمي متان20120010333الطب والجراحة2443
نور  حسين شيخ محمد يوسف20120010334الطب والجراحة2444
حمدى احمد  عبد حسين20120010335الطب والجراحة2445
اكران تھليل جوليد مالم20120010336الطب والجراحة2446
احمد خليل محمد العشي20122010002الطب والجراحة2447
اسامة سمير عبد الكريم عتوم20122010003الطب والجراحة2448
عمر محمد طريف اللحام 20122010007الطب والجراحة2449
سؤدد مازن رشيد العاني20122010010الطب والجراحة2450
عبداللطيف أحمد مسعود الفيفي20122010011الطب والجراحة2451
المعتصم با علي يحي الحازمي20122010012الطب والجراحة2452
سليمان علي يحيى صميلي20122010013الطب والجراحة2453
سيف عبد هللا أحمد القحطاني20122010014الطب والجراحة2454
اميرة فرحان سليمان الشمري20122010015الطب والجراحة2455
دانية عمر  مصطفى الوقفي20122010016الطب والجراحة2456
ايناس علي محمد ابوخضره20122010017الطب والجراحة2457
احمد فالح ملفي المطيري20122010018الطب والجراحة2458
مسفر حامد مسفر الغامدي20122010020الطب والجراحة2459
محمد عبدهللا محمد عسيري20122010021الطب والجراحة2460
سالم  عبدالرحمن سالم يحيى احمد20122010022الطب والجراحة2461
محمد احمد محمد الزبيدي20122010023الطب والجراحة2462
بدور عبيدهللا سالم  الفائدي20122010025الطب والجراحة2463
فاطمه حسن عبدهللا الجنبي20122010027الطب والجراحة2464
سامي  احمد  حوري  العنزي20122010028الطب والجراحة2465
يوسف خالد محمد النمش20122010029الطب والجراحة2466
ثواب مثيب ثفيل السبيعي20122010031الطب والجراحة2467
خالد علي محمد عسيري20122010032الطب والجراحة2468
يوسف  عبدهللا محمد عناقره20122010035الطب والجراحة2469
ضياء الدين زكريا ابراھيم الوادي20122010036الطب والجراحة2470
اكرم  احسان اكرم احمد20122010037الطب والجراحة2471
عبيده سليمان عبد القادر  ابو الفول20122010039الطب والجراحة2472
يزن  يحيى محمود عالونه20122010040الطب والجراحة2473
ليث جمال محمد حسن20122010041الطب والجراحة2474
دانيا  فؤاد يعقوب طالب20122010042الطب والجراحة2475
أسامة خلدون محمد سالم الجابي20122010043الطب والجراحة2476
طارق عبداللطيف القتابي 20122010044الطب والجراحة2477
حمزة سلطان فالح الحايك20122010045الطب والجراحة2478
داليا جواد سليمان حواشين20122010046الطب والجراحة2479
باسل عماد سيد يوسف 20122010048الطب والجراحة2480
عباده مالك البريدي 20122010049الطب والجراحة2481
ميساء نضال رفيق حسن20122010050الطب والجراحة2482
محمد يوسف محمد مكاحله20122010054الطب والجراحة2483
انس حسين محمد الحسون20122010055الطب والجراحة2484
ھال سامر االيوبي 20122010056الطب والجراحة2485
براء عماد عواد 20122010057الطب والجراحة2486
محمد عوض محمد عمر20122010058الطب والجراحة2487
رنا عوض محمد عمر20122010059الطب والجراحة2488
زينه ھيثم عبدالقادر مكاحله20122010060الطب والجراحة2489
رؤى محمد  سلمان القضاه20122010061الطب والجراحة2490
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محمد كامل فارس 20122010062الطب والجراحة2491
عاصم  شھاب  محمد امين 20122010063الطب والجراحة2492
محمد  فؤاد  محارب العليمي 20122010064الطب والجراحة2493
ھال زائد عبد القادر شرادقه20122010066الطب والجراحة2494
ميرى عبدهللا محمد الشبول20122010068الطب والجراحة2495
محمد محمود احمد نوفل20122010069الطب والجراحة2496
منتصر  عبد العزيز  محمد  خليل 20122010071الطب والجراحة2497
صبحيه خالد رشيد 20122010072الطب والجراحة2498
فايز سليمان محمد سمارة20122010073الطب والجراحة2499
فرح موسى فايز عتوم20122010074الطب والجراحة2500
رضوان محمد محمد ماشينة20122010075الطب والجراحة2501
مجدولين يزن محمود الغالييني20122010076الطب والجراحة2502
نرمين ماھر نمر السويطي20122010077الطب والجراحة2503
يارا رياض سالم ابو عزب20122010078الطب والجراحة2504
ديما خالد محمد صباح20122010079الطب والجراحة2505
تركي  ناشي  عبدالھادي القحطاني20122010080الطب والجراحة2506
رھام  مصطفى احمد الفيومي20122010081الطب والجراحة2507
حمزه يوسف حسين الزعبي20122010082الطب والجراحة2508
ضياء  يوسف ذيب ولويل20122010083الطب والجراحة2509
حسين  عادل المعراوي 20122010084الطب والجراحة2510
زيد فيصل لطفي نصار20122010085الطب والجراحة2511
دانة جان رزوق 20122010086الطب والجراحة2512
عمر حسني عمر عمر20122010087الطب والجراحة2513
ھيا سفيان محمد النجار20122010089الطب والجراحة2514
شرف ھشام عدي 20122010090الطب والجراحة2515
محمد عدنان احمد  محمد عدنان غزال20122010091الطب والجراحة2516
لؤي  محمود رجب  ابو الشعر20122010092الطب والجراحة2517
حازم  شامل حازم القھوجي20122010093الطب والجراحة2518
مازن صالح عقيل الغنيمي20122010094الطب والجراحة2519
بشــرى  خالد  سعيد  لصــوي 20122010095الطب والجراحة2520
أمجد حسام محمد عبدالحق20122010096الطب والجراحة2521
علي سليمان اسماعيل اسماعيل20122010097الطب والجراحة2522
الحسن خالد حسن الحسون20122010098الطب والجراحة2523
دعاء نزار سليمان خريشي20122010099الطب والجراحة2524
اسراء رياض علي عويضه20122010100الطب والجراحة2525
طارق وليد متري البقاعين20122010101الطب والجراحة2526
محمد عمر محمد الجبوري20122010102الطب والجراحة2527
داليا عماد صبحي  ابو ليلى20122010104الطب والجراحة2528
عال محمود أحمد عبود أبوعلم20122010105الطب والجراحة2529
محمد نوري محمد فواز الغزي 20122010107الطب والجراحة2530
جعفر رائد شكري خلف20122010108الطب والجراحة2531
اسيل غسان حسن عوده20122010109الطب والجراحة2532
عالء محمد خلف الحجاج20122010110الطب والجراحة2533
شعيب ناصر منصور الدالل20122010111الطب والجراحة2534
سلمان ماجد خليف الشمري20122010113الطب والجراحة2535
عمر محمد حسين البطاينه20122010114الطب والجراحة2536
وداد خالد  عيسى  العلي 20122010115الطب والجراحة2537
االء طالل عوده سرحان20122010118الطب والجراحة2538
والء محمد عبد الرؤوف غوشه20122010119الطب والجراحة2539
مھند  سمير  عقلة بني ياسين20122010120الطب والجراحة2540
معتصم باسل البطال 20122010121الطب والجراحة2541
حسام حسين علي عبيدات20122010122الطب والجراحة2542
ايه عبد الكريم عبد الرزاق كوجان20122010123الطب والجراحة2543



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

فيصل  مساعد عبد الرحمن السلطان20122010124الطب والجراحة2544
علي  محمد علي  ال دغيش 20122010125الطب والجراحة2545
رائد نور محمد تكروني20122010126الطب والجراحة2546
عامر مطلق شليل الحربي20122010127الطب والجراحة2547
ياسر عبدهللا عطا الحربي20122010128الطب والجراحة2548
رائد مسفر محماس الدوسري20122010129الطب والجراحة2549
تامر فطين عبدالكريم 20122010130الطب والجراحة2550
يزن نبيل حناوي 20122010131الطب والجراحة2551
احمد سالم احمد بحر20122010132الطب والجراحة2552
محمد خالد سعيد الشرباصى20122010134الطب والجراحة2553
محمد نعمان خلدون عماد الدين األتاسي 20122010136الطب والجراحة2554
طالل محمد مبارك الثبيتي20122010137الطب والجراحة2555
عساف حسن عبدهللا العمري20122010138الطب والجراحة2556
ناصر  فليح سلمان الشراري20122010139الطب والجراحة2557
وليد عبدالعزيز محمد العليط20122010140الطب والجراحة2558
عمر محمد جارهللا البريدي20122010141الطب والجراحة2559
نوره  حسين  خلف العديله20122010142الطب والجراحة2560
سارة مصطفى يونس علي20122010143الطب والجراحة2561
عامر لؤي شمس الدين ھاشم20122010144الطب والجراحة2562
سارة عيد ابراھيم ھالل20122010145الطب والجراحة2563
عمر محمد ھاني عزيزه 20122010146الطب والجراحة2564
ھند مازن حسن  الشرايري20122010147الطب والجراحة2565
أحمد أيمن  أحمد عبد هللا20122010148الطب والجراحة2566
محمد سعد فالح العتيبي20122010149الطب والجراحة2567
صالح حسين سالم العجمي20122010150الطب والجراحة2568
يوسف  سعد  دليم  العنزي20122010151الطب والجراحة2569
امل منقل دغيم العنزي20122010152الطب والجراحة2570
االء جواد علي المتروك20122010153الطب والجراحة2571
محمد قاسم قاسم 20122010154الطب والجراحة2572
فدا ناجي علي آل نھاب20122010156الطب والجراحة2573
روان  محمد شريف علوش 20122010158الطب والجراحة2574
رنا مطيع خالد اسير20122010159الطب والجراحة2575
سماح محمد عبدالعزيز شھاب20122010160الطب والجراحة2576
انس علي محمد القصاص20122010161الطب والجراحة2577
غيداء محمد طه أبو عجمية20122010162الطب والجراحة2578
رافع صبحي حيالن الرويلي20122010163الطب والجراحة2579
اماني محمد سلمان القضاه20122010164الطب والجراحة2580
عبيده مامون الكن 20122010166الطب والجراحة2581
عبدالفتاح بشار ياسر ابوطوق20122010168الطب والجراحة2582
جمال حميدي االحمادي 20122010169الطب والجراحة2583
معاوية بسام محمود احمد20122010171الطب والجراحة2584
دانية طارق سراقبي 20122010172الطب والجراحة2585
ھيثم بسام محمد مرعي20122010174الطب والجراحة2586
فھد حمدان حسين الشمري20122010175الطب والجراحة2587
تميم  سميح  أنيس 20122010176الطب والجراحة2588
عبدالرحمن  عماد عبدالرحمن حجازي20122010177الطب والجراحة2589
ليال ياسر محمد ابو السعود20122010179الطب والجراحة2590
يحيى نصر الدين محمد وصفي الترك20122010180الطب والجراحة2591
نادين ھاني ابراھيم الشلبي20122010181الطب والجراحة2592
عمار حمزة طرابيشي 20122010182الطب والجراحة2593
نوري  محمد عبدالرحمن النوري20122010183الطب والجراحة2594
طه سعد هللا خليل الجبه20122010184الطب والجراحة2595
عزالدين عمر عزالدين أبوميزر20122010186الطب والجراحة2596
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ضحى غانم الدروبي 20122010187الطب والجراحة2597
احمد  كامل محمد ابراھيم عبد الرحيم20122010188الطب والجراحة2598
مجد  عادل األبرش 20122010189الطب والجراحة2599
ساره عبدهللا علي الخميس20122010190الطب والجراحة2600
سيف االسالم سعيد علي القحطاني20122010191الطب والجراحة2601
أحمد عبد القادر اسماعيل األموي20122010192الطب والجراحة2602
كرم محمد يوسف محمد فايز االتاسي20122010194الطب والجراحة2603
محمد غالب شريدة الرويلي20122010195الطب والجراحة2604
محمد محمود حسن عابد20122010198الطب والجراحة2605
عمر قعيد خابور العنزي20122010199الطب والجراحة2606
عمر عبدهللا غضبان الرويلي20122010202الطب والجراحة2607
حمدان أسامة طعمة 20122010203الطب والجراحة2608
ايسل بدر  زھير مرقة20122010204الطب والجراحة2609
عماد سمير عبد الكريم الحواري20122010205الطب والجراحة2610
ابراھيم سعيد غائب الغامدي20122010207الطب والجراحة2611
مھند محمد احمد أبوسلطانه20122010208الطب والجراحة2612
فارس  ريمون  عواد خوري20122010210الطب والجراحة2613
ساره يوسف عبد هللا ابو فارس20122010211الطب والجراحة2614
ھيثم احمد يوسف عبد الرازق20122010212الطب والجراحة2615
عدي عماد سميح الحوراني20122010213الطب والجراحة2616
بيان انور منصور المصطفى20122010214الطب والجراحة2617
دانا عيسى يوسف الربضي20122010215الطب والجراحة2618
كنان محمد رشاد سعيد الرجال20122010217الطب والجراحة2619
انس حسني محمد أبوعاصي20122010218الطب والجراحة2620
ناريمان منصور فوزي الزعبي20122010219الطب والجراحة2621
احمد توفيق محمود المقبل20122010221الطب والجراحة2622
محمد عمر محمد االزھرى20122010222الطب والجراحة2623
نجالء سالمه عواد العطوي20122010223الطب والجراحة2624
روابي مھجع عويدات البلوي20122010224الطب والجراحة2625
معاذ زكريا عبدالقادر طبازه20122010226الطب والجراحة2626
فارس بسام تركي نمرى20122010227الطب والجراحة2627
النا سلطان عبدهللا حسن20122010228الطب والجراحة2628
فارس احمد عمر الشبول20122010229الطب والجراحة2629
لين حسام اميل اليعقوب20122010230الطب والجراحة2630
يزن خميس تيسير عاشوري20122010231الطب والجراحة2631
احمد يوسف محمود شھوان20122010235الطب والجراحة2632
محمد غالب حسني أبوزينه20122010236الطب والجراحة2633
دينا عاطف علي علي20122010237الطب والجراحة2634
ذكاء موفق موسى الزيادات20122010239الطب والجراحة2635
سند شمسي سالم بواعنه20122010240الطب والجراحة2636
ريم محمد سليمان المومني20122010242الطب والجراحة2637
محمد مفيد محمود عمايري20122010243الطب والجراحة2638
أسامة عبد هللا محمد علي شوتر20122010245الطب والجراحة2639
ھدى رضوان محمد سعود20122010248الطب والجراحة2640
زكي عبدالغني زكي شنك20122010249الطب والجراحة2641
اسيد عبدالناصر جابر مكاوي20122010252الطب والجراحة2642
غيدان قسيم فرحان الخطيب20122010253الطب والجراحة2643
مرح فيصل ذيب ذيب20122010254الطب والجراحة2644
قصي نضال ابراھيم الحوراني20122010255الطب والجراحة2645
حمزه جھاد احمد أبوعوده20122010256الطب والجراحة2646
تمارا امجد خالد رجوب20122010257الطب والجراحة2647
عماد محمد جادهللا البواعنه20122010259الطب والجراحة2648
عبدهللا عمر جمعه عليان20122010260الطب والجراحة2649
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باسل يوسف محمد أبوبكر20122010262الطب والجراحة2650
عبدهللا عصام عبد قلود20122010265الطب والجراحة2651
احمد محمد شناوه مرزوق20122010267الطب والجراحة2652
بطرس عواد صالح الفاخوري20122010269الطب والجراحة2653
احمد حاتم احمد عاليه20122010270الطب والجراحة2654
احمد جھاد صالح العمرى20122010272الطب والجراحة2655
ياسر محمد خير حمصي 20122010273الطب والجراحة2656
ھال عالء الدين محمد طالب  دعاس20122010275الطب والجراحة2657
عبير أحمد محمد أبوعلوش20122010276الطب والجراحة2658
ميان عارف عبد القادر كالو20122010278الطب والجراحة2659
مؤمن عماد محمود العياط20122010281الطب والجراحة2660
زينة مھند كمال  ابو عيشه20122010282الطب والجراحة2661
بھاء فراس فواز الصمادى20122010284الطب والجراحة2662
عيسى عمر عيسى العباسي20122010285الطب والجراحة2663
انس محمد خير مرعي حيفاوى20122010286الطب والجراحة2664
بشار اكرم اديب حداد20122010287الطب والجراحة2665
عمر رضوان محمد عتوم20122010290الطب والجراحة2666
بدر احمد سنافي الشمري20122010303الطب والجراحة2667
يوسف محمد خلف العازمي20122010306الطب والجراحة2668
داوود يعقوب حسين الكندري20122010309الطب والجراحة2669
محمد  طاھر محمد  ناصر20122010310الطب والجراحة2670
عبدهللا حسن صالح الحبشي20122010311الطب والجراحة2671
ھبه يوسف محمد الفيلكاوي20122010313الطب والجراحة2672
ناصر محمد أحمد الشطي20122010314الطب والجراحة2673
منار صالح قطامي الكبيسي20122010316الطب والجراحة2674
بدر محمد خليل محمد توفيق خصاونه20122010321الطب والجراحة2675
محمود  عوض  مجبل  العصيمي 20122010328الطب والجراحة2676
عبد اللطيف  ابراھيم  يوسف  محمد 20122010330الطب والجراحة2677
اسماء سليمان عبدالحسين البلوشي20122010331الطب والجراحة2678
مشعل فالح ظاھر الرويلي20122010336الطب والجراحة2679
صالح سالم  سمر العنزي20122010340الطب والجراحة2680
مرتضى محمد علي حرازي20122010346الطب والجراحة2681
احمد عبدالعزيز محمد الكابلي20122010348الطب والجراحة2682
علي المختار محمد المصطفى الشنقيطي20122010351الطب والجراحة2683
البندري  مصلح  فريح  العنزي20122010352الطب والجراحة2684
رؤى  محمد جعفر الحمر20122010356الطب والجراحة2685
أحمد نبيل بن محمد نور بن إسماعيل 20122010357الطب والجراحة2686
محمد عبدالمنعم الحلقي 20122010358الطب والجراحة2687
خالد كمال الدين احمد الدرايسه20122010360الطب والجراحة2688
رغد محمد سعيد معالي تكروري 20122010366الطب والجراحة2689
خالد عبد القادر سليمان بني اسماعيل20122010367الطب والجراحة2690
بتول  حسن جاسم أحمد20122010368الطب والجراحة2691
مرام عبدالمجيد محمد الشرمان20122010369الطب والجراحة2692
االء عادل  خالد  الھدلق20122010370الطب والجراحة2693
عمر منير منصور الرواشده20122010372الطب والجراحة2694
عبدالعزيز عبدالباسط عبدالحفيظ خان20122010373الطب والجراحة2695
فيصل فھد حسين الحربي20122010374الطب والجراحة2696
فارس نبيه مارون مطانس20122010376الطب والجراحة2697
عبدالرحمن مجول عناد سلطان20122010378الطب والجراحة2698
تاال وائل نوري خريس20122010379الطب والجراحة2699
زياد محمد ھاشم انيس السلعوس20122010380الطب والجراحة2700
ساره نعيم محمد خصاونه20122010382الطب والجراحة2701
حمود فھد غانم المدعج20122010383الطب والجراحة2702
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فراس نعيم بكر فرح20122010385الطب والجراحة2703
صھيب احمد عبدالكريم جرادات20122010386الطب والجراحة2704
محمد شكري محمد شريف موك سوم 20122010392الطب والجراحة2705
احمد فايزي زينا عزلن محمد زين 20122010393الطب والجراحة2706
محمد شفاعة صف مطالب مطالب20122010394الطب والجراحة2707
انيث ليانا خير الدين مد نور مد نور20122010395الطب والجراحة2708
اومينور شابنيا عبد الرزاق ارشاد 20122010396الطب والجراحة2709
نائلة ذو الكفل عبد القدير 20122010397الطب والجراحة2710
نور النادية اسحاق أنواري 20122010398الطب والجراحة2711
وان مديحان عدينا وان محمد رشدي وان طيب 20122010399الطب والجراحة2712
نور ناجحة روسدي اسماعيل 20122010400الطب والجراحة2713
أحمد رشدان رزلن موسى 20122010401الطب والجراحة2714
نور الحانا أمران الياس 20122010402الطب والجراحة2715
أمير الرضوان عزمن عمر 20122010403الطب والجراحة2716
عمران دانيال اسمي عريف اسماعيل 20122010404الطب والجراحة2717
سيتي عائشة محمد زھيدي زكريا 20122010405الطب والجراحة2718
نور خليلي جيء علي عزيز 20122010406الطب والجراحة2719
شاكيرا سھيمي جيء كوب 20122010407الطب والجراحة2720
نور خيراني محمد صالح تنج عبد هللا 20122010408الطب والجراحة2721
نور شھدا نبيال بحر الدين حسن حسن20122010409الطب والجراحة2722
فزيرا ديانا محمد نصير محمد نور 20122010410الطب والجراحة2723
فاطين محمد حنافية عبد الغني 20122010411الطب والجراحة2724
نور حميزة نوردين جيء جوب 20122010412الطب والجراحة2725
نور ايذا ادروس توكامر 20122010413الطب والجراحة2726
أمي فرتيوي حسين حسن 20122010414الطب والجراحة2727
محمد لقمان محمد شريف عبد الطالب 20122010415الطب والجراحة2728
محمد أفيق عظرين محمد فؤاد ھارون 20122010416الطب والجراحة2729
فاطين عزياني أحمد رازي أوانج نوردين 20122010417الطب والجراحة2730
وان  عرفان شھمي وان محمد رازي وان إسماعيل 20122010418الطب والجراحة2731
محمد شفيق جفري محمد 20122010419الطب والجراحة2732
نور حكيمة محمد نور أودني 20122010420الطب والجراحة2733
محمد فرداوس عبد الرءوف سويود 20122010421الطب والجراحة2734
وان نور فصيحا وان عبد الرزاق وان صديق 20122010422الطب والجراحة2735
محمد عظيمي بدر الھشام حاج شمس الدين 20122010423الطب والجراحة2736
محمد صفي الدين محمد نظام ابراھيم 20122010424الطب والجراحة2737
عبد المھيمين بن حمزة  20122010425الطب والجراحة2738
عبد الحريث حزيم عبد العزيز عبد الغني 20122010426الطب والجراحة2739
ظريف ايمان محمد داود عبد الصمد 20122010427الطب والجراحة2740
محمد نجي عبد الرزاق احمد 20122010428الطب والجراحة2741
احمد حكيمي محمد عبد هللا 20122010429الطب والجراحة2742
ھزمي فارس إسحاق سعود 20122010430الطب والجراحة2743
دنيال حازم محمد شكري يوسف 20122010431الطب والجراحة2744
محمد فاءز نظيم بيد هللا غزالي 20122010432الطب والجراحة2745
امير رفاعي افندي اسماعيل 20122010433الطب والجراحة2746
احمد كاميل مصطفي مد نور 20122010434الطب والجراحة2747
نور فائزة محمد شعر رحمة 20122010435الطب والجراحة2748
أيمان أشرف عبد العزيز جوسه 20122010436الطب والجراحة2749
محمد فائيذ روسلن عبد هللا 20122010437الطب والجراحة2750
خيري شذوان رشيد إدريس 20122010438الطب والجراحة2751
أمير فردوس ذوالكفلي جيء تاونج 20122010439الطب والجراحة2752
محمد شكري بن محمد خيري  20122010440الطب والجراحة2753
أحمد شفيق بن محمد  20122010441الطب والجراحة2754
محمد شزوان بن محمد علي  20122010442الطب والجراحة2755
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محمد عز الدين بن محمد سھر  20122010443الطب والجراحة2756
محمد شھير بن محمد شكري  20122010444الطب والجراحة2757
محمد حنيف بن غزالي  20122010445الطب والجراحة2758
تسنيم بنت جيء رزالي  20122010446الطب والجراحة2759
نور شھيرة بنت عبد الرحيم  20122010447الطب والجراحة2760
عين عليا بنت محمد نور  20122010448الطب والجراحة2761
نور عملنا بنت عبد اللطيف  20122010449الطب والجراحة2762
سيتي نور أفيقة بنت محمد رشيد  20122010450الطب والجراحة2763
نور العقيلة بنت مزلن  20122010451الطب والجراحة2764
توان نعيمي شزمي بن توان محمد نور  20122010452الطب والجراحة2765
سيتي عريفة بنت زاينل  20122010453الطب والجراحة2766
محمد شزوان بن عبد اللطيف  20122010454الطب والجراحة2767
شھيرة أمالينا بنت عبداللطيف  20122010455الطب والجراحة2768
محمد نافيس بن محمد أظھار  20122010456الطب والجراحة2769
محمد فائز عزالدين بن محمد روسلي  20122010457الطب والجراحة2770
محمد حزيم بن عبد الرزاق  20122010458الطب والجراحة2771
محمد عدلي عكيل بن لقمان  20122010459الطب والجراحة2772
أنيس أمالينا بنت محمد نظري  20122010460الطب والجراحة2773
فتيحا نظيرة بنت روسلن  20122010461الطب والجراحة2774
نور عاشقين بنت صاليحن  20122010462الطب والجراحة2775
نور ديانا بنت محمد  20122010463الطب والجراحة2776
نور حانين بنت زين العابدين  20122010464الطب والجراحة2777
عبدالرحمن بن عزامن  20122010465الطب والجراحة2778
محمد عدلي بن عبدالمالك  20122010466الطب والجراحة2779
نور أميرة  بنت أفندي  20122010467الطب والجراحة2780
زنيرة نورالعين بنت حسنان  20122010468الطب والجراحة2781
نور ليانا بنت عبدالوھاب  20122010469الطب والجراحة2782
رندا وليد محمود العمري20122010470الطب والجراحة2783
حنين ايمن عبد شاور20122010471الطب والجراحة2784
حال عماد سعود حجات20122010473الطب والجراحة2785
ابراھيم يوسف احمد المرعي20122010474الطب والجراحة2786
محمد عمر محمد أبوعوده20122010475الطب والجراحة2787
بتول صبحي بركات الشويات     20122010476الطب والجراحة2788
يزن مازن الحموي 20122010478الطب والجراحة2789
دانا رامي زھدي الخواجا20122010479الطب والجراحة2790
خير المخريز بن ميادي  20122010481الطب والجراحة2791
نيء محمد ايمان بن نيء قمر الدين  20122010482الطب والجراحة2792
نور طيبة بنت حمدان  20122010483الطب والجراحة2793
أنيس فرحانة بنت ذول  20122010484الطب والجراحة2794
نور سكينه بنت محمد أحمد  20122010485الطب والجراحة2795
محمد عوض يوسف الذيابات20122010486الطب والجراحة2796
شھد محمد قويدر عبيدات     20122010488الطب والجراحة2797
اسيل ھشام موسى المعايطة20122010491الطب والجراحة2798
ينال خالد يوسف قاسم20122010492الطب والجراحة2799
ھيا شفيق ھاني الحايك20122010493الطب والجراحة2800
نور صفيا حفيفي بنت ذوالكفل  20122010494الطب والجراحة2801
نحى فاتحين بنت دراني  20122010495الطب والجراحة2802
نور حفي حسنيتا بنت مت سمن  20122010496الطب والجراحة2803
سيتي حافظة بنت حمدان  20122010497الطب والجراحة2804
محمد اشرف بن عبدالعزيز  20122010498الطب والجراحة2805
محمد عزازي بن ذوالكفل  20122010499الطب والجراحة2806
محمد إكرام أضھى بن حارس  20122010500الطب والجراحة2807
محمد أفيق بن ملي  20122010501الطب والجراحة2808
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عطيرة خيرينا بنت خير الدين  20122010502الطب والجراحة2809
محمد أمين الفائز بن أحمد جاللين  20122010503الطب والجراحة2810
سارا محمد يوسف درادكه20122010504الطب والجراحة2811
ساره حسني صالح القيام20122010505الطب والجراحة2812
جيالن ھيثم  يعقوب شاور20122010506الطب والجراحة2813
عمر طالل محمد ربابعه     20122010507الطب والجراحة2814
بسمه أنور عبد الجبار شھاب20122010508الطب والجراحة2815
عبد الفتاح بن احمد فوزي  20122010509الطب والجراحة2816
نور شزواني بنت جمھوري  20122010511الطب والجراحة2817
نور يعرب الشرع 20122010515الطب والجراحة2818
محمد جميل عزت احمد20122010516الطب والجراحة2819
ليث أكرم زاھي عبوي20122010518الطب والجراحة2820
محمد عارف سليم المومني     20122010519الطب والجراحة2821
امجد عبدالقادر محمد الشرمان20122010520الطب والجراحة2822
يزيد منذر سعيد الصبح20122010521الطب والجراحة2823
بشار سامي محمد عكاشه20122010522الطب والجراحة2824
سامر منذر راكان الحجازات20122010523الطب والجراحة2825
ميس يوسف فضل أبوسعد20122010524الطب والجراحة2826
لين زھير احمد حسن20122010525الطب والجراحة2827
ھيفاء عقاب عبد القادر الصمادي20122010527الطب والجراحة2828
عمار موسى محمد العمرى20122010530الطب والجراحة2829
اسيل يوسف محمود العجلوني20122010531الطب والجراحة2830
محمد عبد الفتاح عبدالعزيز الزعبي20122010532الطب والجراحة2831
بشار مبروك خليل السريحين20122010533الطب والجراحة2832
االء علي عوض رزق20122010534الطب والجراحة2833
يزيد عبد العزيز علي خزعلي20122010536الطب والجراحة2834
احمد حسام احمد الحمد20122010538الطب والجراحة2835
معتصم فؤاد صبحي البطاح20122010539الطب والجراحة2836
محمد سالم احمد باكرمان20122010540الطب والجراحة2837
بكري محمد يحيى صميلي20122010541الطب والجراحة2838
عبد هللا دخيل عبد هللا الراقي20122010542الطب والجراحة2839
عبد العزيز سعد عطاءهللا االحمدي20122010543الطب والجراحة2840
عبد الھادي حمدان صالح العمري20122010544الطب والجراحة2841
عبد العزيز صالح محمد الحضيف20122010545الطب والجراحة2842
زھراء حميد علي الحوري20122010546الطب والجراحة2843
مأمون محمود يوسف الطالب20122010547الطب والجراحة2844
اسامه نعيم محمد خصاونه20122010548الطب والجراحة2845
نور السيد صالح درويش الشرخات20122010549الطب والجراحة2846
محمد فايز أحمد محمد20122010550الطب والجراحة2847
سماح عوض صالح ابو راشد20122010551الطب والجراحة2848
بشار لميع خالد االسير20122010553الطب والجراحة2849
افنان خالص بن عزيزي  20122010555الطب والجراحة2850
احمد شوقي بن محمد نوريزن 20122010556الطب والجراحة2851
امير حسيني بن أيساي 20122010557الطب والجراحة2852
احمد اشرف بن ازيله20122010558الطب والجراحة2853
امين مرشيدي بن محمد عزم 20122010559الطب والجراحة2854
جيء محمد عظيم بن جيء مين 20122010560الطب والجراحة2855
ھادي فھمي بن روسلي 20122010561الطب والجراحة2856
انتان مريم بنت جيء حزم الدين20122010562الطب والجراحة2857
محمد رضوان محمد ھشام20122010563الطب والجراحة2858
نور األميرا بنت محمد نظام  20122010564الطب والجراحة2859
نور العشيقين بنت زمري20122010565الطب والجراحة2860
سيتي حسنى اسيله  بنت احمد مريكار 20122010566الطب والجراحة2861
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رمضان حامد ھزاع المطرفي20122010567الطب والجراحة2862
حمد راشد حمد الشايع20122010568الطب والجراحة2863
مريم صادق صالح علي20122010570الطب والجراحة2864
سالم علي محمد حبيب20122010571الطب والجراحة2865
انتصار ميثم شريف عبدهللا20122010572الطب والجراحة2866
فارس  أحمد محمد مشعل20122010573الطب والجراحة2867
جواد حسن حمزة 20122010574الطب والجراحة2868
بيان ناصر ابوريا 20122010575الطب والجراحة2869
قيس رضوان محمد اللكايده20122010576الطب والجراحة2870
احالم غسان مسعود راشد20122010578الطب والجراحة2871
عبدهللا نبيل اسحق المغربي20122010579الطب والجراحة2872
عالء علي مصطفى الغزو20122010580الطب والجراحة2873
فاطمه يوسف مكي البوسطة20122010582الطب والجراحة2874
عبد الحميد عبد الرحمن شھاب احمد20122010583الطب والجراحة2875
امير محمد مصطفى سواعد20122010584الطب والجراحة2876
حنين محمود ذباح 20122010585الطب والجراحة2877
صھيب عزام اديب عبد الرحمن20122010586الطب والجراحة2878
خالد راشد سالم العلوي20122010587الطب والجراحة2879
ياسين محمد مرعي الباني20122010588الطب والجراحة2880
ابراھيم محمد مرعي الباني20122010589الطب والجراحة2881
تقى حسن محمد ھزايمه20122010590الطب والجراحة2882
نور عارفة بنت عبد الھادي  20122010591الطب والجراحة2883
محمد يوسف محمد العبدالالت20122010592الطب والجراحة2884
وانى نور شھيزام بن وان محمد نور  20122010594الطب والجراحة2885
جمال خالد جاسم البلوشي20122010595الطب والجراحة2886
ايه عايد علي حسين20122010596الطب والجراحة2887
ھديه ناصر سرور الناصر20122010597الطب والجراحة2888
رشا عبدهللا فندى عميش20122010599الطب والجراحة2889
معاذ قاسم محمد البطاينه20122010600الطب والجراحة2890
طارق زياد صالح مناصره20122010601الطب والجراحة2891
فارس حسين حسان الرحيباوي20122010602الطب والجراحة2892
سعد نزيه جميل المصاروه20122010603الطب والجراحة2893
ايناس عبدهللا الحجي 20122010605الطب والجراحة2894
ساجده بدر جعفر آل سيف20122010607الطب والجراحة2895
عمرو عاطف محمد ابراھيم20122010608الطب والجراحة2896
نماء عبدهللا عبد بني عامر20122010609الطب والجراحة2897
عبد العزيز احمد عبد هللا العبيد20122010610الطب والجراحة2898
نور حميد علي حسن20122010612الطب والجراحة2899
احمد زياد عطا عبدهللا20122010613الطب والجراحة2900
قمر الريدزوان بن شھبوا الدين 20122010615الطب والجراحة2901
نفيسه تكر جيقمشي 20122010616الطب والجراحة2902
احمد محمد علي ابوبكر20122010617الطب والجراحة2903
عبد الرحمن فھد عبد الرحمن العجمي20122010618الطب والجراحة2904
عمار ياسر محمد طوباسي20122010619الطب والجراحة2905
حوراء مھدي سيد حسن الموسوي20122010620الطب والجراحة2906
نور طارق موسى صبح20122010621الطب والجراحة2907
حنين توفيق محمد الحاج حسن20122010623الطب والجراحة2908
محمد شفيق ذو الكفل20122010624الطب والجراحة2909
محمد علي سليمان المحيطيب20122010625الطب والجراحة2910
ساره احمد حسن الشرايري20122010626الطب والجراحة2911
لورا محمد  عبدالعزيز  اسماعيل20122010627الطب والجراحة2912
اروى باسم خليل ابو صبحة20122010628الطب والجراحة2913
بدر عبدهللا عبد النبي طاھر20122010630الطب والجراحة2914
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نھار عبدهللا نھار المتلقم20122010631الطب والجراحة2915
غيث عبدالرؤوف محمد الديرى20122010633الطب والجراحة2916
ديمه ماھر اسعد السعيد20122010634الطب والجراحة2917
سعد خليل يوسف عبابنه20122010635الطب والجراحة2918
جيھان ماجد ياسين الجعافره20122010636الطب والجراحة2919
جمانه عقل يوسف مقابله20122010638الطب والجراحة2920
بھاء بالل رضوان مفضي20127010002الطب والجراحة2921
عروبه عبد المجيد محمود الحباشنة20127010003الطب والجراحة2922
انسام محمد عبدالفتاح الصرايره20127010004الطب والجراحة2923
اقبال منذر مصطفى السحيمات20127010005الطب والجراحة2924
الحارث قيس احمد العنزي20127010007الطب والجراحة2925
جيمس غازي  عصفور 20128010001الطب والجراحة2926
ايمن عبد الحفيظ قاسم المومني20128010002الطب والجراحة2927
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شيرين حسن احمد بني عيسى20060011066ادارة الخدمات الصحية1
نور علي محمود ابو حطب20072011008ادارة الخدمات الصحية2
ساليما انجسوم سيناي ميسفن20082011007ادارة الخدمات الصحية3
محمد عواد عوض العنزي20082011012ادارة الخدمات الصحية4
االء ھشام عبدالرحمن البصول20082011016ادارة الخدمات الصحية5
بانا مفضي عطوان بطاينه20090011001ادارة الخدمات الصحية6
عاصم محمود احمد الوردات20090011004ادارة الخدمات الصحية7
ايات شاھر عبدالرحيم حوراني20090011005ادارة الخدمات الصحية8
ھاجر عبدالكريم نجيب غرايبه20090011010ادارة الخدمات الصحية9

اسراء شاتي محمد شھاب20090011013ادارة الخدمات الصحية10
بنان فؤاد نوفان عبيدات20090011015ادارة الخدمات الصحية11
اسراء عوض ذيب الصخور20090011020ادارة الخدمات الصحية12
صفاء احمد علي الدويريه20090011021ادارة الخدمات الصحية13
علياء محمود سليمان العودات20090011025ادارة الخدمات الصحية14
سجود علي عبدالرحمن المريد20090011026ادارة الخدمات الصحية15
ريم مرعي زايد الخالدي20090011028ادارة الخدمات الصحية16
حنان محمد جمعه احمد شنيك20090011030ادارة الخدمات الصحية17
آيات احمد محمد الكفيري20090011031ادارة الخدمات الصحية18
بدر علي بدر السرحان20090011035ادارة الخدمات الصحية19
سامح محمد عبدهللا الكرايمه20090011040ادارة الخدمات الصحية20
مريم حسين احمد المدوب20092011004ادارة الخدمات الصحية21
منى عوض هللا محمود زقول20092011005ادارة الخدمات الصحية22
عثمان مطر عيد المطيري20092011010ادارة الخدمات الصحية23
حنين نضال نايف احمد20092011011ادارة الخدمات الصحية24
فيفين قبري كرستوس 20092011012ادارة الخدمات الصحية25
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عال علي ابراھيم البرقاوي20062012048العلوم الطبية المخبرية1
عبير مھدي عمر ليبان20062012049العلوم الطبية المخبرية2
ندى محمد يونس الطعاني20072012063العلوم الطبية المخبرية3
محمد شريف محمد عثمان20072012066العلوم الطبية المخبرية4
فيصل شحادة برد القمصة20072012067العلوم الطبية المخبرية5
ابرار علي حسين لباد20072012068العلوم الطبية المخبرية6
دانا ھشام امين البرقاوى20080012009العلوم الطبية المخبرية7
ساجده محمد احمد العمري20080012022العلوم الطبية المخبرية8
محمود خالد محمود الذيابات20080012041العلوم الطبية المخبرية9

محمود محمد محمود ياسين20082012012العلوم الطبية المخبرية10
محمد مروان محمود حرب20082012016العلوم الطبية المخبرية11
صابرين شريف احمد بوتيادات20082012020العلوم الطبية المخبرية12
نوره محمد يوسف العسم20082012025العلوم الطبية المخبرية13
ايناس فخري محمد صويلح20082012044العلوم الطبية المخبرية14
نورا زكريا مصطفى خريس20082012050العلوم الطبية المخبرية15
ربيحه ابراھيم موسى قويدر20082012053العلوم الطبية المخبرية16
روان صبحي سعيد ايوب20090012001العلوم الطبية المخبرية17
دالية وائل عاطف ابو الھيجاء20090012002العلوم الطبية المخبرية18
زھره محمد يحيى ال خطاب20090012003العلوم الطبية المخبرية19
رنا جميل منصور مغايره20090012004العلوم الطبية المخبرية20
صدام احمد شحاده الدويري20090012006العلوم الطبية المخبرية21
رزان باسل عبدالكريم الغرايبه20090012007العلوم الطبية المخبرية22
االء اسحق احمد بركات20090012008العلوم الطبية المخبرية23
نازك علي يوسف عجو20090012009العلوم الطبية المخبرية24
ساره عماد احمد جرادات20090012010العلوم الطبية المخبرية25
مروه عمر محمود مريزيق20090012011العلوم الطبية المخبرية26
فتحيه يحيى محمد الشريف20090012013العلوم الطبية المخبرية27
اسراء اسماعيل احمد عثامنه20090012015العلوم الطبية المخبرية28
عبير محمد احمد الفقھاء20090012016العلوم الطبية المخبرية29
دعاء محمد عبدالحميد ابوالسعود20090012017العلوم الطبية المخبرية30
دعاء ھاني حسن العمارات20090012018العلوم الطبية المخبرية31
ديما حسني احمد عتوم20090012019العلوم الطبية المخبرية32
براء موسى عمر ضوه20090012020العلوم الطبية المخبرية33
شفاء خليفه باير عبابنه20090012021العلوم الطبية المخبرية34
جمانه سليمان محمود الشديفات20090012022العلوم الطبية المخبرية35
سناء زيتون منيزل الحرافشه20090012023العلوم الطبية المخبرية36
نور صبحي احمد الصالح20090012024العلوم الطبية المخبرية37
نسيبه صالح محمد حميدات20090012025العلوم الطبية المخبرية38
ساره محمد عبدهللا القضاه20090012026العلوم الطبية المخبرية39
ذكاء علي محمد التميمي20090012027العلوم الطبية المخبرية40
كفاح حسن محمد السعود20090012028العلوم الطبية المخبرية41
ساجده محمد حسين البركات20090012029العلوم الطبية المخبرية42
مي موسى مصطفى الروسان20090012031العلوم الطبية المخبرية43
سوسن احمد سالم عليمات20090012033العلوم الطبية المخبرية44
زينب عبدالرحمن جميل تقي الدين20090012035العلوم الطبية المخبرية45
سماح عدنان سعيد مسعود20090012037العلوم الطبية المخبرية46
اسيل يوسف سالم الخزاعلة20090012038العلوم الطبية المخبرية47
تسنيم عاطف عايش سوالمه20090012039العلوم الطبية المخبرية48
اسماء ماھر مصطفى الشريف20090012040العلوم الطبية المخبرية49
سيف الدين محمد عوض الطعاني20090012041العلوم الطبية المخبرية50
ريم علي ابراھيم عثامنة20090012042العلوم الطبية المخبرية51
ھبه وليد محمد مشعور20090012044العلوم الطبية المخبرية52
منى طالب علي عبد الرحيم20090012045العلوم الطبية المخبرية53
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مريم جمال محمد عامر20090012048العلوم الطبية المخبرية54
مجد ناصر سليمان الزعبي20090012053العلوم الطبية المخبرية55
خلود فريد خالد الخاروف20090012055العلوم الطبية المخبرية56
صھيب رياض محمد صباحين20090012056العلوم الطبية المخبرية57
شھد احمد محمد عبيدات20090012057العلوم الطبية المخبرية58
حنين " محمد علي " احمد عنانبه20090012058العلوم الطبية المخبرية59
سيف عمر صالح الحامد20090012059العلوم الطبية المخبرية60
رنا عوض اسماعيل مبارك20090012060العلوم الطبية المخبرية61
رند وليد خالد بني ياسين20090012061العلوم الطبية المخبرية62
حنين انور مطر 20090012062العلوم الطبية المخبرية63
حنين محمود ناجي عبيدات20090012063العلوم الطبية المخبرية64
ھدايه نواف سعود القاضي20090012064العلوم الطبية المخبرية65
االء الناجي محمد وديان20090012065العلوم الطبية المخبرية66
براء اديب احمد بني مصطفى20090012066العلوم الطبية المخبرية67
سندس على محمد بني مصطفى20090012067العلوم الطبية المخبرية68
شجون محمد عبد النعيم الخزاعله20090012068العلوم الطبية المخبرية69
طارق صالح احمد الرجوب20090012070العلوم الطبية المخبرية70
عبد الرحمن مروان محمد عبيدات20090012071العلوم الطبية المخبرية71
اسراء صالح عواد الجرايدة20090012072العلوم الطبية المخبرية72
احمد حسين قادرية 20090012073العلوم الطبية المخبرية73
محمد احمد حسين بني مصطفى20090012074العلوم الطبية المخبرية74
رناد قاسم محمد طواھا20090012079العلوم الطبية المخبرية75
منار كمال خالد شھاب20090012080العلوم الطبية المخبرية76
تولين عماد سعيد انشاصي20092012002العلوم الطبية المخبرية77
روند علي داود العباسي20092012005العلوم الطبية المخبرية78
يارا موسى النجار 20092012007العلوم الطبية المخبرية79
ساره خالد محمود كراجه20092012008العلوم الطبية المخبرية80
لينه ھاشم مصطفى غرايبه20092012013العلوم الطبية المخبرية81
ضحى غسان محمد الدنيفات20092012014العلوم الطبية المخبرية82
سوسن عمر يوسف برھوش20092012016العلوم الطبية المخبرية83
مي ابراھيم محمد عراقي20092012017العلوم الطبية المخبرية84
ربى منصور محمد مقدم20092012018العلوم الطبية المخبرية85
حيدر علي محمود الوقفي20092012019العلوم الطبية المخبرية86
اسراء لطفي عبداللطيف حمد20092012020العلوم الطبية المخبرية87
ھبه نعيم محمد حنون20092012021العلوم الطبية المخبرية88
وعد خميس خليل الصباغ20092012026العلوم الطبية المخبرية89
ساره محمد علي محي الدين بيبرس20092012027العلوم الطبية المخبرية90
أماني عباس علي المبارك20092012029العلوم الطبية المخبرية91
احمد جمال احمد الفناطسه20092012031العلوم الطبية المخبرية92
آيه محمود حسن بريشي20092012032العلوم الطبية المخبرية93
ايمان عياده حسن الزعبي20092012036العلوم الطبية المخبرية94
نور محمد احمد محمد20092012038العلوم الطبية المخبرية95
عدي علي محمد القواسمه20092012042العلوم الطبية المخبرية96
ھبه محمد احمد عبويني20092012043العلوم الطبية المخبرية97
انس علي حسن القضاه20092012048العلوم الطبية المخبرية98
ربى محمد خلف الرفاعي20092012049العلوم الطبية المخبرية99
فاطمة خليل ابراھيم القرعان20092012051العلوم الطبية المخبرية100
بدور طالل فھد صباح20092012052العلوم الطبية المخبرية101
عبير ابراھيم تركي ابو كايد20092012053العلوم الطبية المخبرية102
روان عمر عبد هللا العجارمه20092012055العلوم الطبية المخبرية103
معن عبد القادر علي الشامي20092012058العلوم الطبية المخبرية104
ايناس جاسر عيسى فريحات20092012063العلوم الطبية المخبرية105
مجد عوده محمد المشاقبه20092012066العلوم الطبية المخبرية106
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انعام يحيى محمد القضاه20092012068العلوم الطبية المخبرية107
منار مفيد احمد النمرات20092012069العلوم الطبية المخبرية108
عمر ابراھيم يوسف جاليله20092012073العلوم الطبية المخبرية109
حنين محمد عوده سلمان20092012078العلوم الطبية المخبرية110
عدنان عمرو عدنان صبح20092012083العلوم الطبية المخبرية111
رائد جھاد علي عتوم20092012087العلوم الطبية المخبرية112
سلمان محمد احمد الزياني20092012092العلوم الطبية المخبرية113
عصام جمال موسى صالح20092012093العلوم الطبية المخبرية114
تمارا عماد سعيد انشاصي20092012094العلوم الطبية المخبرية115
صفاء سبع عبدهللا رواجبه20092012095العلوم الطبية المخبرية116
الياس عبده علسو جعل20092012098العلوم الطبية المخبرية117
رھف محمد عمر الدويري20092012099العلوم الطبية المخبرية118
محمد عبد الحكيم شفيق ضبع20092012101العلوم الطبية المخبرية119
ميرفت اكرم قسيم الطعاني20100012001العلوم الطبية المخبرية120
فاطمه نايل نعيم االحمد20100012002العلوم الطبية المخبرية121
ھدى محمود خضر الرشيدات20100012003العلوم الطبية المخبرية122
ھبه عزام محمد العراعره20100012004العلوم الطبية المخبرية123
ندى محمود ابراھيم الرشايده20100012005العلوم الطبية المخبرية124
ايناس محمد نايف ابوالكشك20100012006العلوم الطبية المخبرية125
ايمان اسماعيل محمد الشوبكي20100012007العلوم الطبية المخبرية126
وداد محمد علي الحوامده20100012008العلوم الطبية المخبرية127
اسامه جمال محمد الناجي20100012009العلوم الطبية المخبرية128
خلود جمال سعد ارشيدات20100012010العلوم الطبية المخبرية129
لمى بسام عبدهللا الجماعين20100012011العلوم الطبية المخبرية130
دعاء جمال حمزه الزبده20100012012العلوم الطبية المخبرية131
مجد سمير ابراھيم القطيشات20100012013العلوم الطبية المخبرية132
حال أنور نمر قبيعه20100012014العلوم الطبية المخبرية133
ربى عاطف محمود بني ھاني20100012015العلوم الطبية المخبرية134
براءه يوسف نمر الصقر20100012017العلوم الطبية المخبرية135
ضحى مصطفى حسن الزغول20100012018العلوم الطبية المخبرية136
بتول حابس عوض المومني20100012019العلوم الطبية المخبرية137
نور محمد عبدالغفور الصمادي20100012020العلوم الطبية المخبرية138
تمارا رافت باسيل الصناع20100012021العلوم الطبية المخبرية139
مالك قاسم محمد المفلح20100012022العلوم الطبية المخبرية140
سندس نادر محمد فياض20100012025العلوم الطبية المخبرية141
امينه ھارون موسى جواسره20100012026العلوم الطبية المخبرية142
فرح صالح حسين رمال20100012027العلوم الطبية المخبرية143
مزين ايمن عبدالعزيز الشريف20100012028العلوم الطبية المخبرية144
خلود بسام خالد فريحات20100012029العلوم الطبية المخبرية145
سجى ھاشم سعيد ھنانده20100012030العلوم الطبية المخبرية146
بيان فايز محمد انصيرات20100012033العلوم الطبية المخبرية147
يوسف جمال ابراھيم جراح20100012034العلوم الطبية المخبرية148
محمد نازم علي الشلول20100012036العلوم الطبية المخبرية149
نازك محمود صالح مقدادى20100012037العلوم الطبية المخبرية150
نور بالل يحيى عتوم20100012038العلوم الطبية المخبرية151
أسيل حسن موسى ابو عاقوله20100012039العلوم الطبية المخبرية152
علي مروان علي الطالفحه20100012040العلوم الطبية المخبرية153
ابراھيم عمر احمد المومني20100012041العلوم الطبية المخبرية154
ھدى ربحي عبدالرحمن ثلجي20100012042العلوم الطبية المخبرية155
عبدالرحمن محمد محمود مومني20100012044العلوم الطبية المخبرية156
فاتن "محمد سعيد" احمد الشرمان20100012045العلوم الطبية المخبرية157
موسى حسن عبد هللا عبده20100012046العلوم الطبية المخبرية158
اريج محمد حسن ابو زينه20100012047العلوم الطبية المخبرية159
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محمد جمال طالب المومني20100012048العلوم الطبية المخبرية160
فلك ھشام تركي خصاونه20100012049العلوم الطبية المخبرية161
نسيبه ابراھيم معروف عبد هللا20100012051العلوم الطبية المخبرية162
سحر فؤاد الياس بنوره20100012052العلوم الطبية المخبرية163
وجدان عدنان زعبي 20100012053العلوم الطبية المخبرية164
سليمان حسن سليمان حسين20100012055العلوم الطبية المخبرية165
سجود نعيم سلمان حمايده20100012058العلوم الطبية المخبرية166
اباء احمد حسن القاسم20100012062العلوم الطبية المخبرية167
نداء رياض عرفات 20100012063العلوم الطبية المخبرية168
اسمھان مأمون سالم التميمي20100012065العلوم الطبية المخبرية169
والء ماھر محمد العمرى20100012066العلوم الطبية المخبرية170
آمال زيدان محمود عفيفي20100012067العلوم الطبية المخبرية171
اسراء شكيب محمد الشرمان20100012069العلوم الطبية المخبرية172
لمياء خالد محمود كراجه20102012001العلوم الطبية المخبرية173
ميسون عبد الكريم سالم موسى20102012003العلوم الطبية المخبرية174
بنان ابراھيم يوسف الحيلة20102012004العلوم الطبية المخبرية175
والء غازي فالح  العودات20102012006العلوم الطبية المخبرية176
الكس عيسى انطون بلوط20102012007العلوم الطبية المخبرية177
جورج الياس انطون سلمان20102012008العلوم الطبية المخبرية178
فرح عماد حسين الجمل20102012009العلوم الطبية المخبرية179
قصي نعمان عبدهللا العزه20102012011العلوم الطبية المخبرية180
اميمه محمد حسن الزامل20102012012العلوم الطبية المخبرية181
روان محمود عبد الرحمن بدير20102012014العلوم الطبية المخبرية182
شرف عبد المنعم محمود  عبد العزيز20102012016العلوم الطبية المخبرية183
منتصر بسام حمدي حداد20102012017العلوم الطبية المخبرية184
داليا ھشام محمد وادي20102012021العلوم الطبية المخبرية185
نور الھدى احمد عوض الدردور20102012024العلوم الطبية المخبرية186
اسراء ھاني حسين جبر20102012025العلوم الطبية المخبرية187
ھديل نضال عبد الحي الزمر20102012030العلوم الطبية المخبرية188
عالء الدين محمود جالل حمد20102012031العلوم الطبية المخبرية189
بسمه برھم احمد الزعارير20102012033العلوم الطبية المخبرية190
يزن عماد عيسى مسعود20102012034العلوم الطبية المخبرية191
امار محمد خير ابراھيم الكناينه20102012036العلوم الطبية المخبرية192
دانيه مرعي عبد القادر عالوي20102012038العلوم الطبية المخبرية193
لمى خالد يوسف عبيدات20102012040العلوم الطبية المخبرية194
صفاء مصطفى موسى العثامنه20102012041العلوم الطبية المخبرية195
أحمد جالي سالمه النمارنه20102012042العلوم الطبية المخبرية196
منار محمد ابراھيم ابوالرب20102012043العلوم الطبية المخبرية197
رؤى باسم بركات الزعبي20102012044العلوم الطبية المخبرية198
فيان نذير نايف نصير20102012045العلوم الطبية المخبرية199
أبوبكر حمد عبيد العرقان20102012046العلوم الطبية المخبرية200
عبيده محمد عقيل المومني20102012047العلوم الطبية المخبرية201
ماھر حاتم محمد الصاحب20102012050العلوم الطبية المخبرية202
ھشام عماد حسين ابو ھالل20102012051العلوم الطبية المخبرية203
معاذ ابراھيم عبدهللا الد20102012052العلوم الطبية المخبرية204
ديما محمد عبدالرحمن القواسمي20102012054العلوم الطبية المخبرية205
ادريس سليم احمد شطناوي20102012055العلوم الطبية المخبرية206
دعاء عبدهللا احمد الشوبكي20102012056العلوم الطبية المخبرية207
ھديل صادق محمود شريم20102012057العلوم الطبية المخبرية208
كفى علي حميدان مھيدات20102012058العلوم الطبية المخبرية209
ايمان محمد حسن ربيع20102012061العلوم الطبية المخبرية210
امينه احمد حروب 20102012062العلوم الطبية المخبرية211
رويده موسى محسن 20102012063العلوم الطبية المخبرية212
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احمد عادل محمد شلبي20102012065العلوم الطبية المخبرية213
رفيف احمد سليمان ملكاوي20102012068العلوم الطبية المخبرية214
اميره عبد الرؤوف محمد محمد20102012073العلوم الطبية المخبرية215
وعد امجد احمد ظاھر20102012079العلوم الطبية المخبرية216
سمية محمد سھراب ممدوح االسود20102012081العلوم الطبية المخبرية217
خولة محمد سھراب االسود 20102012082العلوم الطبية المخبرية218
منار جھاد محمد زقيبه20102012084العلوم الطبية المخبرية219
سميه بسام محمد القاسم20102012085العلوم الطبية المخبرية220
محمود احمد علي الشلول20102012086العلوم الطبية المخبرية221
ندى غازي حسن لطايفه20102012087العلوم الطبية المخبرية222
يسرى عبد الكريم مصطفى بني ھليل20102012088العلوم الطبية المخبرية223
سالم غالب محمود عبد هللا الجابر20102012091العلوم الطبية المخبرية224
دانة قاھر صبحي خضر العبد هللا20102012092العلوم الطبية المخبرية225
مالك باسم محمد عويصي20102012095العلوم الطبية المخبرية226
منى ياسين محمد 20102012096العلوم الطبية المخبرية227
دانا اكرم محمد ملكاوي20102012100العلوم الطبية المخبرية228
قصي محمد مفلح الرزاقين20102012101العلوم الطبية المخبرية229
محمد خير يوسف محمدخير الحتامله20102012102العلوم الطبية المخبرية230
رند رفعة بارودي 20102012103العلوم الطبية المخبرية231
تسنيم زھير محمد ارشيدات20102012104العلوم الطبية المخبرية232
الفت محمد مصلح الشديفات20102012107العلوم الطبية المخبرية233
رزان ياسر جميل  جوابره20102012110العلوم الطبية المخبرية234
ناديا محمود محي  الدين اليحيى20102012111العلوم الطبية المخبرية235
يزن محمد حيدر  صادق محيالن20102012112العلوم الطبية المخبرية236
محمود محمد عثمان العبسي20102012115العلوم الطبية المخبرية237
نور عبدهللا نورى عبابنه20102012116العلوم الطبية المخبرية238
انمار عمر حسين بطاينه20102012118العلوم الطبية المخبرية239
ھال رزق عبد الرحمن بطاح20110012001العلوم الطبية المخبرية240
ربى جمال علي زغول20110012004العلوم الطبية المخبرية241
حنين احمد محمد الديرى20110012010العلوم الطبية المخبرية242
اسراء جودت علي فريحات20110012011العلوم الطبية المخبرية243
ھديل علي اسماعيل أبوحموده20110012013العلوم الطبية المخبرية244
رجاء شفيق محمود دبور20110012014العلوم الطبية المخبرية245
ايناس سليم مصطفى دكناش20110012015العلوم الطبية المخبرية246
جورج ريمون جورج بطشون20110012016العلوم الطبية المخبرية247
الھام محمود عبدالفتاح الطويل20110012018العلوم الطبية المخبرية248
مي زھير اعقاب العبدهللا20110012019العلوم الطبية المخبرية249
روان عبدالحكيم عبدالرحمن حبوش20110012020العلوم الطبية المخبرية250
فرح حسام سليم العطاونه20110012022العلوم الطبية المخبرية251
دعاء اكرم جميل الصالح20110012026العلوم الطبية المخبرية252
سارة عبدالستار علي أبوالعيش20110012027العلوم الطبية المخبرية253
رزان ابراھيم عيسى البستنجي20110012028العلوم الطبية المخبرية254
سحر عبدالمحسن عبدهللا الفيومي20110012029العلوم الطبية المخبرية255
ھبة سامي سليمان اللحام20110012031العلوم الطبية المخبرية256
دانيا عمر حسين ملحم20110012032العلوم الطبية المخبرية257
ھديل يوسف ابراھيم الرضوان20110012033العلوم الطبية المخبرية258
ايناس ارحيل حمد الخالدي20110012035العلوم الطبية المخبرية259
حسام خليل ابراھيم بني يونس20110012037العلوم الطبية المخبرية260
منار حسين حالحله 20110012038العلوم الطبية المخبرية261
عالء سليمان القريناوي 20110012039العلوم الطبية المخبرية262
سليم سعدو سليم سكر20110012040العلوم الطبية المخبرية263
ميسم ماھر عبدالكريم بني حمدان20110012041العلوم الطبية المخبرية264
مھى نايف عامر أبوشندي20110012042العلوم الطبية المخبرية265
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عرين علي محمد بدور20110012044العلوم الطبية المخبرية266
اسيل عايش محمود الشرمان20110012045العلوم الطبية المخبرية267
عھد طالل عبدهللا الكوفحي20110012047العلوم الطبية المخبرية268
سندس سلمان مصطفى ربابعه20110012049العلوم الطبية المخبرية269
االء نورالدين جباري 20110012051العلوم الطبية المخبرية270
اريج عصر ابراھيم القضاه20110012052العلوم الطبية المخبرية271
اروى احمد توفيق نوافله20110012053العلوم الطبية المخبرية272
مالك محمد خلف العراجنه20110012054العلوم الطبية المخبرية273
صفاء احمد محمد عنانزه20110012055العلوم الطبية المخبرية274
عبد الرقيب علي عبد هللا المزروعي20110012056العلوم الطبية المخبرية275
نور احمد خالد البقاعي20112012002العلوم الطبية المخبرية276
والء جمال عايد الزيدانين20112012003العلوم الطبية المخبرية277
سميحه كمال خميس الجزره20112012005العلوم الطبية المخبرية278
كاسب سالمة سويلم الشراري20112012009العلوم الطبية المخبرية279
روان محمد يوسف العتيبي20112012010العلوم الطبية المخبرية280
االء احمد سعيد عوده20112012011العلوم الطبية المخبرية281
رنيم قاسم محمد عوده هللا20112012014العلوم الطبية المخبرية282
كريمة جمعة عبد الكريم سلمان20112012016العلوم الطبية المخبرية283
نور عبد هللا احمد الكويتي20112012017العلوم الطبية المخبرية284
مريم حمد يوسف بورشيد20112012019العلوم الطبية المخبرية285
سارة السيد سعيد باقر علوي20112012021العلوم الطبية المخبرية286
منار جاسم محمد عليوي20112012022العلوم الطبية المخبرية287
نرجس عبد النبي مرھون الساري20112012023العلوم الطبية المخبرية288
فاطمه السيد رضا محسن شرف20112012024العلوم الطبية المخبرية289
محمد زياد سعود الزبيدى20112012027العلوم الطبية المخبرية290
تسنيم حكمت موسى الداللعه20112012029العلوم الطبية المخبرية291
احالم مازن محمود الشبول20112012033العلوم الطبية المخبرية292
اسيد عبدهللا عبدالقادر المومني20112012034العلوم الطبية المخبرية293
رنا محمد صالح ربيع20112012035العلوم الطبية المخبرية294
مصطفى محمد مصطفى المرايره20112012036العلوم الطبية المخبرية295
حنين عبد الكريم احمد عودات20112012037العلوم الطبية المخبرية296
فارس موسى عقاب مرجي20112012038العلوم الطبية المخبرية297
فاتنه وليد علي دحادحه20112012039العلوم الطبية المخبرية298
مجدولين محمد مطرود السميران20112012040العلوم الطبية المخبرية299
نرمين نايف عقل بني ھاني20112012041العلوم الطبية المخبرية300
سالم احمد عبد الرحمن الفريحات20112012042العلوم الطبية المخبرية301
لولوة محمود علي سمارة20112012043العلوم الطبية المخبرية302
والء احمد خليل السموري20112012044العلوم الطبية المخبرية303
زينب حسن عبدهللا مبارك20112012045العلوم الطبية المخبرية304
مي خالد يوسف الخوالده20112012046العلوم الطبية المخبرية305
ريفان رفيفان حسين الشوحه20112012047العلوم الطبية المخبرية306
اسالم اسماعيل فرحان عبدالعزيز20112012048العلوم الطبية المخبرية307
فخرالنساء عبدالسالم احمد الذيابات20112012049العلوم الطبية المخبرية308
رناد رياض محمد المطالقه20112012051العلوم الطبية المخبرية309
كاترين خالد محمد درابسه20112012052العلوم الطبية المخبرية310
محمد زھير شماع 20112012054العلوم الطبية المخبرية311
شيخه محمد جابر الجودر20112012055العلوم الطبية المخبرية312
حسن علي ابراھيم قمبر20112012056العلوم الطبية المخبرية313
نوف عادل يوسف يوسف العياضي20112012057العلوم الطبية المخبرية314
سيف االسالم امجد محمود الروسان20112012058العلوم الطبية المخبرية315
محمد جواد فؤاد شعبان20112012059العلوم الطبية المخبرية316
ديما عزالدين عبد السالم عبد السالم20112012061العلوم الطبية المخبرية317
والء فيصل عارف عبيدات20112012062العلوم الطبية المخبرية318
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شيماء محمد عطية فرج هللا20112012066العلوم الطبية المخبرية319
ساره ھاني صافي شوشره20112012068العلوم الطبية المخبرية320
حنين مفضي  محمد كتانه20112012069العلوم الطبية المخبرية321
داليا علي عبد العزيز طه20112012071العلوم الطبية المخبرية322
ھديل زياد نواف دوايمه20112012072العلوم الطبية المخبرية323
علي حمود مشعان المطيري20112012073العلوم الطبية المخبرية324
صبا صفوان محمد تيسير خضير20112012074العلوم الطبية المخبرية325
فلایر سالم عبدهللا حمايده20112012075العلوم الطبية المخبرية326
محمد ناصر سلمان الحليمي20112012076العلوم الطبية المخبرية327
محمود عمر محمود مساعده20112012077العلوم الطبية المخبرية328
منار احمد سالم العلي20112012078العلوم الطبية المخبرية329
مجد رياض سليمان بشابشه20112012079العلوم الطبية المخبرية330
سھاد منتصر "محمد علي" عقيالت20112012080العلوم الطبية المخبرية331
براءة ابراھيم محمد العبدالعال20112012081العلوم الطبية المخبرية332
ايات مصطفى طايل حمدان20112012084العلوم الطبية المخبرية333
ارام احمد توفيق محاسنه20112012085العلوم الطبية المخبرية334
ھدى حسام الدين محمد الحاج يونس20112012086العلوم الطبية المخبرية335
اريج خالد رجا الدلعه20112012087العلوم الطبية المخبرية336
روان عدنان موسى الجعاثين20112012088العلوم الطبية المخبرية337
نادين حسن علي العثمان20112012090العلوم الطبية المخبرية338
سجى محمد علي ھيالت20112012092العلوم الطبية المخبرية339
اروى محمد سالم مياس20112012094العلوم الطبية المخبرية340
نسرين محمد جميل الصالح20112012095العلوم الطبية المخبرية341
حسام قسيم محمد الشمري20112012096العلوم الطبية المخبرية342
ميرا سعيد عبد الرحمن شعبان20112012097العلوم الطبية المخبرية343
آالء حسين علي المقابله20112012098العلوم الطبية المخبرية344
دعاء طارق عبدالقادر بني دومي20112012099العلوم الطبية المخبرية345
عمر محمد احمد عنانزه20112012100العلوم الطبية المخبرية346
دانيه وليد محمد عسفا     20120012001العلوم الطبية المخبرية347
مجد العرب علي سليمان الزعبي20120012002العلوم الطبية المخبرية348
سماح فتحي عايد الدعمه     20120012004العلوم الطبية المخبرية349
مھا منيزل خليفه بني خالد    20120012005العلوم الطبية المخبرية350
احالم عبدالرحمن احمد أبوزيد   20120012006العلوم الطبية المخبرية351
انسام عيسى علي الصرايره     20120012007العلوم الطبية المخبرية352
مريم ابراھيم توفيق خنفر     20120012008العلوم الطبية المخبرية353
فرح ھاني عبدالكريم أبوكريم   20120012009العلوم الطبية المخبرية354
نورا معتصم عبدهللا حمد     20120012012العلوم الطبية المخبرية355
رنيم وليد احمد عوادين     20120012013العلوم الطبية المخبرية356
ايمان محمد موسى محافظه     20120012014العلوم الطبية المخبرية357
ھاله عبدالكريم محمد الشلول    20120012015العلوم الطبية المخبرية358
ثناء بسام يوسف عزايزه     20120012016العلوم الطبية المخبرية359
جمانه خالد احمد الزعبي     20120012017العلوم الطبية المخبرية360
روان محمود محمد جرادات     20120012019العلوم الطبية المخبرية361
شفاء منير جابر الجبالي     20120012020العلوم الطبية المخبرية362
دانه حازم رسمي عمر      20120012021العلوم الطبية المخبرية363
مرح حسين يوسف احمد      20120012022العلوم الطبية المخبرية364
عبير ناصر علي الرواش     20120012023العلوم الطبية المخبرية365
اسالم كمال حلمي أبوعليان    20120012024العلوم الطبية المخبرية366
مجد ياسين معروف عبدهللا    20120012025العلوم الطبية المخبرية367
براءه علي عبدهللا مصلح     20120012026العلوم الطبية المخبرية368
مرح علي حسين أبوالرب     20120012027العلوم الطبية المخبرية369
رشا محمد سليمان اجعير     20120012028العلوم الطبية المخبرية370
حنين ماھر عطا أبوعليان20120012029العلوم الطبية المخبرية371
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لميس احمد محمد عبدالعال20120012030العلوم الطبية المخبرية372
شروق خضر محمد عيسى20120012031العلوم الطبية المخبرية373
سوار بسام طنوس 20120012032العلوم الطبية المخبرية374
والء محمد احمد عبابنه     20120012033العلوم الطبية المخبرية375
اسراء زاھي حسين المعايطه    20120012034العلوم الطبية المخبرية376
سرى عمر عبدالقادر بني ارشيد   20120012035العلوم الطبية المخبرية377
سوار خالد محمد شفيق التميمي20120012036العلوم الطبية المخبرية378
ھبه سمير محمد الھوره     20120012037العلوم الطبية المخبرية379
العيناء المرضيه عبدهللا سليمان الخوالده20120012038العلوم الطبية المخبرية380
قمر محمد علي العرواني20120012039العلوم الطبية المخبرية381
ابراھيم محمد حاتم جابر ايوب20120012040العلوم الطبية المخبرية382
خالد جمال محمد الشبول20120012041العلوم الطبية المخبرية383
مريم عيد محمد الكعابنه20120012042العلوم الطبية المخبرية384
ضحى احمد ادريس الدعوم20120012043العلوم الطبية المخبرية385
عماد ھاني سارى أبورواق20120012044العلوم الطبية المخبرية386
محمد فيصل علي المومني20120012045العلوم الطبية المخبرية387
احالم ھاني سليمان جرادات20120012046العلوم الطبية المخبرية388
بلقيس محمود حماد ابو موسى20120012047العلوم الطبية المخبرية389
عاھد خالد عطيوي المساعيد20120012048العلوم الطبية المخبرية390
ايمان محمد احمد الدغش20120012049العلوم الطبية المخبرية391
محمد حافظ درويش الصالحي20120012050العلوم الطبية المخبرية392
ريما فھمي عوض حجات20120012052العلوم الطبية المخبرية393
رزان محمد امين فرحان عبيدات20120012053العلوم الطبية المخبرية394
انصاف علي محمد الزغول20120012054العلوم الطبية المخبرية395
علي حسن مريبيع الھالل20120012055العلوم الطبية المخبرية396
عرين يوسف سليمان ملكاوي     20120012056العلوم الطبية المخبرية397
يحيى زكريا عبدهللا العلي20120012057العلوم الطبية المخبرية398
جيانا تيسير ضامن عطا20120012058العلوم الطبية المخبرية399
رزان مروان عبدهللا البرقاوي20120012059العلوم الطبية المخبرية400
صفاء محمد ابراھيم الربابعه    20120012061العلوم الطبية المخبرية401
حنين عبدالكريم قاسم غرايبه20120012062العلوم الطبية المخبرية402
اسراء عبدهللا سليمان زعارير   20120012063العلوم الطبية المخبرية403
مجد حامد جابر الزيديين     20120012064العلوم الطبية المخبرية404
عال مروان محمد كناني     20120012065العلوم الطبية المخبرية405
تقى عمر احمد القضاه      20120012066العلوم الطبية المخبرية406
صبا احمد شحاده العطيه     20120012067العلوم الطبية المخبرية407
مرام حسام عبدالعزيز الكوفحي20120012068العلوم الطبية المخبرية408
نوراي قاسم محمد الشناق20120012069العلوم الطبية المخبرية409
علياء زكي أحمد آل عباس20122012001العلوم الطبية المخبرية410
دانه مؤيد واصف الشكعه20122012002العلوم الطبية المخبرية411
االء حسن لطفي الحاج صالح20122012003العلوم الطبية المخبرية412
وسن زھير محمود حسن20122012004العلوم الطبية المخبرية413
لبنى نايف عبدهللا عامر20122012005العلوم الطبية المخبرية414
االء عبد الرزاق قاسم الجلم20122012006العلوم الطبية المخبرية415
سجى انور يوسف محمود20122012009العلوم الطبية المخبرية416
ھنادي جابر عبد القادر الحميدان20122012010العلوم الطبية المخبرية417
ھبه كامل احمد بني ھاني20122012012العلوم الطبية المخبرية418
حنين خليل مصباح  حجير20122012013العلوم الطبية المخبرية419
ھال عمر خليفه العمري20122012014العلوم الطبية المخبرية420
العنود ناصر  محمد عبدهللا20122012015العلوم الطبية المخبرية421
ھديل محمد محمود المراھفه20122012016العلوم الطبية المخبرية422
كاترين ناصر محمد الجابري20122012017العلوم الطبية المخبرية423
رحمه محمد خلف عودات20122012018العلوم الطبية المخبرية424
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فاطمه علي رضي االسود20122012019العلوم الطبية المخبرية425
ربى عبدالفتاح محمد ابراھيم20122012020العلوم الطبية المخبرية426
عمر صقر مفضي عمارين20122012022العلوم الطبية المخبرية427
ريم خالد محمد قاسم20122012023العلوم الطبية المخبرية428
نور راضي احمد العتوم20122012024العلوم الطبية المخبرية429
رؤى رائد محمد أبوالحسن20122012025العلوم الطبية المخبرية430
احمد ابراھيم عبد الطوالبه20122012026العلوم الطبية المخبرية431
استبرق صبحي محمد عتوم20122012027العلوم الطبية المخبرية432
ھديل تيسير حسين محاسنه20122012028العلوم الطبية المخبرية433
ايناس وليد عوده ھمشرى20122012029العلوم الطبية المخبرية434
مجد ابراھيم علي دحادحه20122012030العلوم الطبية المخبرية435
حكمت حاتم يونس البايض20122012031العلوم الطبية المخبرية436
ياسمين احمد ابراھيم العزام20122012032العلوم الطبية المخبرية437
سجى محمد سعيد أبوالرب20122012033العلوم الطبية المخبرية438
خالد محمد أحمد بني ھاني20122012034العلوم الطبية المخبرية439
منار علي سليمان الكوري20122012035العلوم الطبية المخبرية440
ابراھيم احمد محمد بني دومي20122012036العلوم الطبية المخبرية441
نسرين يوسف عبدالفتاح داود20122012038العلوم الطبية المخبرية442
سيما نجي محمد النزال20122012039العلوم الطبية المخبرية443
ھمام محمد القناطره 20122012040العلوم الطبية المخبرية444
مرح ادريس رزق بصول20122012041العلوم الطبية المخبرية445
مرح محمد سليمان القواسمه20122012043العلوم الطبية المخبرية446
رزان جمال نھار بني سالمه20122012044العلوم الطبية المخبرية447
مرح احمد عبده الشقران20122012045العلوم الطبية المخبرية448
ھبة فوزي محمود الوقفي20122012046العلوم الطبية المخبرية449
االء عطا عبدالكريم ابوحليمه20122012047العلوم الطبية المخبرية450
سندس عادل محمد الحصان20122012048العلوم الطبية المخبرية451
عاليه بسام عقله الزغول20122012050العلوم الطبية المخبرية452
االء وائل محمد الجعبري20122012051العلوم الطبية المخبرية453
محمود عبدالمنان الزعبي 20122012053العلوم الطبية المخبرية454
تقى حسن سليمان اليوسف20122012054العلوم الطبية المخبرية455
ھيا احمد محمد ابورمان20122012055العلوم الطبية المخبرية456
ايات محمد محسن عزام20122012056العلوم الطبية المخبرية457
ايناس محمد محمود يوسف20122012058العلوم الطبية المخبرية458
ساره عبدالقادر ابراھيم 20122012059العلوم الطبية المخبرية459
حسام فراس علي عرابي20122012060العلوم الطبية المخبرية460
رشا محمد فالح الخزعلي20122012061العلوم الطبية المخبرية461
احمد باسم جاسر جمال داري20122012062العلوم الطبية المخبرية462
وعد يونس حسن ملحم20122012063العلوم الطبية المخبرية463
رزان منتصر عبداللطيف محمود20122012065العلوم الطبية المخبرية464
االء عاھد عبدالرحمن عتيلي20122012066العلوم الطبية المخبرية465
العنود محمد حسن عبيدهللا20122012067العلوم الطبية المخبرية466
علياء محمد خليل محمد مرھون20122012068العلوم الطبية المخبرية467
حوراء جابر عبد هللا البحراني20122012070العلوم الطبية المخبرية468
فاطمة عبد الشھيد جعفر الھندي20122012071العلوم الطبية المخبرية469
فاطمة امير حاجي عسكري20122012072العلوم الطبية المخبرية470
زھراء عبد هللا عبد المصطفى الطيف20122012073العلوم الطبية المخبرية471
جمانة السيدمھدي حسن علي حسن20122012075العلوم الطبية المخبرية472
فاطمة محسن يوسف علي20122012076العلوم الطبية المخبرية473
مريم طالب نعمة غلوم حسين20122012078العلوم الطبية المخبرية474
عبد هللا رياض علي العرايضة20122012079العلوم الطبية المخبرية475
دعاء  رياض حسين الصالح20122012080العلوم الطبية المخبرية476
لينا امين محمد سالمه20122012081العلوم الطبية المخبرية477
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بتول يوسف بدرى الخطيب20122012082العلوم الطبية المخبرية478
والء حامد الحريري 20122012083العلوم الطبية المخبرية479
ايمان علي عبدالرحمن المحاسنه20122012084العلوم الطبية المخبرية480
محمد يوسف صالح فريوان20122012085العلوم الطبية المخبرية481
نسيبه ايمن محمد النمر20122012086العلوم الطبية المخبرية482
ھال محمد توفيق حسين20122012087العلوم الطبية المخبرية483
رزان فاروق علي عبيدات20122012088العلوم الطبية المخبرية484
دعاء  عبد الرحمن  صادق  داوود20122012089العلوم الطبية المخبرية485
زينب احمد عباس آل ربيع20122012091العلوم الطبية المخبرية486
ايناس عثمان احمد  البصول20122012092العلوم الطبية المخبرية487
اسراء احمد محمد عياصرة20122012093العلوم الطبية المخبرية488
سحر محمود علي عبيدات20122012094العلوم الطبية المخبرية489
علي نايف علي الشمري20122012096العلوم الطبية المخبرية490
داليا  عبد الحافظ  محمد   ھاھا20122012097العلوم الطبية المخبرية491
منال  عبدهللا  محمود  جدوع 20122012098العلوم الطبية المخبرية492
عبدهللا أحمد عبدالرحمن الشمراني20122012099العلوم الطبية المخبرية493
انفال نادي عامر نصار20122012100العلوم الطبية المخبرية494
رعد صالح محمد القويفلي20122012101العلوم الطبية المخبرية495
ساره صبحي المنسي شاھين20122012102العلوم الطبية المخبرية496
اسراء احمد عباس عبدالقادر    20122012103العلوم الطبية المخبرية497
مطلق  سعد مرجي المطيري20122012105العلوم الطبية المخبرية498
اريج محمد احمد المومني20122012106العلوم الطبية المخبرية499
ضحى صباح محمد االحمد20122012107العلوم الطبية المخبرية500
حياة  ابراھيم  سليمان  حمد20122012108العلوم الطبية المخبرية501
نور  حسن  رشدي عثمان20122012109العلوم الطبية المخبرية502
عمر  مناع عبد المجيد  خمايسه20122012110العلوم الطبية المخبرية503
مجد خليل محمد يوسف20122012111العلوم الطبية المخبرية504
محمود محمد علي العثامنه20122012112العلوم الطبية المخبرية505
لميس عادل عبدهللا عودات20122012113العلوم الطبية المخبرية506
سجى فيصل محمد الذيابات20122012114العلوم الطبية المخبرية507
مريم نمر مسعود نفاع20122012115العلوم الطبية المخبرية508
اروى محمد حسن غريز20122012116العلوم الطبية المخبرية509
منال محمد حسين  الزعبي20122012118العلوم الطبية المخبرية510
سجود محمود محمد ردايده20122012119العلوم الطبية المخبرية511
ضحى عيد خليف اعنزي20122012120العلوم الطبية المخبرية512
معن قتيبه محمود اليوسف20122012121العلوم الطبية المخبرية513
معاذ عدنان حسن عتوم20122012122العلوم الطبية المخبرية514
شھد زياد جابر سريس20122012123العلوم الطبية المخبرية515
ديمه عبدالرحيم سليمان عوده هللا20122012124العلوم الطبية المخبرية516
احمد محمود علي العودات20122012125العلوم الطبية المخبرية517
ايھم فواد عبدالرحيم الدويكات20122012126العلوم الطبية المخبرية518
روان عامر علي القدومي20122012127العلوم الطبية المخبرية519
ضحى محمد فيصل الشريده20122012128العلوم الطبية المخبرية520
محمد نضال ذياب الجراح20122012129العلوم الطبية المخبرية521
ابتھال علي عبد هللا القضاه20122012130العلوم الطبية المخبرية522
دعاء محمد خير احمد عكور20122012131العلوم الطبية المخبرية523
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اديب محسن احمد ازيوت20070013033اإلسعاف والطوارئ1
احمد عليان حمد الشرعه20070013037اإلسعاف والطوارئ2
مصعب محمد رضا طبنجات20070013038اإلسعاف والطوارئ3
منتصر علي جبر النعيمات20070013040اإلسعاف والطوارئ4
ثامر محمود فندي عبيدات20070013043اإلسعاف والطوارئ5
جعفر غازي ابراھيم الخطيب20070013044اإلسعاف والطوارئ6
عمر نداء حسين العنزي20072013008اإلسعاف والطوارئ7
عبد المحسن محمد شافي العنزي20072013012اإلسعاف والطوارئ8
سلطان سليمان مياح االشجعي العنزي20072013013اإلسعاف والطوارئ9

ھاله سعود سمير الخليدان20072013016اإلسعاف والطوارئ10
مرتضى حسين عبد الوھاب السلطان20072013017اإلسعاف والطوارئ11
دانة فوزي محمود صليبيخ20072013018اإلسعاف والطوارئ12
سندس سعيد مجيد الخباز20072013019اإلسعاف والطوارئ13
فھد سالم خلف العنزي20072013020اإلسعاف والطوارئ14
حازم عدنان علي اعنيزان20072013021اإلسعاف والطوارئ15
سلطان حميد الخرو البلعاسي الرويلي20072013022اإلسعاف والطوارئ16
عبدهللا سعود احمد الرياحنة20072013023اإلسعاف والطوارئ17
وائل محمد عبد هللا العنزي20072013024اإلسعاف والطوارئ18
آيه سعيد يوسف الحموي20072013025اإلسعاف والطوارئ19
سعد سالم مطني العنزي20072013026اإلسعاف والطوارئ20
عبد العزيز رثد ساير العنزي20072013027اإلسعاف والطوارئ21
عبد المجيد عيسى سحل العنزي20072013029اإلسعاف والطوارئ22
امجد مرزوق رخاء الحسيب20072013030اإلسعاف والطوارئ23
محمد محفوظ جواد الدعلوج20072013031اإلسعاف والطوارئ24
موسى حمدان مسھوج الرويلي20072013032اإلسعاف والطوارئ25
ابراھيم احمد يوسف بني مرتضى20072013033اإلسعاف والطوارئ26
حامد صالح عقيل الغنيمي20072013034اإلسعاف والطوارئ27
عمرو عيسى محمد حكمي20072013035اإلسعاف والطوارئ28
مظفر محمد محمود بني عطا20080013022اإلسعاف والطوارئ29
ثراء احمد ابراھيم العمري20080013024اإلسعاف والطوارئ30
صالح عبدهللا محمد "الحاج ناصر"20080013026اإلسعاف والطوارئ31
سالي منير محمد عوده20080013028اإلسعاف والطوارئ32
ھشام حسن محمود بني ياسين20082013012اإلسعاف والطوارئ33
عبد المجيد حربي الشاوي الفدعاني العنزي20082013017اإلسعاف والطوارئ34
فادي عبد اللطيف عجاج العنزي20082013018اإلسعاف والطوارئ35
عبداالله محمد عبدهللا العريفي20082013020اإلسعاف والطوارئ36
عبد العزيز محمد عواد الخمشي العنزي20082013021اإلسعاف والطوارئ37
عيسى رخيص خليف العنزي20082013022اإلسعاف والطوارئ38
فاطمه فاضل فاضل محمد20082013023اإلسعاف والطوارئ39
سامي سداح مانع العنزي20082013025اإلسعاف والطوارئ40
أمل عبد المحسن علي ال مرھون20082013027اإلسعاف والطوارئ41
سعد مھيدي صالح مشوح20082013028اإلسعاف والطوارئ42
سامي عبدهللا معدي العتيبي20082013029اإلسعاف والطوارئ43
عمر محمد الفي العنزي20082013031اإلسعاف والطوارئ44
ليث حسين علي اليحيى20090013001اإلسعاف والطوارئ45
والء ابراھيم اسماعيل ابو حليوه20090013002اإلسعاف والطوارئ46
بيان عبد العزيز علي العمايره20090013004اإلسعاف والطوارئ47
مي يحيى فالح طعان20090013005اإلسعاف والطوارئ48
يوسف احمد محمد ابو الحم20090013007اإلسعاف والطوارئ49
خالد احمد علي القريشات20090013008اإلسعاف والطوارئ50
نور مصطفى محمود بني نعيم20090013009اإلسعاف والطوارئ51
حاتم محمد عبدالحليم الحوامده20090013011اإلسعاف والطوارئ52
سعاد احمد اديب الدعمي20090013013اإلسعاف والطوارئ53
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ميسم اسماعيل محمد ابو حسيان20090013014اإلسعاف والطوارئ54
بشار سليمان محمد غدايره20090013016اإلسعاف والطوارئ55
احمد مصطفي عقله الشرمان20090013018اإلسعاف والطوارئ56
اسامه ابراھيم محمد نواصره20090013019اإلسعاف والطوارئ57
غفران يونس محمود ھنانده20090013020اإلسعاف والطوارئ58
دعاء فايز عوض الخن20090013022اإلسعاف والطوارئ59
انوار محمد فالح الفوارسه20090013024اإلسعاف والطوارئ60
احمد حابس سليمان عبد القادر20090013025اإلسعاف والطوارئ61
خالد ماجد مفلح القماز20090013027اإلسعاف والطوارئ62
وفاء فوزى محمد قواسمي20090013029اإلسعاف والطوارئ63
عدي نمر علي عبدهللا20090013032اإلسعاف والطوارئ64
عبدهللا قاسم عبد هللا الجمل20090013036اإلسعاف والطوارئ65
احمد عبد السالم محمد عمرى20090013037اإلسعاف والطوارئ66
يوسف سعيد محمد ابوزعرور20090013038اإلسعاف والطوارئ67
احمد راتب حسين الزغول20090013039اإلسعاف والطوارئ68
خلدون صالح عادل الزعبي20090013040اإلسعاف والطوارئ69
محمد زكريا "محمد زھير" "الخطيب التميمي"20090013041اإلسعاف والطوارئ70
محمد حسان محمد الربيع20090013042اإلسعاف والطوارئ71
سليمان محمد سليمان العرود20090013044اإلسعاف والطوارئ72
حال فدعوس محمد طوالبه20090013045اإلسعاف والطوارئ73
رھام محمد ابراھيم الخشاشنه20090013046اإلسعاف والطوارئ74
محمد احمد محمد زيتون20090013047اإلسعاف والطوارئ75
احمد ناصر محمد "بني موسى"20090013048اإلسعاف والطوارئ76
ايه محمد مصطفى بني عيسى20090013049اإلسعاف والطوارئ77
محمد عبدالباسط احمد الخوالدة20090013050اإلسعاف والطوارئ78
عبير منتصر محمد الشرمان20090013051اإلسعاف والطوارئ79
دعاء يوسف راشد البركات20090013052اإلسعاف والطوارئ80
حامد فراج ھبو العنزي20092013001اإلسعاف والطوارئ81
حمزه حسين صقر ابو بكر20092013006اإلسعاف والطوارئ82
امجاد عبد هللا صالح محمد العيدي20092013011اإلسعاف والطوارئ83
محمد احمد عبد هللا الحجاب20092013013اإلسعاف والطوارئ84
رافت سمير محمد البشير20092013015اإلسعاف والطوارئ85
عمر محمد عبد هللا الزعبي20092013016اإلسعاف والطوارئ86
عدي سمير محمد المومني20092013017اإلسعاف والطوارئ87
ھديل فوزي محمد حديدي20092013019اإلسعاف والطوارئ88
نايف عبيد سمير العنزي20092013020اإلسعاف والطوارئ89
محمد ناصر محمد الحبالني20092013021اإلسعاف والطوارئ90
اسالم عماد احمد الخزعلي20092013022اإلسعاف والطوارئ91
فاطمه محمد سعيد ال عجيان20092013023اإلسعاف والطوارئ92
االء محمد علي الزغول20092013024اإلسعاف والطوارئ93
غادة اسماعيل محمود عوض هللا20092013026اإلسعاف والطوارئ94
عبد العزيز رخيص عويد العنزي20092013027اإلسعاف والطوارئ95
لبنه محمد سعيد المھري20092013028اإلسعاف والطوارئ96
مزيد ضيف هللا حمود الرويلي20092013029اإلسعاف والطوارئ97
صفاء محمد جمال علي  بني ارشيد20100013001اإلسعاف والطوارئ98
مريم عوده عطيه ابوعطايا20100013002اإلسعاف والطوارئ99
وعد مدلول احمد الجمل20100013003اإلسعاف والطوارئ100
ريناد محمد عبدالمجيد حبوش20100013004اإلسعاف والطوارئ101
وعد عبدالرحيم يوسف ناصر20100013005اإلسعاف والطوارئ102
اسماء عيسى عطيه القناص20100013006اإلسعاف والطوارئ103
ساره عيسى حافظ درويش20100013007اإلسعاف والطوارئ104
روان يوسف زايد ابوجنينه20100013008اإلسعاف والطوارئ105
نور ايمن علي دعسان20100013009اإلسعاف والطوارئ106
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سلسبيل خليل يوسف العجرمي20100013010اإلسعاف والطوارئ107
يزن شحاده ذيب شعيب20100013011اإلسعاف والطوارئ108
لميس ھاني خالد قواقزه20100013013اإلسعاف والطوارئ109
دعاء احمد عقاب عمايره20100013014اإلسعاف والطوارئ110
عمر علي قاسم الربابعه20100013018اإلسعاف والطوارئ111
ھاشم اشتيوي محمد الشرعه20100013019اإلسعاف والطوارئ112
سائد احمد عبدالكريم رواشده20100013021اإلسعاف والطوارئ113
سجى عمر علي صفوري20100013023اإلسعاف والطوارئ114
عدي كايد احمد الكساسبه20100013025اإلسعاف والطوارئ115
صھيب مصطفى عبد الحميد البعل20100013026اإلسعاف والطوارئ116
حنان نايف سليمان الحلو20100013027اإلسعاف والطوارئ117
ليث عبدالكريم صالح العبويني20100013028اإلسعاف والطوارئ118
انوار محمود توفيق حجازى20100013029اإلسعاف والطوارئ119
مامون محمد سالمه الخرابشه20102013001اإلسعاف والطوارئ120
محمد قاسم محمد الجنايده20102013002اإلسعاف والطوارئ121
احمد علي سليمان ابو العدس20102013003اإلسعاف والطوارئ122
حسن جروح حسن  البلوي20102013004اإلسعاف والطوارئ123
مجد علي عبدهللا بني سلمان20102013005اإلسعاف والطوارئ124
احمد محمود احمد الصراوي20102013007اإلسعاف والطوارئ125
غيث عبد المنعم عبد الرحمن الغرايبة20102013008اإلسعاف والطوارئ126
رامي سھير حنوت 20102013013اإلسعاف والطوارئ127
خالد مرزوق صبح ابو عاشور20102013016اإلسعاف والطوارئ128
احمد فواز محمد  النصيرات20102013018اإلسعاف والطوارئ129
نعيم عويض فالح المطيري20102013019اإلسعاف والطوارئ130
ربيع علي محمد ھوساوي20102013020اإلسعاف والطوارئ131
ليلى منصور صالح سالط20102013022اإلسعاف والطوارئ132
وائل عطاهللا حضرم العنزي20102013023اإلسعاف والطوارئ133
نواف قاسم تركي الشعالن20102013024اإلسعاف والطوارئ134
محمود سليمان درويش الحنيطي20102013025اإلسعاف والطوارئ135
ابراھيم سالم محمد  المومني20102013026اإلسعاف والطوارئ136
محمود احمد محمود المومني20102013027اإلسعاف والطوارئ137
محمد ابراھيم محمد العطيوي20102013028اإلسعاف والطوارئ138
محمد فوزات عبد هللا الصمادي20102013029اإلسعاف والطوارئ139
مصطفى عبد القادر احمد ابوشريعة20102013030اإلسعاف والطوارئ140
محمود قاسم محمد الدرابسه20102013031اإلسعاف والطوارئ141
مريم حسن عبدالعزيز جواد20102013032اإلسعاف والطوارئ142
وصال سامي محمود عبد ربه20102013035اإلسعاف والطوارئ143
ھيفاء احمد عبدالرحمن السباح20110013002اإلسعاف والطوارئ144
سجود محمود توفيق حجازى20110013005اإلسعاف والطوارئ145
سوزان محمد عاطف يوسف20110013007اإلسعاف والطوارئ146
ربا باسم يوسف غانم20110013009اإلسعاف والطوارئ147
عمار بسام عبدالرحمن الربابعه20110013011اإلسعاف والطوارئ148
مالك خالد علي صفورى20110013012اإلسعاف والطوارئ149
فداء سمير حمد سويركي20110013013اإلسعاف والطوارئ150
ياسمين محمد يحيى الجوھري20110013015اإلسعاف والطوارئ151
ھداية حسين سليمان حراحشة20110013016اإلسعاف والطوارئ152
سجى احمد داود داود20110013017اإلسعاف والطوارئ153
زينب عماد عيسى العدره20110013022اإلسعاف والطوارئ154
مؤيد محمد محمود زعبي20110013024اإلسعاف والطوارئ155
بدر عايد عبدهللا الكوره20110013025اإلسعاف والطوارئ156
محمود زھير عبدالفتاح السرابطه20110013026اإلسعاف والطوارئ157
حمزة محمد يعقوب حجير20110013027اإلسعاف والطوارئ158
ايمان محمد موسى أبورياله20110013028اإلسعاف والطوارئ159
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عمر غالب محمد مقابله20110013029اإلسعاف والطوارئ160
حال خالد محمد سليم20110013031اإلسعاف والطوارئ161
ھال تيسير محمود حتامله     20110013032اإلسعاف والطوارئ162
سھى عاطف بدر البطاينه20110013033اإلسعاف والطوارئ163
امجاد عبد العزيز سعيد الغريافي20112013002اإلسعاف والطوارئ164
محمد فايز محمد عبيدات20112013003اإلسعاف والطوارئ165
نايف قالط شعير العنزي20112013004اإلسعاف والطوارئ166
عبدهللا احمد علي مستريحي20112013005اإلسعاف والطوارئ167
زكريا علي محمد بني عطا20112013008اإلسعاف والطوارئ168
فھد حسن علي الصمادي20112013009اإلسعاف والطوارئ169
جابر احمد حسن الكندري20112013012اإلسعاف والطوارئ170
مصطفى محمد مصطفى المصاروه20112013013اإلسعاف والطوارئ171
متعب عطاهللا صالح العنزي20112013016اإلسعاف والطوارئ172
علي ياسين عبد الغني الجعافره20112013017اإلسعاف والطوارئ173
محمد احمد موسى الخاليله20112013018اإلسعاف والطوارئ174
محمد فتح هللا علي العالية20112013019اإلسعاف والطوارئ175
احمد عزيز سليمان عالن20112013020اإلسعاف والطوارئ176
سلطان مناطح محمد العنزي20112013022اإلسعاف والطوارئ177
احمد مازن عبدهللا مقدادي20112013024اإلسعاف والطوارئ178
محمد فضل محمد الشوملي20112013026اإلسعاف والطوارئ179
محمد ناصر محمود الذيب20112013027اإلسعاف والطوارئ180
نادر فياض عايد الشرفات20112013029اإلسعاف والطوارئ181
لبنى سمير حمد الشوبكي20112013031اإلسعاف والطوارئ182
مشعل محمد عوض العنزي20112013035اإلسعاف والطوارئ183
عبد العزيز محمد تركي الشعالن20112013037اإلسعاف والطوارئ184
فدوى حسين مھدي الجفال20112013040اإلسعاف والطوارئ185
محمد عناد عايد العنزي20112013042اإلسعاف والطوارئ186
وعد علي عبدهللا الشياب     20120013001اإلسعاف والطوارئ187
ميسم محمد احمد القضاه     20120013003اإلسعاف والطوارئ188
بيسان عادل توفيق بو زبيد    20120013006اإلسعاف والطوارئ189
لينا كمال صالح الظھيرات     20120013007اإلسعاف والطوارئ190
دعاء بسام حسن السايح     20120013008اإلسعاف والطوارئ191
ابراھيم سليمان ابراھيم الشرع   20120013009اإلسعاف والطوارئ192
ياسمين سليمان محمود عبدالجواد   20120013012اإلسعاف والطوارئ193
ايه محمد حمد القدرى      20120013013اإلسعاف والطوارئ194
دانا قاسم عبد عبابنه20120013014اإلسعاف والطوارئ195
االء جمال حسين الجدوع     20120013015اإلسعاف والطوارئ196
نور احمد عمر الخضور      20120013020اإلسعاف والطوارئ197
مھا ايمن خيرو المعاني     20120013021اإلسعاف والطوارئ198
محمد محمود سرور معابره20120013022اإلسعاف والطوارئ199
زينب عوض محمد الزغول     20120013024اإلسعاف والطوارئ200
معتصم مثقال حسن عرايشي     20120013026اإلسعاف والطوارئ201
ھادي محمد حسين الزغول     20120013027اإلسعاف والطوارئ202
ايمن زياد احمد العدوان20120013028اإلسعاف والطوارئ203
احمد منيف محمد ابو دقه20120013029اإلسعاف والطوارئ204
ورود سليمان علي الدويكات20120013030اإلسعاف والطوارئ205
احمد بسام عبدهللا مومني20120013031اإلسعاف والطوارئ206
ريما فراس يوسف الصمادى     20120013032اإلسعاف والطوارئ207
علي باسم علي المومني20120013033اإلسعاف والطوارئ208
معاذ حمد حرب المواجده20122013001اإلسعاف والطوارئ209
ابراھيم عقاب ابراھيم الطل20122013002اإلسعاف والطوارئ210
احمد رشاد  سراج عجيمي20122013004اإلسعاف والطوارئ211
جبار فالح جبار الخذامي20122013007اإلسعاف والطوارئ212
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فاطمة محمد سعيد المھري20122013008اإلسعاف والطوارئ213
يقين زكي   علي  الشانبه 20122013014اإلسعاف والطوارئ214
اياس عبدهللا راضي العنزي20122013015اإلسعاف والطوارئ215
عبدهللا فتحي علي الشانبه20122013016اإلسعاف والطوارئ216
راكان عليان حميدي العنزي20122013017اإلسعاف والطوارئ217
منتظر عبد القادر موسى  البالدي20122013019اإلسعاف والطوارئ218
حازم خالد محمد حسن20122013020اإلسعاف والطوارئ219
حسين عبدهللا حسن القضاه20122013022اإلسعاف والطوارئ220
رزان فؤاد نعيم صالح20122013023اإلسعاف والطوارئ221
منتظر سلمان عبدهللا المادح20122013024اإلسعاف والطوارئ222
عاطف بسام محمد العتوم20122013025اإلسعاف والطوارئ223
الوليد علي حسين ال قفله20122013026اإلسعاف والطوارئ224
حيدر عبد الجليل حسن ھزيم20122013027اإلسعاف والطوارئ225
عايد محمد عوض العنزي20122013028اإلسعاف والطوارئ226
عالء ھايل حسين خفاجة20122013029اإلسعاف والطوارئ227
خالد  عبدهللا حسن آل ربح20122013030اإلسعاف والطوارئ228
زھراء أحمد بدر ال شبيب20122013031اإلسعاف والطوارئ229
احمد ثابت احمد الرشيد20122013032اإلسعاف والطوارئ230
علي عبدهللا ناجي مصلح20122013033اإلسعاف والطوارئ231
يعقوب عبدهللا  علي الحمر20122013034اإلسعاف والطوارئ232
ابراھيم صالح ابراھيم الرميحي20122013035اإلسعاف والطوارئ233
خالد صالح جدعان العنزي20122013036اإلسعاف والطوارئ234
وليد  منصور  ھايف العتيبي20122013037اإلسعاف والطوارئ235
عبدهللا فھاد الفي الحربي20122013038اإلسعاف والطوارئ236
ضاري مشعان عبدهللا الخالدي20122013039اإلسعاف والطوارئ237
عبدالعزيز حسين رجاء العنزي20122013040اإلسعاف والطوارئ238
محمد محمود  شكري  سليمان 20122013041اإلسعاف والطوارئ239
دانا صالح سالم عبيدات20122013043اإلسعاف والطوارئ240
لينا فتحي حسين أبوازبيد20122013044اإلسعاف والطوارئ241
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ليلى محمد حسين الصليلي20042014018تكنولوجيا األشعة1
دولت كامل عبدالسالم العرود20050014086تكنولوجيا األشعة2
رھام شفيق شوكت بني سعيد20060014028تكنولوجيا األشعة3
حسن علي عبد هللا العقيلي20062014023تكنولوجيا األشعة4
ماھر ابراھيم محمود الطراونه20062014024تكنولوجيا األشعة5
احمد ھندي عويد بني خالد20062014025تكنولوجيا األشعة6
عبد الجليل حسين عبد هللا الوباري20072014037تكنولوجيا األشعة7
ايمان عاطف ذيب حراحشة20072014047تكنولوجيا األشعة8
لين موفق احمد الرواشده20080014006تكنولوجيا األشعة9

ھبه علي حسن ابوھند20080014021تكنولوجيا األشعة10
يوسف خالد ابو غوش 20080014032تكنولوجيا األشعة11
ريما محمد محمود عبيدات20082014022تكنولوجيا األشعة12
عبد المجيد عبد المحسن عبد المجيد العبد اللطيف20082014032تكنولوجيا األشعة13
نور ھشام يوسف شعبان20082014037تكنولوجيا األشعة14
حنان امين محمد ابو شقرة20082014043تكنولوجيا األشعة15
علي عبدهللا محمد البويدي20082014045تكنولوجيا األشعة16
جمانه عبد الكريم علي بني حمدان20090014002تكنولوجيا األشعة17
شيماء عبد الكريم محمود المخادمه20090014003تكنولوجيا األشعة18
تسنيم وليد على مريان20090014004تكنولوجيا األشعة19
سجى محمد سليم الصمادي20090014006تكنولوجيا األشعة20
ھديل عمر عبدالعزيز الھامي20090014007تكنولوجيا األشعة21
ھدى حسن حسين قوقزه20090014008تكنولوجيا األشعة22
سھاد منصور حسين العمر20090014009تكنولوجيا األشعة23
ورود احمد سليم الصمادي20090014010تكنولوجيا األشعة24
عبير عبدالمطلب محمد بني يونس20090014012تكنولوجيا األشعة25
االء نصر انور البطاينه20090014013تكنولوجيا األشعة26
شروق ذوقان محمد الغرايبه20090014017تكنولوجيا األشعة27
ايناس احمد محمد المفلح20090014018تكنولوجيا األشعة28
يزن محمد خير باكير باكير20090014019تكنولوجيا األشعة29
امال محمود محمد الغرايبه20090014022تكنولوجيا األشعة30
والء ناصر سليمان بني نصر20090014023تكنولوجيا األشعة31
بثينه عبدهللا محمد الجراح20090014025تكنولوجيا األشعة32
والء ذيب محمد القواسمه20090014026تكنولوجيا األشعة33
عريب شريف محمد البكار20090014027تكنولوجيا األشعة34
والء منصور محمد عتوم20090014028تكنولوجيا األشعة35
اماندا ابراھيم محمد بني مفرج20090014030تكنولوجيا األشعة36
عھود زياد عبدهللا المجذوب20090014032تكنولوجيا األشعة37
سيف مازن حسن عبيدات20090014034تكنولوجيا األشعة38
اكتمال عيد محمد مبارك20090014035تكنولوجيا األشعة39
اماني علي احمد بني علي20090014036تكنولوجيا األشعة40
صفاء محمود علي عنانزه20090014037تكنولوجيا األشعة41
ھيا محمود حسين الغرام20090014042تكنولوجيا األشعة42
صفاء كامل مصطفى بني صالح20090014043تكنولوجيا األشعة43
اسالم عبدهللا محمد الفريحات20090014044تكنولوجيا األشعة44
ساره محمود حسني بلعاوى20090014045تكنولوجيا األشعة45
االء محمد مفلح احمد20090014048تكنولوجيا األشعة46
منى محمد سالمه السويطي20090014050تكنولوجيا األشعة47
بالغ علي احمد علي20090014051تكنولوجيا األشعة48
اسراء احمد صابر الدبيج20090014053تكنولوجيا األشعة49
ابتسام محمد نصر محمد20090014054تكنولوجيا األشعة50
محمد صبري دحلة 20090014059تكنولوجيا األشعة51
احمد خالد ابو الھيجا 20090014060تكنولوجيا األشعة52
لؤي ياسين مصطفى حميدات20090014063تكنولوجيا األشعة53
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عبد هللا محمد عبد هللا خصاونه20090014064تكنولوجيا األشعة54
نواش محمد نواش المومني20090014067تكنولوجيا األشعة55
بھاء صدقي سليمان عبيدات20090014068تكنولوجيا األشعة56
نعيم سھيل قرواني 20090014069تكنولوجيا األشعة57
اسامه رياض برھان عبد هللا20090014070تكنولوجيا األشعة58
االء محمد سليمان فرحان20090014072تكنولوجيا األشعة59
ماھر سليمان يوسف رشايده20090014073تكنولوجيا األشعة60
رعد مصطفى عيسى القضاه20090014076تكنولوجيا األشعة61
احمد مطيع محمد فريحات20090014077تكنولوجيا األشعة62
عدي كامل عبد القادر المقداد20090014078تكنولوجيا األشعة63
ھبه اسعود طراد العطيه20090014079تكنولوجيا األشعة64
فيصل محمد ابوليل 20090014080تكنولوجيا األشعة65
زينب احمد شاكر ھقيان20090014081تكنولوجيا األشعة66
محمد احمد اسحق الشمايله20090014082تكنولوجيا األشعة67
بدر معاضب الربعي الرويلي20092014004تكنولوجيا األشعة68
امل سمير محمود صالح20092014006تكنولوجيا األشعة69
كوثر صادق السيد علي علوي20092014011تكنولوجيا األشعة70
زينب منصور عبد الوھاب مرھون20092014012تكنولوجيا األشعة71
ديما سمير فايز قطينة20092014015تكنولوجيا األشعة72
ربى فتحي سعيد سعيد20092014020تكنولوجيا األشعة73
خلود محمد علي ابو خيط20092014028تكنولوجيا األشعة74
عبد هللا يحيى عبد الرحمن عبابنه20092014029تكنولوجيا األشعة75
خالد الفي عواد الشرعه20092014031تكنولوجيا األشعة76
افنان علي محمد المسند20092014032تكنولوجيا األشعة77
وعد عوض خالد ابو راس20092014033تكنولوجيا األشعة78
سمر عبد هللا حمدي غزالن20092014034تكنولوجيا األشعة79
معاذ عبد الرحمن صديق الفتني20092014037تكنولوجيا األشعة80
خالد عبد العزيز عبد الرحمن الزھراني20092014038تكنولوجيا األشعة81
سعيد احمد سعيد زراري20092014039تكنولوجيا األشعة82
احمد نواف بدارنة 20092014040تكنولوجيا األشعة83
عمار زياد ابو ناجي 20092014041تكنولوجيا األشعة84
رفيدة جاسم حسين رضي20092014042تكنولوجيا األشعة85
سعود حميد محمد الرشيدي20092014045تكنولوجيا األشعة86
سمير سعيد سالم الجھني20092014047تكنولوجيا األشعة87
ھاشم سعود محمد علي اللبون20092014054تكنولوجيا األشعة88
براء امجد صبحي حطاب20092014056تكنولوجيا األشعة89
ناجي جمال ناجي الناجي20092014057تكنولوجيا األشعة90
فاطمه طارق مصطفى تايه20092014058تكنولوجيا األشعة91
والء عمر ابراھيم عبيدات20092014059تكنولوجيا األشعة92
رزان محمود حسين البطاينه20100014001تكنولوجيا األشعة93
شذى يحيى نوري البواعنه20100014002تكنولوجيا األشعة94
نور نسيم محمود العياصره20100014003تكنولوجيا األشعة95
نسيبه سليم يوسف عبابنه20100014004تكنولوجيا األشعة96
سھاد زيدون سليم الحمدان20100014005تكنولوجيا األشعة97
جاكلين محمود مصطفى ابوسمره20100014006تكنولوجيا األشعة98
شذى يوسف ابراھيم الخطيب20100014007تكنولوجيا األشعة99
ريم مفيد علي بواعنه20100014009تكنولوجيا األشعة100
عال عاطف علي الخصاونه20100014010تكنولوجيا األشعة101
اكرام منيزل خليفه بني خالد20100014011تكنولوجيا األشعة102
منار عزام سليمان مقابله20100014012تكنولوجيا األشعة103
عمار انور خالد عقالت20100014013تكنولوجيا األشعة104
نسيبه فوزي احمد العرود20100014014تكنولوجيا األشعة105
اسراء ھاني محمود بني نصر20100014015تكنولوجيا األشعة106
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رغد وفيق علي مقابله20100014018تكنولوجيا األشعة107
خزاما وليد عبدهللا طوالبه20100014019تكنولوجيا األشعة108
بشرى كامل علي عتوم20100014020تكنولوجيا األشعة109
االء جالل عبدالعزيز العليمي20100014021تكنولوجيا األشعة110
فاديه احمد ھالل الصباحين20100014022تكنولوجيا األشعة111
منار يوسف عبدالرحمن العنانزه20100014023تكنولوجيا األشعة112
افنان محمد خالد عواد20100014026تكنولوجيا األشعة113
حنان محمد مفلح عثامنه20100014027تكنولوجيا األشعة114
غدير احمد علي الصعوب20100014028تكنولوجيا األشعة115
عاليه محمد احمد الحراحشه20100014029تكنولوجيا األشعة116
ھناء ابراھيم احمد العمري20100014030تكنولوجيا األشعة117
دينا علي ناجي عبدالرحيم20100014031تكنولوجيا األشعة118
منتصر سعد منصور الھنداوي20100014032تكنولوجيا األشعة119
احمد كمال سامي المومني20100014035تكنولوجيا األشعة120
احمد فواز محمد مومني20100014036تكنولوجيا األشعة121
ھيا مصطفى موسى جرادات20100014037تكنولوجيا األشعة122
صالح ابراھيم صادق عنتر20100014038تكنولوجيا األشعة123
سرين علي محمد المومني20100014039تكنولوجيا األشعة124
عبد هللا احمد محمد البشير20100014040تكنولوجيا األشعة125
عمرو حسين علي غباشنه20100014042تكنولوجيا األشعة126
محمد يوسف خلف الجدوع20100014043تكنولوجيا األشعة127
يحيى عبدالرحمن محمد ابوغزله20100014044تكنولوجيا األشعة128
حسن حسين احمد البزور20100014046تكنولوجيا األشعة129
ميس حسني محمد الھزيم20100014051تكنولوجيا األشعة130
محمد زيد محمد عنانبه20100014052تكنولوجيا األشعة131
معاويه عبدالكريم عواد الزواھره20100014054تكنولوجيا األشعة132
رامز بشارة خيو 20100014055تكنولوجيا األشعة133
معتصم محمد محمود طلول20100014056تكنولوجيا األشعة134
شيراز نادر ابراھيم 20100014057تكنولوجيا األشعة135
رجاء محمد صالح نوافله20100014058تكنولوجيا األشعة136
عبد الرحمن شالش خضر الخالدي20100014060تكنولوجيا األشعة137
عرين علي سالم خطاطبه20100014062تكنولوجيا األشعة138
عبير ابراھيم منديل عتوم20100014063تكنولوجيا األشعة139
دعاء بالل صالح قواقنه20100014064تكنولوجيا األشعة140
حنين ارشيد محمد مستريحي20102014007تكنولوجيا األشعة141
محمد يوسف سليمان الحربي20102014011تكنولوجيا األشعة142
خالد غزاي حطاب الحربي20102014012تكنولوجيا األشعة143
حمد حمود حمد السرور20102014015تكنولوجيا األشعة144
عالء محمد محمود طوالبه20102014016تكنولوجيا األشعة145
مبارك عطا حضرم العنزي20102014017تكنولوجيا األشعة146
بركات محمد عرسان الحوري20102014018تكنولوجيا األشعة147
مھند حسين عبد هللا رشيدات20102014019تكنولوجيا األشعة148
مھا عادل عبدالكريم عدس20102014023تكنولوجيا األشعة149
ھديل موسى ناصر حتامله20102014025تكنولوجيا األشعة150
احمد عبدالمجيد محمد الجراح20102014026تكنولوجيا األشعة151
اسماء علي موسى شطناوي20102014027تكنولوجيا األشعة152
نواف حسين نواف المومني20102014028تكنولوجيا األشعة153
انوار صالح عيسى الجمل20102014029تكنولوجيا األشعة154
عبير محمد قدري عبدالرحيم منصور20102014030تكنولوجيا األشعة155
عرين محمد احمد مناصره20102014033تكنولوجيا األشعة156
وائل سعود عبدالرحيم االمام20102014035تكنولوجيا األشعة157
عبيدة وليد ابراھيم الردايده20102014039تكنولوجيا األشعة158
عبدهللا علي عبدهللا النجراني20102014041تكنولوجيا األشعة159
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خالد ناصر ضيف هللا االخرش20102014042تكنولوجيا األشعة160
اسامه حمد احمد جعفري20102014043تكنولوجيا األشعة161
شريم صالح احمد ال قفله20102014044تكنولوجيا األشعة162
ضحى جھاد عبد الفتاح الجنازره20102014045تكنولوجيا األشعة163
براء خالد عبدالكريم القضاه20102014046تكنولوجيا األشعة164
رؤى ماھر محمد علي خريم20102014047تكنولوجيا األشعة165
دانا طارق محمد الحايك20102014049تكنولوجيا األشعة166
ضياء ياسين محمد ابو حرب20102014050تكنولوجيا األشعة167
دانيا عبد هللا محمود بني ھاني20102014051تكنولوجيا األشعة168
رنا غسان سميح شوملي20110014001تكنولوجيا األشعة169
ميمونه أحمد خالد مطر20110014002تكنولوجيا األشعة170
ھدى ياسر محمد الدرابسه20110014003تكنولوجيا األشعة171
انوار عماد عبدالرحمن عنانزه20110014004تكنولوجيا األشعة172
ميس ابراھيم محمد الشمري20110014005تكنولوجيا األشعة173
بتول محمد ريحان الشرمان20110014006تكنولوجيا األشعة174
شيماء عبدهللا حامد الشرمان20110014008تكنولوجيا األشعة175
عيسى محمد احمد فريوان20110014010تكنولوجيا األشعة176
فاطمه محمد احمد عقيالن20110014011تكنولوجيا األشعة177
ھديل صالح يوسف زريقات20110014012تكنولوجيا األشعة178
سنال احمد محمد طوالبه20110014014تكنولوجيا األشعة179
اسيل محمد مصطفى الشويات20110014015تكنولوجيا األشعة180
آيه محمود يوسف مقبل20110014017تكنولوجيا األشعة181
اسراء بكر محمد البطيحه20110014018تكنولوجيا األشعة182
وجدان فواز فايز الذيب20110014021تكنولوجيا األشعة183
اسماء رائد مثقال الذيب20110014023تكنولوجيا األشعة184
رواء علي مصطفى خطاطبه20110014024تكنولوجيا األشعة185
ايات محمد عبدالكريم أبوكف20110014025تكنولوجيا األشعة186
منار مكازي احمد القرعان20110014026تكنولوجيا األشعة187
ھديل ساطي محمد الغوادره20110014027تكنولوجيا األشعة188
اسراء ھشام صالح ابوالرب20110014028تكنولوجيا األشعة189
ھديل فؤاد عارف ابو حردان20110014029تكنولوجيا األشعة190
مجد زيد خلف مھنا20110014030تكنولوجيا األشعة191
روان موفق ضيف هللا البطاينه20110014031تكنولوجيا األشعة192
عرين حسان احمد الجبالي20110014032تكنولوجيا األشعة193
غيداء ابراھيم محمد شويات20110014033تكنولوجيا األشعة194
نور احمد محمود مريان20110014035تكنولوجيا األشعة195
انصاف عمر عبدالحافظ المبارك20110014036تكنولوجيا األشعة196
االء عماد صالح الظاھر20110014037تكنولوجيا األشعة197
بلقيس علي ابراھيم الياسين20110014038تكنولوجيا األشعة198
رزان راشد حسن الراشد20110014039تكنولوجيا األشعة199
ايات علي محمود عنانزه20110014040تكنولوجيا األشعة200
حذيفة خالد محمود عبد النبي20110014043تكنولوجيا األشعة201
دنيا غسان راشد 20110014044تكنولوجيا األشعة202
محمد سليم ابو يونس 20110014045تكنولوجيا األشعة203
بيان قاسم محمد ابوليمون20110014047تكنولوجيا األشعة204
معاذ محمد حلمي الحالحله20110014048تكنولوجيا األشعة205
عبد هللا عيد ابو عشيبة 20110014049تكنولوجيا األشعة206
دعاء احمد محمود فريوان20110014050تكنولوجيا األشعة207
محمد جاسر ابن براري20110014051تكنولوجيا األشعة208
شوكت كمال علي ابو خيط20110014052تكنولوجيا األشعة209
ثامر سند غياض العون20110014053تكنولوجيا األشعة210
علي نبيل محمد الشامان20110014054تكنولوجيا األشعة211
ھشام فتحي محمد بني اسماعيل20110014055تكنولوجيا األشعة212
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مالك عادل محمد الدويك20110014056تكنولوجيا األشعة213
محمد فيصل عبدهللا أبوعبيله20110014057تكنولوجيا األشعة214
ايه عيسى علي الشرمان20110014058تكنولوجيا األشعة215
اسامه زيد فيصل بطاينه20110014059تكنولوجيا األشعة216
فادي حسيب ابو واصل 20110014060تكنولوجيا األشعة217
ديما احمد عبدالكريم ابوعين20112014001تكنولوجيا األشعة218
الحسن علي محمد عدوان20112014002تكنولوجيا األشعة219
خالد وائل محمد الحسيني20112014005تكنولوجيا األشعة220
اسامه عبد الكريم فالح قاسم20112014007تكنولوجيا األشعة221
اثير محمد خطيب 20112014008تكنولوجيا األشعة222
محمد يونس علي جھماني20112014009تكنولوجيا األشعة223
مالك سعد محمد القحطاني20112014011تكنولوجيا األشعة224
تركي سعود سليم االحمدي20112014014تكنولوجيا األشعة225
محمد دحيم مناحي القحطاني20112014015تكنولوجيا األشعة226
سعاد حردان عبود علي20112014016تكنولوجيا األشعة227
خالد معيوف داود المحمد20112014017تكنولوجيا األشعة228
مريم محمد عبدالرحمن زينل20112014018تكنولوجيا األشعة229
ابرار مكي سلمان مكي20112014019تكنولوجيا األشعة230
زينب فيصل احمد المسترشد20112014020تكنولوجيا األشعة231
فاطمه عبد هللا مھنا الشايجي20112014021تكنولوجيا األشعة232
سارة رياض علي العرايضة20112014022تكنولوجيا األشعة233
ھادي زھير اسحق حداد20112014023تكنولوجيا األشعة234
زينب علي ابراھيم يوسف20112014025تكنولوجيا األشعة235
قصي نزيه غازي الحتامله20112014026تكنولوجيا األشعة236
سند احمد تركي الروسان20112014027تكنولوجيا األشعة237
فيروز صابر حسين محمد20112014028تكنولوجيا األشعة238
زينب محمد سعد العبدي20112014030تكنولوجيا األشعة239
دعاء محمد جميل احمد الظاھر20112014031تكنولوجيا األشعة240
منال علي عبدهللا بركات20112014032تكنولوجيا األشعة241
نيفين محمد نجيب محمد عزمي المحتسب20112014033تكنولوجيا األشعة242
محمد احمد سعيد المصري20112014034تكنولوجيا األشعة243
قصي محمد خير ظاھر الرفاعي20112014035تكنولوجيا األشعة244
أنس محمد أحمد شھاب20112014037تكنولوجيا األشعة245
محمد مصطفى محمد منصور20112014039تكنولوجيا األشعة246
محمد صالح عبد الكريم بني عيسى20112014041تكنولوجيا األشعة247
محمد علي عبد السالم بني عيسى20112014042تكنولوجيا األشعة248
ھديل مروان نايف عبابنه20112014043تكنولوجيا األشعة249
عبد العزيز جمعه عوض العنزي20112014045تكنولوجيا األشعة250
رائد مروان حسين عبيدات20112014048تكنولوجيا األشعة251
غيداء محمد عبد العزيز محمود20112014052تكنولوجيا األشعة252
ايمان عبد هللا صديق العوضي20112014053تكنولوجيا األشعة253
نور احمد محمد الغرير20112014054تكنولوجيا األشعة254
حفصه اسماعيل عبدي حسن20112014055تكنولوجيا األشعة255
محمود رائد ناصر الرشدان20112014057تكنولوجيا األشعة256
سالم سامح حسن الخوالده20112014061تكنولوجيا األشعة257
احمد محمد سالم الصغير20112014063تكنولوجيا األشعة258
مروه موسى عبد هللا حجي20112014064تكنولوجيا األشعة259
سيرين نظام محمد بشير20112014065تكنولوجيا األشعة260
ندى عبدالعزيز علي الوادي20112014066تكنولوجيا األشعة261
ايلي ابراھيم عراف 20112014067تكنولوجيا األشعة262
انس عطيوي محمد  الرويلي20112014069تكنولوجيا األشعة263
الياس سميح سالمه 20112014071تكنولوجيا األشعة264
نسرين ابراھيم احمد السراج20112014072تكنولوجيا األشعة265
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عايشة محمد موسى العموش20112014073تكنولوجيا األشعة266
محمود حسن محمد الفندي20112014074تكنولوجيا األشعة267
عمران محمد القاسم 20112014075تكنولوجيا األشعة268
علي محمود احمد بني ھاني20112014077تكنولوجيا األشعة269
ريمي يوسف محمد عالونه20112014078تكنولوجيا األشعة270
اشواق احمد ابراھيم خليفه20112014079تكنولوجيا األشعة271
خليل عماد خليل عسفا20112014080تكنولوجيا األشعة272
سميره وليد علي القضاه20112014081تكنولوجيا األشعة273
شروق حسن محمد الصالح20112014082تكنولوجيا األشعة274
سماح عبدهللا حمدي بني عامر    20120014001تكنولوجيا األشعة275
مجد محمد محمود الذيابات20120014002تكنولوجيا األشعة276
عمر فارس احمد الشيخ حسن     20120014003تكنولوجيا األشعة277
ايه شھاب ياسين شھابات     20120014004تكنولوجيا األشعة278
اسماء فارس علي السخني     20120014006تكنولوجيا األشعة279
سوزان سالم محمد عيال سلمان    20120014007تكنولوجيا األشعة280
وسن تيسير حامد العبادله     20120014008تكنولوجيا األشعة281
وفاء سليمان محمد أبوصالح    20120014009تكنولوجيا األشعة282
ھنادي عماد علي الصمادى     20120014010تكنولوجيا األشعة283
دنيا موفق محمود أبوصبيح    20120014011تكنولوجيا األشعة284
ربى يحيى محمود البرجكلي     20120014012تكنولوجيا األشعة285
ھدايه حسين محمد الغرايبه    20120014013تكنولوجيا األشعة286
ثروت عادل عبدالھادى الخطاطبه   20120014014تكنولوجيا األشعة287
حسناء سليم ابراھيم سماره    20120014015تكنولوجيا األشعة288
اماني محمد عبدهللا النمراوى   20120014016تكنولوجيا األشعة289
انتصار حسن احمد القضاه     20120014017تكنولوجيا األشعة290
رقيه محمد مصطفى فريحات     20120014018تكنولوجيا األشعة291
اسالم تركي عبدهللا الشرع    20120014019تكنولوجيا األشعة292
دانا رائد صالح محمد صالح20120014020تكنولوجيا األشعة293
تقوى اياد موسى جرادات     20120014023تكنولوجيا األشعة294
ھال محمد عيسى القواسمه     20120014024تكنولوجيا األشعة295
ايه عبدالكريم حسن جراح20120014025تكنولوجيا األشعة296
مريم عبداالله صالح طبيشات    20120014026تكنولوجيا األشعة297
دالل ابراھيم احمد عبدالباقي    20120014027تكنولوجيا األشعة298
شروق احمد حمد الليمون     20120014029تكنولوجيا األشعة299
رغد فيصل حسن البدارين     20120014030تكنولوجيا األشعة300
اسيل عايد سيار بني خالد     20120014032تكنولوجيا األشعة301
ھيا محمد خلف بني سليم     20120014033تكنولوجيا األشعة302
دانا محمد عويد بني خالد     20120014034تكنولوجيا األشعة303
فاطمة علي صالح بردويل     20120014035تكنولوجيا األشعة304
علي عبدالكريم احمد جرادات    20120014036تكنولوجيا األشعة305
ديما عبدهللا محمد علعالي    20120014037تكنولوجيا األشعة306
رزان احسان علي رواشده     20120014038تكنولوجيا األشعة307
قمر محمد محمود القضاه     20120014039تكنولوجيا األشعة308
ھديل عوني علي عمايره     20120014040تكنولوجيا األشعة309
لينه جمال فريج عثمان     20120014041تكنولوجيا األشعة310
غيث تيسير محمد الصقر     20120014042تكنولوجيا األشعة311
رازي جمال نصار 20120014044تكنولوجيا األشعة312
مرح زياد عايد الربيع20120014045تكنولوجيا األشعة313
احسان علي  احمد الرفاعي20120014046تكنولوجيا األشعة314
حسن عبدهللا سالم خريسات20120014047تكنولوجيا األشعة315
والء محمد احمد شھاب20120014048تكنولوجيا األشعة316
ابراھيم ھاشم ابراھيم عيسى20120014049تكنولوجيا األشعة317
طارق عبدالسالم ذياب 20120014050تكنولوجيا األشعة318



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

سلسبيال ابراھيم امين العرود20120014051تكنولوجيا األشعة319
سھى ماجد محمد المعايطه20120014052تكنولوجيا األشعة320
لمى احمد تركي ابوكايد20120014053تكنولوجيا األشعة321
محمد مصطفى حمد الخزاعلة20120014054تكنولوجيا األشعة322
ايھم حنا عرطول 20120014055تكنولوجيا األشعة323
ھبه حسين طالب العبدالرزاق20120014056تكنولوجيا األشعة324
ايناس بسام طعمه الزغول20120014057تكنولوجيا األشعة325
دعاء عمر محمد الخطاطبه20120014058تكنولوجيا األشعة326
احمد منور نھار الحموري20120014059تكنولوجيا األشعة327
احمد ابراھيم محمود الدويكات20120014060تكنولوجيا األشعة328
ياسمين امين موسى محاسنه20120014062تكنولوجيا األشعة329
عبدهللا محمد ابراھيم الردايده20120014063تكنولوجيا األشعة330
ضحى محمد صالح بني الدومي20120014064تكنولوجيا األشعة331
ثائر محمد حسني طيفور     20120014065تكنولوجيا األشعة332
دعاء محمد علي الشرمان20120014067تكنولوجيا األشعة333
اميمه خالد سليمان نوافله    20120014069تكنولوجيا األشعة334
عالء ميالد مواسي 20120014070تكنولوجيا األشعة335
عبد الملك مروان موسى سنجق20122014001تكنولوجيا األشعة336
حمزه  عادل  محمد شلبي20122014002تكنولوجيا األشعة337
ايمان احمد عمر  تركاي20122014003تكنولوجيا األشعة338
ريان عبداللطيف براك الحرازي20122014005تكنولوجيا األشعة339
دينا حسام عبداللطيف بني سالم20122014006تكنولوجيا األشعة340
اسراء بسام كامل عرابي20122014007تكنولوجيا األشعة341
مناور محمد مناور القرعان20122014008تكنولوجيا األشعة342
حنين حمدان قبيل الخالدي20122014011تكنولوجيا األشعة343
احمد عاطف بدر البطاينه20122014012تكنولوجيا األشعة344
ملك نعمان محمود نعمان20122014014تكنولوجيا األشعة345
سامح محمد رومي اللطايفه20122014015تكنولوجيا األشعة346
اسامة نبيل احمد الزغل20122014016تكنولوجيا األشعة347
نور عبدالناصر محمد سرحان20122014017تكنولوجيا األشعة348
خليل عماد خليل العليمي20122014019تكنولوجيا األشعة349
تبارك رياض محمد القضاه20122014020تكنولوجيا األشعة350
محمد محمود عوض أبوھالل20122014021تكنولوجيا األشعة351
رزان نزار احمد الزغل20122014022تكنولوجيا األشعة352
فاطمه قاسم محمد أبودلو20122014023تكنولوجيا األشعة353
لمى مصطفى عبدهللا القضاه20122014024تكنولوجيا األشعة354
طارق اياد موسى جرادات20122014025تكنولوجيا األشعة355
رناد خالد مصطفى الصالح20122014027تكنولوجيا األشعة356
عيسى محمد شفيق السوقي20122014028تكنولوجيا األشعة357
محمود نشأت محمود أبوالعوف20122014029تكنولوجيا األشعة358
بھيج ناجح احمد ابوشرخ20122014030تكنولوجيا األشعة359
دانيا رياض محمد خصاونه20122014031تكنولوجيا األشعة360
عنان محمد حمزه مناصره20122014032تكنولوجيا األشعة361
اليزابيث صالح عبدهللا غرايبه20122014034تكنولوجيا األشعة362
محمد عبد هللا  فواز العمري20122014035تكنولوجيا األشعة363
فيصل سليم البلوشي 20122014036تكنولوجيا األشعة364
ايمان منصور احمد منصور20122014037تكنولوجيا األشعة365
فاطمه جعفر جاسم شعبان20122014040تكنولوجيا األشعة366
سرى نواف محمد النعيمي20122014041تكنولوجيا األشعة367
ايناس سيمون عبليني 20122014042تكنولوجيا األشعة368
ضياء الدين رافع محمد العيسى20122014043تكنولوجيا األشعة369
ريما جمال محمد الصالح20122014044تكنولوجيا األشعة370
عبدهللا قيس عبدهللا الزغول20122014045تكنولوجيا األشعة371



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

عبدهللا رشيد علي الفارس20122014046تكنولوجيا األشعة372
وعد ماجد خليل حمدان20122014047تكنولوجيا األشعة373
فاطمه ابراھيم موسى الزغول20122014048تكنولوجيا األشعة374
مريم ابراھيم احمد شويات20122014049تكنولوجيا األشعة375
انس ابراھيم محمود الجربي20122014050تكنولوجيا األشعة376
ريم  عبدالعزيز سمير الشنطي20122014051تكنولوجيا األشعة377
انس خالد محمد عبادي20122014052تكنولوجيا األشعة378
ليث مشرف راجح الدويكات20122014053تكنولوجيا األشعة379
دانيا سامح غصاب أبودلو20122014054تكنولوجيا األشعة380
رأفت وفا غازي ابو الرب20122014055تكنولوجيا األشعة381
مھا محمد سالمه السويطي20122014056تكنولوجيا األشعة382
ابتھال خالد موسى العثامنه20122014057تكنولوجيا األشعة383
ھشام حمد ابو شلظم 20122014059تكنولوجيا األشعة384
آيات محمد صادق قاسم20122014060تكنولوجيا األشعة385
عاھد مدحت ابو الطيف 20122014061تكنولوجيا األشعة386
فارس فايق محمود البدور20122014062تكنولوجيا األشعة387
سوزان احمد يوسف علي20122014063تكنولوجيا األشعة388
اياد حبيب هللا  20122014064تكنولوجيا األشعة389
رمزي  محمد  خليل  جمعه20122014065تكنولوجيا األشعة390
عمار مشھور محمد العمري20122014066تكنولوجيا األشعة391
لورنس اسامة  قسيس 20122014067تكنولوجيا األشعة392
سائد فوزى حسن كليب20122014068تكنولوجيا األشعة393
اشرف كمال احمد البدارنه20122014069تكنولوجيا األشعة394
مؤيد احمد صالح الشياب20122014070تكنولوجيا األشعة395
شيماء عصمت حسن عبدالقادر20122014071تكنولوجيا األشعة396
احمد عادل احمد ابولباد20122014072تكنولوجيا األشعة397
اسراء حيدر محمد الصمادي20122014073تكنولوجيا األشعة398
احمد زكي محمود درادكه20122014074تكنولوجيا األشعة399



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

روان احمد موسى النوتي20070015002السمع والنطق/سمع1
انوار محمد حسن بني سعيد20070015015السمع والنطق/سمع2
والء عارف محمود ابوسيف20080015001السمع والنطق/سمع3
لؤي حسين شاكر الشالبنه20080015018السمع والنطق/سمع4
روان محمد حسين البشايره20080015019السمع والنطق/سمع5
ساجده ناجح سوقي ابوسعدي20082015002السمع والنطق/سمع6
انوار محمد قاسم مروان20090015001السمع والنطق/سمع7
ايه احمد محمود الدومي20090015003السمع والنطق/سمع8
فرح عمر عبد الغني طلفاح20090015004السمع والنطق/سمع9

احالم منير رفيفان الھناده20090015005السمع والنطق/سمع10
روان محمد صالح الزطميه20090015006السمع والنطق/سمع11
نسيبه سلطان ممدوح البطاينه20090015010السمع والنطق/سمع12
ميس منتصر احمد الشباطات20090015012السمع والنطق/سمع13
مريم نظمي عوض منسي20090015015السمع والنطق/سمع14
نانسي احمد محمد الجراح20090015016السمع والنطق/سمع15
ديما فارس جميل ابو عابد20090015017السمع والنطق/سمع16
منار عمر حسين الصمادي20090015019السمع والنطق/سمع17
الحارث محمد ذيب حسين20090015022السمع والنطق/سمع18
محمد عبدالمجيد خلف شرمان20090015024السمع والنطق/سمع19
رنا حسن محمد الجراح20090015025السمع والنطق/سمع20
بھجت محمد عبدالحفيظ العزام20090015026السمع والنطق/سمع21
حنان حمد مصباح حمد20090015028السمع والنطق/سمع22
اسالم تيسير محمد الشرمان20090015031السمع والنطق/سمع23
جھان عبدهللا محمد الزغول20090015034السمع والنطق/سمع24
شريھان عادل محمدعلي الفاعور20090015035السمع والنطق/سمع25
مجد خالد صالح كساسبه20090015036السمع والنطق/سمع26
اسراء محمد احمد الدھون20090015039السمع والنطق/سمع27
ابتسام علي محمود الخرفان20100015001السمع والنطق/سمع28
اسماء محمد احمد الصمادي20100015002السمع والنطق/سمع29
سناء محمد موسى "بني عمر"20100015003السمع والنطق/سمع30
اسراء عمر حسن دردور20100015005السمع والنطق/سمع31
سيف الدين رياض علي بني عطا20100015006السمع والنطق/سمع32
احمد جميل حسن الخالد20100015008السمع والنطق/سمع33
ميساء ھاني ذيب الحوراني20100015010السمع والنطق/سمع34
نور حسين محمد ھالل20100015012السمع والنطق/سمع35
رازي ماھر حسني غياظة20102015003السمع والنطق/سمع36
آالء حسام محمد أبوراس20110015002السمع والنطق/سمع37
رغد عدنان محمد ابوملحم20110015004السمع والنطق/سمع38
رنيم حسين محمد البندقجي20110015005السمع والنطق/سمع39
محمد صالح سالم جرادات20110015006السمع والنطق/سمع40
خوزاما صالح عبده رواشده20110015007السمع والنطق/سمع41
روان محمد علي العلوى20110015010السمع والنطق/سمع42
مالك ابراھيم ياسين الطاھات20112015004السمع والنطق/سمع43
شھد بسام عارف عبيدات     20120015001السمع والنطق/سمع44
بتول محمد جبر الصمادى     20120015002السمع والنطق/سمع45
حنين سليم داود المرافي     20120015003السمع والنطق/سمع46
آيه محمود عبدهللا العمري    20120015004السمع والنطق/سمع47
بتول احمد توفيق أبوشھاب    20120015007السمع والنطق/سمع48
غدير خالد سليمان ابوالسكر    20120015008السمع والنطق/سمع49
ھال وليد حامد ابراھيم     20120015009السمع والنطق/سمع50
سجى جميل حسن الوديان20120015011السمع والنطق/سمع51
رنا ادم صالح الصياحين20120015012السمع والنطق/سمع52
صفاء زياد عبدهللا العمرى    20120015013السمع والنطق/سمع53
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بيان نايف اسعد فريج      20120015014السمع والنطق/سمع54
سجى وليد نمر الخضر20122015001السمع والنطق/سمع55
حنين زھير فايز فارس20122015002السمع والنطق/سمع56



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

تھاني وجيه احمد يونس20070016019السمع والنطق/نطق1
شذى قسيم محمد سالمه20070016037السمع والنطق/نطق2
النا علي سليم مومني20072016004السمع والنطق/نطق3
انتصار محمد مصطفى اطحيمر20080016005السمع والنطق/نطق4
سعاد احمد عبدالكريم الشديفات20080016021السمع والنطق/نطق5
حال خالد سعيد حالوه20082016001السمع والنطق/نطق6
ھناء عبدهللا جبارين 20082016002السمع والنطق/نطق7
اميره صالح الصانع 20082016003السمع والنطق/نطق8
اسراء عبدالكريم خضر عواوده20082016004السمع والنطق/نطق9

امل عادل علي زايد20090016001السمع والنطق/نطق10
ساندي انيس يوسف الشحادات20090016002السمع والنطق/نطق11
براءه حسين احمد مشعل20090016005السمع والنطق/نطق12
نادين صبحي محمد علي العوادين20090016006السمع والنطق/نطق13
نيفين منذر اصف التل20090016007السمع والنطق/نطق14
رزان محمد احمد بني عيسى20090016008السمع والنطق/نطق15
عاتكه امين فندي مومني20090016010السمع والنطق/نطق16
ربى بسام عبدالرحيم عبد الرحمن20090016011السمع والنطق/نطق17
حال فيصل احمد الشرع20090016012السمع والنطق/نطق18
ساجده راتب محمود دراوشه20090016016السمع والنطق/نطق19
بيان فخرى عبده رواشده20090016017السمع والنطق/نطق20
محمد حسين عبدالرحيم الصمادي20090016018السمع والنطق/نطق21
غدير عبدالرزاق عبدالكريم الزيادات20090016021السمع والنطق/نطق22
االء صالح يوسف العمصي20090016025السمع والنطق/نطق23
مالك محمد حسين غرايبه20090016026السمع والنطق/نطق24
اسراء حسن عبدالرحمن نصار20090016027السمع والنطق/نطق25
عائشه محمد عقله بني حمد20090016028السمع والنطق/نطق26
نجد حافظ طه الخطيب20090016029السمع والنطق/نطق27
والء محمد شفيق ابراھيم20090016030السمع والنطق/نطق28
عبد العزيز سامي احمد المنيص20090016031السمع والنطق/نطق29
مثنى محمود صدقي الخصاونه20090016032السمع والنطق/نطق30
دعاء محمود احمد بني عيسى20100016001السمع والنطق/نطق31
االء وجيه احمد يونس20100016003السمع والنطق/نطق32
سعاد بشير محمود الرويضان20100016007السمع والنطق/نطق33
ديما علي محمد الرواشده20100016008السمع والنطق/نطق34
ايه خالد يوسف الھرفي20100016009السمع والنطق/نطق35
نازك يوسف عبدالحافظ الدالبيح20100016010السمع والنطق/نطق36
ربى محمد علي احمد البطوش20100016011السمع والنطق/نطق37
سھام محمد نبيل احسان الطوقتلي20102016006السمع والنطق/نطق38
اخالص عزمي سعيد حماشا20110016001السمع والنطق/نطق39
لوريانا محمد علي ايوب20110016002السمع والنطق/نطق40
شفاء احمد عيسى الترك20110016003السمع والنطق/نطق41
مادلين راشد حسين بني عطا20110016004السمع والنطق/نطق42
مريم يوسف محمد عياصره20110016005السمع والنطق/نطق43
فرح امجد علي المغايره20110016006السمع والنطق/نطق44
اسراء خلف احمد ابوالعسل20110016007السمع والنطق/نطق45
بتول رايق محمد الجبور20110016008السمع والنطق/نطق46
انعام عمر ابراھيم النمروطي20110016009السمع والنطق/نطق47
رحمه نصار شحاده عمر20110016010السمع والنطق/نطق48
تماضر صالح محمد الدويكات20110016011السمع والنطق/نطق49
صابرين عمر ضيف هللا المومني20110016013السمع والنطق/نطق50
ايالف منصور محمد أبوخضير20110016014السمع والنطق/نطق51
ساجده حسن محمد القاسم20110016015السمع والنطق/نطق52
روال جھاد عبدالحميد المومني20110016016السمع والنطق/نطق53
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ھيا امين ابراھيم قمر     20120016004السمع والنطق/نطق54
انوار زھير محمد بني اسماعيل    20120016005السمع والنطق/نطق55
انوار عمر غازى الطرابشه     20120016006السمع والنطق/نطق56
وسام زياد عبدالرحمن عربلي    20120016007السمع والنطق/نطق57
رايه محمد مرعي القرعان     20120016008السمع والنطق/نطق58
ھديل احمد عبدالجبار زيت     20120016010السمع والنطق/نطق59
انسام عمر علي الصمادى20122016001السمع والنطق/نطق60
اخالص  عبد الرحمن موسى الحسيني20122016002السمع والنطق/نطق61
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احمد رفاعي احمد الرفاعي20060051052تكنولوجيا صناعة األسنان1
محمد حسين محمود البلوي20062051031تكنولوجيا صناعة األسنان2
ھديل بسام محمد خشان20062051041تكنولوجيا صناعة األسنان3
حمزة مصطفى عبدالمحسن الحويكم20062051045تكنولوجيا صناعة األسنان4
حسان حسين حسونه الداشر20070051045تكنولوجيا صناعة األسنان5
اسامه راغب جميل بطه20070051053تكنولوجيا صناعة األسنان6
ھاجر سمير محمد العيد الدوسري20072051024تكنولوجيا صناعة األسنان7
صھيب سمير يوسف االلفي20072051026تكنولوجيا صناعة األسنان8
عيد صالح كامل الخزاعله20072051046تكنولوجيا صناعة األسنان9

مجدي محمد سليم الجرايدة20080051026تكنولوجيا صناعة األسنان10
احمد خالد مرزوق المساعيد20080051028تكنولوجيا صناعة األسنان11
محمد حسن احمد الھزايمه20080051029تكنولوجيا صناعة األسنان12
عائشه حسن محمد االيوب20080051030تكنولوجيا صناعة األسنان13
مأمون عبدربه يوسف المومني20080051032تكنولوجيا صناعة األسنان14
مجلي محمد مجلي الدحيم20080051038تكنولوجيا صناعة األسنان15
توفيق حمدان ابو قويدر 20082051004تكنولوجيا صناعة األسنان16
منى منذر حسن الكردي20082051008تكنولوجيا صناعة األسنان17
عماد ياسر مسعود عمر20082051010تكنولوجيا صناعة األسنان18
ايمان ابراھيم قاسم عبدالكريم20082051015تكنولوجيا صناعة األسنان19
زينب جعفر محمد عبد هللا آل حماد20082051019تكنولوجيا صناعة األسنان20
ياسر منيف سند الغبيوي العتيبي20082051024تكنولوجيا صناعة األسنان21
رشاد شابور احمد الزاھر20082051034تكنولوجيا صناعة األسنان22
ھاشم محمد خلف عبد هللا تميمي20082051036تكنولوجيا صناعة األسنان23
زكريا عبدالحميد موسى القيسي20082051037تكنولوجيا صناعة األسنان24
مروه مھنا سعيد الماحوزي20082051038تكنولوجيا صناعة األسنان25
غدير جعفر محمد آل حماد20082051040تكنولوجيا صناعة األسنان26
حفصه غازي احمد الكركي20082051041تكنولوجيا صناعة األسنان27
علياء كمال سلمان الزواد20082051042تكنولوجيا صناعة األسنان28
رزان باسم محمد الوھيبي20090051001تكنولوجيا صناعة األسنان29
لينا صقر محمود حسن20090051002تكنولوجيا صناعة األسنان30
دانا جمال محمد حسن20090051007تكنولوجيا صناعة األسنان31
االء علي احمد ابو زيد20090051008تكنولوجيا صناعة األسنان32
سالم عبدالرحيم يوسف ناصر20090051010تكنولوجيا صناعة األسنان33
يعقوب جميل احمد العبادى20090051011تكنولوجيا صناعة األسنان34
نور شكر احمد عتيلي20090051013تكنولوجيا صناعة األسنان35
بيان عصام حامد عبيدات20090051014تكنولوجيا صناعة األسنان36
اسالم خالد محمد الصمادى20090051015تكنولوجيا صناعة األسنان37
آالء محمد فتحي ابو عيشة20090051016تكنولوجيا صناعة األسنان38
احمد عطا محمد امارة20090051017تكنولوجيا صناعة األسنان39
مالك امين رشيد ابو حجر20090051019تكنولوجيا صناعة األسنان40
والء احمد رضوان المومني20090051022تكنولوجيا صناعة األسنان41
آثار محمد علي ابو عبيله20090051024تكنولوجيا صناعة األسنان42
محمد علي حسن المومني20090051025تكنولوجيا صناعة األسنان43
محمد بسام محمد خطايبه20090051028تكنولوجيا صناعة األسنان44
سناء تيسير عبدالقادر الصباغ20090051029تكنولوجيا صناعة األسنان45
سراب بالل شاكر المومني20090051032تكنولوجيا صناعة األسنان46
احمد ايوب احمد الذيابات20090051033تكنولوجيا صناعة األسنان47
بھاء عبد هللا محمد جرادات20090051034تكنولوجيا صناعة األسنان48
وسام اكرم محمود فريحات20090051035تكنولوجيا صناعة األسنان49
تسنيم فاعور خازر الذيب20090051039تكنولوجيا صناعة األسنان50
عباده علي عايد القيسي20090051042تكنولوجيا صناعة األسنان51
عال عدنان سالم الحوراني20090051044تكنولوجيا صناعة األسنان52
روان نورس عبد االغوات20090051045تكنولوجيا صناعة األسنان53
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رنا عادل موسى مومني20090051046تكنولوجيا صناعة األسنان54
احمد عبدالرؤوف علي الصمادي20090051048تكنولوجيا صناعة األسنان55
محمد يحيى حافظ مصلح عدس20092051003تكنولوجيا صناعة األسنان56
وسام نبيل عيسى محمد النجار20092051008تكنولوجيا صناعة األسنان57
ثابت سميح محمود ابو صفيه20092051009تكنولوجيا صناعة األسنان58
جوانا بكر فائق حدادين20092051013تكنولوجيا صناعة األسنان59
مھند محمد احمد حمدان20092051018تكنولوجيا صناعة األسنان60
ثائر فايز خميس ابو خشب20092051019تكنولوجيا صناعة األسنان61
مؤيد عبدالحليم عبدالفتاح المھيرات20092051021تكنولوجيا صناعة األسنان62
سھيله عوده محمد الھالالت20092051022تكنولوجيا صناعة األسنان63
عزام عصام عزام عبد الجواد20092051024تكنولوجيا صناعة األسنان64
محمد خضر محمد ابو ثريا20092051025تكنولوجيا صناعة األسنان65
محمد يوسف ابو رستم 20092051028تكنولوجيا صناعة األسنان66
عبد هللا موسى سواعد 20092051029تكنولوجيا صناعة األسنان67
تقوى حسن محمد القاسم20092051031تكنولوجيا صناعة األسنان68
رازان فوزي عبدالرحيم حوامده20092051037تكنولوجيا صناعة األسنان69
االء حسن احمد مشعل20092051038تكنولوجيا صناعة األسنان70
حنين رياض احمد الجريري20092051040تكنولوجيا صناعة األسنان71
معاذ اكرم عبد الرحمن الخطيب20092051042تكنولوجيا صناعة األسنان72
نور قصي عبد الغفور الراوي20092051043تكنولوجيا صناعة األسنان73
عدي ياسر علي المومني20092051044تكنولوجيا صناعة األسنان74
والء حسني محمد علي حمد20092051045تكنولوجيا صناعة األسنان75
لما ذوقان عيسى مصالحه20100051001تكنولوجيا صناعة األسنان76
سكينه عادل عفيف عبدالكريم20100051002تكنولوجيا صناعة األسنان77
محمد علي خليفه الدلوع20100051003تكنولوجيا صناعة األسنان78
ھبه نضال عبدالكريم عبدالرحمن20100051006تكنولوجيا صناعة األسنان79
حنين لؤي عبداللطيف الصالح20100051009تكنولوجيا صناعة األسنان80
راوند امجد احمد القيام20100051010تكنولوجيا صناعة األسنان81
فاطمه احمد اجود الشرع20100051011تكنولوجيا صناعة األسنان82
فداء اسامه خليل جبر20100051012تكنولوجيا صناعة األسنان83
اسراء عمار فايز العزام20100051013تكنولوجيا صناعة األسنان84
صفاء سعود حسن الزغول20100051014تكنولوجيا صناعة األسنان85
صابرين جمال محمد غرايبه20100051015تكنولوجيا صناعة األسنان86
سيرين احسان صبحي ابوطالب20100051018تكنولوجيا صناعة األسنان87
دعاء علي محمد عاصي20100051020تكنولوجيا صناعة األسنان88
حنين محمد احمد بني ملحم20100051021تكنولوجيا صناعة األسنان89
وسيم راتب ابو بكر 20100051028تكنولوجيا صناعة األسنان90
احمد كامل احمد العمري20100051029تكنولوجيا صناعة األسنان91
ماجد جمال عبد الفتاح العمله20100051030تكنولوجيا صناعة األسنان92
حسين احمد حسين الذيابات20100051032تكنولوجيا صناعة األسنان93
وسام عاطف محمد الصمادي20100051033تكنولوجيا صناعة األسنان94
سھاد احمد محمد عنانزه20100051034تكنولوجيا صناعة األسنان95
فاديا عبدالكريم اغزاوى غريز20100051035تكنولوجيا صناعة األسنان96
عبدهللا محمد زكريا  عبدهللا  شريم20100051037تكنولوجيا صناعة األسنان97
اسيل ناجح محمد المحاسنه20100051038تكنولوجيا صناعة األسنان98
زين محمد علي باھارون20102051001تكنولوجيا صناعة األسنان99
يوسف جھاد عبد الحميد شويكي20102051002تكنولوجيا صناعة األسنان100
محمد عوني خطيب 20102051003تكنولوجيا صناعة األسنان101
مصطفى عبد الرحمن عبد الرزاق بارودي20102051007تكنولوجيا صناعة األسنان102
سلسبيل نبيل صالح صالح20102051008تكنولوجيا صناعة األسنان103
محمد جمال محمد القاضي20102051010تكنولوجيا صناعة األسنان104
براءه سالم اليوسف القضاه20102051011تكنولوجيا صناعة األسنان105
فرح خميس عمر ابوسحاب20102051012تكنولوجيا صناعة األسنان106
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محمد فالح عيسى المعايعه20102051014تكنولوجيا صناعة األسنان107
عواد صالح عواد العموش20102051015تكنولوجيا صناعة األسنان108
وليد حمدان عبدالرحمن جابر20102051019تكنولوجيا صناعة األسنان109
االء علي حمدان القضاه20102051020تكنولوجيا صناعة األسنان110
محمد شعيب وريور الرشيدي20102051022تكنولوجيا صناعة األسنان111
اسراء محمد عطيه عالونه20102051026تكنولوجيا صناعة األسنان112
حسن عبد الھادي حسن ابو معيلق20102051027تكنولوجيا صناعة األسنان113
ھيا راضي محمد بني سعيد20102051029تكنولوجيا صناعة األسنان114
دانيا نصر احمد الموسى20102051030تكنولوجيا صناعة األسنان115
ابراھيم ضيف هللا مصطفى الوقفي20102051031تكنولوجيا صناعة األسنان116
اسيل نبيل شحاده باولو20110051001تكنولوجيا صناعة األسنان117
اياد زيد بركات شطناوى20110051002تكنولوجيا صناعة األسنان118
خلود محمد عليان عكاشه20110051003تكنولوجيا صناعة األسنان119
ھبه واصف محمود عمايره20110051007تكنولوجيا صناعة األسنان120
ھديل امين حسن عالونه20110051008تكنولوجيا صناعة األسنان121
ذكرى تيسير حامد العبادله20110051011تكنولوجيا صناعة األسنان122
اماني محمد احمد الصمادي20110051012تكنولوجيا صناعة األسنان123
تماره حلمى عادل سباعنه20110051013تكنولوجيا صناعة األسنان124
عبير محمد علي ربابعه20110051014تكنولوجيا صناعة األسنان125
حنين عامر محمد امين القيسي20110051015تكنولوجيا صناعة األسنان126
ريناد ھشام مصطفى ملحم20110051016تكنولوجيا صناعة األسنان127
ساره رجا حسين عساف20110051017تكنولوجيا صناعة األسنان128
شھد احسان احمد دغلس20110051018تكنولوجيا صناعة األسنان129
ساره عدنان روبين عساف20110051024تكنولوجيا صناعة األسنان130
حازم خالد محمود خالف20110051036تكنولوجيا صناعة األسنان131
مجد فايز حسن ابو العدس20110051037تكنولوجيا صناعة األسنان132
ساجده فيصل عزت النعامنه20110051039تكنولوجيا صناعة األسنان133
احمد كمال عبدهللا العمري20110051040تكنولوجيا صناعة األسنان134
اسالم محمد امين احمد المومني20110051041تكنولوجيا صناعة األسنان135
صبا عوني عبدالرحمن حمدان20110051043تكنولوجيا صناعة األسنان136
مالك علي احمد ابوخميس20110051044تكنولوجيا صناعة األسنان137
زيد محمد حسين المحاسنه20110051045تكنولوجيا صناعة األسنان138
سالم وليد محمد الشقران20110051046تكنولوجيا صناعة األسنان139
عامر صالح بديوي شلول20110051047تكنولوجيا صناعة األسنان140
رؤى طالل رشيد الشلول20110051048تكنولوجيا صناعة األسنان141
اسامه نجيب محمود عمرى20110051049تكنولوجيا صناعة األسنان142
محمد علي محمد عبيدات20110051050تكنولوجيا صناعة األسنان143
طه صالح الدين طه الصباغ20112051001تكنولوجيا صناعة األسنان144
ايمن جريس ابو شقاره 20112051003تكنولوجيا صناعة األسنان145
عبد الرحمن طلب رجا زنيط20112051004تكنولوجيا صناعة األسنان146
عبد الرحمن جبريل عبدالرحمن العمور20112051005تكنولوجيا صناعة األسنان147
ھديل كمال فارس الشريف20112051006تكنولوجيا صناعة األسنان148
عماد نورالدين محمد روض20112051009تكنولوجيا صناعة األسنان149
نعيم صالح اغباريه 20112051012تكنولوجيا صناعة األسنان150
عبد الرحيم سامر عبدالرحيم عبدهللا20112051013تكنولوجيا صناعة األسنان151
عمار احمد ابراھيم ارشيدات20112051015تكنولوجيا صناعة األسنان152
ساره عمار كايد العمري20112051017تكنولوجيا صناعة األسنان153
دينا طلعات ابراھيم شناعه20112051018تكنولوجيا صناعة األسنان154
محمد خليل محمود جرن20112051022تكنولوجيا صناعة األسنان155
براء منير اسعد جنزير20112051023تكنولوجيا صناعة األسنان156
عرين ابراھيم حسن زايد20112051024تكنولوجيا صناعة األسنان157
ايھاب حسين عبداللطيف الديك20112051025تكنولوجيا صناعة األسنان158
احسان علي محمد ھوساوي20112051027تكنولوجيا صناعة األسنان159
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براءه محمد حسن ابوراشد20112051028تكنولوجيا صناعة األسنان160
سامر جودت حاج 20112051029تكنولوجيا صناعة األسنان161
محمد احمد يوسف العباده20120051003تكنولوجيا صناعة األسنان162
االء ياسين ابراھيم عبابنه20120051004تكنولوجيا صناعة األسنان163
ھديل محمد خلف أبوغزال20120051005تكنولوجيا صناعة األسنان164
ريم ابراھيم سامي االيوب     20120051007تكنولوجيا صناعة األسنان165
غنى محمود محمد المالعبه     20120051008تكنولوجيا صناعة األسنان166
قاسم محمد احمد السميرات     20120051009تكنولوجيا صناعة األسنان167
منى محمود احمد مھداوى20120051011تكنولوجيا صناعة األسنان168
ريم علي عبدالكريم الجمال    20120051012تكنولوجيا صناعة األسنان169
رونق احمد محمد بني عطا     20120051013تكنولوجيا صناعة األسنان170
عبير متعب عبدهللا الذنيبات    20120051015تكنولوجيا صناعة األسنان171
الشيماء باسم عبداللطيف الغزاوى   20120051017تكنولوجيا صناعة األسنان172
شادي خالد حسين جياب      20120051020تكنولوجيا صناعة األسنان173
رؤى صالح عيد الخالدي     20120051023تكنولوجيا صناعة األسنان174
عشتار قاسم عبدهللا الز عبي20120051025تكنولوجيا صناعة األسنان175
نرجس نضال حاتم ميتاني20120051026تكنولوجيا صناعة األسنان176
راويه قاسم عبدربه مھيدات20120051028تكنولوجيا صناعة األسنان177
ھبه حسين عبدهللا القضاه20120051029تكنولوجيا صناعة األسنان178
يزن ماجد عاشور الحايك20120051030تكنولوجيا صناعة األسنان179
سند عدنان حسن ابو بكر20120051031تكنولوجيا صناعة األسنان180
سليمان زھير فالح السالم20120051033تكنولوجيا صناعة األسنان181
احمد جمعه محمد العيسى20120051034تكنولوجيا صناعة األسنان182
قصي عطيه خالد حميدات20120051035تكنولوجيا صناعة األسنان183
ليث يوسف سالم الرواشده20120051036تكنولوجيا صناعة األسنان184
عبدهللا عمر عبدهللا باوزير20120051038تكنولوجيا صناعة األسنان185
سامي زايد عبد الرحمن بركه20120051039تكنولوجيا صناعة األسنان186
ماريه احمد محمد الصمادى20120051040تكنولوجيا صناعة األسنان187
نرجس لؤي محمدفخري بني عيسى20120051041تكنولوجيا صناعة األسنان188
ريان بسام ابراھيم الرشدان20120051042تكنولوجيا صناعة األسنان189
وجيه فواز وجيه 20120051043تكنولوجيا صناعة األسنان190
محمود خالد محمود الزعبي20120051044تكنولوجيا صناعة األسنان191
عائشه ناصر منصور عبيدات20120051045تكنولوجيا صناعة األسنان192
فرح ندى محمد العمرات     20120051046تكنولوجيا صناعة األسنان193
عرين عبدهللا محمد القضاه    20120051047تكنولوجيا صناعة األسنان194
رزان محمد خلف العمرى20120051048تكنولوجيا صناعة األسنان195
زياد خالد احمد الشرايعه     20120051049تكنولوجيا صناعة األسنان196
ساره بسام اسماعيل خشاشنه    20120051050تكنولوجيا صناعة األسنان197
لميس بسام محمد محمد20122051001تكنولوجيا صناعة األسنان198
ناصر نبيل خيري جزماوي20122051002تكنولوجيا صناعة األسنان199
جمال رزق هللا جمال ابريك20122051004تكنولوجيا صناعة األسنان200
اصاله نعيم علي المناور20122051006تكنولوجيا صناعة األسنان201
عبد الرحمن ابراھيم عبد الرحمن الحسن20122051009تكنولوجيا صناعة األسنان202
ماجد مروان رفيق االعرج20122051011تكنولوجيا صناعة األسنان203
محمد كمال علي زھران20122051012تكنولوجيا صناعة األسنان204
تسنيم نبيل محمد الغريب20122051013تكنولوجيا صناعة األسنان205
مصطفى ايمن غالب بزاري20122051014تكنولوجيا صناعة األسنان206
رواند ثائر محمد سعيد سالمه20122051016تكنولوجيا صناعة األسنان207
منى صالح الدين طه الصباغ20122051017تكنولوجيا صناعة األسنان208
رانيا  عبدهللا احمد سعيد جالد20122051018تكنولوجيا صناعة األسنان209
عروه عبد الحكيم محمد الباشا20122051019تكنولوجيا صناعة األسنان210
عدي عصام عمر عرنوس20122051021تكنولوجيا صناعة األسنان211
شاكر احمد مبارك بني يونس20122051022تكنولوجيا صناعة األسنان212
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اصاله موسى وراسنه 20122051023تكنولوجيا صناعة األسنان213
ساره احمد منصور طلفاح20122051024تكنولوجيا صناعة األسنان214
عمار سفيان علي عرابي20122051025تكنولوجيا صناعة األسنان215
محمد زيد محمود غنيمات20122051026تكنولوجيا صناعة األسنان216
رؤى نايل فايز الروسان20122051027تكنولوجيا صناعة األسنان217
صھيب محمد محمود المھيدات20122051028تكنولوجيا صناعة األسنان218
ماجدة احمد موسى الشديفات20122051029تكنولوجيا صناعة األسنان219
حياة يوسف راتب شخشير20122051030تكنولوجيا صناعة األسنان220
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عماد ابراھيم علي عمايره20060052042علوم طب األسنان المساندة1
سكينة عدنان محمد الزعبي20062052037علوم طب األسنان المساندة2
مروان عبد الملك محمود الھتاري20070052042علوم طب األسنان المساندة3
زينب حسن علي شھاب20072052035علوم طب األسنان المساندة4
بدور مازن محمود محمود20072052036علوم طب األسنان المساندة5
وعد فاروق عبده الخليلي20080052002علوم طب األسنان المساندة6
محمد قاسم احمد الحمزه20080052022علوم طب األسنان المساندة7
منير ياسين علي العمري20080052027علوم طب األسنان المساندة8
احمد محمود حسين عنانزه20080052028علوم طب األسنان المساندة9

منار ھاني خلف المشاعله20080052043علوم طب األسنان المساندة10
بتول "محمد غطفان" عبدالقادر بركات20080052044علوم طب األسنان المساندة11
منير محمد احمد الخالدي20080052046علوم طب األسنان المساندة12
احمد ذيب غصاب العيسى20080052047علوم طب األسنان المساندة13
ماجده محمد حسن الريمي20080052048علوم طب األسنان المساندة14
دعاء عبد الكريم حسن شلوف20082052001علوم طب األسنان المساندة15
محمد عبدالكريم علي ابوسويلم20082052023علوم طب األسنان المساندة16
علي حسين سعيد البيك20082052024علوم طب األسنان المساندة17
اصال جمعه شلش 20082052025علوم طب األسنان المساندة18
احمد خالد محمود عبد النبي20082052026علوم طب األسنان المساندة19
ايات سلمان حسين تحيفة20082052027علوم طب األسنان المساندة20
اماني شكرى شاكر طه الكركي20090052001علوم طب األسنان المساندة21
ساره عبدالناصر احمد موسى20090052002علوم طب األسنان المساندة22
سجى محمد شحاده المريان20090052003علوم طب األسنان المساندة23
منار عدنان جميل دغش20090052004علوم طب األسنان المساندة24
اسماء ايمن عبدالرحمن الترك20090052006علوم طب األسنان المساندة25
اسيل زكي حسين الباسط20090052008علوم طب األسنان المساندة26
سماح خالد سليمان ابو ادعيق20090052009علوم طب األسنان المساندة27
منى نايف محمود فريحات20090052010علوم طب األسنان المساندة28
بيان خلف محمد الزعبي20090052012علوم طب األسنان المساندة29
ايمان محمد مفلح القضاه20090052016علوم طب األسنان المساندة30
مالك باسم بديع علي20090052017علوم طب األسنان المساندة31
ايمان مالك محمد القضاه20090052018علوم طب األسنان المساندة32
محمد حازم سالمه الخشاشنه20090052023علوم طب األسنان المساندة33
أيه اسامه احمد مصالحه20090052026علوم طب األسنان المساندة34
سالم محمود عمر الشويات20090052027علوم طب األسنان المساندة35
رايه حسين احمد ابو غزله20090052032علوم طب األسنان المساندة36
روان عيسى محمد المصطفى20090052033علوم طب األسنان المساندة37
ساره فواز باير طبيشات20090052034علوم طب األسنان المساندة38
والء كامل ھزاع االحمد20090052035علوم طب األسنان المساندة39
اسماء نعيم رضوان حسن20092052001علوم طب األسنان المساندة40
حسن علي سعود الدريويش20092052002علوم طب األسنان المساندة41
فاطمة حسن محمد حسن20092052006علوم طب األسنان المساندة42
ھديل فخري عبد هللا الزعارير20092052008علوم طب األسنان المساندة43
سالم سمير مصطفى ياسين20092052009علوم طب األسنان المساندة44
رأفت غازي ابراھيم ابو سمحان20092052015علوم طب األسنان المساندة45
صھيب ذيب عبد اللطيف الشريف20092052017علوم طب األسنان المساندة46
ھبه نظير موسى خليفات20092052023علوم طب األسنان المساندة47
ماجد جمعه عوض الزريقات20092052024علوم طب األسنان المساندة48
سعاد اسماعيل عبدي 20092052037علوم طب األسنان المساندة49
عامر علي فالح الزعبي20092052039علوم طب األسنان المساندة50
معاذ حسين علي البدوي20092052040علوم طب األسنان المساندة51
عماد عبدالكريم حسن نجادات20092052041علوم طب األسنان المساندة52
رزان نايف بدر ابراھيم20100052003علوم طب األسنان المساندة53
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عرين احمد محمد بشابشه20100052005علوم طب األسنان المساندة54
صفاء سميح محمد احمد20100052006علوم طب األسنان المساندة55
ايه محمد احمد ابوصعيليك20100052008علوم طب األسنان المساندة56
ھديل يوسف سرور القادري20100052014علوم طب األسنان المساندة57
تقوى علي فرحات ابوراشد20100052017علوم طب األسنان المساندة58
رؤى سعيد انيس بني صالح20100052018علوم طب األسنان المساندة59
ھبه هللا احمد حسين احمد الحاج20100052019علوم طب األسنان المساندة60
اسماء محمد علي ابومقيبل20100052020علوم طب األسنان المساندة61
حنين سعد علي مومني20100052023علوم طب األسنان المساندة62
آيات بسام احمد عياصره20100052024علوم طب األسنان المساندة63
مرام قاسم محمد شواقفه20100052025علوم طب األسنان المساندة64
االء موسى محمود الرشدان20100052026علوم طب األسنان المساندة65
لبنى جميل مفلح عضيبات20100052027علوم طب األسنان المساندة66
آيات سعيد منصور البشير20100052028علوم طب األسنان المساندة67
بنان فتحي محمود عكور20100052029علوم طب األسنان المساندة68
ھديل حسن طاھر دعمه20100052030علوم طب األسنان المساندة69
احمد محمد عبدالفتاح الحوامده20100052031علوم طب األسنان المساندة70
مرام يوسف محمد البربري20102052002علوم طب األسنان المساندة71
قيس ايمن خالد ابو راشد20102052004علوم طب األسنان المساندة72
حوراء عبد االمير مرزوق احمد20102052007علوم طب األسنان المساندة73
روان محمد علي الزقرطي20102052008علوم طب األسنان المساندة74
دنيا صبري محمود بني ياسين20102052011علوم طب األسنان المساندة75
حسام محمد سالم الزعبي20102052012علوم طب األسنان المساندة76
فاطمه عادل محروس المحروس20102052013علوم طب األسنان المساندة77
منيره حمد سليمان المحروقي20102052014علوم طب األسنان المساندة78
سالم عبد هللا احمد ال عثمان20102052017علوم طب األسنان المساندة79
اسيل محمد عكرمة عبدالرحمن جراد20102052020علوم طب األسنان المساندة80
رؤى ھيثم فرحان الشطناوى20102052021علوم طب األسنان المساندة81
مجدولين محمد موسى قوقزه20102052023علوم طب األسنان المساندة82
عبد هللا اسماعيل عبدهللا اطريق20102052024علوم طب األسنان المساندة83
عبير عواد شيحان العيسى20102052025علوم طب األسنان المساندة84
ھادي احمد خليف الزبون20102052026علوم طب األسنان المساندة85
عبير جمال عيسى دخل هللا20102052027علوم طب األسنان المساندة86
غدير حسين صالح الدويرى20110052001علوم طب األسنان المساندة87
ھنادي سليمان ابراھيم دبابكه20110052002علوم طب األسنان المساندة88
وفاء محمود اسماعيل صالح20110052004علوم طب األسنان المساندة89
لينه محمد حسين خفاجه20110052006علوم طب األسنان المساندة90
رجاء محمود احمد العمرى20110052008علوم طب األسنان المساندة91
اريج زياد جبر السيوف20110052010علوم طب األسنان المساندة92
الفت ياسر محمد بني سالمه20110052015علوم طب األسنان المساندة93
اسراء وليد عامر جروان20110052021علوم طب األسنان المساندة94
شيرين محمد عبدالحافظ المبارك20110052028علوم طب األسنان المساندة95
ھديل علي جريد النواصره20110052029علوم طب األسنان المساندة96
ياسمين محمد علي ابوعكليك20110052030علوم طب األسنان المساندة97
وسام زياد سالم النعسان20110052031علوم طب األسنان المساندة98
اميره فواز حمد الخريشه20110052032علوم طب األسنان المساندة99
خالد عبد الرحمن سعيد ال لجھر20112052001علوم طب األسنان المساندة100
صالح عيد غانم القرني20112052003علوم طب األسنان المساندة101
فاطمه علي رضا حسين20112052006علوم طب األسنان المساندة102
بتول محمود محمد الطرده20112052007علوم طب األسنان المساندة103
مأمون محمود سعيد بني علي20112052008علوم طب األسنان المساندة104
ريما جري معتق المطيري20112052011علوم طب األسنان المساندة105
ريھام عايد سعيد الحربي20112052012علوم طب األسنان المساندة106
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مروه انس ايوب عبيداوي20112052013علوم طب األسنان المساندة107
ريمان محمد سعيد سعديه20112052015علوم طب األسنان المساندة108
ساره يوسف سالم المحاسنه20112052016علوم طب األسنان المساندة109
عالء عفيف عبدهللا الجراح20112052018علوم طب األسنان المساندة110
ياسمين وليد محمد غريفات20112052019علوم طب األسنان المساندة111
مصعب خالد عبد العزيز الجندي20112052020علوم طب األسنان المساندة112
اسالم محمد عبدالرحيم الخاليله20112052021علوم طب األسنان المساندة113
معاذ يعقوب مفضي أبوقدوره    20120052002علوم طب األسنان المساندة114
ريمان بالل احمد عالونه     20120052003علوم طب األسنان المساندة115
مروه جھاد عبدهللا شاھين    20120052005علوم طب األسنان المساندة116
تماضر محمود عبدالمحسن فالح    20120052006علوم طب األسنان المساندة117
منتھا ابراھيم فالح الزيوت    20120052007علوم طب األسنان المساندة118
ضياءالحق حسين علي بدور     20120052008علوم طب األسنان المساندة119
تمارا محمد صالح الرفاعي     20120052009علوم طب األسنان المساندة120
براءه محمود احمد خمايسه     20120052010علوم طب األسنان المساندة121
عروب عبدالرحمن حسن عبدالھادى   20120052011علوم طب األسنان المساندة122
وعد الحق محمود ناصر الزعبي    20120052012علوم طب األسنان المساندة123
دنيا خالد احمد الرفاعي     20120052013علوم طب األسنان المساندة124
دانا حسين عيسى الصباھي     20120052015علوم طب األسنان المساندة125
امل احمد حسني الدالبيح     20120052016علوم طب األسنان المساندة126
رھف ابراھيم حسن جادهللا    20120052018علوم طب األسنان المساندة127
ايمان فخري مفلح الخضور     20120052021علوم طب األسنان المساندة128
رزان سليم سارى عبدالرحيم20120052026علوم طب األسنان المساندة129
ھديل قدري علي المومني20120052028علوم طب األسنان المساندة130
سالم رائد عبدهللا بني يونس    20120052029علوم طب األسنان المساندة131
فداء عبدالرحمن عبدالجواد الرشايده  20120052030علوم طب األسنان المساندة132
اسراء فاروق صبحي القاسم20120052031علوم طب األسنان المساندة133
ندى عيسى محمد سعد20122052001علوم طب األسنان المساندة134
مالك باسم حسين العتوم20122052003علوم طب األسنان المساندة135
عبدالرحمن محمد نذير الشاطر20122052004علوم طب األسنان المساندة136
فاِطمه جعفر علي حبيب20122052005علوم طب األسنان المساندة137
صباح عبيد سعيد الحبسية20122052007علوم طب األسنان المساندة138
سفيان محمد خضير الھوامله20122052008علوم طب األسنان المساندة139
شھرزاد عمر محمد الطواھا20122052009علوم طب األسنان المساندة140
زھراء حسن علي العوامي20122052010علوم طب األسنان المساندة141
مي وليد موسى الطوالبة20122052011علوم طب األسنان المساندة142
مريم عيد محمود الصمادي20122052012علوم طب األسنان المساندة143
آالء قاسم محمد ابوعالوي20122052013علوم طب األسنان المساندة144
ساجده سليمان بديوي العيسى20122052014علوم طب األسنان المساندة145
ساره احمد توفيق أبوعين20122052016علوم طب األسنان المساندة146
احمد جھاد محمد بني يونس20122052017علوم طب األسنان المساندة147
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شفاء نايف سالم بني علي20060110054البصريات1
سالم محمود راشد العرقان20060110055البصريات2
ابتسام غازي حسين الوقفي20072110017البصريات3
سحر ابراھيم محمد العموش20072110035البصريات4
ايمن راتب خالد البشارات20080110028البصريات5
وفاء محمد علي بني مصطفى20080110034البصريات6
محمد محمود محمد سلمان20082110013البصريات7
شذى تركي ارحيل المومني20082110019البصريات8
مالك محمد عثمان حكمي20082110026البصريات9

حنين صالح جميل الھيالت20082110027البصريات10
ميساء جمال ابراھيم ابوعوض20082110028البصريات11
امل محمد زكي خالد محمود20082110029البصريات12
اميمه فراس ابراھيم بني عطا20090110004البصريات13
آالء جضعان علي حسبان20090110005البصريات14
االء سامي فالح المطارنه20090110007البصريات15
ندين احمد داود حسن20090110008البصريات16
تسنيم سليمان حسن الزغول20090110012البصريات17
يقين زياد محمد الصمادى20090110014البصريات18
دعاء محمد عبده الخزاعله20090110016البصريات19
وفاء سليمان علي الدويكات20090110027البصريات20
سوما علي محمد بني فواز20090110030البصريات21
اسالم سليم محمد الرضوان20090110034البصريات22
وعد عبد العزيز محمد رصرص20090110035البصريات23
اميره ابراھيم رمضان فرج هللا20090110036البصريات24
ايمان عبد النور طايل ھزايمه20090110037البصريات25
احمد عبيد هللا سلمان العزازمه20090110038البصريات26
االء ابراھيم محمود الخفش20090110040البصريات27
يحيى محمد عبد الرحمن خريسات20090110041البصريات28
عالء شرحبيل محمد دقه20090110044البصريات29
تھاني خلف سالم اللويبد20090110046البصريات30
قصي سليمان عيسى الطراونه20090110047البصريات31
عرين محمود حسن الشرمان20090110051البصريات32
ربى سامح سليمان القرعان20090110052البصريات33
فرات احمد عبدهللا عبدالعال20090110053البصريات34
امل ابراھيم خليل حموري20092110002البصريات35
دانا خليل حنا القسيس20092110004البصريات36
رقيه ميرزا مال احمد علي20092110006البصريات37
ياسر محمد حازم ياسر الحلمان20092110007البصريات38
احمد داود احمد حبول20092110008البصريات39
يزن عدنان حسني منصور20092110009البصريات40
حنين عامر ذيب ملحم20092110010البصريات41
ريما غصوب عبد المجيد تھتموني20092110013البصريات42
نضال خالد محمود جعيدي20092110014البصريات43
ليلى جمال احمد صالح20092110016البصريات44
عبد الھادي محمد سمير خليل حنون20092110018البصريات45
حنين مازن فواز المومني20092110019البصريات46
زياد عبد المطلب زياد الزبن20092110022البصريات47
ايات ھاشم محمد مومني20092110023البصريات48
رنا علي عبد الكريم الشوابكه20092110030البصريات49
خنساء تيسير عبد العفو النمر20092110031البصريات50
عبير كامل نصر الشعراوي20092110032البصريات51
دينا ابراھيم عيسى ابو راشد20092110033البصريات52
آيه سليمان علي المعايطه20092110034البصريات53
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فرح محمد نايف البرماوي20092110036البصريات54
لينا نايف احمد الجرادات20100110003البصريات55
نسيم محمد عبدالرحمن الذنيبات20100110004البصريات56
دانا توفيق ذيب معالي20100110005البصريات57
نسرين يحيى عبدهللا العمرى20100110007البصريات58
شروق محمد حسن العمري20100110009البصريات59
انوار عبدالفتاح علي الشرمان20100110010البصريات60
اسراء محمد جبريل الدحيات20100110011البصريات61
اسراء عبدالسالم محمد الصالحات20100110014البصريات62
اشراق سمير احمد الرشايده20100110017البصريات63
منار طه محمد المعايطه20100110018البصريات64
ھبه صالح خالد ساري20100110020البصريات65
سيرين راضي محمد درابسه20100110021البصريات66
وعد سمير محمد اسماعيل20100110022البصريات67
ياسمين مروان محمود ابوراشد20100110025البصريات68
محمد عبدهللا راغب خضر20100110028البصريات69
رمزي وديع محمود طيطي20100110029البصريات70
دعاء فايز ھويشل جمعه20100110031البصريات71
روان محمد عبدالقادر عنانزه20100110033البصريات72
سماء محمود عبدهللا غريز20100110034البصريات73
حنين كمال بشارة 20100110036البصريات74
احمد موسى احمد دعمس20100110038البصريات75
روان محمد عبدالرزاق الفريحات20100110039البصريات76
ندى ھشام خالد معبد20100110040البصريات77
نسيم عماد سلمان 20100110041البصريات78
ريما عمر سليم طالفحه20100110044البصريات79
ايه منذر احمد محمد صالح الخليلي20102110001البصريات80
االء جھاد نايف نمر كنعان20102110002البصريات81
شادي ميشيل اشقر 20102110003البصريات82
فريد شميم جابري خورموجي20102110008البصريات83
نور ھاني فرحان السويدان20102110009البصريات84
فاطمه زكريا محمد الشيخ20102110010البصريات85
نوار محمد فالح حسن عباس20102110011البصريات86
مالك تيسير حسن جبر20102110012البصريات87
انوار مراد مروح عبدالرحيم20102110014البصريات88
لينا سمير حسن عقيل20102110016البصريات89
ديمه رائد وليد طه20102110017البصريات90
حنين غالب ناصر 20102110019البصريات91
نور عمر محمد منذر عبده20102110020البصريات92
شاھر زياد محمد سعد الدين20102110021البصريات93
تمارا عمر داود المومني20102110022البصريات94
غيداء وليد محمد الشقران20102110024البصريات95
اسالم علي احمد الكنج20102110025البصريات96
نرمين مازن نصر 20102110027البصريات97
اسالم حسين حسنيه 20102110028البصريات98
عالء نبيل عامر 20102110029البصريات99
بيه محمد ھداج القرني20102110032البصريات100
تامر حسين ابو حسين 20102110033البصريات101
شذى خالد عطيه القناص20102110036البصريات102
االء محمد علي يوسف القضاه20102110037البصريات103
داليا ليث عبداللطيف االسعد20102110038البصريات104
ايناس زھير رشيد الكنجي20102110039البصريات105
ايمان احمد مفلح القضاه20102110040البصريات106
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نماء احمد محمد الجبالي20110110002البصريات107
اثار عمر عيد الحاللشه20110110005البصريات108
غدير ھاني فرحان سنجالوي20110110006البصريات109
روزا اكرم عبدالكريم فردوس20110110007البصريات110
سحر زكريا "محمد زھير" "الخطيب التميمي"20110110008البصريات111
اميرة احمد خالد الخزاعلة20110110009البصريات112
مجدولين ياسر شحاده احمد20110110010البصريات113
عمر احمد محمد بشابشه20110110011البصريات114
سالم فرج نافع عبدالعزيز20110110012البصريات115
مجد احمد عبدالقادر أبوعريش20110110014البصريات116
حال ناصر بدرى البطاينه20110110016البصريات117
محمد خالد ابراھيم بنات20110110017البصريات118
اسراء نضال صالح الجدايه20110110018البصريات119
صابرين احمد محمود مصطفى20110110020البصريات120
روان محمد موسى محمود20110110021البصريات121
ھيا جمال ابراھيم غربيه20110110022البصريات122
ايمان عبدهللا محمد شريده20110110023البصريات123
فارس ھاني محمد بطاينه20110110024البصريات124
ھيا حسن نھار الدرابكه20110110025البصريات125
سخاء جميل ابراھيم عنيزات20110110027البصريات126
االء طالب سليمان البديرات20110110028البصريات127
ھديل يحيى احمد اللحام20110110030البصريات128
محمد بسام صالح الدرابسه20110110032البصريات129
دعاء عماد مسعود ا بوسعيد20110110033البصريات130
حنين راتب علي محافظه20110110035البصريات131
دعاء خلدون نوفان بطاينه20110110036البصريات132
عمار حسن عبد العزيز الفقھاوي20110110038البصريات133
مرام عمران حمودة 20110110040البصريات134
مرام عبدالخالق عبدهللا فسيفس20110110041البصريات135
االء رزق غنايم 20110110042البصريات136
عبدهللا مازن عبدهللا احمد20110110043البصريات137
شھد يوسف محمود داود20110110044البصريات138
معتز يونس دبسان 20110110045البصريات139
رزان عبدالحميد ھالل الھالالت20110110046البصريات140
رمز عبد العزيز محمد عزايزه20110110047البصريات141
بھاءالدين سليمان احمد بني احمد20110110048البصريات142
صفاء علي راضي عبيد20110110049البصريات143
تسنيم انيس اسماعيل الطويل20110110050البصريات144
محمد ربيع يونس 20110110051البصريات145
نزار ناصر حنا 20110110053البصريات146
شادن صدقي حلمي ابوبكر20110110055البصريات147
ايمن خالد داود الداود الحمد20112110003البصريات148
حازم عادل عبدالقادر مكي20112110004البصريات149
عامر حسين محمود ابو ھريره20112110005البصريات150
رامي رفيق حنا القسيس20112110006البصريات151
عبير جمال داود ابو ليلى20112110008البصريات152
دانة حسن محمود العاصي20112110013البصريات153
نواف فائز عايد المطرفي20112110014البصريات154
تاال صبحي صالح القدومي20112110016البصريات155
رامي محمد سليمان 20112110020البصريات156
براءه نبيل محمود ابو عكر20112110021البصريات157
دانيه محمد علي عرام20112110022البصريات158
اسيل سفيان سعيد شبيطه20112110023البصريات159
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اسماء احمد محمود الحسين20112110024البصريات160
ھديل عواد بشير الشلول20112110028البصريات161
موزه عادل عبدالرحمن محمد سليم السبيعي20112110030البصريات162
ھنادي ماجد علي ابو شاور20112110033البصريات163
سلسبيل محمود عبدالكريم البشير20112110035البصريات164
رعد  بالل عبد المنعم الخطيب20112110038البصريات165
فاطمة سليمان مسلم نعمان20112110041البصريات166
بتول راتب عبدالفتاح النجار20112110042البصريات167
مارلين نديم غنطوس 20112110043البصريات168
ھديل محمود سليمان الزقايبه    20120110001البصريات169
رشا فتحي حسين بني اسماعيل    20120110002البصريات170
صفاء خالد علي مصطفى      20120110004البصريات171
سجود عطاهللا سليمان الجبور    20120110005البصريات172
دانه "زين العابدين" عبدهللا المجذوب20120110007البصريات173
شھد اعناد محمد يعقوب     20120110008البصريات174
سميه خليل عبدالفتاح الشايب    20120110009البصريات175
قصي نايف ثلجي الجدايه     20120110010البصريات176
تقوى مصطفى عيسى القضاه     20120110011البصريات177
ساره جھاد رفيق شناعه     20120110012البصريات178
دانيه منذر ابراھيم الرفاعي    20120110014البصريات179
ھنادي صالح الدين عبدالمجيد الصعوب  20120110015البصريات180
ايمان ابراھيم احمد الحورى    20120110016البصريات181
صالح احمد نايف مصطفى20120110017البصريات182
ميس محمود حسن أبومحسن     20120110019البصريات183
نجد وائل عبدهللا العوامله    20120110021البصريات184
ھديل ياسين "محمد امين " المساعدة20120110022البصريات185
رغد معتصم محمد العبيني20120110023البصريات186
نيرمين خالد عبدالرحمن شتات    20120110024البصريات187
شھد عوض ممدوح الصرايره     20120110025البصريات188
ھديل عبدهللا ابراھيم الشرمان   20120110027البصريات189
تسنيم نادي عبدالعزيز السحله    20120110028البصريات190
رويده احمد علي الصعوب     20120110029البصريات191
محمود احمد محمود كنعان     20120110030البصريات192
ساره نبيل يوسف راجحه20120110031البصريات193
ليلى نبيه غازى طرابشه20120110034البصريات194
صفاء مصطفى عبدالمجيد بني حمد20120110035البصريات195
نبيل نزار غره 20120110036البصريات196
مرام احمد مصاروه 20120110037البصريات197
نعمت رياض محمد ابراھيم20120110038البصريات198
احمد اسماعيل مصطفى ابو شتيه20120110039البصريات199
ھبه عوني شفيق زيادنه20120110040البصريات200
شھد عبدالمنعم سالم زاھده20120110042البصريات201
نبيل جورج جبالي 20120110043البصريات202
ھاله اسامه قاسم بني مصطفى20120110044البصريات203
غدير نبيل  عبدو الدبس20120110045البصريات204
محمد عمر عيسى 20120110046البصريات205
رانيا انور عدنان أبوشريفه    20120110047البصريات206
حنين عبدهللا محمد عوض20122110002البصريات207
فھاد سامي علي الصائغ20122110003البصريات208
كفا محمد مسلم ابو الرب20122110005البصريات209
بشر مكرم  تركي  حداد20122110006البصريات210
دانيه محمود عبدهللا   الصمادى20122110007البصريات211
ساره حسن عبد النبي العمايره20122110008البصريات212
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بيان احمد محمد قواقنه20122110009البصريات213
زينب محمود علي الشياب20122110010البصريات214
نعمت خالد شحاده البكرى20122110011البصريات215
مرام رائد عيسى القصاص20122110012البصريات216
حلى رسمي خميس فريد ابوزھو20122110014البصريات217
منى عيسى احمد الرواشده20122110015البصريات218
ميس الريم محمد ابو عصبة 20122110016البصريات219
احمد غالب ناصر 20122110017البصريات220
سالم وليد داود حورى20122110018البصريات221
نيفين حسن رايق الدراغمه20122110019البصريات222
قصي ماجد محمود حسن20122110020البصريات223
زينب  علي شوملي 20122110023البصريات224
اروى عبدهللا محمد ال سيف20122110024البصريات225
منى كمال محمد امين العتيبي20122110025البصريات226
عبدالرحمن كمال عمر االخرس20122110026البصريات227
ليث رسمي اسعد غاوى20122110027البصريات228
اسامه عصام حسين عمران20122110028البصريات229
رايه فھمي محمد الزغول20122110029البصريات230
ھديل خالد محمود الشوحه20122110030البصريات231
حذيفه حسني عطاهللا بني سلمان20122110031البصريات232
عبد هللا خميس جمعه بو عالي20122110032البصريات233
ايه جالء احمد ال موسى20122110033البصريات234
محفوظ نواف محفوظ الحته20122110034البصريات235
خالد ابراھيم احمد ابوعفيفه20122110036البصريات236
يوسف محمد احمد صالح20122110037البصريات237
بيان علي محمد الكفري20122110038البصريات238
حنا ايمن حنا مريشح20122110039البصريات239
ايه نبيل محمد المومني20122110040البصريات240
مالك اسامه محمود ابوالعدس20122110041البصريات241
عمر باسم حمدان المومني20122110042البصريات242
سماح فايز حسن دراغمه20122110043البصريات243
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عدي عصام سعادة حسن20062111021العالج الطبيعي1
ناظم قاسم احمد الرشيدات20062111092العالج الطبيعي2
انس محمد محمود الجبالي20062111093العالج الطبيعي3
نورة راشد سعيد حسن عبود20062111094العالج الطبيعي4
محمد غازي عبدهللا الكثيري20070111054العالج الطبيعي5
محمد زيد محمد درابسه20070111055العالج الطبيعي6
فھمي احمد الماز 20072111082العالج الطبيعي7
نوره عبد الكريم علي الصومالي20072111084العالج الطبيعي8
سائد عبدهللا محمد الوردات20072111087العالج الطبيعي9

نيفين جھاد محمد اعيده20080111026العالج الطبيعي10
حسين عبدهللا حسين العمري20080111032العالج الطبيعي11
سالم محمد سعد المطيري20082111001العالج الطبيعي12
يوسف حسين عاصلة 20082111043العالج الطبيعي13
رھام اسامه حطيني 20082111086العالج الطبيعي14
محمد نمر محمد بكري20082111102العالج الطبيعي15
عادل سليمان  ابو غنيم20082111104العالج الطبيعي16
رجاء شكرى يوسف الفي20090111002العالج الطبيعي17
وعد جمال فايز الوقفي20090111004العالج الطبيعي18
فرح حسن حسين ابو حسن20090111007العالج الطبيعي19
حسن سامح حسن الخوالده20090111008العالج الطبيعي20
نور ايمن احمد جالد20090111010العالج الطبيعي21
سيرين احمد صالح الضامن20090111012العالج الطبيعي22
حنان رافع خليف عقله20090111013العالج الطبيعي23
ازاھير زيد صالح الكايد20090111014العالج الطبيعي24
عندليب عادل يوسف محمود20090111017العالج الطبيعي25
مھا شوقي تركي رواشده20090111019العالج الطبيعي26
والء حسان يوسف عبيدات20090111020العالج الطبيعي27
رنا حسن محمد البدور20090111028العالج الطبيعي28
عبد هللا حسن عبد مفارجه20090111030العالج الطبيعي29
ربى عيسى احمد ارشيد20090111031العالج الطبيعي30
انوار محمد مصلح الزبون20090111032العالج الطبيعي31
شادي اسامه فاخوري 20090111038العالج الطبيعي32
رحمه محمد حسن بعيرات20090111041العالج الطبيعي33
سھام جمال اكرم حنون20090111048العالج الطبيعي34
كرم عبد هللا اسعد الداود20090111049العالج الطبيعي35
عالء محمد سالمة الشديفات20090111051العالج الطبيعي36
ھديل مصطفى صالح الجمل20090111056العالج الطبيعي37
حنان صالح احمد القبالن20090111057العالج الطبيعي38
صفيه عبد هللا طالب مغايره20090111058العالج الطبيعي39
تماره ھالل فرج النجار20090111060العالج الطبيعي40
رواندا سائد عبد الرؤوف حمدان20090111066العالج الطبيعي41
عبدهللا عودة محمد عليمات20090111067العالج الطبيعي42
شفيق بشير حسنين 20092111003العالج الطبيعي43
مروة توفيق محاجنة 20092111007العالج الطبيعي44
محمد ايوب طه 20092111013العالج الطبيعي45
جھاد محمود بياطرة 20092111016العالج الطبيعي46
محمد احمد غنايم 20092111017العالج الطبيعي47
فؤاد غازي سواعد 20092111020العالج الطبيعي48
ھالل صبري مصاروة 20092111022العالج الطبيعي49
رزين محمد غنيم 20092111025العالج الطبيعي50
عمار عبد الرحيم عيسى 20092111026العالج الطبيعي51
ابراھيم محمد اغبارية 20092111028العالج الطبيعي52
فاطمة حميد حسن فضل20092111032العالج الطبيعي53
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افراح عيسى عبد هللا سلمان20092111036العالج الطبيعي54
أمجد نادر عيسى 20092111039العالج الطبيعي55
احمد عوني ادريس 20092111041العالج الطبيعي56
ريم موسى قبه 20092111042العالج الطبيعي57
كارلو سليم ليوس 20092111044العالج الطبيعي58
ساھر حنا معلم 20092111047العالج الطبيعي59
باسل علي بدارنة 20092111051العالج الطبيعي60
محمد سلمان القريناوي 20092111052العالج الطبيعي61
محمود خالد سواعد 20092111053العالج الطبيعي62
احمد عبد القادر قادري 20092111055العالج الطبيعي63
سھى ادوار زريق 20092111056العالج الطبيعي64
فؤاد مصطفى وردة 20092111060العالج الطبيعي65
اسراء عصام جميل نايفه20092111063العالج الطبيعي66
طراد تركي السيد 20092111064العالج الطبيعي67
فراس فؤاد  شعبان20092111069العالج الطبيعي68
غانم احمد سروجي 20092111082العالج الطبيعي69
قادري محمد قادري 20092111084العالج الطبيعي70
ھبه وليد رائف الجعبري20092111086العالج الطبيعي71
حنان محمد احمد عطا20092111093العالج الطبيعي72
وجيه محمد القريناوي 20092111095العالج الطبيعي73
زينب باسل سليمان عثمان20092111096العالج الطبيعي74
شھد يوسف عبد الرحمن محمد البريكان20092111100العالج الطبيعي75
براء حسين قسيم السعد20092111101العالج الطبيعي76
امل خالد علي صفر20092111102العالج الطبيعي77
بثينه محمد سليمان الشرمان20100111001العالج الطبيعي78
ابتسام احمد عبدالرزاق الربيع20100111002العالج الطبيعي79
نسيبه بكر فايز القطاونه20100111003العالج الطبيعي80
منال محمد صالح عالونه20100111005العالج الطبيعي81
زيد فؤاد فرحان عماري20100111007العالج الطبيعي82
اسيل انور محمد جرادات20100111008العالج الطبيعي83
ماجده بسام سالم دواغره20100111010العالج الطبيعي84
أسيل عزيز محمود ابوالرب20100111014العالج الطبيعي85
عمر طالل عبدالقادر ابوعريشه20100111016العالج الطبيعي86
ھناء محمد ذيب خريس20100111018العالج الطبيعي87
شذى مفلح ھليل الخزاعله20100111019العالج الطبيعي88
ھبه محمد حسن ابوصوصين20100111020العالج الطبيعي89
سمر رومي سليمان مصطفى20100111023العالج الطبيعي90
أنوار معتصم وحيد البشابشه20100111025العالج الطبيعي91
غرام عقيل رشدي بني احمد20100111032العالج الطبيعي92
امنه عيسى احمد نصار20100111033العالج الطبيعي93
مجدي نظام ابو مخ 20100111035العالج الطبيعي94
تامر بليغ عبد الغني 20100111036العالج الطبيعي95
علي سليمان عثمان 20100111037العالج الطبيعي96
ميساء احمد سليمان 20100111038العالج الطبيعي97
تحرير رباح عبد هللا ابو رزق20100111042العالج الطبيعي98
سامر خالد زبيدات 20100111043العالج الطبيعي99
افنان عمر قسوم 20100111045العالج الطبيعي100
االء سليم فالح ابراھيم20100111048العالج الطبيعي101
صھيب عبدالكريم احمد بني عامر20100111049العالج الطبيعي102
حنين علي عبد الرحمن الشلول20100111050العالج الطبيعي103
احمد حسن محمد السعود20100111051العالج الطبيعي104
اسحار علي غنايم 20102111001العالج الطبيعي105
احمد حسام حجازي 20102111003العالج الطبيعي106
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اريج منذر جبارين 20102111004العالج الطبيعي107
شريف عزمي ابو احمد 20102111006العالج الطبيعي108
تحرير صالح نصار 20102111008العالج الطبيعي109
بوران محمد حدرج 20102111009العالج الطبيعي110
نسيم ادوارد خوري 20102111011العالج الطبيعي111
النا سھيل ابونصرة 20102111017العالج الطبيعي112
اسالم نسيم عبد الحي 20102111018العالج الطبيعي113
منى جورج جبران 20102111019العالج الطبيعي114
احمد شوعي علي غروي20102111020العالج الطبيعي115
سمير موسى خليل البطين20102111021العالج الطبيعي116
لوزيه مصطفى ابو سبيتان 20102111022العالج الطبيعي117
رنا فريد خطبا 20102111024العالج الطبيعي118
روان محمد نصار 20102111025العالج الطبيعي119
حسين مانع حسين ال جعفر20102111026العالج الطبيعي120
محمد شاكر عبد العزيز مشيمع20102111028العالج الطبيعي121
امل فريدون روشن نعيمي20102111029العالج الطبيعي122
عدي عادل زعبي 20102111032العالج الطبيعي123
النا عبدالعزيز مصطفى عتوم20102111034العالج الطبيعي124
روان عزام عزت عميره20102111035العالج الطبيعي125
سعاد خالد عبدالرحمن الديلواني20102111036العالج الطبيعي126
ساره ھاشم عبدالجواد الشلبي20102111037العالج الطبيعي127
ايمن عاطف صباح 20102111038العالج الطبيعي128
محمد حسن ابو عصبة 20102111039العالج الطبيعي129
علي محمد سعيد حجازي 20102111040العالج الطبيعي130
حسن محمود ابو عصبة 20102111041العالج الطبيعي131
عبد هللا اسعد خليل واكيم20102111043العالج الطبيعي132
فايز مكرم نجار 20102111045العالج الطبيعي133
ثراء جمال فدعوس 20102111047العالج الطبيعي134
سھى احمد ملحم 20102111053العالج الطبيعي135
رواد احمد بدران 20102111057العالج الطبيعي136
رھف ناجي كايد زيد20102111059العالج الطبيعي137
حسن وائل بطاح 20102111061العالج الطبيعي138
يارا مشيل حاج 20102111062العالج الطبيعي139
احمد محمد رمضان الدم20102111065العالج الطبيعي140
محمد ايھاب جعفر 20102111066العالج الطبيعي141
عفاف زھدي سلطان 20102111067العالج الطبيعي142
محمد نعيم موسى حمدان20102111069العالج الطبيعي143
ريم علي ابو يونس 20102111071العالج الطبيعي144
محمد حاتم شرقية 20102111072العالج الطبيعي145
محمد حسن علي 20102111073العالج الطبيعي146
محمد عبدهللا ابراھيم بدر20102111076العالج الطبيعي147
لؤي زياد لوابنة 20102111077العالج الطبيعي148
باسل احمد بدران 20102111078العالج الطبيعي149
قمر حكمت الخاليله 20102111079العالج الطبيعي150
ياسر محمد تمام  الرشواني20102111080العالج الطبيعي151
عبدهللا اسامة احمد الجفري20102111082العالج الطبيعي152
ماريا خليفه علي عدوس20110111002العالج الطبيعي153
فاطمه جمعه ابراھيم الخطيب20110111004العالج الطبيعي154
لميس اسامه عبدهللا أبوالفول20110111005العالج الطبيعي155
حسام وليد عبدهللا أبوسمور20110111006العالج الطبيعي156
مالك سھيل ابراھيم المرتضى20110111007العالج الطبيعي157
ابتھال عبدالروؤف احمد العناقره20110111008العالج الطبيعي158
نور فليح مفلح الشرف20110111010العالج الطبيعي159
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موضى سعدى عبدالمنعم رصرص20110111011العالج الطبيعي160
شروق سالم سليمان الكعابنه20110111012العالج الطبيعي161
محمد نوفان عيسى الكراسنه20110111013العالج الطبيعي162
مريم جھاد فياض شتيات20110111014العالج الطبيعي163
وفاء اسماعيل ابراھيم ابوخيط20110111015العالج الطبيعي164
لمى رفيق محمد حاج عوده20110111016العالج الطبيعي165
نور حسين عبدهللا قرعان20110111019العالج الطبيعي166
عبيده ابراھيم عواد المصاروه20110111020العالج الطبيعي167
مصعب علي سليمان الزريقات20110111021العالج الطبيعي168
اسراء فرج محمد الكايد20110111022العالج الطبيعي169
ابراھيم عبدالعزيز ابراھيم ابوعبيد20110111027العالج الطبيعي170
زينة عماد يوسف أبوخضير20110111028العالج الطبيعي171
فتحي جمال منصور 20110111030العالج الطبيعي172
مرام ناصر الخطيب 20110111032العالج الطبيعي173
براء محمد سامح البطاينه20110111034العالج الطبيعي174
نورھان عالء الدين ابو صالح 20110111035العالج الطبيعي175
روان راكان معازر الفواعره20110111038العالج الطبيعي176
اسماعيل ھاني كحيلي سعايده 20110111040العالج الطبيعي177
عنان فاضل فاعور 20110111041العالج الطبيعي178
راكان عبدهللا داود حجازي20110111042العالج الطبيعي179
احالم ابراھيم محمد موسى20110111043العالج الطبيعي180
وفاء عبدالكريم قاسم القصيري20110111044العالج الطبيعي181
االء علي سعيد عبدهللا20110111045العالج الطبيعي182
سيماء عمران ابراھيم درابسه20110111046العالج الطبيعي183
نسرين محمود محي الدين اليحيى20110111047العالج الطبيعي184
احمد محمود دالشة 20110111048العالج الطبيعي185
وجدان محمود عبدالرؤوف أبوشريعه20110111049العالج الطبيعي186
رنيم سمير حسين عبيدات20110111050العالج الطبيعي187
ھيثم محمد احمد ملكاوي20112111003العالج الطبيعي188
احمد رزق هللا محاميد 20112111004العالج الطبيعي189
صفا انور عباس 20112111007العالج الطبيعي190
بشرى دياب ابو عصا 20112111010العالج الطبيعي191
سامية محمد نور عبد القادر20112111014العالج الطبيعي192
ھديل عبد اللطيف محمد ابو مزروع20112111015العالج الطبيعي193
مرام خضر ملحم 20112111016العالج الطبيعي194
االء علي عبد هللا ال ابازيد20112111022العالج الطبيعي195
محمد لطفي خليل موسى20112111024العالج الطبيعي196
منتصر جمال عياشي 20112111025العالج الطبيعي197
امير عبد المنعم غنايم 20112111028العالج الطبيعي198
يوسف احمد ذياب 20112111030العالج الطبيعي199
ماريا فريد عراف 20112111031العالج الطبيعي200
محمود محمد عاصله 20112111037العالج الطبيعي201
عمر جاسم محمد ابراھيم20112111040العالج الطبيعي202
نوره نبيل صالح بودالمة20112111042العالج الطبيعي203
ثاجبة شريدة مبارك شريدة20112111043العالج الطبيعي204
جواھر عادل احمد عجاج20112111044العالج الطبيعي205
ھويدا محمد جاسم العياضي20112111045العالج الطبيعي206
معتصم علي محمد الحمود20112111046العالج الطبيعي207
عبد هللا فايز خليل الشبلي20112111050العالج الطبيعي208
تيسير محمد جمال محاميد20112111053العالج الطبيعي209
اياد احمد ياسين نايف شعالن20112111054العالج الطبيعي210
نجاة  سراج  سعيد عبده 20112111055العالج الطبيعي211
رسمية موسى سعايدة 20112111056العالج الطبيعي212
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قاسم نھاد حبيب هللا 20112111057العالج الطبيعي213
نور عدنان زعبي 20112111058العالج الطبيعي214
اصاله احمد محمود عبدالھادي20112111060العالج الطبيعي215
ھديل كمال نواف بويحى20112111061العالج الطبيعي216
عوض نمر حنا 20112111062العالج الطبيعي217
ريھام حمزه قزموز 20112111063العالج الطبيعي218
منار محمود ابو رمحين 20112111064العالج الطبيعي219
انطون رمزي دكور 20112111065العالج الطبيعي220
مشعل عايد سليمان العنزي20112111066العالج الطبيعي221
فادي محمود صالح الخضور20112111068العالج الطبيعي222
احمد ايمن العقله المحاميد20112111069العالج الطبيعي223
احالم زھير احمد كعوش20112111070العالج الطبيعي224
فراس مصطفى سواعد 20112111071العالج الطبيعي225
حنين محمد عبدهللا الحربي20112111072العالج الطبيعي226
شروق عصام عمر عبنده      20120111002العالج الطبيعي227
ليزا وليد عياده زيادين     20120111003العالج الطبيعي228
بتول محمود احمد عبيدات     20120111005العالج الطبيعي229
فرح عادل عبدهللا سالمه     20120111006العالج الطبيعي230
تقوى عماد الدين محمد أبوسنيمه   20120111008العالج الطبيعي231
نقاء مامون ذيب عالونه     20120111009العالج الطبيعي232
رزان عادل احمد شناعه     20120111011العالج الطبيعي233
علياء فالح عبدالقادر البشابشه   20120111012العالج الطبيعي234
ھناء ھاني رفيق أبوخضر     20120111013العالج الطبيعي235
حال علي اسماعيل الطويسي     20120111014العالج الطبيعي236
غدير خالد فؤاد أبوراس     20120111015العالج الطبيعي237
سلطان عمار فايز سبوبه     20120111016العالج الطبيعي238
اسالم تحسين علي حجازي     20120111017العالج الطبيعي239
صفيه محمد علي المرتضى     20120111019العالج الطبيعي240
احمد عوض فليح درويش      20120111020العالج الطبيعي241
ضحى احمد رفاعي بطاينه     20120111021العالج الطبيعي242
اماني اسماعيل عطا نواصره    20120111022العالج الطبيعي243
تمارا محمد حسين لبابنه     20120111024العالج الطبيعي244
افاق نذير محمد داللعه     20120111025العالج الطبيعي245
اسراء مھدي رمضان صالح20120111026العالج الطبيعي246
احمد موسى محمد المغربي     20120111027العالج الطبيعي247
محمد عبدالباسط حسن خشاشنه    20120111028العالج الطبيعي248
ابراھيم محمد سالمة رشيد 20120111029العالج الطبيعي249
وديع مصطفى عمريه 20120111031العالج الطبيعي250
عبد خليل سالم ابو مديغم20120111032العالج الطبيعي251
مالك احمد سعايدة 20120111034العالج الطبيعي252
حنان جھاد فالح الرشود20120111035العالج الطبيعي253
بھاء الدين حسين محمد ذيابات20120111036العالج الطبيعي254
حمزه عبدالسالم حسين عكور20120111037العالج الطبيعي255
صھيب عبدالحكيم اسعد 20120111038العالج الطبيعي256
فراس عبدهللا حايك 20120111039العالج الطبيعي257
فردوس عماد محمد بني يونس20120111040العالج الطبيعي258
مظھر نادى محمود العنزي20120111041العالج الطبيعي259
احمد طه احمد عبابنه      20120111043العالج الطبيعي260
امل مروان ياسين جرادات20120111044العالج الطبيعي261
ايمان نبيل ابو حلو 20120111045العالج الطبيعي262
انوار ھاشم محمد الطراد     20120111046العالج الطبيعي263
سوار سعيد عمر العمري     20120111047العالج الطبيعي264
ضحى امجد محمد بدور      20120111050العالج الطبيعي265
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سلسبيل  خليل محمود نصار20122111001العالج الطبيعي266
وليد فايز محسن موسى20122111003العالج الطبيعي267
يامن محمد تمام  محمد سعيد الرشواني20122111004العالج الطبيعي268
ياسمين زيد محمود الزبيدي20122111005العالج الطبيعي269
سحر فضي عيد الجھني20122111006العالج الطبيعي270
نائلة يوسف جھوبو 20122111007العالج الطبيعي271
نوف منقل دغيم العنزي20122111008العالج الطبيعي272
رناد  ينال احمد راتب محفوظ20122111009العالج الطبيعي273
جولييت حاتم دحبور 20122111011العالج الطبيعي274
خالد  عبد الوھاب  عبد القادر  نفاع 20122111012العالج الطبيعي275
يوسف  محمد ياسين عز الدين 20122111013العالج الطبيعي276
شريف  ميشيل نجيب لطفي20122111014العالج الطبيعي277
عھود سليم محمود الروسان20122111015العالج الطبيعي278
احمد حاتم موسى عوده20122111016العالج الطبيعي279
سناء  أيوب عارف داوود20122111017العالج الطبيعي280
علي محمد عبدهللا ال سھوان20122111019العالج الطبيعي281
نور الدين ضياء محمود الظاھر20122111022العالج الطبيعي282
جريس مبدا  فران 20122111024العالج الطبيعي283
عبدالحميد عمر عبدالحميد ال ابو عمر20122111026العالج الطبيعي284
مسلم محمود مسلم المساعيد20122111029العالج الطبيعي285
شھد ماجد محمد خريس20122111030العالج الطبيعي286
محمد جمال عبدالرحيم كنعان20122111031العالج الطبيعي287
محمد عايد ثاني الرويلي20122111033العالج الطبيعي288
بشار  يعقوب جبور 20122111034العالج الطبيعي289
انسام عاطف محمد القضاه20122111035العالج الطبيعي290
غيداء وھيب ابراھيم خريس20122111036العالج الطبيعي291
يسرا  عبد الرحمن  محمد  ابو السباع 20122111037العالج الطبيعي292
ريم بدر احمد غانم20122111038العالج الطبيعي293
رماح سليمان خالدي 20122111039العالج الطبيعي294
لؤي زين العابدين محمد ممدوح سري20122111040العالج الطبيعي295
بيان نذير الطبجي 20122111041العالج الطبيعي296
تقى ابراھيم  خالد القرعان20122111042العالج الطبيعي297
مسفر  عايض  فارع  الحارثي 20122111043العالج الطبيعي298
ھاله محمد عياش 20122111044العالج الطبيعي299
محمد توفيق عزايزة 20122111045العالج الطبيعي300
فراس محمد احمد خدرج20122111046العالج الطبيعي301
ياره محمد نعامنه 20122111047العالج الطبيعي302
عبدالرشيد ناصر ناصر ناصر20122111048العالج الطبيعي303
امينو عبدالكريم ممن دي20122111049العالج الطبيعي304
ثالث محمد محمد محمد20122111050العالج الطبيعي305
ابو بكر اسياكو اسياكو اسياكو20122111051العالج الطبيعي306
سليمان لول لول لول20122111052العالج الطبيعي307
صفيية ثاني مصطفي مصطفي20122111053العالج الطبيعي308
حسن مصطفى ھاشم ھاشم20122111054العالج الطبيعي309
وفية ايرو غربا غربا20122111055العالج الطبيعي310
حليمة السعدية بشر سودنغي20122111056العالج الطبيعي311
فيصل عزيز مھوس الذراعي الظفيري20122111057العالج الطبيعي312
نادين عماد الدين مفيد القاضي20122111059العالج الطبيعي313
لينه مھند عبدهللا سمان20122111060العالج الطبيعي314
ساره محمد محمود غرايبه20122111061العالج الطبيعي315
عرفات نسيم علي الجوارنة20127111001العالج الطبيعي316



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

فاطمه حسن عبد العزيز مفلح20050112011العالج الوظيفي1
يوسف عيسى يوسف الحيراني20052112023العالج الوظيفي2
عاليه فواز مصطفى عساسفه20060112046العالج الوظيفي3
محمد يوسف عمر المغربي20062112001العالج الوظيفي4
سنبلة وائل عبد هللا قاسم20062112013العالج الوظيفي5
محمد فتحي عبد بني ارشيد20062112015العالج الوظيفي6
احمد حسين سالم المحادين20062112016العالج الوظيفي7
محمد عبد المحسن محمد الوباري20072112012العالج الوظيفي8
نھى نزار سليمان خريشي20072112026العالج الوظيفي9

سلطان موافق قناص السويلمي العنزي20072112029العالج الوظيفي10
ھال محمدعاطف مشرف خريس20080112008العالج الوظيفي11
اسامه نضال عزالدين مھيدات20080112010العالج الوظيفي12
دعاء عبد هللا خلف الشلول20080112029العالج الوظيفي13
نسرين سمير محاجنه 20082112001العالج الوظيفي14
والء عبدالكريم ايوب عبد الكريم20082112025العالج الوظيفي15
رشا معروف عودة 20082112033العالج الوظيفي16
مرام علي ابومعمر 20082112038العالج الوظيفي17
عبد اللطيف احمد مسعود 20082112039العالج الوظيفي18
حمد جميل احمد علي20082112040العالج الوظيفي19
ساجدة جمال اغبارية 20082112041العالج الوظيفي20
ھاني حسن خطيب 20082112042العالج الوظيفي21
زھره جواد فھد العيسى20082112043العالج الوظيفي22
سلمى ھالل عيسى ال احبيل20082112044العالج الوظيفي23
مالك علي عبد حرب20090112001العالج الوظيفي24
معاذ سليمان داود الفاعورى20090112002العالج الوظيفي25
شذى يوسف محمود ابوفاره20090112003العالج الوظيفي26
مرام علي محمد الطويق20090112004العالج الوظيفي27
ابتھال خالد خلف خلوف20090112006العالج الوظيفي28
امال محمد علي ابراھيم20090112011العالج الوظيفي29
زينب محمد زيدان اعنزه20090112012العالج الوظيفي30
ميرنا وائل جمال الخورى20090112013العالج الوظيفي31
سجى عبد هللا طه محمد20090112016العالج الوظيفي32
عبدالسالم محمد حسن االزايده20090112019العالج الوظيفي33
ھبه صالح عبد الرحمن الشرع20090112021العالج الوظيفي34
مجد قاسم عبد عبابنه20090112023العالج الوظيفي35
اماني ادريس علي العارضه20090112025العالج الوظيفي36
االء محمود عبد المجيد اللبابنه20090112028العالج الوظيفي37
ايمان محمد محمود جرادات20090112030العالج الوظيفي38
دعاء يوسف موسى اليوسف20090112031العالج الوظيفي39
حال تيسير ابديوى السليم20090112032العالج الوظيفي40
محمد زياد محمد اسعيفان20090112036العالج الوظيفي41
محمود سمير معوض ابو السيالت20090112037العالج الوظيفي42
رائد نصر سليمان القلقيلي20090112038العالج الوظيفي43
راكان علي اسماعيل محمد20090112040العالج الوظيفي44
احمد محمد عبد القادر الفقھا20090112042العالج الوظيفي45
ھناء احمد دباح 20090112044العالج الوظيفي46
شفاء موسى سواعد 20090112045العالج الوظيفي47
اسراء سعيد ابو مخ 20090112046العالج الوظيفي48
اسراء بشير مرعي 20090112047العالج الوظيفي49
فداء عبدالسالم غرة 20090112048العالج الوظيفي50
ياسين محمود نعمة 20090112049العالج الوظيفي51
فاديه ابراھيم محي الدين ابو عماره20090112050العالج الوظيفي52
آدم علي الغديفي 20090112051العالج الوظيفي53



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

رھام احمد عبد القادر الطه20090112052العالج الوظيفي54
تسنيم محمد محمود العيسى20090112053العالج الوظيفي55
اسراء محمد عقله العلي20090112055العالج الوظيفي56
اسراء محمود سليم سفاريني20090112057العالج الوظيفي57
حنين محمد سليم دواغره20090112059العالج الوظيفي58
شمس الدين خالد سالم ابو عراق20090112060العالج الوظيفي59
وليد محمد عبدالرحمن ابوارواق20090112061العالج الوظيفي60
لينا نايل عليان الطعاني20090112063العالج الوظيفي61
احمد ضرار صبح 20090112064العالج الوظيفي62
تسنيم محمود صالح يونس20090112065العالج الوظيفي63
وائل توفيق غنايم 20092112001العالج الوظيفي64
سماح فخري حسين 20092112002العالج الوظيفي65
رلى رتيب غندور 20092112003العالج الوظيفي66
زكي سلمان قريناوي 20092112008العالج الوظيفي67
والء محمد مروات 20092112009العالج الوظيفي68
عفاف عبد الرضا احمد عبد هللا20092112011العالج الوظيفي69
مادونا معين متى 20092112013العالج الوظيفي70
زينب حسن عيسى الحمر20092112017العالج الوظيفي71
عبد الرحيم محمد يحيى 20092112019العالج الوظيفي72
بكر باسم دياب 20092112021العالج الوظيفي73
لينا سعيد ذباح 20092112022العالج الوظيفي74
سعاد حسام العرو 20092112030العالج الوظيفي75
دانه وليد مصباح عايش20092112031العالج الوظيفي76
صالح الدين عبد هللا قويدر 20092112038العالج الوظيفي77
محمد احمد محاجنة 20092112039العالج الوظيفي78
حنين عبد السالم اسدي 20092112041العالج الوظيفي79
امونه ھاني يوسف 20092112042العالج الوظيفي80
ساجدة علي رضي ال رضي20092112044العالج الوظيفي81
احسان احمد عبدالحليم 20092112045العالج الوظيفي82
ربيع وليد ياسين 20092112046العالج الوظيفي83
موران وھيب ابو خير 20092112047العالج الوظيفي84
بتول عايش عبد هللا المنديل20092112049العالج الوظيفي85
بشر منذر يعقوب العتوم20100112003العالج الوظيفي86
براءه كارم محمود الصقر20100112007العالج الوظيفي87
رايه سامر عبد حسن 20100112008العالج الوظيفي88
دعاء فضل محمد الغزاوى20100112012العالج الوظيفي89
عمر احمد موسى السماره20100112015العالج الوظيفي90
لبنى عبدالجليل محمد حجازي20100112016العالج الوظيفي91
وسام تحسين علي حجازي20100112018العالج الوظيفي92
رواند صالح عبد الدويكات20100112019العالج الوظيفي93
ھديل محمد علي الحلو20100112021العالج الوظيفي94
دعاء عبدالفتاح عوض الخزاعلة20100112023العالج الوظيفي95
احمد علي عبد هللا بني حمد20100112024العالج الوظيفي96
روان محمد ابراھيم اليبرودي20100112025العالج الوظيفي97
ليندا عدنان خوري 20100112026العالج الوظيفي98
اماني خالد بدران 20100112030العالج الوظيفي99
عمر محمد دنفيري 20100112031العالج الوظيفي100
مرام يوسف ابونيات 20100112033العالج الوظيفي101
عذراء جعفر محمد العبيني20100112034العالج الوظيفي102
احمد يحيى حسين صبيح20100112035العالج الوظيفي103
انس مھند مصطفى الجراح20100112036العالج الوظيفي104
زينب محمود اغبارية 20102112001العالج الوظيفي105
ابتھال عفيف محروم 20102112002العالج الوظيفي106
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رندة اميل صباغ 20102112003العالج الوظيفي107
احالم حسني شيخ سليمان 20102112004العالج الوظيفي108
نورس سعود مريسات 20102112005العالج الوظيفي109
منى سليمان نعامنة 20102112006العالج الوظيفي110
ايھاب علي حجازي 20102112007العالج الوظيفي111
شروق امين عواودة 20102112008العالج الوظيفي112
ياسمين عثمان عثمان 20102112010العالج الوظيفي113
حسين علي مھدي آل ابرھيم20102112011العالج الوظيفي114
رھام سمير خرطبيل 20102112015العالج الوظيفي115
مجدولين ابراھيم سليمان 20102112018العالج الوظيفي116
ربا لطفي طربيه 20102112019العالج الوظيفي117
جوزالين يعقوب عساف 20102112020العالج الوظيفي118
عبير زيدان غنايم 20102112021العالج الوظيفي119
فاطمه سمير عاصي 20102112022العالج الوظيفي120
لميس بسام قاسم 20102112023العالج الوظيفي121
ھال مصطفى اغبارية 20102112024العالج الوظيفي122
رقيه فؤاد خفش 20102112031العالج الوظيفي123
ايمان قاسم ابو سرحان 20102112032العالج الوظيفي124
اسامه حمدي عثمان الشربجي20102112033العالج الوظيفي125
نادين واكيم اندراوس اندراوس20102112034العالج الوظيفي126
عطيه سليمان ابن حجية 20102112035العالج الوظيفي127
محمد باسم ھيب 20102112036العالج الوظيفي128
االء ھاني زيد 20102112037العالج الوظيفي129
روان توفيق محاجنه 20102112039العالج الوظيفي130
صفا سليمان حسن 20102112040العالج الوظيفي131
روان خليل زيبق 20102112041العالج الوظيفي132
حنين طه حجازي 20102112042العالج الوظيفي133
ميسلون نمر عثمان 20102112043العالج الوظيفي134
عبدالرحمن محسن يحيى زبر20102112045العالج الوظيفي135
االء فايز محمد سعيد عبد العزيز20102112046العالج الوظيفي136
احمد محمد بھجت مفلح20102112047العالج الوظيفي137
عال غسان شحاده 20102112049العالج الوظيفي138
جونا ماجد علي 20102112050العالج الوظيفي139
حليمه نعيم صالح حواشي20102112051العالج الوظيفي140
حنين حامد حجازي 20102112052العالج الوظيفي141
مي حسين محسن الشرمان20110112002العالج الوظيفي142
سندس محمود عيسى التميمي20110112006العالج الوظيفي143
حنان باسم محمد جابر20110112008العالج الوظيفي144
حنين محمد عبدالھادي القيسي20110112010العالج الوظيفي145
ندى رائد عبدالغني سليمان قاسم20110112014العالج الوظيفي146
عريب وليد محمد عنانبه20110112015العالج الوظيفي147
حمزه عدنان محمد الرومي20110112016العالج الوظيفي148
نوره كايد محمد أبوشومر20110112017العالج الوظيفي149
سحر جمال حسن مطلق حمدان20110112018العالج الوظيفي150
اسراء مصطفى يحيى الصياح20110112021العالج الوظيفي151
روان نواف سالم الخزعلي20110112023العالج الوظيفي152
دعاء حسن حامد العفيفي20110112024العالج الوظيفي153
والء احمد علي الجوعان20110112025العالج الوظيفي154
سبأ شاھين محمد الحمد20110112026العالج الوظيفي155
ربيع خليل معلم 20110112027العالج الوظيفي156
االء وليد ذياب 20110112028العالج الوظيفي157
حنين زياد خاسكية 20110112029العالج الوظيفي158
محمد سليمان شليبي 20110112030العالج الوظيفي159
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نور عادل مصري 20110112031العالج الوظيفي160
بيان ساھر زيد 20110112032العالج الوظيفي161
حسن خليل خاليلة 20110112033العالج الوظيفي162
سندس وحيد عبد الرؤوف الشياب20110112034العالج الوظيفي163
ھيثم محمد سليمان المومني20110112035العالج الوظيفي164
ريم نايف سالم سرحان20110112038العالج الوظيفي165
ساجدة حسن نصار 20110112040العالج الوظيفي166
ثناء رياض محمد القعاقعه20110112041العالج الوظيفي167
محمد حسن محمد الحوامده20110112042العالج الوظيفي168
محمد ابراھيم حماد 20110112043العالج الوظيفي169
روان احمد كحيلي سعايده20110112045العالج الوظيفي170
سناء محمد احمد الشلول20110112046العالج الوظيفي171
مھند عادل محمد الزيدانين20110112047العالج الوظيفي172
انس محمود حسين ملكاوي20110112048العالج الوظيفي173
امجد ابراھيم نھار الدويرى20110112049العالج الوظيفي174
ھبة حسيب عراف 20112112001العالج الوظيفي175
االء لؤي عسلي 20112112003العالج الوظيفي176
سيما كمال جھجاه 20112112005العالج الوظيفي177
لور ادمون استيفان 20112112006العالج الوظيفي178
ازھار خالد زعبي 20112112007العالج الوظيفي179
كريستين باسم زريق 20112112008العالج الوظيفي180
ايمان اسامة حلو 20112112009العالج الوظيفي181
جيالن منصور امباريكي 20112112010العالج الوظيفي182
ريما منعم رواشدة 20112112014العالج الوظيفي183
ايه ماھر رواشده 20112112015العالج الوظيفي184
شذاء سعيد بداح 20112112016العالج الوظيفي185
سھاد زاھر حسين 20112112017العالج الوظيفي186
رلى نقوال جمال 20112112018العالج الوظيفي187
متعب عارف صالح ال قفله20112112019العالج الوظيفي188
شذى زياد جحوش 20112112020العالج الوظيفي189
ورد بسام ابو يونس 20112112022العالج الوظيفي190
نسرين سعيد تركي 20112112024العالج الوظيفي191
لميس وحيد خطيب 20112112025العالج الوظيفي192
سوار رومل يونس 20112112026العالج الوظيفي193
دارين محمد علي محاجنة20112112027العالج الوظيفي194
بيان نادر ملحم 20112112028العالج الوظيفي195
امان محمود سليمان 20112112029العالج الوظيفي196
رنين غالب شكري 20112112030العالج الوظيفي197
معاذ اياد زرعيني 20112112033العالج الوظيفي198
بيان محمد حمود 20112112037العالج الوظيفي199
مريم وليام قسيس 20112112038العالج الوظيفي200
احمد يونس العمراني 20112112039العالج الوظيفي201
بتول علوي حبيب علي20112112040العالج الوظيفي202
احمد يعقوب محمود كبھا20112112041العالج الوظيفي203
مجدي فؤاد ابو بكر 20112112042العالج الوظيفي204
اسراء طالب سبتي يعقوب     20120112002العالج الوظيفي205
سجى جمعه علي الجالودى     20120112003العالج الوظيفي206
وسيله محمد علي أبوعمر     20120112005العالج الوظيفي207
سالم يحيى طالب الخطيب     20120112006العالج الوظيفي208
اريج معاذ نھار سليمان     20120112008العالج الوظيفي209
شروق مثقال فارس أبودلو     20120112009العالج الوظيفي210
ايه محسن علي الحلو      20120112011العالج الوظيفي211
رجاء ابراھيم علي الزعبي     20120112014العالج الوظيفي212
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جمانه محمود عطوان بطاينه    20120112015العالج الوظيفي213
الزا حاتم قبيل االزرعي20120112017العالج الوظيفي214
شروق محمد لطفي المساعيد     20120112018العالج الوظيفي215
رؤى صالح الدين محمد المومني    20120112019العالج الوظيفي216
دانه رزق نھار طبيشات     20120112020العالج الوظيفي217
ھبه احمد سليمان السلمان     20120112023العالج الوظيفي218
ھديل خالد علي الكساسبه     20120112024العالج الوظيفي219
سندس ابراھيم عمر أبوسرايا    20120112025العالج الوظيفي220
فرح علي محمد الدرناكي     20120112026العالج الوظيفي221
تقى علي محمود بني عطا     20120112027العالج الوظيفي222
ايه عادل محمد حنانه      20120112029العالج الوظيفي223
بيان ماجد احمد البشارات     20120112031العالج الوظيفي224
عبير لطفي سيد احمد20120112032العالج الوظيفي225
ضحى احمد خالد الفول20120112033العالج الوظيفي226
وفاء خالد قراقره 20120112034العالج الوظيفي227
ايات ابراھيم امطيرات 20120112035العالج الوظيفي228
االء باسم خيط 20120112037العالج الوظيفي229
رقيه محمود خدام الحجيله     20120112038العالج الوظيفي230
ايمان محمد عبدالكريم عياش20120112039العالج الوظيفي231
مروج خالد حسين عبيدات20120112041العالج الوظيفي232
امل نعيم دغش 20120112042العالج الوظيفي233
مالك منير كريم 20120112043العالج الوظيفي234
عفاف عمر عبد الرازق 20120112044العالج الوظيفي235
ريان عبدالرحمن قربان عبدالرحيم20122112001العالج الوظيفي236
عبد الرحمن محمد مفيد الداالتي20122112002العالج الوظيفي237
وسن  صالح محمود  خليل20122112003العالج الوظيفي238
االء بسام يوسف مسعود خضر20122112005العالج الوظيفي239
ھديل  حسن حسن 20122112007العالج الوظيفي240
والء جمال ابو يونس 20122112009العالج الوظيفي241
ياسمين مروان خاليله 20122112010العالج الوظيفي242
سوار سليم نعامنة 20122112012العالج الوظيفي243
علي عبد المنعم غنايم 20122112013العالج الوظيفي244
ناريمان حسين خطيب 20122112014العالج الوظيفي245
لينا احمد حليحل 20122112015العالج الوظيفي246
ريم رياض عبدالرحمن حمام20122112016العالج الوظيفي247
ريم علي ابو ريا 20122112017العالج الوظيفي248
ريمي  ليوس  20122112019العالج الوظيفي249
ندين احمد اغبارية 20122112020العالج الوظيفي250
فاطمة حسن يوسف فردان20122112021العالج الوظيفي251
صبري زنون  20122112022العالج الوظيفي252
رؤى مدحت مصاروة 20122112023العالج الوظيفي253
سميرة سامر محمد شماس20127112001العالج الوظيفي254
محمود حسام محمد الفي20127112002العالج الوظيفي255
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اكرام عبدالرحمن حسين القرعان20042114039السمع والنطق1
اسالم احمد محمد وھيبي20050114043السمع والنطق2
محمد ايوب حريري 20052114074السمع والنطق3
عروبه محمد موسى صقر20060114050السمع والنطق4
بندر نداء حسين الحسني العنزي20062114025السمع والنطق5
عمر عودة ابو مديغم 20062114028السمع والنطق6
نھى سعيد عتيلي 20062114029السمع والنطق7
حنان اديب طه 20070114003السمع والنطق8
اريج اعقاب عبد الكريم الزغول20070114021السمع والنطق9

منى محمد موسى الشدفان20072114019السمع والنطق10
ربى صالح عبد اللطيف عبد الخضر20072114020السمع والنطق11
سخاء محمد حسين عبيدات20080114001السمع والنطق12
وعد محمد موسى العمري20080114006السمع والنطق13
فداء عصام محمد عبدالعال20080114015السمع والنطق14
سميره فارس يوسف مقبول20080114016السمع والنطق15
اباء ابراھيم عبدهللا عرعراوي20080114017السمع والنطق16
صفا طالب محسن الحميقاني20082114024السمع والنطق17
محمد عارف صالح ملك20082114025السمع والنطق18
فضيله عبد الحسن سلمان سھوان20082114033السمع والنطق19
اي نور جمال محمود الترك20090114001السمع والنطق20
انوار عبدهللا عبدالقادر الرفاعي20090114002السمع والنطق21
بيان حسين محمد ابوصالح20090114003السمع والنطق22
عال حمزه محمود مصطفى20090114004السمع والنطق23
عبير محمد احمد الصمادي20090114005السمع والنطق24
نماء علي احمد الحوامده20090114006السمع والنطق25
نيروز ھاني احمد عبيدات20090114007السمع والنطق26
بشاير ناصر وجيه ابوشعيره20090114008السمع والنطق27
صالح محمد شريف الربابعه20090114009السمع والنطق28
تقى محمود عبدهللا الصمادى20090114012السمع والنطق29
رايه عدنان احمد البطوش20090114015السمع والنطق30
ديما محمد ناظم عبيدات20090114016السمع والنطق31
احالم محمد ابراھيم الزوايده20090114017السمع والنطق32
عائشه نادي عبدالعزيز السحله20090114019السمع والنطق33
تسنيم علي احمد عقيالن20090114020السمع والنطق34
سماح زكريا طعمه القضاه20090114023السمع والنطق35
معاذ محمد احمد الجراح20090114024السمع والنطق36
النا حسين شاكر الشالبنه20090114026السمع والنطق37
شروق حسن محمد الشرمان20090114027السمع والنطق38
ميس عبدالسالم شحاده الشامي20090114028السمع والنطق39
شھد عقله محمد النواصره20090114030السمع والنطق40
شذا فريد مرعي 20090114034السمع والنطق41
نسرين موفق شقور 20090114035السمع والنطق42
جمال جعفر ابوراس 20090114037السمع والنطق43
لينا ماھر محمود فتيحه20090114038السمع والنطق44
ايناس حامد ابوعامر 20090114040السمع والنطق45
طارق بسام لوابنة 20090114041السمع والنطق46
ايات محمد سليمان العناقره20090114044السمع والنطق47
اسيل مراد محمود "بني احمد"20090114045السمع والنطق48
مي علي قاسم عمايره20090114046السمع والنطق49
اخالص ياسر علي عبدالقادر20090114047السمع والنطق50
روزان عبد الحكيم محمد عبد الرحيم20092114003السمع والنطق51
محمد خالد سعدي 20092114004السمع والنطق52
رھام تامر عبود 20092114005السمع والنطق53
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فانيسا بشارة مرجية 20092114006السمع والنطق54
يوسف عادل حبشي 20092114007السمع والنطق55
نرمين عصام اسعد 20092114009السمع والنطق56
فدى محمد عبد العزيز السعاده20092114012السمع والنطق57
فيروز غازي امطانس 20092114013السمع والنطق58
شدن موسى شعبي 20092114015السمع والنطق59
رباب يوسف مرعي 20092114016السمع والنطق60
رلى سھيل داي 20092114017السمع والنطق61
جيھان رياض خلف 20092114019السمع والنطق62
نداء عصام ابو احمد 20092114022السمع والنطق63
امير يوسف بدير 20092114023السمع والنطق64
زھراء رياض احمد درويش20092114024السمع والنطق65
جوانا اسعد درزي 20092114026السمع والنطق66
طارق محمد عبد الرحمن المومني20092114029السمع والنطق67
روان خير نصار 20092114030السمع والنطق68
ساره محمد رجب حبيب هللا20092114031السمع والنطق69
شفاء تيسير عبد هللا التميمي20092114032السمع والنطق70
عرين جمال قاسم 20092114034السمع والنطق71
والء قاسم ابو سريحان 20092114035السمع والنطق72
سھير منير خوري 20092114036السمع والنطق73
نرومان محمد رميحات 20092114038السمع والنطق74
والء محمد خمايسي 20092114039السمع والنطق75
الفت جمال ابو يونس 20092114040السمع والنطق76
نوريحان مسعود محاميد 20092114042السمع والنطق77
اماني سامي احمد 20092114043السمع والنطق78
والء رفيق جبارين 20092114044السمع والنطق79
شيماء حافظ رمزي شديد20092114045السمع والنطق80
عمار تميم محاميد 20092114046السمع والنطق81
ھدى جمعه عامر 20092114049السمع والنطق82
لينا دميان فريد قرط20092114050السمع والنطق83
رداء محمد عبدالرحيم بني مصطفى20092114052السمع والنطق84
نسرين فريد ابو شريف 20092114053السمع والنطق85
فاطمه جالل صالح العنيزات20100114001السمع والنطق86
ايه احمد منصور الدويري20100114002السمع والنطق87
سندس زھدي رجا ابوديه20100114004السمع والنطق88
ھيا حسن احمد شويات20100114005السمع والنطق89
الرا فراس عيسى سويدات20100114006السمع والنطق90
تسنيم يوسف الحاج فالح معايعه20100114008السمع والنطق91
اميرة محمد محمود العواد20100114009السمع والنطق92
رنا ماجد عبدالقادر الطيطي20100114011السمع والنطق93
داليا احمد محمد الزيود20100114013السمع والنطق94
وعد بسام قاسم الذيابات20100114014السمع والنطق95
عاتكه تيسير حسين حمدان20100114016السمع والنطق96
ايه جميل حسن الوحشه20100114017السمع والنطق97
االء محمد ضيف هللا شطناوى20100114018السمع والنطق98
امل امجد حسن دواھده20100114020السمع والنطق99
مريانا فريد نقارة 20100114022السمع والنطق100
ابرار نضال ابو مخ 20100114024السمع والنطق101
موسى محمد ابو عجاج 20100114025السمع والنطق102
منى نزيه عبد الحليم 20100114026السمع والنطق103
آمنه توفيق سليمان عتوم20100114027السمع والنطق104
اسراء احمد قاسم طلفاح20100114028السمع والنطق105
امنه ماجد عفانه 20100114029السمع والنطق106
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دعاء محمد خاليله 20100114030السمع والنطق107
مريم يوسف بدير 20100114032السمع والنطق108
ھبة رشاد ھايل صندوقة20100114033السمع والنطق109
والء ثابت شتيوي 20100114034السمع والنطق110
شھناز عزمي ابو احمد 20102114002السمع والنطق111
ھديل عمر ابو احمد 20102114004السمع والنطق112
ابراھيم محمد ابراھيم العظم20102114005السمع والنطق113
حنين محمود روح 20102114007السمع والنطق114
رئبال احمد محمد حسين20102114008السمع والنطق115
عبدالعال ياسر عبدالعال قعقور20102114013السمع والنطق116
أحمد غازي صبحي حطاب20102114014السمع والنطق117
اسماء سالمه موسى الحوراني20102114015السمع والنطق118
روان محمد زعبي 20102114018السمع والنطق119
حنين مصطفى عون هللا 20102114019السمع والنطق120
ديما دياب سعدي 20102114020السمع والنطق121
مروه سامي ضو 20102114021السمع والنطق122
ملك توفيق حكروش 20102114022السمع والنطق123
ريم جمال بشير 20102114023السمع والنطق124
ھاله خليل عثمان 20102114024السمع والنطق125
أزھار احمد صفي 20102114026السمع والنطق126
حنون محمد منصور 20102114027السمع والنطق127
عفاف عبد هللا عيسى احمد20102114028السمع والنطق128
رقية حسين احمد حسن20102114030السمع والنطق129
سوسن عدنان س حسن القصاب20102114031السمع والنطق130
زينب محمد باقر السلمان20102114033السمع والنطق131
علي عبد الكريم حسن الحايكي20102114034السمع والنطق132
حسين عبد االمير علي النشيط20102114035السمع والنطق133
السيد محمد  طاھر رضي  علوي النجار20102114036السمع والنطق134
سلمان محمد علي الجودر20102114037السمع والنطق135
عبد هللا علي عبد هللا المھدي20102114038السمع والنطق136
فراس باسل عبود 20102114040السمع والنطق137
ليلى علي نصار 20102114041السمع والنطق138
سناء حسين نعمه 20102114042السمع والنطق139
حنان عواد نجار 20102114043السمع والنطق140
ريم اسماعيل حمدان سالمه20102114045السمع والنطق141
اسيل عصام ديب 20102114046السمع والنطق142
حليمة عبد الھادي صرصور 20102114047السمع والنطق143
عماد صالح علي حمدان20102114048السمع والنطق144
ساره محمد يوسف الدعاس20102114049السمع والنطق145
ھديل بديع سلطان 20102114050السمع والنطق146
دالل جھاد الحسيني 20102114051السمع والنطق147
احالم محمود بصول 20102114052السمع والنطق148
فادي عادل مصاروة 20102114053السمع والنطق149
سوسن حميد محمد غزالن20110114001السمع والنطق150
االء كريم يوسف العبيني20110114002السمع والنطق151
علي عبدهللا حسين ابو ورده20110114003السمع والنطق152
مي يوسف خليل ابوفضاله20110114005السمع والنطق153
رزان حكمت محمد المزارى20110114006السمع والنطق154
شروق جمال مصطفى الزيوت20110114007السمع والنطق155
مالين عبدهللا محمود الشويات20110114010السمع والنطق156
عبير جھاد محمد علي20110114011السمع والنطق157
لينا جبر يوسف الشعر20110114013السمع والنطق158
عبير محمد حريكي 20110114015السمع والنطق159
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روضه رشاد يونس 20110114016السمع والنطق160
مرفت حسام يونس 20110114017السمع والنطق161
اسراء عبدالقادر سليم بني عمر20110114018السمع والنطق162
خالد منذر مصطفى شامي20110114022السمع والنطق163
تقى باسم عزات الطعاني20110114023السمع والنطق164
غرام عوض محمود الرباعي20110114024السمع والنطق165
ايه عيد علي مستريحي20110114028السمع والنطق166
فرح احمد صالح الزعبي20110114029السمع والنطق167
يارا نشأت بياطرة 20112114001السمع والنطق168
ريم رضوان طباجه 20112114002السمع والنطق169
جوده الياس جوده صليبي20112114003السمع والنطق170
نادين حاتم جبران 20112114005السمع والنطق171
ھيفاء بالل ضاھر 20112114008السمع والنطق172
ديما مازن نعيم معلم20112114010السمع والنطق173
نادين ميشيل غنطوس 20112114011السمع والنطق174
لوزان عبد السالم حسن 20112114012السمع والنطق175
لمى نزار سليمان 20112114013السمع والنطق176
ھاشميه جميل محمد القصاب20112114016السمع والنطق177
رندة خالد نجيب االعمى20112114019السمع والنطق178
اروى محمد مونس العنزي20112114021السمع والنطق179
جميله احمد سليمان 20112114023السمع والنطق180
فاطمة ابراھيم عبد الرحمن  ابراھيم المقھوي20112114024السمع والنطق181
ايمان تميم منصور 20112114025السمع والنطق182
عايده عامر ذباح 20112114026السمع والنطق183
اصال خالد محمود ھيالت20112114027السمع والنطق184
امنه نعيم حواشي 20112114029السمع والنطق185
راني نادر محمد ادكيدك20112114030السمع والنطق186
نردين تميم شيخ خليل 20112114031السمع والنطق187
رزان موسى اسعد 20112114036السمع والنطق188
راوية رزق ابراھيم نواصره    20120114001السمع والنطق189
براء بالل سليمان العلي     20120114002السمع والنطق190
نيروز محمود سليمان 20120114003السمع والنطق191
حسين فيصل حسين ابوجزر20120114004السمع والنطق192
تمارا محمد محمود العمرى     20120114005السمع والنطق193
سميه يوسف عبدالمھدي الطنطاوي   20120114006السمع والنطق194
رؤى محمد عمر الثويران     20120114007السمع والنطق195
الشيماء بومدين علي ابوالفول20120114008السمع والنطق196
رنا محمد علي محمود جابر     20120114009السمع والنطق197
اسالم منير اسحق الدن     20120114010السمع والنطق198
تمارا ھيثم نجيب طعمه20120114011السمع والنطق199
ياسمين حسن عمر الشربجي     20120114012السمع والنطق200
احمد محمد محمود بنات     20120114013السمع والنطق201
منى عبداللطيف محمد احمد    20120114014السمع والنطق202
امولي يوسف ابو الھيجا 20120114015السمع والنطق203
جاكلين عدنان شحادة 20120114016السمع والنطق204
بيسان امين ناصر 20120114017السمع والنطق205
سوار علي خطبا 20120114018السمع والنطق206
اسيل توفيق مصاروه 20120114019السمع والنطق207
امين شكري ابو واصل 20120114020السمع والنطق208
امجد تحسين محمد عبدالقادر20120114021السمع والنطق209
سالم خالد علي القادري20120114022السمع والنطق210
فاطمه محمد احمد الويسي20120114023السمع والنطق211
عرين ابراھيم ياسين 20120114024السمع والنطق212
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غفران زياد محمد الصمادى     20120114025السمع والنطق213
فاطمه عصام علي العمرى     20120114026السمع والنطق214
وفاء وليد ذيب ھياجنه20120114027السمع والنطق215
نھى  نبيل عيسى النجار20122114001السمع والنطق216
محمد محمود خليل عوده20122114002السمع والنطق217
حسن علي عبدهللا الشرقي20122114003السمع والنطق218
سلمى امجد حاتم عنبتاوي20122114004السمع والنطق219
جوي داود يعقوب صابات20122114005السمع والنطق220
لنا  وجيه الياس 20122114006السمع والنطق221
رغد عمر حمدان القضاه20122114007السمع والنطق222
داليا  ھاشم  محمد نيروخ أيوبي20122114008السمع والنطق223
حنين محمد رضوان المومني20122114010السمع والنطق224
ايمان عمر عبدالرحمن عبدالغافر20122114011السمع والنطق225
كارمن اكسبديت كارلوس بندك20122114013السمع والنطق226
لنا سليمان سلمان 20122114014السمع والنطق227
سيرين خالد ابو حريري 20122114015السمع والنطق228
دياال طاھر مريد 20122114016السمع والنطق229
ريم موسى خاليله 20122114017السمع والنطق230
ناھد يوسف سليمان 20122114018السمع والنطق231
حوراء السيد سلمان عدنان حسين عيسى20122114019السمع والنطق232
مريم عبدالكريم طايل العمري20122114020السمع والنطق233
حنين ماجد يوسف محمود20122114021السمع والنطق234
لينه عاطف عبدالكريم العمري20122114022السمع والنطق235
منال عادل  عبدهللا  احمد بودواس20122114024السمع والنطق236
ھيا سعيد مصاروة 20122114025السمع والنطق237
امنه عبد هللا محمد ال سيف20122114026السمع والنطق238
أنفال شاكر عبدالجليل الراشد20122114027السمع والنطق239
مجدولين خليل  20122114028السمع والنطق240
حنين  عبد الحكيم محمد جابر20122114029السمع والنطق241
زينة منصور  20122114030السمع والنطق242
بنفسج رائد حسن ناصر20122114031السمع والنطق243
عبدالرحمن عصام محمود الكرد20122114032السمع والنطق244
شادي فواز اسماعيل ابو طاعه20122114033السمع والنطق245
وجد عصام حمدان عبدهللا20122114034السمع والنطق246
عبدالرحمن محمد موسى موسى20122114035السمع والنطق247
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رامي بسام حميدان أبازيد20052021032الھندسة المعمارية1
معاذ محمد ابراھيم العامري20052021051الھندسة المعمارية2
ندي نزيه مخائيل الزيادين20060021039الھندسة المعمارية3
كمال محمد رامي كمال راغب20062021036الھندسة المعمارية4
عبد هللا مجاھد حسن غالب20062021096الھندسة المعمارية5
مثقال ذياب مثقال الشمري20062021099الھندسة المعمارية6
خالد نائل علي العميرى20062021100الھندسة المعمارية7
حنين سامي مصطفى العمري20062021101الھندسة المعمارية8
ثناء بھجت محمد الرواشده20070021005الھندسة المعمارية9

اسراء يوسف موسى السويطي20070021014الھندسة المعمارية10
رزان ابراھيم محمد محيسن20070021018الھندسة المعمارية11
رشا فوزي سالم المصري20070021029الھندسة المعمارية12
بشار عادل محمود ابراھيم20070021051الھندسة المعمارية13
دانه فايز عارف القرعان20070021053الھندسة المعمارية14
ميس ناصر غالب جيطان20070021061الھندسة المعمارية15
رائد نعيم فريح الناصر20070021070الھندسة المعمارية16
نمر جمال نمر حداد20070021072الھندسة المعمارية17
محمد نضال علي الرشدان20070021076الھندسة المعمارية18
ابو بكر جميل ذيب درويش20070021085الھندسة المعمارية19
ريما صقر عيد المومني20070021091الھندسة المعمارية20
مجاھد محمد عبد الحميد العسولي20070021094الھندسة المعمارية21
صھيب عبدهللا صالح يونس20070021098الھندسة المعمارية22
اريج موسى محمود الشناق20070021100الھندسة المعمارية23
نور خليل احمد الديلمي20072021001الھندسة المعمارية24
روحي محمد فايز عادل القطب20072021006الھندسة المعمارية25
دينا رمزي انطون بطشون20072021034الھندسة المعمارية26
بالل سامي صالح عباسي20072021051الھندسة المعمارية27
اماني خليل عطيوي 20072021085الھندسة المعمارية28
ناديا مامون عبدالكريم المكاحله20072021092الھندسة المعمارية29
رزان احمد محمود صفدي20072021096الھندسة المعمارية30
اروى رمزي اندراوس المدانات20072021099الھندسة المعمارية31
ساره عبد الرحيم رشدي عبد الرحيم20072021104الھندسة المعمارية32
سامي بالل محمد عليان20072021110الھندسة المعمارية33
سھى جبريل احمد موسى20072021111الھندسة المعمارية34
امير مھند عادل مسعود20072021112الھندسة المعمارية35
نورا زكريا محمود مھيد20072021117الھندسة المعمارية36
راية احمد حسن الفريحات20072021118الھندسة المعمارية37
فراس عمر محمد حمدان20072021119الھندسة المعمارية38
نھال كمال حسن صديق20072021121الھندسة المعمارية39
بكر مصطفى محمود عبابنه20072021122الھندسة المعمارية40
نور محمد احمد عبدالقادر20072021123الھندسة المعمارية41
عمرو طارق صدقي سوالمه20072021129الھندسة المعمارية42



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

شاھر خلف مرجي الالحم20042022025الھندسة الكيميائية1
محمد سليمان عواد اعدوس20050022146الھندسة الكيميائية2
سوسن يحيى عارف حميدان20060022125الھندسة الكيميائية3
مجدي محمود ابراھيم دويرى20060022139الھندسة الكيميائية4
مازن عبد العزيز عبد الرحمن السماعيل20062022008الھندسة الكيميائية5
احمد عدنان حسين طوالبة20062022016الھندسة الكيميائية6
ھاني عبد الفتاح محمد سعيد طبيشات20062022019الھندسة الكيميائية7
محمد حسن خليل ابو عثمان20062022030الھندسة الكيميائية8
ايات علي محمد العالونه20070022024الھندسة الكيميائية9

ھبه محمود محمد ابوزيد20070022037الھندسة الكيميائية10
اسامة عبد الحفيظ فالح الھزايمة20070022112الھندسة الكيميائية11
االء شاھر عبدهللا مومني20070022124الھندسة الكيميائية12
باسم سليم عيسى الطراونه20070022129الھندسة الكيميائية13
فھد ناصر بكر العباسي20072022006الھندسة الكيميائية14
عبد الرحمن عبدالكريم علي الصومالي20072022009الھندسة الكيميائية15
اسماعيل عبد هللا عبده محمد20072022031الھندسة الكيميائية16
سوسن محمد علي جرادات20080022002الھندسة الكيميائية17
محمد حسين احمد جباعته20080022006الھندسة الكيميائية18
شيماء ابراھيم جابر ابوالعسل20080022008الھندسة الكيميائية19
دانه نضال ابراھيم محمد20080022011الھندسة الكيميائية20
سندس عوني عبدهللا عناقره20080022012الھندسة الكيميائية21
عدي عادل محمود الحسينات20080022013الھندسة الكيميائية22
صفاء عبدالفتاح صديق رحال20080022016الھندسة الكيميائية23
رؤى صالح اسماعيل ابوربيع20080022017الھندسة الكيميائية24
رھف احمد علي كناكري20080022018الھندسة الكيميائية25
فاطمه عبدالحكيم محمد ابوعرقوب20080022019الھندسة الكيميائية26
دعاء جالي سالمه النمارنه20080022022الھندسة الكيميائية27
روان تيسير محمد بدر20080022026الھندسة الكيميائية28
رنا فؤاد محمدخير الحتامله20080022029الھندسة الكيميائية29
حنين جميل حسين الزبيدي20080022031الھندسة الكيميائية30
ميس طالل محمد الزعبي20080022032الھندسة الكيميائية31
اقبال احمد سالم العمري20080022034الھندسة الكيميائية32
احسان احمد سالم العمري20080022035الھندسة الكيميائية33
ھدى خليل ياسين الجبالي20080022039الھندسة الكيميائية34
ايمان تحسين مظھر وايناخ20080022041الھندسة الكيميائية35
عمرو محمد احمد المحيسن20080022043الھندسة الكيميائية36
نداء ھاشم موسى الخراشقه20080022044الھندسة الكيميائية37
شادن شاھر احمد العمري20080022045الھندسة الكيميائية38
حنين جمال احمد دعباس20080022046الھندسة الكيميائية39
ھيا رأفت توفيق البيروتي20080022047الھندسة الكيميائية40
انس حسن ھارون غوجه20080022048الھندسة الكيميائية41
نسيبه عبدالحميد احمد العمايره20080022053الھندسة الكيميائية42
االء يوسف احمد ملكاوي20080022054الھندسة الكيميائية43
روزان خلف محمد الوليدات20080022058الھندسة الكيميائية44
مالك اسامه اسماعيل العرعر20080022059الھندسة الكيميائية45
نور طارق سعيد التمام20080022062الھندسة الكيميائية46
غيداء كمال احمد دلكي20080022063الھندسة الكيميائية47
اروى محمد خلف عبيدات20080022065الھندسة الكيميائية48
وعد ناصر علي الشديفات20080022067الھندسة الكيميائية49
االء عزام بخيتان عمر20080022073الھندسة الكيميائية50
منى سلمان محمد الزعبي20080022076الھندسة الكيميائية51
وفاء موسى محمود المالح20080022077الھندسة الكيميائية52
االء منير احمد العساف20080022081الھندسة الكيميائية53
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علي لطفي سعيد العثمان20080022085الھندسة الكيميائية54
االء موفق عبدالرحمن ملكاوي20080022088الھندسة الكيميائية55
سفيان حسين عبد الكريم الھزايمة20080022092الھندسة الكيميائية56
محمد احمد محمد بشابشه20080022093الھندسة الكيميائية57
سوسن حسن محمد الذيابات20080022094الھندسة الكيميائية58
محمود صالح محمود الشتيوي20080022095الھندسة الكيميائية59
ھبه محمد احمد الشرع20080022096الھندسة الكيميائية60
وجدان موسى حسين الزغول20080022098الھندسة الكيميائية61
ھبه علي ندى بني خالد20080022099الھندسة الكيميائية62
مراد وليد احمد عنيزات20080022100الھندسة الكيميائية63
يوسف احمد محمد بني طه20080022101الھندسة الكيميائية64
الرا حسين محمد عضيبات20080022102الھندسة الكيميائية65
انوار نزار عبدالرحمن الطراونه20080022103الھندسة الكيميائية66
محمد علي محمد الرصاصي20080022104الھندسة الكيميائية67
اسراء محمد مفلح الحموري20080022105الھندسة الكيميائية68
ھبه علي عبد هللا عبابنة20080022106الھندسة الكيميائية69
دعاء إبراھيم محمد عبدالخالق20080022109الھندسة الكيميائية70
عبدالرحمن عزام حسن بني نصر20080022110الھندسة الكيميائية71
جمانة ناھل توفيق النعيرات20080022111الھندسة الكيميائية72
ھاني زكريا سالم عبابنه20080022112الھندسة الكيميائية73
معتز عيسى عبدالكريم الخزاعله20080022113الھندسة الكيميائية74
مروه عبد اللطيف حسن عبد هللا20082022007الھندسة الكيميائية75
سالمه عبد هللا سالمه اللبون20082022011الھندسة الكيميائية76
مي ارشيد ابراھيم الخطيب20082022020الھندسة الكيميائية77
شيخ احمد عبد الاله الكاف20082022023الھندسة الكيميائية78
والء علي محمود الزعبي20082022024الھندسة الكيميائية79
نبراس الدين لطفي خليل موسى20082022027الھندسة الكيميائية80
غيداء فواز احمد الزعارير20082022028الھندسة الكيميائية81
ليث محمد علي مقابله20082022029الھندسة الكيميائية82
ميساء عبدالرحيم سالم الصياحين20090022002الھندسة الكيميائية83
غرام الفي عودة الشرعة20090022003الھندسة الكيميائية84
شفاء اديب عبد الرحمن الخطيب20090022004الھندسة الكيميائية85
ايمان االمين سالم ابوعواد20090022005الھندسة الكيميائية86
ميساء احمد حسين العتوم20090022007الھندسة الكيميائية87
خديجة عاطف محمد مفلح20090022010الھندسة الكيميائية88
روان عاطف عثمان الفراحنه20090022011الھندسة الكيميائية89
ھديل عكاش عبد الكريم القبالن20090022013الھندسة الكيميائية90
طارق ابراھيم احمد جرادات20090022016الھندسة الكيميائية91
احمد فھمي عبد هللا حسن20090022017الھندسة الكيميائية92
عبير محمد عبدهللا جاموس20090022019الھندسة الكيميائية93
نفين نابي محمد الصوص20090022024الھندسة الكيميائية94
شھد موسى روبين الزيتاوي20090022025الھندسة الكيميائية95
ليلى ھشام خالد نظام خليل20090022026الھندسة الكيميائية96
ربى محمد سعد العنانزه20090022027الھندسة الكيميائية97
مجدي علي احمد بدور20090022028الھندسة الكيميائية98
ھناء مصطفى محمد نوفل20090022031الھندسة الكيميائية99
دعاء احمد محمود الخزعلي20090022036الھندسة الكيميائية100
داليه يوسف عطيه عبد القادر20090022037الھندسة الكيميائية101
االء خالد طالب سعدون20090022038الھندسة الكيميائية102
عدي اسماعيل محمود الرواشده20090022039الھندسة الكيميائية103
محمد رزق طالب كيوان20090022040الھندسة الكيميائية104
سيزار احمد محمد الزعبي20090022041الھندسة الكيميائية105
مشعل خليل عبد النور دبور20090022042الھندسة الكيميائية106
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ايمان نادر ابراھيم حرب20090022044الھندسة الكيميائية107
عالء عبدهللا خليل  العوران20090022047الھندسة الكيميائية108
سمر محمد احمد القرنه20090022050الھندسة الكيميائية109
داليا زھير أحمد نافع20090022052الھندسة الكيميائية110
محمد خالد احمد الزعبي20090022053الھندسة الكيميائية111
محمد عيسى محمود البشايره20090022057الھندسة الكيميائية112
اميمه يوسف علي العزام20090022058الھندسة الكيميائية113
سماح محمد اسماعيل النصيرات20090022060الھندسة الكيميائية114
عبدهللا رياض فالح براسنه20090022061الھندسة الكيميائية115
ابراھيم موسى محمود شناعه20090022062الھندسة الكيميائية116
زياد احمد يعقوب الصمادي20090022063الھندسة الكيميائية117
مياده عبدالكريم فوزي الشبول20090022064الھندسة الكيميائية118
ايناس محمد احمد بني خالد20090022065الھندسة الكيميائية119
زينب احمد صالح عمارين20090022066الھندسة الكيميائية120
نانسي غالب عبدالرحمن الصمادى20090022067الھندسة الكيميائية121
عمر محمد محمود المزعل20090022075الھندسة الكيميائية122
لمى احمد علي القاسم20090022076الھندسة الكيميائية123
فادي زياد نواف دوايمه20092022001الھندسة الكيميائية124
عالء رفيق محمد االحمد20092022002الھندسة الكيميائية125
عبد الرحمن ماھر مصطفى الشريف20092022011الھندسة الكيميائية126
حنين صالح محمود الفقيه20092022015الھندسة الكيميائية127
خالد محمد عبد هللا الخضراء20092022035الھندسة الكيميائية128
نبيل ابوعالم بديع الرحمن مياجي احمد20092022039الھندسة الكيميائية129
امين عبده علي العنصور20092022042الھندسة الكيميائية130
عبد هللا عيسى علي الحويكم20092022043الھندسة الكيميائية131
دعاء فتحي سليم نصر20092022045الھندسة الكيميائية132
عبد الباسط عباس علي المؤيد20092022046الھندسة الكيميائية133
ھبه عبدالرؤوف حافظ  القاسم20092022047الھندسة الكيميائية134
ساجده احمد مصطفى عباد20092022050الھندسة الكيميائية135
حنين منصور عبدالقادر الطريني20100022001الھندسة الكيميائية136
ھناء محمود عبدالفتاح عقل20100022003الھندسة الكيميائية137
يزن زياد حسني النجار20100022004الھندسة الكيميائية138
فرح حسام محمود احمد20100022005الھندسة الكيميائية139
امل فايز بدر الغوراني20100022009الھندسة الكيميائية140
ھيا اسامه احمد الديخ20100022013الھندسة الكيميائية141
ايات حسن احمد قرعان20100022014الھندسة الكيميائية142
ھديل محمد خالد البواعنه20100022015الھندسة الكيميائية143
ليندا محمد علي احمد الحاج اسعد20100022017الھندسة الكيميائية144
صھيب عبداللطيف مثقال الحسن20100022019الھندسة الكيميائية145
محمد عبدالقادر عبدالوھاب المعايطه20100022020الھندسة الكيميائية146
ھدى ماجد محمد رضوان20100022021الھندسة الكيميائية147
فاطمه محمد محمود المساعده20100022024الھندسة الكيميائية148
سالم عيد خضر الحداد20100022025الھندسة الكيميائية149
اسراء جابر فياض عبدالھادي20100022027الھندسة الكيميائية150
رنيم وليد انيس الحمادشه20100022028الھندسة الكيميائية151
لبنى نصر ابراھيم البنا20100022031الھندسة الكيميائية152
اسماء جمال ابراھيم حمدان20100022032الھندسة الكيميائية153
شروق محمد ابراھيم خليل20100022033الھندسة الكيميائية154
سالي حيدر سعيد ابوحسين20100022034الھندسة الكيميائية155
حنين اسماعيل خليل زايد20100022037الھندسة الكيميائية156
لينه ابراھيم محمد عوده20100022038الھندسة الكيميائية157
لبنى محمود محمد فليح20100022041الھندسة الكيميائية158
روان واصف محمد الشويات20100022044الھندسة الكيميائية159



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

احمد ابراھيم حسين ھاللي20100022045الھندسة الكيميائية160
رزان نبيل محمد جماعيني20100022048الھندسة الكيميائية161
سناء خليل ابراھيم ابراھيم20100022050الھندسة الكيميائية162
والء عبدالكريم احمد البالونه20100022053الھندسة الكيميائية163
حال محمود نمر الدويرى20100022057الھندسة الكيميائية164
عبدالرحمن عبداالله محمد الخاليله20100022058الھندسة الكيميائية165
فرح نزار عبدالرحمن الطرزي20100022062الھندسة الكيميائية166
مي زياد محمد الزغول20100022063الھندسة الكيميائية167
محمد شاھر فھد الحامد20100022064الھندسة الكيميائية168
فرح خميس عبد التواب اليوسف20100022065الھندسة الكيميائية169
امل ايليا جبر بقيلي20100022066الھندسة الكيميائية170
ھبه حسين خضير الدليمي20100022067الھندسة الكيميائية171
محمد زكي احمد عدواني20100022069الھندسة الكيميائية172
ذيبان علي حسين ذيبان20100022071الھندسة الكيميائية173
مروه خالد ادريس يوسف20100022072الھندسة الكيميائية174
االء ھاشم حسين جبريل20100022073الھندسة الكيميائية175
منار عبد الغفور طايل ھزايمه20100022074الھندسة الكيميائية176
مروه خلف محمود عبابنه20100022075الھندسة الكيميائية177
نسرين عصام سليمان الجمحاوى20100022076الھندسة الكيميائية178
ابتھال احمد محمد الجيوسي20100022077الھندسة الكيميائية179
اسالم احمد سالم عجلوني20100022078الھندسة الكيميائية180
صفاء عبد هللا احمد السقار20100022079الھندسة الكيميائية181
اسراء عبدالكريم طالل عبابنه20100022080الھندسة الكيميائية182
محمد عزمي كمال سفاريني20100022081الھندسة الكيميائية183
مجاھد ايمن محمد حداد20102022002الھندسة الكيميائية184
حسام محمد حسين جرار20102022003الھندسة الكيميائية185
دانه احسان بدوي مسودة20102022011الھندسة الكيميائية186
يوسف تحسين رمزي القيسي20102022013الھندسة الكيميائية187
عبد هللا احمد موسى االمام20102022015الھندسة الكيميائية188
امل كمال فارس الشريف20102022016الھندسة الكيميائية189
أحمد فؤاد خليف الشرع20102022019الھندسة الكيميائية190
محمد ھاشم عبد العزيز العباسي20102022023الھندسة الكيميائية191
عدي حمد هللا  محمد الحوامده20102022024الھندسة الكيميائية192
بلقيس رافع صالح الھزايمه20102022025الھندسة الكيميائية193
حسن يحيى ھاشم المارديني20102022026الھندسة الكيميائية194
وسن محمد محمود طراد20102022027الھندسة الكيميائية195
اريج حسن محمد ثلجي20102022028الھندسة الكيميائية196
حال حسين علي الشرفات20102022029الھندسة الكيميائية197
اماني محمد احمد اليوسف20102022030الھندسة الكيميائية198
محمود نظير علي الفقھاء20102022031الھندسة الكيميائية199
محمد حسين عبدهللا الحامد20102022033الھندسة الكيميائية200
عبد العزيز زيناتي احمد الزناتيه20102022036الھندسة الكيميائية201
علي مجدي عطا نصر هللا20102022039الھندسة الكيميائية202
احمد مرھون سالم اليحيائي20102022040الھندسة الكيميائية203
احمد فتحي ابراھيم مراد20102022046الھندسة الكيميائية204
صخر عبد هللا عبد هللا يعقوب20102022048الھندسة الكيميائية205
رؤى نايف سالم ابراھيم20102022049الھندسة الكيميائية206
محمد جمعه غلوم محمد20102022051الھندسة الكيميائية207
ھديل حسين جميل الديك20102022052الھندسة الكيميائية208
فاتن محمود عبدالكريم ابوسير20102022053الھندسة الكيميائية209
رزان غسان فالح الحواري20102022054الھندسة الكيميائية210
سندس حسين علي عبابنه20102022055الھندسة الكيميائية211
محمد خالد حمد حمد20102022056الھندسة الكيميائية212
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داليا محمد سعد النعيمي20110022001الھندسة الكيميائية213
فرح خالد علي الجراح20110022004الھندسة الكيميائية214
روز جميل نصرهللا سھاونة20110022005الھندسة الكيميائية215
نھاد محمد عبدهللا قبالن20110022006الھندسة الكيميائية216
فھد سمير جمعه رمانه20110022007الھندسة الكيميائية217
اسيل محمد عبد سليمان20110022011الھندسة الكيميائية218
عمر سلطان فيصل النصير20110022012الھندسة الكيميائية219
حنا يوسف حنا قرموط20110022015الھندسة الكيميائية220
سوار عبدالكريم عوده الجراح20110022016الھندسة الكيميائية221
حمزه زكريا محمود العمري20110022018الھندسة الكيميائية222
صفاء محمد عبدالرحمن أبوورده20110022020الھندسة الكيميائية223
اسالم حسين طلب النويرى20110022023الھندسة الكيميائية224
زينب محمد عبدهللا عبدهللا20110022024الھندسة الكيميائية225
محمد احمد ضيف هللا دويرى20110022026الھندسة الكيميائية226
رزان خالد يوسف الشماسنه20110022031الھندسة الكيميائية227
كامل خالد كامل عبداللطيف20110022033الھندسة الكيميائية228
محمد صايل خليف محمد20110022039الھندسة الكيميائية229
فاطمه محمد حاكم اللبون20110022040الھندسة الكيميائية230
رغد محمود سليمان المنصور20110022041الھندسة الكيميائية231
حنين عبدالعزيز حسين الكليبات20110022042الھندسة الكيميائية232
ليث اسامه احمد محمد20110022046الھندسة الكيميائية233
ھيا حكم خالد الردايده20110022050الھندسة الكيميائية234
بيان جمال علي صفوري20110022052الھندسة الكيميائية235
مريم صالح رزق الشياب20110022054الھندسة الكيميائية236
تاال ناصر عبدالرحمن الواكد20110022055الھندسة الكيميائية237
فاطمه عدوان عيسى الزغول20110022060الھندسة الكيميائية238
عالء عماد محمود الروسان20110022062الھندسة الكيميائية239
ھديل رافت عبدهللا عبدالعزيز20110022063الھندسة الكيميائية240
حنين زياد محمد المومني20110022065الھندسة الكيميائية241
رنا جھاد حسين أبوالھيجاء20110022066الھندسة الكيميائية242
ارينا نصر كامل الحمود20110022067الھندسة الكيميائية243
ساميه عبدهللا اجحيش السرديه20110022068الھندسة الكيميائية244
آيه غالب سالم بني علي20110022071الھندسة الكيميائية245
ھديل خليفه محمد الصبابحه20110022072الھندسة الكيميائية246
دينا فتحي علي الشرع20110022073الھندسة الكيميائية247
اسراء حكمت احمد جرادات20110022074الھندسة الكيميائية248
فادي فواز محمد الرواش20110022075الھندسة الكيميائية249
محمد صالح محمد الكركي20110022076الھندسة الكيميائية250
رؤى محمود خالد عبيدات20110022077الھندسة الكيميائية251
جھاد حسن معتوق العلي20112022001الھندسة الكيميائية252
احمد جامع حسين شيره20112022006الھندسة الكيميائية253
أنس سعدهللا  الجبة20112022007الھندسة الكيميائية254
ختام حسن احمد مشعل20112022010الھندسة الكيميائية255
يوسف عبدالرحمن مصطفى موسى20112022012الھندسة الكيميائية256
عبدالرحمن موسى محمد الصايغ20112022013الھندسة الكيميائية257
علي سمير موسى النجار20112022019الھندسة الكيميائية258
عبدهللا احمد سعيد غزال20112022020الھندسة الكيميائية259
علي محمود يوسف عبدهللا20112022021الھندسة الكيميائية260
عبد اللطيف طارق عبد اللطيف عيد20112022023الھندسة الكيميائية261
كرم اسماعيل صالح العمري20112022025الھندسة الكيميائية262
ليث محمد إبراھيم العابد20112022027الھندسة الكيميائية263
يوسف عبدهللا محمد قنديل20112022035الھندسة الكيميائية264
محمد علي سليمان ابوطالب20112022036الھندسة الكيميائية265
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جميل رائد جميل الصمادي20112022037الھندسة الكيميائية266
صالح احمد صالح محمد20112022045الھندسة الكيميائية267
محمود محمد امين محمود الرفاعي20112022049الھندسة الكيميائية268
عمار سفيان فؤاد بدوي20112022050الھندسة الكيميائية269
محمد عواد  السليمان20112022051الھندسة الكيميائية270
مرام رسمي محمد القاعود20112022054الھندسة الكيميائية271
محمد وائل بسام  شموط20112022056الھندسة الكيميائية272
خالد علي مثنى الشغدري20112022058الھندسة الكيميائية273
عامر احمد محمد القضاه20112022062الھندسة الكيميائية274
احمد محمد عبد هللا غماز20112022063الھندسة الكيميائية275
عبير علي مراد سلطان20112022064الھندسة الكيميائية276
فرح احمد علي الغماز20120022001الھندسة الكيميائية277
رنا سليم محمد الخليفات     20120022003الھندسة الكيميائية278
بيان مصطفى علي جرادات     20120022004الھندسة الكيميائية279
ابتسام محمد رافت حسن     20120022006الھندسة الكيميائية280
عمار كمال محمد سعيد  عبابنه20120022008الھندسة الكيميائية281
حمدي جواد حمدى غرايبه     20120022009الھندسة الكيميائية282
تامر موسى شاليش الشبول     20120022010الھندسة الكيميائية283
شرف عبدهللا يوسف الحسن     20120022011الھندسة الكيميائية284
صالح محمد زكي خالد محمود    20120022014الھندسة الكيميائية285
اويس حسن مصطفى الحوساني     20120022015الھندسة الكيميائية286
بيان وحيد احمد الخطيب     20120022016الھندسة الكيميائية287
قصي صالح زھدى شحاده      20120022018الھندسة الكيميائية288
اسماء محمد سويلم السعيديين    20120022020الھندسة الكيميائية289
ھنادي علي موسى الربايعه     20120022022الھندسة الكيميائية290
بيان عبدالصمد عطوان الزبيدى   20120022023الھندسة الكيميائية291
سليمان محمد خالد أبوسارى    20120022025الھندسة الكيميائية292
رغد نعيم احمد شاھين      20120022026الھندسة الكيميائية293
ھبه باسم فرھود حداد      20120022027الھندسة الكيميائية294
يزن يحيى حسين حجير      20120022028الھندسة الكيميائية295
مصطفى سعودى علي العجل     20120022029الھندسة الكيميائية296
براءه موسى محمود غنيم     20120022031الھندسة الكيميائية297
افنان محمود احمد حسن     20120022032الھندسة الكيميائية298
حاتم محمدزھير عبدالرحيم مھداوي20120022035الھندسة الكيميائية299
شھد ابراھيم ياسين حسن     20120022036الھندسة الكيميائية300
ھبه ابراھيم عبدهللا اللحام    20120022037الھندسة الكيميائية301
االء يونس محمود النوتي     20120022038الھندسة الكيميائية302
سلسبيال محمود يوسف الطريني    20120022039الھندسة الكيميائية303
اسراء محمد توفيق الشطناوي    20120022040الھندسة الكيميائية304
بشرى عبدهللا محمد الزيدانين    20120022041الھندسة الكيميائية305
صفاء حسني عبدالمعطي عرمان    20120022042الھندسة الكيميائية306
اسراء محمود ابراھيم حموده    20120022044الھندسة الكيميائية307
ساره عبدالحليم عطاهللا الطيطي   20120022045الھندسة الكيميائية308
محمد فايز احمد العبدالالت    20120022046الھندسة الكيميائية309
لطيفه حسام الدين محمد العمري   20120022047الھندسة الكيميائية310
اسيل محمد حسن سكيكيه     20120022048الھندسة الكيميائية311
اسراء عبدالعزيز زيدان رمضان   20120022050الھندسة الكيميائية312
سماح ابراھيم موسى عالونه20120022051الھندسة الكيميائية313
ساميه عبدالرحيم عثمان شقير    20120022053الھندسة الكيميائية314
عبيده حسين احمد القضاه     20120022054الھندسة الكيميائية315
محمد احمد خليل أبوعجميه    20120022057الھندسة الكيميائية316
رغد محمد علي صالح الھنانده    20120022058الھندسة الكيميائية317
ھيا محمد خالد حمد الطراونة20120022059الھندسة الكيميائية318
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نور الدين محمد سليم ابو صالح20120022060الھندسة الكيميائية319
المعتزبا محمد ھارون العمرات20120022063الھندسة الكيميائية320
دالل خالد احمد النعيم     20120022066الھندسة الكيميائية321
محمد عبدهللا  ابراھيم عبابنه20120022070الھندسة الكيميائية322
وفاء حسن محمد أبوزيتون     20120022071الھندسة الكيميائية323
حمزه ذيب علي الشرمان     20120022072الھندسة الكيميائية324
مزاحم سلطان محمد بني موسى20120022073الھندسة الكيميائية325
منار احمد غازى زريقات     20120022074الھندسة الكيميائية326
صھيب خالد احمد ابو شنار20120022075الھندسة الكيميائية327
بيان محمود علي كساسبه     20120022078الھندسة الكيميائية328
سجى عمر محمد بني بكر     20120022079الھندسة الكيميائية329
عمر محمد قاسم زريقات20120022080الھندسة الكيميائية330
فالح ابراھيم فالح الذيابات20120022081الھندسة الكيميائية331
والء عدنان محمد بدور     20120022082الھندسة الكيميائية332
نور ضيف هللا موسى كراسنه    20120022083الھندسة الكيميائية333
اسراء سمير عوض ياسين     20120022084الھندسة الكيميائية334
شھد محمد خير ياسين   عبيدات20120022085الھندسة الكيميائية335
شھناز زياد منصور الدرابسه    20120022087الھندسة الكيميائية336
تسنيم محمود سرور الشناق     20120022088الھندسة الكيميائية337
ربا مروان ممدوح اسعد     20120022089الھندسة الكيميائية338
ھاشم موسى عبدالرزاق البشايره20120022090الھندسة الكيميائية339
اسيل منصور مفلح الروسان     20120022091الھندسة الكيميائية340
معن اسامه محمود ربابعه     20120022092الھندسة الكيميائية341
عباده فؤاد كايد أبوسالم    20120022093الھندسة الكيميائية342
عبدهللا  فوزى عامر  اسعد20122022001الھندسة الكيميائية343
عادل رائد كامل غزال20122022002الھندسة الكيميائية344
يحيى حسين محمد اسعيد20122022003الھندسة الكيميائية345
محمد مسعود محمد سعد20122022004الھندسة الكيميائية346
فاطمة حسن علي محمد20122022005الھندسة الكيميائية347
دانية جابر اسعد الحاج يوسف20122022006الھندسة الكيميائية348
سامي خالد عبدالخالق جبريل20122022007الھندسة الكيميائية349
قصي محمد خلف اللطايفه20122022009الھندسة الكيميائية350
طارق زياد موسى أبولوم20122022010الھندسة الكيميائية351
روان محمد علي بني بكر20122022011الھندسة الكيميائية352
ساجده سميح محمد عوض الدھني20122022012الھندسة الكيميائية353
دانيا ھزاع  جميل  الزبيدي20122022013الھندسة الكيميائية354
أيھم  احمد سعيد جانم الحريري20122022014الھندسة الكيميائية355
لمى ماھر مصطفى أبوعرب20122022017الھندسة الكيميائية356
ريام فايز عبدالرحمن الغاوي20122022018الھندسة الكيميائية357
خالد سميح عبدهللا الجمال20122022019الھندسة الكيميائية358
عمرو عبدالنعيم صالح صالح20122022021الھندسة الكيميائية359
إيھاب أحمد خالد الوزني20122022022الھندسة الكيميائية360
سالي قصي محمود ابوحسين20122022023الھندسة الكيميائية361
باسل جھاد احمد الشريده20122022025الھندسة الكيميائية362
سوار زيد محمد الخطيب20122022027الھندسة الكيميائية363
مؤمن  ايمن خليل  جبر 20122022030الھندسة الكيميائية364
ميار سليمان احمد العمري20122022031الھندسة الكيميائية365
ياسمين سمير محمد ملحيس20122022032الھندسة الكيميائية366
سندس جھاد مصطفى الجوھرى20122022033الھندسة الكيميائية367
اسراء محمد ابراھيم عبابنه20122022035الھندسة الكيميائية368
بشار ضيف هللا عبد هللا رواشده20122022036الھندسة الكيميائية369
محمد شاھر عبدالعزيز أبوالرب20122022038الھندسة الكيميائية370
نبيل سامي الياس منه20122022039الھندسة الكيميائية371
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نمر عصام نمر الجيوسي20122022040الھندسة الكيميائية372
مي احمد محمد طوالبه20122022041الھندسة الكيميائية373
احمد ابراھيم علي الشاعر20122022043الھندسة الكيميائية374
نزار "محمد علي" عبدالقادر القيام20122022045الھندسة الكيميائية375
رھف عبدالفتاح عبدالرؤوف تلة20122022046الھندسة الكيميائية376
اسماء اسعد محمد رجا سارة20122022047الھندسة الكيميائية377
معاذ حسين محمد الشناينه20122022048الھندسة الكيميائية378
سيف انور عبد هللا بني ملحم20122022050الھندسة الكيميائية379
زيد خالد محمد ھياجنه20122022051الھندسة الكيميائية380
نوار سامي فضل أبوعباس20122022052الھندسة الكيميائية381
حذيفة مصطفى عواد الحمد20122022053الھندسة الكيميائية382
عماد طالل فوزات البطاينه20122022054الھندسة الكيميائية383
بشار عمر مصطفى عمايره20122022055الھندسة الكيميائية384
محمد احمد سليمان التعمرى20122022056الھندسة الكيميائية385
حمزه غسان شحاده أبوجليل20122022057الھندسة الكيميائية386
طارق بوجمعة اليعقوبي 20122022058الھندسة الكيميائية387
رزان محمد عوض البوريني20122022060الھندسة الكيميائية388
عمر محمد فندى صالح20122022062الھندسة الكيميائية389
عمر خالد احمد مطلق20122022063الھندسة الكيميائية390
ھبه ابراھيم عمر النفنوف     20122022064الھندسة الكيميائية391
عبدهللا فواز محمد بني عبود20122022065الھندسة الكيميائية392
ھديل احمد نصار الروله20122022067الھندسة الكيميائية393
رھف غالب مصطفى خصاونه20122022068الھندسة الكيميائية394
عبدالھادي عبدهللا راضي القطان20122022069الھندسة الكيميائية395
بشار تيسير جميل حرب20122022070الھندسة الكيميائية396
فرح عبد الكريم امين الحاج منصور20122022071الھندسة الكيميائية397
محمد عبداللطيف علي غماز20122022072الھندسة الكيميائية398
سناء وليد جبرى صالح20122022073الھندسة الكيميائية399
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نانسي حجازي سليمان حجازي20022023040الھندسه المدنية1
محمد عمر محمد طيب20032023035الھندسه المدنية2
يوسف نادر جوزيف المارديني20040023159الھندسه المدنية3
نور الدين زيد انيس نصير20060023009الھندسه المدنية4
شيماء احمد محمود العيسى20060023021الھندسه المدنية5
حسام محمد صادق مصطفى بطايحه20060023137الھندسه المدنية6
محمد عماد محمد الشرمان20060023236الھندسه المدنية7
ياسر فتحي محمد احمد20060023238الھندسه المدنية8
محمد وائل محمد حسان بلبل20062023087الھندسه المدنية9

جابر حسين جابر ابو عبيد20062023117الھندسه المدنية10
جھاد مالك محمد القرم20062023122الھندسه المدنية11
محمد خليل محمد عواد20062023137الھندسه المدنية12
محمد مروان مصطفى الربابعة20062023164الھندسه المدنية13
مأمون محمد حمدان غرايبة20070023037الھندسه المدنية14
عماد فايز رضوان المومني20070023039الھندسه المدنية15
حنان عقاب عبدالرحيم يوسف20070023059الھندسه المدنية16
حازم زيد احمد الصعوب20070023061الھندسه المدنية17
حنين سمير احمد الصوصه20070023064الھندسه المدنية18
اشرف فتحي عبدالكريم العبيسات20070023124الھندسه المدنية19
عماد فھمي محمود عكور20070023128الھندسه المدنية20
يوسف محمد جمعه ابو الوي20070023129الھندسه المدنية21
عمير محمد احمد العمري20070023130الھندسه المدنية22
سليمان منير سليمان النسور20070023132الھندسه المدنية23
امجد عامر غالب الجيطان20070023133الھندسه المدنية24
محمد زياد محمد الفواعير20070023134الھندسه المدنية25
فيصل ھاني عبد هللا النوتي20070023137الھندسه المدنية26
اوس محمود عبد هللا الزنيمات20070023153الھندسه المدنية27
محمد فايز موسى صباح20070023155الھندسه المدنية28
كينون عثمان عمر 20070023164الھندسه المدنية29
محمد خليفه صالح العمري20070023174الھندسه المدنية30
اخالص وليد احمد السيد20070023197الھندسه المدنية31
روال احمد يوسف عالونه20070023208الھندسه المدنية32
روان علي احمد الغزو20070023209الھندسه المدنية33
جوليد ادم بكر ابراھيم20070023212الھندسه المدنية34
انس فايز عبدربه الذنيبات20070023213الھندسه المدنية35
معن تيسير احمد العوامره20070023214الھندسه المدنية36
فراس احمد رشيد ابو عايشه20072023016الھندسه المدنية37
مخلص محمود محمد عبد اللطيف20072023027الھندسه المدنية38
عالءالدين عمر ابراھيم كنعان20072023031الھندسه المدنية39
عبدالرزاق راسم عبدالرزاق ھنوش20072023034الھندسه المدنية40
عيسى غسان نواف الصايغ20072023043الھندسه المدنية41
مھدي ابراھيم علي ابو عليقه20072023071الھندسه المدنية42
محمد اياد خالد المخادمه20072023074الھندسه المدنية43
اميره خالد عبد القادر عبنده20072023076الھندسه المدنية44
باسل مكرم جابر نصار20072023080الھندسه المدنية45
ھشام نبيل محمود الخطيب20072023085الھندسه المدنية46
يزن محمد حسين زريقات20072023094الھندسه المدنية47
تميم سليمان احمد الغنيمات20072023112الھندسه المدنية48
احمد عبد الرحمن احمد العزام20072023120الھندسه المدنية49
علي صالح علي عقل20072023123الھندسه المدنية50
جعفر عبد هللا عبد هللا يعقوب20072023124الھندسه المدنية51
محمد نبيل خليل زقوت20072023125الھندسه المدنية52
ليث فوزي عبد اللطيف جرار20072023135الھندسه المدنية53
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اغيد جميل محمود جبالي20072023145الھندسه المدنية54
احمد عبد احمد حميدان20072023148الھندسه المدنية55
اسامة بشاره فرحان سھاونه20072023152الھندسه المدنية56
عبد هللا احمد محمود سرحان20072023155الھندسه المدنية57
ياسمين محمد احمد ابو شقره20072023168الھندسه المدنية58
غسان يعقوب رباح عكة20072023170الھندسه المدنية59
محمد سامر وصفي السماعنه20072023174الھندسه المدنية60
وسام ياسر حمود 20072023176الھندسه المدنية61
امين عبد القوي محمد مقبل20072023179الھندسه المدنية62
ندى محمد درويش السخني20072023180الھندسه المدنية63
مھدي موسى مھدي الفرا20072023190الھندسه المدنية64
محمد موسى مھدي الفرا20072023191الھندسه المدنية65
محمود نعيم محمد الزعبالوي20072023192الھندسه المدنية66
معن رياض محمود ابو الھيجاء20072023194الھندسه المدنية67
صالح صالح محمد الجھمي20072023195الھندسه المدنية68
فرح مروان احمد غرايبه20072023197الھندسه المدنية69
ابراھيم محمد علي احمد الرجوب20072023205الھندسه المدنية70
محمد نبيل محمود جمحاوي20072023206الھندسه المدنية71
رزان وليد محمد مكاحله20080023002الھندسه المدنية72
قيس عواد عوض الخزاعلة20080023003الھندسه المدنية73
عيسى رياض سعيد حداد20080023008الھندسه المدنية74
اخالص ابراھيم سعيد درويش20080023020الھندسه المدنية75
عمر ابراھيم خالد السلمان20080023021الھندسه المدنية76
مھند محمد علي منصور20080023023الھندسه المدنية77
مازن جعفر مازن الجيوسي20080023026الھندسه المدنية78
مي محمد جميل عالونه20080023032الھندسه المدنية79
احمد حسين نھار الرفاعي20080023033الھندسه المدنية80
يزن عوني كمال حداد20080023035الھندسه المدنية81
ھبه هللا يوسف ناجي ابوعبيد20080023036الھندسه المدنية82
رغد احمد علي العريان20080023038الھندسه المدنية83
اسالم عبدالرؤوف خلف اسعد20080023041الھندسه المدنية84
ساره زكريا صالح الشياب20080023043الھندسه المدنية85
وسام عبدالكريم علي الفرارجه20080023046الھندسه المدنية86
احمد نورالدين محمد مخيمر20080023048الھندسه المدنية87
معاذ احمد عبدالرحيم الشناق20080023051الھندسه المدنية88
عصمت عدنان اسماعيل الطوره20080023056الھندسه المدنية89
شروق زياد عبدالحميد المعايطه20080023061الھندسه المدنية90
مجاھد احمد عطيه السعودي20080023062الھندسه المدنية91
عبير علي محمد الخرابشه20080023063الھندسه المدنية92
رھام زايد سالم ھياجنه20080023064الھندسه المدنية93
انس اديب محمد الشرع20080023066الھندسه المدنية94
معتز فائق محمد الدرويش20080023069الھندسه المدنية95
انيمون احمد صالح كساسبة20080023070الھندسه المدنية96
حاتم ھاشم رفة المساعيد20080023071الھندسه المدنية97
عصام حسن محمد الغانم20080023072الھندسه المدنية98
مھند فيصل ابراھيم صفا20080023073الھندسه المدنية99
رامز اكثم مخائيل الخيطان20080023074الھندسه المدنية100
عبدالھادي نصر محمد حمدان20080023077الھندسه المدنية101
ساره ابراھيم اسماعيل الدقس20080023078الھندسه المدنية102
محمد نبيل احمد البشير20080023079الھندسه المدنية103
محمد حسام احمد الحمد20080023080الھندسه المدنية104
الھام وليد سعود الشرفات20080023084الھندسه المدنية105
عدي محمد عربي البطاينة20080023089الھندسه المدنية106
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قريش احمد محمد الحراحشة20080023090الھندسه المدنية107
غدير سلمان بسام عازر20080023094الھندسه المدنية108
محمد احمد عبدالخالق ياسين20080023095الھندسه المدنية109
ھزاع احمد ھزاع بطاينه20080023099الھندسه المدنية110
عدي محمد عبدهللا ابو قمر20080023100الھندسه المدنية111
محمد خلف سليمان الطعاني20080023101الھندسه المدنية112
فداء محمد علي ابو احمد20080023102الھندسه المدنية113
سائد نشأت عبد الحميد صالح20080023104الھندسه المدنية114
محمد نعيم علي الرواشدة20080023106الھندسه المدنية115
حسن بسام حسن دردور20080023108الھندسه المدنية116
طارق احسين موسى ابو عاقولة20080023111الھندسه المدنية117
سالي سامر سليم ريحاني20080023112الھندسه المدنية118
رند ناصر غالب الجيطان20080023114الھندسه المدنية119
محمد عدنان احمد العجلوني20080023118الھندسه المدنية120
جھاد سمير الياس عويس20080023119الھندسه المدنية121
ازھار حامد قبالن العليمات20080023121الھندسه المدنية122
بشر محمد فرحان عبيدات20080023122الھندسه المدنية123
ھادي صالح محمود القاسم20080023125الھندسه المدنية124
علي فاروق محمود دباجه20080023132الھندسه المدنية125
صدام عبد الكريم سالم ابو ھزيم20080023139الھندسه المدنية126
انس محمد ابراھيم القداح20080023140الھندسه المدنية127
وسام ھاني عيسى بدر20080023141الھندسه المدنية128
عبدالغني محمد عمر يوسف20080023143الھندسه المدنية129
لينا امين راشد العقيلي20080023144الھندسه المدنية130
قيس منصور سلطي الربضي20080023145الھندسه المدنية131
ليال سليم الياس الربضي20080023146الھندسه المدنية132
خضر اسماعيل يوسف 20080023147الھندسه المدنية133
فيصل محمد حسن عبداالله20080023148الھندسه المدنية134
محمد عيسى عيد جھماني20080023149الھندسه المدنية135
حنين محمود نصر اسماعيل20080023151الھندسه المدنية136
سميه فؤاد زكي الزبيدي20080023156الھندسه المدنية137
يعرب محمد عبدالحميد المومني20080023157الھندسه المدنية138
بيان محمد رشيد العمري20080023158الھندسه المدنية139
احمد خلف قاسم الشرعه20080023159الھندسه المدنية140
سفانه ناصر محمود النواصره20080023160الھندسه المدنية141
وسن سمير رضوان القضاه20080023161الھندسه المدنية142
يزن عمر محمود صافيه20080023162الھندسه المدنية143
امان حسين ابراھيم عبابنه20080023164الھندسه المدنية144
معتز محمد عبد الرحمن عنانبه20080023166الھندسه المدنية145
احمد قاسم محمد المومني20080023167الھندسه المدنية146
عبد هللا محمد شحادة األحمد20080023168الھندسه المدنية147
يوسف عرفان عثمان اغا20082023002الھندسه المدنية148
محمد عبد الرزاق محمد الماتاني20082023004الھندسه المدنية149
محمد الباقر عدنان خليل قصير20082023006الھندسه المدنية150
عروبه احمد فواز الرفاعي20082023010الھندسه المدنية151
ھشام اسامه فارس عزوني20082023013الھندسه المدنية152
بشار احمد عبد القادر ادريس20082023017الھندسه المدنية153
عبد العزيز عبد القادر  جلب20082023018الھندسه المدنية154
طارق محمد شريف حسن20082023020الھندسه المدنية155
يوسف فرج حسن االشطر20082023027الھندسه المدنية156
محمد غازي محمد الحموري20082023035الھندسه المدنية157
سيف االسالم محمد حسن نواصره20082023036الھندسه المدنية158
فوزي عبدالفتاح فوزي الحاج يوسف20082023039الھندسه المدنية159
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احمد عنان ياسر القيشاوي20082023044الھندسه المدنية160
احمد رائد احمد الجمل20082023048الھندسه المدنية161
سلمان زياد صالح سلمان20082023050الھندسه المدنية162
طارق محمد يسار شكري العمري20082023053الھندسه المدنية163
فادي محمد عوده ابو ربيع20082023054الھندسه المدنية164
محمد بھجت يوسف صالح20082023056الھندسه المدنية165
عمر احمد كمال الصانع20082023057الھندسه المدنية166
محمود مجاھد محمود قنع20082023059الھندسه المدنية167
يزن نادر إبراھيم الزعبي20082023064الھندسه المدنية168
قاسم عبد الرحيم جودي االيوبي20082023066الھندسه المدنية169
امجد موسى محمد عبد هللا20082023067الھندسه المدنية170
عبدالسالم محمد حسن رواشده20082023077الھندسه المدنية171
ابراھيم سليمان ابراھيم عويس20082023078الھندسه المدنية172
ابراھيم منير عبد الرحيم تفاحه20082023079الھندسه المدنية173
حسن مناف عمر الكاف20082023081الھندسه المدنية174
محمد غالب عوده خوالده20082023086الھندسه المدنية175
اسعد زھير اسعد السخني20082023087الھندسه المدنية176
فارس احمد علي ابو صلب20082023091الھندسه المدنية177
مھند عبد السالم سعد مرجي20082023092الھندسه المدنية178
محمد احمد سالم ابو جارور20082023097الھندسه المدنية179
احمد بسام محمود حموري20082023098الھندسه المدنية180
ثائر احمد حمدان العيسى20082023106الھندسه المدنية181
سجى فارس يوسف الذيب20082023108الھندسه المدنية182
داوود لطفي محمد داوود20082023109الھندسه المدنية183
نديم وائل محمد خير الدين20082023111الھندسه المدنية184
أنس محمد جابر منيب النوري20082023112الھندسه المدنية185
رنيم سمير ھالل عويس20082023114الھندسه المدنية186
فداء يحيى نجيب زيد الكيالني20082023116الھندسه المدنية187
عدي كمال محمد ذينات20082023117الھندسه المدنية188
عز الدين موسى عبد النور المومني20082023118الھندسه المدنية189
روان محمد عوض البوريني20082023125الھندسه المدنية190
انمار ياسر محمد غرايبه20082023126الھندسه المدنية191
غانم ناصر سليم عويس20082023128الھندسه المدنية192
باسم محمد محمود القيسي20082023129الھندسه المدنية193
زيد حسني صالح القيام20082023130الھندسه المدنية194
محمد علي منزل الشديفات20082023132الھندسه المدنية195
حسين ابراھيم حسين خريس20082023133الھندسه المدنية196
مالك محمد عواد غنيمات20082023140الھندسه المدنية197
ھيثم ابراھيم محمد سعيد ولويل20082023150الھندسه المدنية198
نور يوسف محمد عبيدات20082023153الھندسه المدنية199
مھدي فھمي احمد حمدان20082023157الھندسه المدنية200
فارس نزار عطية النصر20082023159الھندسه المدنية201
ايھاب علي ھاشم شويكي20082023160الھندسه المدنية202
عماد فيصل محمد الصدر20082023162الھندسه المدنية203
عبد الرحمن عمرو عبد الرازق نمر20082023163الھندسه المدنية204
حمزه سميح مصطفى المومني20082023164الھندسه المدنية205
مھند محمد محمود الدعوم20082023166الھندسه المدنية206
ثامر وليد سميح الخب20082023172الھندسه المدنية207
عمر سامي احمد ابولبده20082023173الھندسه المدنية208
صھيب ھاني محمد الطعاني20082023174الھندسه المدنية209
امال محمود احمد عبدالحافظ20082023175الھندسه المدنية210
محمد فھر خليل غرايبه20082023176الھندسه المدنية211
ميساء نافذ محمد عمران20082023177الھندسه المدنية212
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سماح سليمان محمد ھزايمه20082023178الھندسه المدنية213
وئام احمد ابراھيم بطاينه20082023179الھندسه المدنية214
عبد العزيز حاجي محمد فوالذ20082023183الھندسه المدنية215
رنيم فيصل مقبل المقبل20082023186الھندسه المدنية216
الھام عاطف احمد الغنيمات20082023187الھندسه المدنية217
احمد عبد هللا محمد عفانة20082023188الھندسه المدنية218
محمد ناصر محمد عبد السالم20082023189الھندسه المدنية219
خالد جمال عبد اللطيف الكالوتي20082023191الھندسه المدنية220
حمزه محمد علي إسماعيل جرادات20082023192الھندسه المدنية221
عالء الدين جميل عبد الرحمن خنفر20082023195الھندسه المدنية222
بھاء عزت حسن المحيسن20082023197الھندسه المدنية223
محمد ناھض عربي الشيخ قاسم20082023199الھندسه المدنية224
محمد ابراھيم محمد حسين20082023200الھندسه المدنية225
سرى رياض محمد الروسان20082023201الھندسه المدنية226
احمد عيسى عز الدين الخطيب20082023202الھندسه المدنية227
احمد نعيم موسى عشا20082023204الھندسه المدنية228
احمد تيسير محمد عبيدات20082023205الھندسه المدنية229
محمد ھاني إسماعيل أبو بدر20082023206الھندسه المدنية230
أوس خليل سالمه الشطناوي20082023207الھندسه المدنية231
النا محمد غالب الجمل20082023208الھندسه المدنية232
عبد هللا حسين محمد العوضي20082023209الھندسه المدنية233
ايمان نمر محمود عساف20082023210الھندسه المدنية234
ميسم موسى محمود ابو الوي20082023211الھندسه المدنية235
سيف الدين باسم عدنان كيالني20082023212الھندسه المدنية236
محمد اكرم احمد السعدي20082023213الھندسه المدنية237
موسى فتحي محمد اللوباني20082023214الھندسه المدنية238
محمود زھير محمود جماعه20082023215الھندسه المدنية239
مالك محمد ذيب ابو حجيله20082023217الھندسه المدنية240
عبد الكريم صافق مزكي العنزي20082023218الھندسه المدنية241
يوسف عبدهللا يوسف محمد اليوسف20082023219الھندسه المدنية242
االء محمد نبيل وھيب عبابنة20082023220الھندسه المدنية243
ليث ماجد مصطفى الزغول20082023221الھندسه المدنية244
تمارا حسين يوسف بني عطا20090023002الھندسه المدنية245
سفيان محمد محمد الزعبي20090023003الھندسه المدنية246
خليل خالد خليل عبد العزيز20090023004الھندسه المدنية247
محمد يوسف صالح ابو العطا20090023005الھندسه المدنية248
جميل موسى جميل العمامره20090023006الھندسه المدنية249
مجد محمد حموده اخويله20090023007الھندسه المدنية250
أحمد محمد طالب الخطباء20090023008الھندسه المدنية251
محمد شريف صالح ابو الوي20090023009الھندسه المدنية252
اسامه احمد يوسف حمدوني20090023010الھندسه المدنية253
اماني محمود حسن العجلوني20090023013الھندسه المدنية254
محمد عبد هللا محمد النعيمي20090023014الھندسه المدنية255
محمد منير منصور الرواشدة20090023016الھندسه المدنية256
احمد شريف عوض منصور20090023018الھندسه المدنية257
محمد شريف عوض منصور20090023019الھندسه المدنية258
محمد جمال عبد العزيز عبيدات20090023020الھندسه المدنية259
محمد فوزي نوفان عبيدات20090023021الھندسه المدنية260
وجد بسام محمد البحيري20090023022الھندسه المدنية261
اسراء ھاني احمد الربيع20090023023الھندسه المدنية262
ابراھيم احمد ابراھيم البشايره20090023024الھندسه المدنية263
سامر ناجح علي خويله20090023026الھندسه المدنية264
محمد جمال احمد العوا20090023027الھندسه المدنية265
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محمد ياسر عمر عبد الرحمن عبد الحليم20090023029الھندسه المدنية266
تسنيم حسين حمود خويله20090023031الھندسه المدنية267
نظمي عمر ابراھيم ابو جودة20090023032الھندسه المدنية268
ريما عبد الجبار سعيد مسعود20090023033الھندسه المدنية269
روان حاتم اعقيل الغنيمات20090023034الھندسه المدنية270
غيث ابراھيم محمود بركات20090023035الھندسه المدنية271
االء مصطفى محمد الدويري20090023036الھندسه المدنية272
محي الدين احمد باجس معالي20090023037الھندسه المدنية273
خلود علي مطلق الشقيرى20090023038الھندسه المدنية274
قبس خضر احمد الطيطي20090023039الھندسه المدنية275
اسراء حسين علي الذياب20090023040الھندسه المدنية276
مي وليد محمود القوصي20090023041الھندسه المدنية277
مظفر محمد عبد المعطي  العالوي20090023042الھندسه المدنية278
سميح سامر محمد سميح  الصواف20090023044الھندسه المدنية279
وديع وليد مفضي حدادين20090023045الھندسه المدنية280
خالد محمد صالح صبيحات20090023046الھندسه المدنية281
جھاد وحيد احمد عبدالباسط التميمي20090023047الھندسه المدنية282
ريما محمد احمد نماس20090023048الھندسه المدنية283
لنا محمد عبدهللا  ھزايمه20090023049الھندسه المدنية284
انس مالك احمد غرايبه20090023050الھندسه المدنية285
محمد طارق علي النجار20090023051الھندسه المدنية286
براء ھاجم علي درادكه20090023052الھندسه المدنية287
معاذ وليد محمد ملحم20090023053الھندسه المدنية288
عوني عزمي احمد القواسمي20090023054الھندسه المدنية289
شادن زھير محمود جماعه20090023055الھندسه المدنية290
صدام محمد حسن جرادات20090023056الھندسه المدنية291
اسامه مشھور عوض عوض20090023057الھندسه المدنية292
فايز ھيثم فايز النبر20090023059الھندسه المدنية293
االء محمد قاسم العبد الحليم20090023060الھندسه المدنية294
اسالم يوسف محمد عياصره20090023061الھندسه المدنية295
عماد الدين خليل محمد ابو شقره20090023062الھندسه المدنية296
منتصر محمدسعيد مصطفى بطايحة20090023063الھندسه المدنية297
عدي محمد عبد القادر المالح20090023064الھندسه المدنية298
اياد ماجد فايز نفاع20090023065الھندسه المدنية299
حسن يوسف حسن المصرى20090023066الھندسه المدنية300
محمد داود محمد الحجاوى20090023067الھندسه المدنية301
حمزه واصف محمد الشويات20090023068الھندسه المدنية302
نور عبد الحفيظ عبد الحميد عواد20090023070الھندسه المدنية303
بنان رسمي علي بني بكر20090023071الھندسه المدنية304
مصعب انور ضيف هللا خصاونه20090023073الھندسه المدنية305
معتصم قاسم حسن فرح20090023075الھندسه المدنية306
احمد محمد اسماعيل زياد20090023076الھندسه المدنية307
باسم جمال محمد عبدالقادر20090023077الھندسه المدنية308
ساجده محمد سليمان بنيان20090023078الھندسه المدنية309
احمد ابراھيم حسن صومان20090023079الھندسه المدنية310
امين توفيق محمد رشيد20090023080الھندسه المدنية311
سجى غسان محمود عبيدات20090023081الھندسه المدنية312
بكر توفيق محمود سماره20090023083الھندسه المدنية313
سجى فالح سليمان الخطيب20090023084الھندسه المدنية314
نسيبه ياسين محمود زغول20090023085الھندسه المدنية315
عدي سامى حسين العلوان20090023086الھندسه المدنية316
محمد ھيثم حسين خفاجه20090023087الھندسه المدنية317
مجد زھير احمد حمدان20090023089الھندسه المدنية318
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امنه عبدهللا محمد العبد الرحمن20090023091الھندسه المدنية319
فرح عامر حسن عوض20090023092الھندسه المدنية320
دينا ماجد احمد الفريحات20090023093الھندسه المدنية321
حنان وليد صالح الصمادي20090023094الھندسه المدنية322
راكان حاتم فريد المؤقت20090023097الھندسه المدنية323
ھديل عمر محمد محاشي20090023099الھندسه المدنية324
محمد ابراھيم اسماعيل الشوابكه20090023100الھندسه المدنية325
احمد يوسف سالم الزعبي20090023103الھندسه المدنية326
محمود مروان سليم ابوصالح20090023105الھندسه المدنية327
منار خليل سليمان الفاعورى20090023106الھندسه المدنية328
ايمن فيصل محمد المحمود20090023108الھندسه المدنية329
يوسف سلمان محمود جبر20090023110الھندسه المدنية330
ينال محمد عودة الشرفات20090023112الھندسه المدنية331
طارق محمد علي الھواري20090023113الھندسه المدنية332
طارق عبدهللا علي الشبول20090023114الھندسه المدنية333
أنس عدنان محمد الوديان20090023115الھندسه المدنية334
حسام محمود علي جرادات20090023116الھندسه المدنية335
عبدالعزيز تركي محمد الشرع20090023117الھندسه المدنية336
اماني عيسى احمد حسينات20090023118الھندسه المدنية337
سيف الدين علي ناصر الغرايبه20090023119الھندسه المدنية338
عالء ماجد عبد الرحمن عوض20090023121الھندسه المدنية339
منذر خليل احمد الشبول20090023122الھندسه المدنية340
تسنيم فالح محمد مقدادي20090023123الھندسه المدنية341
ليث مازن محمد المومني20090023124الھندسه المدنية342
ھال اديب فالح الطعاني20090023125الھندسه المدنية343
روان حسين علي العمري20090023126الھندسه المدنية344
مأمون محمد سعيد مصطفى بني علي20090023127الھندسه المدنية345
بشار علي عبد هللا بني خالد20090023128الھندسه المدنية346
محمد وائل رشاد ابو ھيكل20090023129الھندسه المدنية347
محمد عرسان محمود النوافله20090023130الھندسه المدنية348
حذيفه محمد علي حتامله20090023131الھندسه المدنية349
خالد مفيد طايل عواوده20090023132الھندسه المدنية350
محمد ابراھيم عوض الزعبي20090023133الھندسه المدنية351
مصعب محمود محمد شويات20090023134الھندسه المدنية352
قصي حسن فاروق الشبول20090023135الھندسه المدنية353
احمد عامر طاھر قطيشات20090023137الھندسه المدنية354
مظھر موسى محمد خشاشنه20090023138الھندسه المدنية355
ھيثم محمد امين الجراح20090023139الھندسه المدنية356
عبيده عدنان احمد المومني20090023140الھندسه المدنية357
سھيل شعبان سليم ابو طير20090023141الھندسه المدنية358
احمد شريف عارف عبدهللا العمري20090023142الھندسه المدنية359
عدي عبدهللا يوسف البطاينه20090023143الھندسه المدنية360
ايھاب محمد عبد هللا ابو رواق20090023144الھندسه المدنية361
اسيل ھايل عوده الخزاعله20090023145الھندسه المدنية362
حمزه عبدالقادر علي الرشدان20090023146الھندسه المدنية363
حذيفة أحمد "الحاج سالمة" الدھابشة20090023149الھندسه المدنية364
قاسم غازي قاسم العيسى20090023151الھندسه المدنية365
صبا محمد محمود العجلوني20090023152الھندسه المدنية366
تسنيم محمد سميح مرعي20090023154الھندسه المدنية367
براء زھير عبد الجواد البعول20090023155الھندسه المدنية368
حذيفه منير زكي دقامسه20090023156الھندسه المدنية369
عمار محمد عبد الكريم الشوحه20090023157الھندسه المدنية370
يزيد عدنان سليم ابداح20090023158الھندسه المدنية371
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عدي امجد احمد الكسراوي20090023160الھندسه المدنية372
العباس عبدالمطلب محمد ابوعصبه20090023161الھندسه المدنية373
عمران يوسف محمد السوالمه20090023163الھندسه المدنية374
سومار تيسير محمد الحوراني20090023165الھندسه المدنية375
رامي شوقي غالب فاخوري20090023166الھندسه المدنية376
حليم نجيب حليم حداد20090023167الھندسه المدنية377
رعد ھاني عيد الربضي20090023168الھندسه المدنية378
طارق عائد فضل االحمد20090023169الھندسه المدنية379
سعد نبيل محمد الصمادي20090023171الھندسه المدنية380
محمد احمد طه الغزو20090023172الھندسه المدنية381
عدي نجيب حنا النمري20090023173الھندسه المدنية382
عمر محمد سرور المومني20090023174الھندسه المدنية383
ايناس عقله عواد عليمات20090023175الھندسه المدنية384
عبد هللا محمد قبالن العليمات20090023176الھندسه المدنية385
محمد حسن محمود الرومي20090023177الھندسه المدنية386
صالح مصطفى ذيب الشرمان20090023178الھندسه المدنية387
ھيا سليم بديع بطاينه20090023179الھندسه المدنية388
علي حسين سعد المناصير20090023180الھندسه المدنية389
خلدون خليل فرحان حجازين20090023181الھندسه المدنية390
ضحى فارس يوسف الذيب20090023183الھندسه المدنية391
ربى سارى محمود مھيدات20090023184الھندسه المدنية392
احمد ماجد ھبره 20090023185الھندسه المدنية393
سجا خالد سالم رشيدات20090023187الھندسه المدنية394
ديمه جمال محمود عبيدات20090023188الھندسه المدنية395
ساجده راضي سالم البالونه20090023189الھندسه المدنية396
عدي محمد احمد الھزايمه20090023190الھندسه المدنية397
معاذ صالح محمد عبيدات20090023191الھندسه المدنية398
حنان جمعه محمد جمعه20090023192الھندسه المدنية399
احمد محمد علي عبابنه20090023193الھندسه المدنية400
محمد ادم محمد عبده20090023194الھندسه المدنية401
مختار محمد يوسف حسن20090023195الھندسه المدنية402
مختار ايبي عمر نور20090023196الھندسه المدنية403
ساندرا محمد فالح غرايبة20090023197الھندسه المدنية404
نفين رشدى خليل اندراوس20090023198الھندسه المدنية405
ھال محمد علي الحمدان20090023199الھندسه المدنية406
نور فايز سالمه خليل20090023200الھندسه المدنية407
حنين عبدهللا محمد عمر20090023201الھندسه المدنية408
محمد فيصل ھايل البري20090023202الھندسه المدنية409
محمود محمد منصور ابو شقير20090023203الھندسه المدنية410
روان زكريا فؤاد كيالي20090023205الھندسه المدنية411
معاذ مروان فوزي صوالحه20090023206الھندسه المدنية412
رندا بشار عبد الخالق عامودي20090023207الھندسه المدنية413
عالء عبدالوھاب عبدهللا ابو عيسى20090023208الھندسه المدنية414
عباده غازي علي القضاه20090023209الھندسه المدنية415
روان تيسير عبد الرحمن الجراح20090023210الھندسه المدنية416
تقوى مروان سليمان العقارب20090023211الھندسه المدنية417
سالم يحيى موسى الروسان20090023213الھندسه المدنية418
اسامة محمد احمد السخني20090023214الھندسه المدنية419
سوزان حازم سليمان النابلسي20090023215الھندسه المدنية420
احمد وائل رضوان طيفور20090023216الھندسه المدنية421
فارس "محمد ھاشم" انيس السلعوس20090023217الھندسه المدنية422
امجد عبد هللا محمد القضاة20090023218الھندسه المدنية423
احمد عبد هللا طيب عزايزه20090023219الھندسه المدنية424
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محمد عبدالسالم محمد ابراھيم20090023220الھندسه المدنية425
عايد علي عايد رشدان20090023221الھندسه المدنية426
يزن يوسف حسن القضاه20090023222الھندسه المدنية427
عبد هللا مفيد عبد هللا عواوده20090023223الھندسه المدنية428
منى وجيه محمد نعامنه20090023224الھندسه المدنية429
حنين انور سالمه الجندي20090023225الھندسه المدنية430
ميران عرسان حسين الحسين20090023226الھندسه المدنية431
محمود موفق محمد عبيدات20090023228الھندسه المدنية432
سامي امين محمد الشديفات20090023229الھندسه المدنية433
بشير عبدالقادر احمد عبده20090023230الھندسه المدنية434
عامر ناجح علي خويله20090023231الھندسه المدنية435
محمد صادق علي محمدالنخالني20090023232الھندسه المدنية436
عائد بكر شحده الصيفي20092023003الھندسه المدنية437
اسيل ابراھيم عبد الحميد الرواشدة20092023008الھندسه المدنية438
عقبة صدقي توفيق ابو فرسخ20092023009الھندسه المدنية439
حازم عبد هللا محمود ابوعجالن20092023011الھندسه المدنية440
محمد ناجي علي عقيل20092023012الھندسه المدنية441
معاذ عماد محمود حلوش20092023016الھندسه المدنية442
مصطفى طلب رجا زنيط20092023019الھندسه المدنية443
اياد محمد فرحان  الحاج يونس20092023022الھندسه المدنية444
حمزه "محمد ھاشم" امين المصري20092023026الھندسه المدنية445
عبد الرحمن عرفان رفعت النحاس20092023027الھندسه المدنية446
محمد منصور عبد الرحيم السيوري20092023028الھندسه المدنية447
عمار شكري  ابو صالح20092023029الھندسه المدنية448
اسماعيل محمد اسعد حسونه20092023031الھندسه المدنية449
محمود عبد الفتاح خالد الفرا20092023033الھندسه المدنية450
يزيد محمد كزيد ملحس20092023035الھندسه المدنية451
ليث جمال عبد هللا عمرو20092023037الھندسه المدنية452
مجد عبد الحميد مصطفى الرھوان20092023038الھندسه المدنية453
رعد صخر محمود الغزاوي20092023039الھندسه المدنية454
سعد فاروق فاتروني 20092023042الھندسه المدنية455
امين محمد خضر المالح20092023053الھندسه المدنية456
امجد عصام عادل الصيفي20092023054الھندسه المدنية457
خالد جميل عيسى حداد20092023056الھندسه المدنية458
حكم ركان ذيب عبنده20092023057الھندسه المدنية459
احمد ابراھيم سليمان الحراحشة20092023060الھندسه المدنية460
مصعب عيسى احمد ابو راشد20092023064الھندسه المدنية461
عمرو احمد فھد الديارنة20092023065الھندسه المدنية462
فارس عاطف محمد الصوص القواسمي20092023067الھندسه المدنية463
احمد منذر نايف ابو عبيد20092023070الھندسه المدنية464
احمد عبد هللا عمر العمودي20092023071الھندسه المدنية465
عصام محمد حسين عبابنة20092023072الھندسه المدنية466
عيد يعقوب عيد السمردلي20092023074الھندسه المدنية467
حازم سليمان عطاهللا مرجي20092023076الھندسه المدنية468
ھديل عقلة عيسى معايعة20092023077الھندسه المدنية469
شذى حسين محمد الرفاعي20092023079الھندسه المدنية470
عواد زيد عواد السمردلي20092023083الھندسه المدنية471
سامي نبيل ابراھيم سعدون20092023084الھندسه المدنية472
مھند محمد علي الخطيب20092023085الھندسه المدنية473
مصعب فواز محمد التميمي20092023087الھندسه المدنية474
مراد عدنان ابراھيم فراج20092023088الھندسه المدنية475
ھاني موفق محمد الشبول20092023089الھندسه المدنية476
حنين محمد احمد خطابي20092023090الھندسه المدنية477
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طارق عبد هللا محمد عكور20092023091الھندسه المدنية478
حسام توفيق محمود سعيد20092023092الھندسه المدنية479
سليمان علي سليمان الحياري20092023093الھندسه المدنية480
دانيه سامي ابراھيم تيف20092023094الھندسه المدنية481
دارين جورج ثلجي النمري20092023095الھندسه المدنية482
يزن قفطان شالش المجالي20092023096الھندسه المدنية483
ربيع عادل خالد سواعد20092023097الھندسه المدنية484
محمد فائق علي القضاه20092023099الھندسه المدنية485
مھند منصور احمد التل20092023100الھندسه المدنية486
اريج احمد محمد العبد الرزاق20092023102الھندسه المدنية487
احمد سعيد احمد المشاقبه20092023103الھندسه المدنية488
اسالم محمد علي بني عامر20092023105الھندسه المدنية489
راكان رائد عبد الرحمن حجازي20092023106الھندسه المدنية490
احمد جميل محمد ابو دلو20092023107الھندسه المدنية491
محمد غسان حسن الداللعة20092023108الھندسه المدنية492
ھيثم محمود محمد فھد سعدون20092023109الھندسه المدنية493
علي محمد علي توفيق ابو فرخ20092023110الھندسه المدنية494
اسامة أديب تركي القيسي20092023112الھندسه المدنية495
ھيثم ھشام محمد سالم السالم20092023113الھندسه المدنية496
احمد مشھور محمود اسماعيل20092023114الھندسه المدنية497
احمد محمد صالح الملكاوي20092023115الھندسه المدنية498
محمد محمود محمد النمراوي20092023116الھندسه المدنية499
وائل حازم ابراھيم الجدع20092023117الھندسه المدنية500
عبد هللا فالح مصطفى القضاه20092023118الھندسه المدنية501
ضرار محمدعمر احمد عبابنه20092023119الھندسه المدنية502
محمد وائل عادل الطاھر20092023120الھندسه المدنية503
نور رياض بشير العبدالعال20092023121الھندسه المدنية504
محمد سمير احمد الموسى20092023122الھندسه المدنية505
منير محمد علي نقرش20092023124الھندسه المدنية506
عمر علي عمر بكير20092023126الھندسه المدنية507
اريج عمر محمد البطمه20092023127الھندسه المدنية508
سراج عبد الحليم  المراد20092023128الھندسه المدنية509
حسن محمد بديع محمد ياسين االمعري20092023129الھندسه المدنية510
ناصر جميل مھنا السمردلي20092023130الھندسه المدنية511
عدي خالد محمد العمايره20092023131الھندسه المدنية512
محمد عبد الرحمن ابو بكر محمد زين20092023132الھندسه المدنية513
ابتھال سالم موسى الصمادي20092023133الھندسه المدنية514
رھام بسام عطية عيسى20092023135الھندسه المدنية515
جود حسام االتاسي 20092023136الھندسه المدنية516
خالد عبدهللا عايد ابودلو20092023137الھندسه المدنية517
انوار جمال احمد دويات20092023139الھندسه المدنية518
مھند نبيل محمد حميد20092023141الھندسه المدنية519
ثائر اديب محمد ھزايمه20092023142الھندسه المدنية520
محمد حسان عمر عمر20092023143الھندسه المدنية521
دانا خلدون بطرس العكشه20092023144الھندسه المدنية522
حسان محمود فندي العبد هللا20092023145الھندسه المدنية523
ھيثم رفعت علي العبود20092023147الھندسه المدنية524
محمد جودت سالم الخراز20092023148الھندسه المدنية525
حسن احمد محمد بني ملحم20092023149الھندسه المدنية526
اكرم محمد احمد شطناوي20092023150الھندسه المدنية527
يزن نجيب فھمي ابراھيم20092023151الھندسه المدنية528
احمد عزت عبد الرحمن الشريف20092023152الھندسه المدنية529
تسنيم خالد سالم النعسان20100023001الھندسه المدنية530
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عمار احمد فندى الشناق20100023002الھندسه المدنية531
اماني مشھور مصطفى بني خلف20100023003الھندسه المدنية532
احمد نائل صبرى عبدالغني20100023004الھندسه المدنية533
مالك عبدالرؤوف احمد الخباص20100023005الھندسه المدنية534
كرم احمد عبدالھادى جرادات20100023006الھندسه المدنية535
دعاء احمد كامل يوسف20100023007الھندسه المدنية536
ھبه عارف رضوان المومني20100023008الھندسه المدنية537
علي محمد احمد نوافله20100023010الھندسه المدنية538
معاذ عبدهللا حسين المومني20100023011الھندسه المدنية539
عبدهللا خليفه محمود بني حمد20100023012الھندسه المدنية540
حسام ابراھيم احمد ابوشقرا20100023013الھندسه المدنية541
دان عمر ابراھيم ابوجوده20100023014الھندسه المدنية542
محمد شوقي عقله المرزوق20100023016الھندسه المدنية543
ليان عامر مسلم كستيرو20100023018الھندسه المدنية544
والء فواز فالح بطاينه20100023019الھندسه المدنية545
مرام احمد محمد عبابنه20100023020الھندسه المدنية546
محمد نسيم مصطفى عودة20100023021الھندسه المدنية547
عرين محمود علي العبابنه20100023022الھندسه المدنية548
مبارك فيصل مبارك ابوزريق20100023023الھندسه المدنية549
فردوس محمد حسين ربابعه20100023024الھندسه المدنية550
ايناس عثمان احمد غيظان20100023025الھندسه المدنية551
رنا فيصل صالح العثامنة20100023026الھندسه المدنية552
دعاء محمد سعيد مصطفى  مساعده20100023028الھندسه المدنية553
قصي عبدالكريم علي العمري20100023029الھندسه المدنية554
عمر فؤاد حسين بيان20100023034الھندسه المدنية555
احمد محمدسعيد علي الحسينات20100023035الھندسه المدنية556
احمد حسين سلطان المالك20100023036الھندسه المدنية557
عبداللطيف كمال احمد عبدالباقي20100023038الھندسه المدنية558
خالد صالح احمد الطرزى20100023039الھندسه المدنية559
عبيده أحمد وحيد العيسى20100023040الھندسه المدنية560
مرام عدنان خضر الزعبي20100023041الھندسه المدنية561
بيان نايف صالح الجرارحه20100023044الھندسه المدنية562
سوفانا عمر احمد ملكاوي20100023047الھندسه المدنية563
ليث محمد ياسين الخطيب20100023048الھندسه المدنية564
زينب حسين محمد الزريقات20100023052الھندسه المدنية565
يسمين باسل محمد العنانبه20100023053الھندسه المدنية566
حسام وليد احمد بني نصر20100023054الھندسه المدنية567
وليد بالل صبرى الجيوسي20100023055الھندسه المدنية568
روان جمال سليمان العمري20100023056الھندسه المدنية569
حسن عمر حسن القاضي20100023057الھندسه المدنية570
اسراء نزيه عيد عرفه20100023058الھندسه المدنية571
احمد محمد سالم بني فارس20100023059الھندسه المدنية572
ناديه عصام وحيد الدين الھدمي20100023060الھندسه المدنية573
ايمان محمد ابراھيم الذيابات20100023061الھندسه المدنية574
ادم اسماعيل محمد خير سعدون20100023062الھندسه المدنية575
احمد علي احمد السيد20100023063الھندسه المدنية576
انس منصور موسى عكور20100023066الھندسه المدنية577
عمار نصر سالم غرايبه20100023067الھندسه المدنية578
أنس محمود احمد العتوم20100023069الھندسه المدنية579
عالء جميل احمد عويدات20100023070الھندسه المدنية580
يزن معتز با عبدالوھاب الشيخ سالم20100023071الھندسه المدنية581
نوار عبدهللا قاسم الطويط20100023073الھندسه المدنية582
حاتم محمد علي الصمادي20100023077الھندسه المدنية583
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عامر نقوال عيسى بيترو20100023078الھندسه المدنية584
سامر محمود سالم الغرايبه20100023082الھندسه المدنية585
خالد جمال نمر ابو غوش20100023085الھندسه المدنية586
محمد فريد فالح الرماضنه20100023086الھندسه المدنية587
عدي حسن فوزي مشه20100023087الھندسه المدنية588
محمد ماجد محمود عزام20100023089الھندسه المدنية589
يوسف يعقوب محمد سالمه20100023090الھندسه المدنية590
مالك عمر محمود الطبيشات20100023092الھندسه المدنية591
زيد اوسامه عيسى عباسي20100023093الھندسه المدنية592
محمد خليل حسني الشريف20100023094الھندسه المدنية593
شكيب رجب سليمان عبد الحافظ20100023095الھندسه المدنية594
عبد هللا فيصل محمد الحوراني20100023096الھندسه المدنية595
امجد ناجح صيتان الغزاوي20100023098الھندسه المدنية596
رامي خليل ابراھيم الصغير20100023100الھندسه المدنية597
سميح طاھر سميح مدموج20100023101الھندسه المدنية598
طارق عيسى سليمان الربضي20100023103الھندسه المدنية599
نداء سعد احمد النعيمات20100023104الھندسه المدنية600
انسام احمد محمد الرشدان20100023105الھندسه المدنية601
محمد خالد عيد الكريمين20100023106الھندسه المدنية602
عامر محمد طالب خويله20100023107الھندسه المدنية603
طارق حسين علي سعد20100023109الھندسه المدنية604
بسما حسان شحاده الشرمان20100023110الھندسه المدنية605
احمد حسن محمد المشاقبه20100023111الھندسه المدنية606
اشرف ھشام نصار أبوظاھر20100023112الھندسه المدنية607
روان خالد مصطفى الزعبي20100023113الھندسه المدنية608
اسالم فوزي محي الدين عبيدات20100023114الھندسه المدنية609
روان محمد حميدى ھنداوى20100023115الھندسه المدنية610
ابراھيم محمود عرسان قواسمه20100023116الھندسه المدنية611
اسعد ايھاب اسعد الطويل20100023117الھندسه المدنية612
احمد عمر احمد  محمود برقاوي20100023118الھندسه المدنية613
الھام راضي محمود غوري20100023120الھندسه المدنية614
مالك محمد طه نظامي20100023121الھندسه المدنية615
حنين ھاني مصطفى خطاطبه20100023122الھندسه المدنية616
ثائر زياد محمد شخاتره20100023123الھندسه المدنية617
حازم اكرم شفيق حتامله20100023124الھندسه المدنية618
طارق نسيم محمد خصاونه20100023126الھندسه المدنية619
االء عدنان سعد الزعبي20100023128الھندسه المدنية620
ايسر محمد خلف الحجاج20100023129الھندسه المدنية621
عبد الرحمن مرعي مبارك البطاطي20100023131الھندسه المدنية622
ياسمينه ھيثم محمد الروسان20100023132الھندسه المدنية623
ھدى احمد يوسف حجاج20100023133الھندسه المدنية624
قيس محمد خالد بطاينه20100023134الھندسه المدنية625
محمد سالمه ذياب ابو شباب20100023136الھندسه المدنية626
فاطمه عوض احمد ابوعويض20100023138الھندسه المدنية627
يزن عماد صدقي مكاوي20100023139الھندسه المدنية628
بشار احمد داود عبيدات20100023140الھندسه المدنية629
سجى حسين علي الحوراني20100023141الھندسه المدنية630
ھديل وصفي عبدهللا اعمر20100023142الھندسه المدنية631
عابده ابراھيم سالمه اللبون20100023143الھندسه المدنية632
صابرين فايز صادق دارعامر20100023144الھندسه المدنية633
صھيب يوسف محمد الجبور20100023145الھندسه المدنية634
روان غسان رفعت درباس20100023146الھندسه المدنية635
ليث علي فواز خصاونه20100023147الھندسه المدنية636
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عمر محمود جبر البطاينه20100023148الھندسه المدنية637
سجى اسامه محمد عبيدات20100023149الھندسه المدنية638
لؤي خالد يوسف قاسم20100023150الھندسه المدنية639
محمد بسام ناصر طالفحه20100023151الھندسه المدنية640
ليلى شفيق عبدهللا العمري20100023152الھندسه المدنية641
تسنيم شكرى يوسف الفي20100023153الھندسه المدنية642
محمد عيسى موسى الشاعر20100023155الھندسه المدنية643
ھاديه ظاھر علي الرواجفه20100023156الھندسه المدنية644
روان عبدالكريم محمد عبابنه20100023157الھندسه المدنية645
حسن عبدهللا محمود ليبان20100023158الھندسه المدنية646
نادر احمد عمر الشرمان20100023159الھندسه المدنية647
عرين نصري طعمه الريحاني20100023160الھندسه المدنية648
عال خالد احمد الشرايعه20100023161الھندسه المدنية649
معن حسن احمد المومني20100023162الھندسه المدنية650
لؤي رياض سعيد الھامي20100023163الھندسه المدنية651
مرام حاتم محمد القرعان20100023164الھندسه المدنية652
سعيد كريم احمد الياسين20100023165الھندسه المدنية653
عبدهللا محمد علي الروابده20100023166الھندسه المدنية654
احمد محمد محمود خزاعله20100023167الھندسه المدنية655
رغد محمد ابراھيم الحوامده20100023168الھندسه المدنية656
ديما عبدهللا ابراھيم حسين20100023169الھندسه المدنية657
محمد صالح سليمان القادري20100023170الھندسه المدنية658
عمر شوكت قسيم ھيالت20100023171الھندسه المدنية659
اماني امين احمد القضاة20100023172الھندسه المدنية660
محمد فؤاد امين الجراح20100023173الھندسه المدنية661
ممدوح يعقوب ممدوح الغزاوي20100023174الھندسه المدنية662
عالء سلمان عبدالعزيز الزيادنه20100023175الھندسه المدنية663
احمد حسن صياح الصباغ20100023176الھندسه المدنية664
نرجس فراس احمد الجمل20100023177الھندسه المدنية665
نجاة عبد الكريم عبد هللا الجروان20100023178الھندسه المدنية666
شيماء موسى علي العلي20100023179الھندسه المدنية667
سليمان مثقال سليمان غانم20102023002الھندسه المدنية668
سمير سعيد الحج  20102023004الھندسه المدنية669
نايف رفيع شھاب العنزي20102023006الھندسه المدنية670
احمد جميل احمد اشقر20102023008الھندسه المدنية671
عدي باسم ذيب بنوره20102023011الھندسه المدنية672
عبير احمد سالم ملكاوي20102023012الھندسه المدنية673
احمد خالد صالح الزراق20102023013الھندسه المدنية674
غيداء يوسف محمد مكاحله20102023015الھندسه المدنية675
انس حسيب سھيل الرجال20102023016الھندسه المدنية676
حسام الدين ابراھيم محمد الحموري20102023018الھندسه المدنية677
احمد منير احمد نصار20102023019الھندسه المدنية678
محمد نائل ابراھيم احمد20102023020الھندسه المدنية679
خالد عبد الجبار شكري غانم20102023023الھندسه المدنية680
محمد عبد محمد شلطوف20102023024الھندسه المدنية681
عبدالرزاق ثامر عبد الرزاق الحديثي20102023025الھندسه المدنية682
البشر بشير عبد الفتاح نصار20102023026الھندسه المدنية683
حسين حسن محمد قوصان20102023028الھندسه المدنية684
عدي عبد الناصر عبد الكريم شاھين20102023030الھندسه المدنية685
بالل فواز سليم حجيج20102023032الھندسه المدنية686
طاھر عماد سليمان حيرون20102023035الھندسه المدنية687
عمر يوسف ماھر الجوالني20102023036الھندسه المدنية688
احمد سمير احمد يوسف20102023038الھندسه المدنية689
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غازي سامي سليم البدر20102023039الھندسه المدنية690
محمد عبد الرحيم عبد هللا الجمال20102023040الھندسه المدنية691
عمار خميس عبدالرحمن رداد20102023041الھندسه المدنية692
سجى زكريا محمود الصمادي20102023042الھندسه المدنية693
علياء فوزات فواز عناقره20102023043الھندسه المدنية694
عبد هللا عمر موسى محمود20102023044الھندسه المدنية695
يوسف يعقوب علي ميتاني20102023045الھندسه المدنية696
محمد فريد ضيف هللا السيد احمد20102023046الھندسه المدنية697
محمد عبدهللا علي باغميان20102023049الھندسه المدنية698
تقى علي محمد النواصره20102023051الھندسه المدنية699
شھد حسني شحاده القضاه20102023052الھندسه المدنية700
طارق سعيد عبدالكريم خميس20102023053الھندسه المدنية701
حال بسام علي ابوقعدان20102023056الھندسه المدنية702
آالء سعيد علي الجسار20102023057الھندسه المدنية703
محمد جمال محمد البواعنه20102023058الھندسه المدنية704
محمد جاسر علي المھيرات20102023059الھندسه المدنية705
عبدهللا خليفه محمد العمرى20102023060الھندسه المدنية706
محمد بسام محمد المساعدة20102023061الھندسه المدنية707
ھاشم معين بدر البدر20102023062الھندسه المدنية708
اسراء زايد بدران جرادات20102023063الھندسه المدنية709
مرعي عمر محمود المخادمه20102023064الھندسه المدنية710
راكان موسى محمد داود20102023065الھندسه المدنية711
سھل فرحان فارس حداد20102023066الھندسه المدنية712
حسام مروان منصور مرجي20102023067الھندسه المدنية713
علي نبيل علي ملكاوي20102023068الھندسه المدنية714
احمد عمر محمود الرياحنه20102023069الھندسه المدنية715
علي محمد حسين النسور20102023070الھندسه المدنية716
محمد محمود مصلح الصمادي20102023071الھندسه المدنية717
حذيفه محمود فضل هللا العزام20102023072الھندسه المدنية718
شادن خالد قاسم عبيدات20102023075الھندسه المدنية719
االء محمد علي سليمان20102023076الھندسه المدنية720
دعاء خالد عبدهللا الدرادكه20102023077الھندسه المدنية721
انس ماھر عطية كنعان20102023078الھندسه المدنية722
اسامه فتحي صايل السفوح20102023079الھندسه المدنية723
والء عمر حسين عبيدات20102023081الھندسه المدنية724
ھديل خالد فايز البطاينه20102023082الھندسه المدنية725
رقية ھاني محمد فريحات20102023083الھندسه المدنية726
عالء عبد الناصر ذيب المومني20102023086الھندسه المدنية727
طارق احمد خضر دوايمه20102023087الھندسه المدنية728
احمد علي ارشود المومني20102023088الھندسه المدنية729
محمد حاكم تريحيب الدويش20102023089الھندسه المدنية730
ميس احمد ياسين عكور20102023090الھندسه المدنية731
ذيب اسعد ذيب لحلوح20102023091الھندسه المدنية732
منيب حسن فھد محمد20102023092الھندسه المدنية733
دانه خالد احمد داود20102023093الھندسه المدنية734
عائض سالم فرج االرضي20102023094الھندسه المدنية735
ھيثم محمود عبد هللا ملكاوي20102023095الھندسه المدنية736
اشرف جھاد كامل حماد20102023096الھندسه المدنية737
بكر عبد هللا احمد عبد الوھاب20102023097الھندسه المدنية738
عبد الرحمن صباح الدين احمد اوزمان20102023098الھندسه المدنية739
عمرو عبدالرحمن محمد الزبيدي20102023099الھندسه المدنية740
اسالم كامل فرج ابوعالوي20102023100الھندسه المدنية741
عروبه غسان ابراھيم حسان20102023101الھندسه المدنية742
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يزيد نادر ابراھيم الزعبي20102023102الھندسه المدنية743
حازم عاطف وجيه ابو مخ20102023104الھندسه المدنية744
مراد عبدالرحيم حسن مراد20102023106الھندسه المدنية745
محمد عبدالرحمن مصطفى شتات20102023107الھندسه المدنية746
محمد عبدالرحمن محمود عبدالرحمن20102023108الھندسه المدنية747
وعد سمير موسى االيوب20102023109الھندسه المدنية748
مارينا     حداد20102023110الھندسه المدنية749
بشر سامي سليم سواقد20102023112الھندسه المدنية750
محمد حسين مصطفى طاھات20102023113الھندسه المدنية751
بھاء الدين محمد موسى عبده20102023114الھندسه المدنية752
محمود مؤيد توفيق دياب20102023116الھندسه المدنية753
يزن رفيق ابراھيم الحداد20102023117الھندسه المدنية754
سجى محمد عمر الدويري20102023118الھندسه المدنية755
اديب عيد موسى ايوب20102023120الھندسه المدنية756
شاكر فراس فالح الداود20102023121الھندسه المدنية757
ابتھال محمد عبد حبول20102023123الھندسه المدنية758
قيس حسين عليان القرعان20102023124الھندسه المدنية759
اوس لؤي ابراھيم العمري20102023125الھندسه المدنية760
فرج محمد عبدالرحمن جرادات20102023128الھندسه المدنية761
قصي محمد عبدهللا الحنيطي20102023129الھندسه المدنية762
ليلى احمد جودت  صالح20102023130الھندسه المدنية763
رزان عبد السالم عبد الرحمن الشرايرى20102023131الھندسه المدنية764
امينة غالب محمد بني ھاني20102023132الھندسه المدنية765
شھد محمد حسن محمد سعيد بكار20102023133الھندسه المدنية766
مظفر جالل عبد القادر  زعيتر20102023134الھندسه المدنية767
لما محمد غالب الجمل20102023135الھندسه المدنية768
احمد يوسف عوض ابو عمر20102023136الھندسه المدنية769
امال رائد علي خاليله20102023137الھندسه المدنية770
ھيفاء محمد محمود جمحاوي20102023139الھندسه المدنية771
عمار محمد حسن عوده20102023141الھندسه المدنية772
عبد الرحمن سامي محمد القضاه20102023142الھندسه المدنية773
محمد سفيان عبدالحميد الشويات20102023143الھندسه المدنية774
اسيل اكرم مفلح القضاه20102023144الھندسه المدنية775
فيصل محمد محمود حجازي20102023148الھندسه المدنية776
سالم عواد يوسف سالمه20102023149الھندسه المدنية777
مروان محسن صالح االبيض20102023150الھندسه المدنية778
قيس اديب عبدهللا قاسم20102023151الھندسه المدنية779
شھاب عدنان علي  السنباني20102023152الھندسه المدنية780
نوره سمير محمد دلقموني20102023153الھندسه المدنية781
عبدالفتاح مؤمن عبدالفتاح حياصات20102023154الھندسه المدنية782
ابرار احمد مصطفى القضاه20102023155الھندسه المدنية783
لبنى محمد عبدالرحمن القواسمى20102023157الھندسه المدنية784
حمزه علي محمود خفاجه20102023158الھندسه المدنية785
حمزه رياض عيد عثمان20102023159الھندسه المدنية786
محمد اكرم رضوان المومني20102023160الھندسه المدنية787
احمد يحيى عبدهللا مناصره20102023161الھندسه المدنية788
انمار ابراھيم موسى الفرج20102023162الھندسه المدنية789
وضاح سعيد خميس بامؤمن20102023163الھندسه المدنية790
عبد الكريم محمد محمد سليمان الطيبي20102023164الھندسه المدنية791
فاروق عمر مقداد مقدادي20102023165الھندسه المدنية792
صھيب فؤاد محمد علي بني ھاني20102023166الھندسه المدنية793
ھيثم ممدوح عبد الحميد عبد الحميد20102023168الھندسه المدنية794
احمد ياسين ايوب النتشه20102023169الھندسه المدنية795
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حسام رياض جميل باكير20102023170الھندسه المدنية796
شوقي عبدهللا يونس شاويش20102023171الھندسه المدنية797
انس علي يوسف الصوي20102023172الھندسه المدنية798
ھاشم كرم كمال حداد20102023173الھندسه المدنية799
معاويه محمود محمد المنسي20102023174الھندسه المدنية800
االء علي عبدالرحمن قوقزه20102023175الھندسه المدنية801
لينا خالد يوسف عبيدات20102023176الھندسه المدنية802
حال رضوان محمد عتوم20102023177الھندسه المدنية803
دانيه زھير محمد ناصر20102023178الھندسه المدنية804
محمود حابس محمود الحيص20102023179الھندسه المدنية805
محمد توفيق عبده الدردور20102023180الھندسه المدنية806
صھيب محمد ممدوح حموري20102023181الھندسه المدنية807
سعد محمد فندى بطاينه20102023182الھندسه المدنية808
محمد ھيثم جھاد جرار20102023183الھندسه المدنية809
عامر اسعد محمد الشرع20102023184الھندسه المدنية810
احمد خلدون محمود الكوري20102023185الھندسه المدنية811
مصعب محمود توفيق حجازي20102023186الھندسه المدنية812
محمد مصطفى محمد  حمدان20102023187الھندسه المدنية813
بسمه حسين ابراھيم زبيدات20102023188الھندسه المدنية814
احمد عدنان احمد المومني20102023189الھندسه المدنية815
يزن محمد عبد القادر عليان20102023190الھندسه المدنية816
محمد تيسير خليل عوده20102023191الھندسه المدنية817
ياسر محمد خليل السعدي20102023192الھندسه المدنية818
حمزة عقاب مرشد ابوحجلة20102023193الھندسه المدنية819
امجد احمد عيد عودة هللا20102023194الھندسه المدنية820
طارق زياد غازي الغول20102023195الھندسه المدنية821
عمر وائل يوسف جالد20102023197الھندسه المدنية822
محمد غازي احمد صالح20102023198الھندسه المدنية823
عامر محمد علي العمري20102023199الھندسه المدنية824
ليث بسام عبدهللا منصور20102023200الھندسه المدنية825
شفيق سمير محمد خطاب20102023201الھندسه المدنية826
مالك محمد اسماعيل اللحام20102023202الھندسه المدنية827
محمد ماجد عبدالمھدي بصول20110023001الھندسه المدنية828
عدي عبد الكريم قاسم بني علي20110023002الھندسه المدنية829
محمد خالد سالم يوسف20110023003الھندسه المدنية830
سيف احمد علي ھياجنه20110023004الھندسه المدنية831
عبدالرحمن مفيد عبدهللا عواوده20110023005الھندسه المدنية832
عبدهللا سعيد صالح الزعبي20110023006الھندسه المدنية833
محمد محمود خالد الشياب20110023007الھندسه المدنية834
محمود خالد محمود الذيابات20110023008الھندسه المدنية835
حازم عدلي محمود حتامله20110023009الھندسه المدنية836
راشد صالح راشد عموره20110023011الھندسه المدنية837
ميرنا بسام نجيب حداد20110023012الھندسه المدنية838
حمزة عدنان علي سعد20110023013الھندسه المدنية839
صھيب فريد محمد الفارس20110023014الھندسه المدنية840
احمد محمد احمد عسفا20110023015الھندسه المدنية841
كلثوم سميح عمر البايض20110023016الھندسه المدنية842
احمد محمود رضوان خفاجه20110023017الھندسه المدنية843
لبنى شاھر احمد العمرى20110023018الھندسه المدنية844
تھاني عيسى محمد الزعبيه20110023019الھندسه المدنية845
ھشام محمد عادل محمد  الصمادى20110023020الھندسه المدنية846
ھشام منصور علي زيادنه20110023021الھندسه المدنية847
ابراھيم خالد ابراھيم النجادا20110023023الھندسه المدنية848
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عمران خالد محمود جرادات20110023024الھندسه المدنية849
شرف فواز فياض ابداح20110023025الھندسه المدنية850
انسام مفلح عوض شطناوي20110023026الھندسه المدنية851
صھيب كمال عيسى سھاونة20110023027الھندسه المدنية852
منال مفلح عبدالقادر الزيدانين20110023029الھندسه المدنية853
عمار عماد احمد المعابره20110023030الھندسه المدنية854
خالد سعيد خالد الشماع20110023031الھندسه المدنية855
ھشام محمد احمد القضاه20110023032الھندسه المدنية856
سجى احمد رفاعي بطاينه20110023033الھندسه المدنية857
محمد عمر محمد القضاه20110023034الھندسه المدنية858
محمد ادريس محمد فريوان20110023035الھندسه المدنية859
ادريس عبدهللا علي المناصره20110023036الھندسه المدنية860
سناء ابراھيم عبدهللا الجالودى20110023037الھندسه المدنية861
محمد عاطف محمد النعامنه20110023038الھندسه المدنية862
عبيده محمود زايد ملكاوى20110023039الھندسه المدنية863
شروق صالح أحمد الزعبي20110023040الھندسه المدنية864
عباده احمد علي أبوالعناز20110023041الھندسه المدنية865
محمد عبدالسالم علي أبوعيسى20110023042الھندسه المدنية866
ساره سليم لطفي العواد20110023043الھندسه المدنية867
عالء وليد محمد المنصور20110023044الھندسه المدنية868
عبدهللا محمد سالم الرحيبه20110023045الھندسه المدنية869
نائل موفق فريوان الصالح20110023046الھندسه المدنية870
مھند رجائي احمد قضماني20110023047الھندسه المدنية871
مجدي محمد شوكت بني ھاني20110023048الھندسه المدنية872
معاذ احمد خلف مسالمه20110023049الھندسه المدنية873
سليمان محمد صالح السليمان20110023051الھندسه المدنية874
االء احمد حسن الدله20110023052الھندسه المدنية875
مؤمن عادل علي بواعنه20110023055الھندسه المدنية876
ابراھيم محمد علي اسماعيل20110023056الھندسه المدنية877
اسيا ھارون حامد النعيمات20110023057الھندسه المدنية878
حنين عماد احمد ھناندة20110023058الھندسه المدنية879
راشد عبدالحكيم خالد ھيكل20110023059الھندسه المدنية880
عبدهللا جمعه محمد العلي20110023060الھندسه المدنية881
عمر محمد خالد علي معايعه20110023061الھندسه المدنية882
معاذ سليم حسين حرب20110023062الھندسه المدنية883
محمد ابراھيم مصطفى المصطفى20110023063الھندسه المدنية884
محمد فندي محمد طاھات20110023064الھندسه المدنية885
عنايه سامي مرزوق كريشان20110023065الھندسه المدنية886
غيث محمد محمود الصمادي20110023066الھندسه المدنية887
محمد حلمي علي المصرى20110023068الھندسه المدنية888
خالد محمد خليل أبوعماشه20110023069الھندسه المدنية889
ايھم فياض محمد الحوارات20110023070الھندسه المدنية890
عاصم علي سلمان ابوصھيون20110023071الھندسه المدنية891
بشار محمد عدنان سليمان المومني20110023072الھندسه المدنية892
حنين عزالدين حسين أبوالعسل20110023073الھندسه المدنية893
ايھاب محمود محمد عبيدات20110023075الھندسه المدنية894
ماھي محمود علي صالح20110023078الھندسه المدنية895
عبدالفتاح توفيق عبدالفتاح السيد20110023079الھندسه المدنية896
محمد بالل علي الرشدان20110023080الھندسه المدنية897
يحيى محمود محمد الساحورى20110023081الھندسه المدنية898
علي عقله عايد الزعبي20110023082الھندسه المدنية899
عبدالرحمن احمد مرشد عوده20110023083الھندسه المدنية900
شذى ناصر مصطفى محمد20110023086الھندسه المدنية901
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مؤيد عيسى ھالل حتامله20110023087الھندسه المدنية902
فداء محمد عبدالرحيم صالح20110023088الھندسه المدنية903
رامي خضر لبيب طنوس20110023089الھندسه المدنية904
عمر عبدالوھاب عمر الرجوب20110023090الھندسه المدنية905
محمد راتب حسين الزغول20110023091الھندسه المدنية906
احمد انور سالم السطري20110023092الھندسه المدنية907
رامي ھايل كامل الشناق20110023093الھندسه المدنية908
تسنيم رشدي ابراھيم الخطيب20110023094الھندسه المدنية909
فارس ھاشم احمد فريجات20110023095الھندسه المدنية910
ثائر اسماعيل محمود العيده20110023096الھندسه المدنية911
حكم محمد حسن منضوري20110023097الھندسه المدنية912
محمد نصر نمر موسى20110023098الھندسه المدنية913
خالد خليل علي الحلحولي20110023100الھندسه المدنية914
ساره مروان علي طيفور20110023101الھندسه المدنية915
عدي حاتم عيد الكردى20110023102الھندسه المدنية916
عالء نبيل محمد اللحام20110023105الھندسه المدنية917
عالء محمد خير جابر الشطناوي20110023106الھندسه المدنية918
ھيا باسم علي الخصاونه20110023107الھندسه المدنية919
عمار محمد زياد منصور الدويرى20110023108الھندسه المدنية920
مالك احمد سليمان عودةهللا20110023110الھندسه المدنية921
زيد راجي جليل قرموط20110023114الھندسه المدنية922
عالءالدين عمر حسن الفواقه20110023116الھندسه المدنية923
ھاجر غالب محمد الشياب20110023117الھندسه المدنية924
طارق زيد محمود البطاينه20110023121الھندسه المدنية925
عمرو عدنان محمد الوديان20110023122الھندسه المدنية926
عبدهللا عبدالحكيم عبدهللا زعيتر20110023124الھندسه المدنية927
عالء فوزي سالمه عليان20110023125الھندسه المدنية928
انس غسان فتحي السفاريني20110023126الھندسه المدنية929
ميس مازن محمود خنفر20110023127الھندسه المدنية930
اسامه باسل توفيق سالمه20110023128الھندسه المدنية931
حياة ابراھيم زعبي  20110023130الھندسه المدنية932
محمد عدنان احمد الشماع20110023131الھندسه المدنية933
محمد احمد صالح كساسبه20110023132الھندسه المدنية934
البراء عبدهللا محمد الجيوسي20110023133الھندسه المدنية935
نسرين موسى ايوب مقطش20110023134الھندسه المدنية936
محمود عاصم فارس مرقه20110023135الھندسه المدنية937
مھيوب مثنى محسن الماس20110023136الھندسه المدنية938
ليث نصر محمد سعيد  القواسمه20110023137الھندسه المدنية939
تغريد ابراھيم محمد شاھين20110023138الھندسه المدنية940
محمد بن الحسين السبع  20110023139الھندسه المدنية941
امين محمد امين االزم20110023140الھندسه المدنية942
جمانه محمد مصطفى مستريحي20110023141الھندسه المدنية943
ايمن محمد عبدالفتاح عقده20110023142الھندسه المدنية944
محمد وليد عبدالكريم صوافطه20110023143الھندسه المدنية945
غدير غانم عامر ابوربيع20110023144الھندسه المدنية946
احمد محمد احمد المصلي20110023146الھندسه المدنية947
خالد بكر محمد ابو عناب20110023147الھندسه المدنية948
بشار محمد جميل احمد  الطوالبه20110023148الھندسه المدنية949
ريم علي محمد البواعنه20110023149الھندسه المدنية950
حال علي تركي العطاونه20110023150الھندسه المدنية951
عبدهللا عبدالحميد عبدهللا خطاطبه20110023151الھندسه المدنية952
نور عوده عبدالفتاح ابوزعرور20110023152الھندسه المدنية953
محمد خلدون سعيد شكور20110023153الھندسه المدنية954
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محمد جھاد راضي مقابله20110023154الھندسه المدنية955
ايه محمد يوسف الصياح20110023155الھندسه المدنية956
قصي رزق نزال الكركي20110023156الھندسه المدنية957
ھيثم حكمت نجيب بطاينه20110023157الھندسه المدنية958
رايه ھادي احمد كنعان20110023159الھندسه المدنية959
احمد وديع احمد البشابشه20110023160الھندسه المدنية960
عريب زكي عارف دقامسه20110023161الھندسه المدنية961
بھجت ابراھيم علي جبارين20110023162الھندسه المدنية962
معن محمد علي موسى عزايزه20110023163الھندسه المدنية963
محمد شريف عمر برجوس20110023165الھندسه المدنية964
محمد سامي سليمان العزام20110023166الھندسه المدنية965
زھراء زيد انيس نصير20110023167الھندسه المدنية966
محمد عماد بركات شخاتره20110023168الھندسه المدنية967
محمد عماد محمد الدھامشه20110023169الھندسه المدنية968
احمد نايف احمد الذيب20110023170الھندسه المدنية969
معتز جمال صقري البرقان20110023171الھندسه المدنية970
محمد عيسى مصطفى القرعان20110023172الھندسه المدنية971
محمد علي يوسف الزعبي20110023173الھندسه المدنية972
عمار عبدالجليل سعيد سالم20110023174الھندسه المدنية973
علي مروان علي الزريقي20110023175الھندسه المدنية974
احمد عماد عادل بطاينه20110023176الھندسه المدنية975
ابراھيم محمد ابراھيم العمري20110023177الھندسه المدنية976
سالف ميالد عيد الحداد20110023178الھندسه المدنية977
عبد هللا محمد مصطفى القضاه20110023179الھندسه المدنية978
عبدهللا مازن مسلم الطويل20110023180الھندسه المدنية979
قصي محمد غالب حميدي20110023181الھندسه المدنية980
محمد عمر محمد المناصره20110023182الھندسه المدنية981
محمد عبد هللا ذياب قمر20110023183الھندسه المدنية982
عالء ھاني سلطي مقطش20110023184الھندسه المدنية983
محمد اسامه محمد خصاونه20110023185الھندسه المدنية984
احمد شوقي يونس الشاويش20110023186الھندسه المدنية985
محمد فندي موسى العبيدات20110023187الھندسه المدنية986
قصي وليد محمد غنيمات20110023188الھندسه المدنية987
مثنى زياد عيسى الزيادات20110023189الھندسه المدنية988
انس عبد الحليم عبد الحميد الخرابشه20110023190الھندسه المدنية989
احمد زياد كامل الطعاني20110023191الھندسه المدنية990
سيف ناصر محمد حمدان20110023193الھندسه المدنية991
عمر ذياب عمر الشرباتي20110023194الھندسه المدنية992
عدي خالد محمود ابو فارة20110023195الھندسه المدنية993
احمد تيسير سعيد عقل20110023196الھندسه المدنية994
قصي عليان محمد الحياري20110023197الھندسه المدنية995
حمزه سميح ابراھيم حسان20110023198الھندسه المدنية996
اسامه عماد احمد المعابره20110023199الھندسه المدنية997
احمد عطية عبد الھادي الشوابكة20110023200الھندسه المدنية998
شرف الدين سيف الدين يوسف الشوابكة20110023201الھندسه المدنية999

عبد هللا منصور محمد الطالب20110023202الھندسه المدنية1000
صالح خالد سعيد صالح20110023203الھندسه المدنية1001
حذيفة موسى حسين عبد هللا20110023204الھندسه المدنية1002
بھاء خالد خليل الجابري20110023207الھندسه المدنية1003
محمد عدنان قاسم عبيدات20110023208الھندسه المدنية1004
عبد الفتاح عبد الحي ادم شيخ حسن20110023209الھندسه المدنية1005
سرحان محمد العبد علي20110023210الھندسه المدنية1006
قيس علي محمد الزعبي20110023211الھندسه المدنية1007
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محمد عمر حمزه العزام20110023212الھندسه المدنية1008
اسراء اسماعيل مسامح ابومسامح20110023213الھندسه المدنية1009
مجد نزيه كبھا  20110023214الھندسه المدنية1010
احمد ظاھر محمد أبوراشد20110023215الھندسه المدنية1011
حسام علي احمد اليونس20110023216الھندسه المدنية1012
موسى امين علي الشيخ20110023217الھندسه المدنية1013
محمد طاھر حسين احمد20110023219الھندسه المدنية1014
فؤاد محمد قايد صالح الطلقي20110023221الھندسه المدنية1015
مھاب ھاجم عيسى درويش20110023222الھندسه المدنية1016
ايمن محمود حسن العجلوني20110023223الھندسه المدنية1017
سيف احمد محمد بني عواد20110023224الھندسه المدنية1018
عامر عماد احمد أبوشنب20110023225الھندسه المدنية1019
اسامه وليد حسين دواس20110023226الھندسه المدنية1020
رلى احمد اسماعيل غزالن20110023227الھندسه المدنية1021
عنان محمد سالمه العبيني20110023228الھندسه المدنية1022
بشر اسحق ابراھيم مطالقه20110023229الھندسه المدنية1023
ساره عبدالرؤوف محمد الديرى20110023230الھندسه المدنية1024
معن فوزي حسن الشايب20110023231الھندسه المدنية1025
يزيد محمد علي فرغل20110023232الھندسه المدنية1026
براءه دحام صايل الزعبي20110023233الھندسه المدنية1027
محمد خالد قاسم عبيدات20110023234الھندسه المدنية1028
معتز محمد احمد محمد20110023235الھندسه المدنية1029
عبدهللا محمد نايف المنايصة20110023236الھندسه المدنية1030
عباده محمد علي ملكاوي20110023237الھندسه المدنية1031
ايه عبدهللا عطيه بني ھاني20110023238الھندسه المدنية1032
عمار خالد احمد الوقفي20110023239الھندسه المدنية1033
محمد نايل محمد عبيدات20110023240الھندسه المدنية1034
خالد وليد خلف ذيابات20110023241الھندسه المدنية1035
ميس نبيل جريس االيوب20110023242الھندسه المدنية1036
سعيد منذر سعيد الصبح20110023243الھندسه المدنية1037
حمزه ھاني خميس صقر20110023244الھندسه المدنية1038
صبا لطفي يوسف العمرى20110023245الھندسه المدنية1039
مجد حسين محمد الرواش20110023246الھندسه المدنية1040
صھيب احمد صالح الضامن20110023247الھندسه المدنية1041
غازي ساھر غازي كمال20112023002الھندسه المدنية1042
اسماعيل ايمن اسماعيل رابي20112023003الھندسه المدنية1043
محمد حمزه خلدون عماد الدين األتاسي20112023004الھندسه المدنية1044
أحمد عبد الحليم محمد سويسه20112023005الھندسه المدنية1045
أحمد عبدالرزاق دراق السباعي20112023007الھندسه المدنية1046
احمد منير صبحي النحاس20112023008الھندسه المدنية1047
إبراھيم أحمد  المصري20112023009الھندسه المدنية1048
معتز يوسف سالم العبابنه20112023014الھندسه المدنية1049
خالد ابراھيم محمد الحموري20112023015الھندسه المدنية1050
ابراھيم محمد عبد العزيز جودة20112023016الھندسه المدنية1051
رامي محمد عيد الشاطر20112023017الھندسه المدنية1052
علي فيصل محمد الخصاونه20112023018الھندسه المدنية1053
رائد اسعد حمدي ابو مصبح20112023019الھندسه المدنية1054
محمد عدنان سعيد حسن20112023020الھندسه المدنية1055
كرس كرم انطون حزبون20112023022الھندسه المدنية1056
خليل ابراھيم محمد مرتضى20112023023الھندسه المدنية1057
عمرو إياد محمود محمود20112023024الھندسه المدنية1058
يوسف ھاشم يوسف حسن20112023025الھندسه المدنية1059
بشر عدنان   الدرويش20112023026الھندسه المدنية1060
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محمد خالد حسين شحادة20112023027الھندسه المدنية1061
طالل حسين ابراھيم سالم20112023028الھندسه المدنية1062
حسن فارس الرشيد ابازيد20112023029الھندسه المدنية1063
ھاني محمد احمد الصنعاني20112023031الھندسه المدنية1064
محمد نمر محمد جاموس20112023036الھندسه المدنية1065
فادي طلعت احمد ابو عليان20112023040الھندسه المدنية1066
عمار ياسر "محمد نافذ" الشبلي20112023043الھندسه المدنية1067
فارس اكرم علي كيلو20112023047الھندسه المدنية1068
مجدي مازن الشيخ خليل20112023048الھندسه المدنية1069
ايفون الياس عبدهللا قاروط20112023050الھندسه المدنية1070
محمد باسل محمود البطال20112023051الھندسه المدنية1071
وائل حذيفه عبد اللطيف السبسبي20112023054الھندسه المدنية1072
علي زياد محمد المنصور20112023056الھندسه المدنية1073
ثامر محمد نواف الحموري20112023057الھندسه المدنية1074
ھاشم خليل مصباح الصعيدي20112023059الھندسه المدنية1075
ميشيل خليل جوزيف األشرم20112023060الھندسه المدنية1076
جيمس ديفيد جوليوس بنزس20112023063الھندسه المدنية1077
محمد ركان ذيب عبنده20112023064الھندسه المدنية1078
عمر محمد عبدالقادر قديسات20112023066الھندسه المدنية1079
مؤيد مفرح زايد الزيادات20112023067الھندسه المدنية1080
احمد موسى حسين المصطفى20112023068الھندسه المدنية1081
محمد خالد علي العابد20112023069الھندسه المدنية1082
صبا حازم عادل النمري20112023070الھندسه المدنية1083
خلدون علي نايف زريقات20112023071الھندسه المدنية1084
عمرو باسم محمود حمورى20112023073الھندسه المدنية1085
وجدي خالد محمود شاھين20112023075الھندسه المدنية1086
عدي داود فؤاد عيلبوني20112023076الھندسه المدنية1087
فادي عبدهللا حنا مقطش20112023077الھندسه المدنية1088
اشرف نسيم موسى سھاونه20112023080الھندسه المدنية1089
المثنى تيسير احمد الشطرات20112023082الھندسه المدنية1090
محمود محمد يوسف الدجاني20112023083الھندسه المدنية1091
سيف محمد عبد ابورمان20112023086الھندسه المدنية1092
خالد عبدهللا احمد اوزمان20112023087الھندسه المدنية1093
محمد عمار غسان محمد الزميلي20112023088الھندسه المدنية1094
اماني مصطفى محمد سليط20112023089الھندسه المدنية1095
محمد مصباح محمد الرفاعي20112023090الھندسه المدنية1096
زيد عبدالخالق مصطفى عبدالخالق20112023091الھندسه المدنية1097
جابر مروان عبد الجابر عواد20112023092الھندسه المدنية1098
أحمد أنور خلف عبيدات20112023093الھندسه المدنية1099
فاروق فيصل احمد الرجوب20112023094الھندسه المدنية1100
ايوب مصباح   بوزنيف20112023095الھندسه المدنية1101
معن احمد خلف الشلول20112023096الھندسه المدنية1102
يوسف أمين يوسف الياسين20112023097الھندسه المدنية1103
فراس محمد محمود الشمالي20112023098الھندسه المدنية1104
خالد عبدهللا مصطفى القواسمه20112023099الھندسه المدنية1105
محمد خالد محمد حنتولي20112023100الھندسه المدنية1106
رعد عبدهللا فالح العمري20112023101الھندسه المدنية1107
أحمد وائل عادل سمارة20112023103الھندسه المدنية1108
محمد بھجت قسيم ھيالت20112023104الھندسه المدنية1109
عالء عمر عبدالرحمن طناش20112023105الھندسه المدنية1110
زيد محمد علي العمري20112023106الھندسه المدنية1111
محمد عيسى شبلي الشبلي20112023107الھندسه المدنية1112
احمد زياد احمد ابو شريعه20112023108الھندسه المدنية1113
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ھشام احمد حسن عويس20112023109الھندسه المدنية1114
عاصم احمد عيسى شطناوي20112023110الھندسه المدنية1115
قيس عبد فواز عالونه20112023111الھندسه المدنية1116
أحمد فريد عادل الخفش20112023112الھندسه المدنية1117
رامي زياد وليد شرف القادري20112023113الھندسه المدنية1118
ليث حسين يوسف شاھين20112023114الھندسه المدنية1119
خالد محمد عمر الرجوب20112023115الھندسه المدنية1120
عبدهللا محمدزكي وليد شرف القادري20112023116الھندسه المدنية1121
محمد أحمد محمود ظھيرات20112023118الھندسه المدنية1122
ضياء الدين مروان ابراھيم حسن20112023120الھندسه المدنية1123
كرم منيف ناصر خريس20112023121الھندسه المدنية1124
محمد بالل محمد الخصاونه20112023122الھندسه المدنية1125
احمد محمد عادل غباري20112023123الھندسه المدنية1126
ابراھيم صالح اسعد محمد20112023124الھندسه المدنية1127
يوسف عوض يوسف الذيابات20112023125الھندسه المدنية1128
بيان اسماعيل حسن عقيل20112023127الھندسه المدنية1129
ورد خالد عوني أبوشميس20112023129الھندسه المدنية1130
فراس محمد محمود صالح20112023130الھندسه المدنية1131
محمد احمد مصطفى الصالحات20112023131الھندسه المدنية1132
صھيب محمد عبدهللا عبيدات20112023132الھندسه المدنية1133
سليمان محمود سليمان ابو زايده20112023133الھندسه المدنية1134
موسى علي موسى العمرى20112023134الھندسه المدنية1135
اياد محمد تيسير رجا قسايمه20112023135الھندسه المدنية1136
سالم نضال عيسى الغانم20112023136الھندسه المدنية1137
ايھم سليمان سالم دبابنه20112023137الھندسه المدنية1138
احمد بشير سليمان البشايره20112023139الھندسه المدنية1139
احمد يوسف احمد ربابعه20112023140الھندسه المدنية1140
محمود موسى احمد عثمان20112023142الھندسه المدنية1141
ليندا محمود فھد الديارنه20112023143الھندسه المدنية1142
مصطفى محمد مصطفى الحايك20112023144الھندسه المدنية1143
محمد نضال خلف ابو عالول20112023145الھندسه المدنية1144
بالل جھاد محمد الصمادي20112023146الھندسه المدنية1145
ھنادي ماجد شاھر الغنانيم20112023147الھندسه المدنية1146
يوسف حمدان فرج المھيدات20112023148الھندسه المدنية1147
ايھاب يوسف مصطفى المدلل20112023152الھندسه المدنية1148
زيد خالد محمود ابو دلھوم20112023153الھندسه المدنية1149
محمد علي سليمان الزبون20112023154الھندسه المدنية1150
عبد هللا رائد احمد القضاه20112023156الھندسه المدنية1151
رزان احمد عبدالرحمن ناصر20112023157الھندسه المدنية1152
محمود جھاد محمود عبابنه20112023158الھندسه المدنية1153
زينا ايمن صالح ابراھيم20112023159الھندسه المدنية1154
جواد سمير فؤاد عيلبوني20112023161الھندسه المدنية1155
عبدهللا محمد توفيق النوافله20112023162الھندسه المدنية1156
انس محمد عبد الفتاح الھمشري20112023164الھندسه المدنية1157
محمد خالد صالح الفوارس20112023167الھندسه المدنية1158
عواد ناصر عواد ابازيد20112023168الھندسه المدنية1159
عبد الرحمن محمد محمد 20112023169الھندسه المدنية1160
احمد سمير محمد الكوفحي20112023170الھندسه المدنية1161
سامر جھاد علي نقرش20112023172الھندسه المدنية1162
احمد نجيب حمزه الشھاب20112023173الھندسه المدنية1163
احمد حسان عبدالوالي الجنيدي20112023174الھندسه المدنية1164
محمود نمر محمود عساف20112023175الھندسه المدنية1165
ساره ايمن سليمان الحجيله20112023176الھندسه المدنية1166
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ابراھيم موسى محمد جوبان20112023177الھندسه المدنية1167
سامر ھاشم جميل حمد20112023178الھندسه المدنية1168
مالك جمال خليل صالح20112023179الھندسه المدنية1169
مشلين عيسى فارس ايوب20112023180الھندسه المدنية1170
فراس محمد خير يوسف الخليلي20112023181الھندسه المدنية1171
ايمان حسن عبدالرحمن مومني20112023182الھندسه المدنية1172
معتصم محمد علي الترك20112023183الھندسه المدنية1173
محمد احمد فوزي القاسم20112023184الھندسه المدنية1174
منذر موفق محمد رشيد خربط20112023185الھندسه المدنية1175
محمد ايمن محمد نبيل عبده ناجي20112023186الھندسه المدنية1176
صفوت أكرم حسن العمري20112023187الھندسه المدنية1177
خلدون موفق علي السماره20112023188الھندسه المدنية1178
مھند سامي صالح كتانه20112023189الھندسه المدنية1179
محمود خالد أحمد غرايبة20112023190الھندسه المدنية1180
اشرف اياد دوخي عبيدات20112023192الھندسه المدنية1181
صالح ناصر صالح مرزيق20112023193الھندسه المدنية1182
وسن وليد عليان القضاه20112023194الھندسه المدنية1183
الطيب مطاع كاظم 20112023195الھندسه المدنية1184
محمد حبيب حسن فھد محمد20112023196الھندسه المدنية1185
وليد مصطفى علي قطرميز20112023197الھندسه المدنية1186
سعدي ماھر سعدي صالح20112023198الھندسه المدنية1187
احمد محسن مصطفى جعرور20112023199الھندسه المدنية1188
محمد وجيه عبدالكريم محمد20112023201الھندسه المدنية1189
تميم عبد هللا محمد الشبول20112023203الھندسه المدنية1190
معين فارس محمود صبح20112023205الھندسه المدنية1191
ھناء مصطفى احمد الخب20112023206الھندسه المدنية1192
ايمان معتصم عبدالرحمن شديد20112023207الھندسه المدنية1193
محمد غسان الصمادي 20112023208الھندسه المدنية1194
لؤي محمود حسن ابو دالل20112023210الھندسه المدنية1195
لؤي حمزه عدنان شموط20112023211الھندسه المدنية1196
سيف عزام نواف الزطيمه20112023212الھندسه المدنية1197
عبد هللا صخر نعيم التل20112023213الھندسه المدنية1198
قاسم محمد نايف بطاينه20112023214الھندسه المدنية1199
اجود سمير حسن البطاينه20112023215الھندسه المدنية1200
حسام وصفي مفلح غرايبه20112023216الھندسه المدنية1201
محمد حسين علي العثمان20112023217الھندسه المدنية1202
احمد محمد احمد الدردور20112023219الھندسه المدنية1203
عكرمه ايمن نمر وحشه20112023220الھندسه المدنية1204
اسامه محمد بشار محمود أبودبوس20112023221الھندسه المدنية1205
جنيد احمد محمود الجنايده20112023222الھندسه المدنية1206
عامر حيدر صالح ملكاوي20112023223الھندسه المدنية1207
صھيب محمد محمود الشايب20112023224الھندسه المدنية1208
سيف محمد رشدي عبيدات20112023225الھندسه المدنية1209
محمد محمود زايد بطاينه20112023226الھندسه المدنية1210
انسام علي سالمه الحديدى20112023227الھندسه المدنية1211
محمد علي مفلح البطاينه20112023228الھندسه المدنية1212
عمر محمود تركي قاسم20112023232الھندسه المدنية1213
محمود سامي فيصل البطاينه20112023233الھندسه المدنية1214
احمد عصام محمود المومني20112023234الھندسه المدنية1215
احمد جمال محمد عوض20112023235الھندسه المدنية1216
سجى زيناتي احمد الزناتيه20112023236الھندسه المدنية1217
معن ذيب افليح السليم20112023237الھندسه المدنية1218
أشرف يحيى جمال محمد مرسي20112023238الھندسه المدنية1219
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ندى ابراھيم محمد العلي20112023239الھندسه المدنية1220
أحمد محمد سلطان ماجد محاسنة20112023240الھندسه المدنية1221
وسام احمد فارس القضاه20112023241الھندسه المدنية1222
موسى عدنان موسى عبابنه20112023242الھندسه المدنية1223
فايز باقي ناجي التركي20112023243الھندسه المدنية1224
عبدهللا  خالد جمال اوالد عيسى20112023244الھندسه المدنية1225
محمد عماد الدين عايد الشرع20112023245الھندسه المدنية1226
فراس مازن احمد الوقفي20112023247الھندسه المدنية1227
عبدهللا فتحي محمد فرج هللا20112023249الھندسه المدنية1228
محمد عماد محمد كوفحي20112023250الھندسه المدنية1229
محمد عصام كايد ابو سالم20112023251الھندسه المدنية1230
حذيفه ناظر خالد خصاونه20112023252الھندسه المدنية1231
علي حسن محمد الشرع20112023253الھندسه المدنية1232
نايف زكريا حامد ابوناموس20112023254الھندسه المدنية1233
حسن عماد خليل جعران20112023255الھندسه المدنية1234
عامر عماد الدين سعيد فريج20112023256الھندسه المدنية1235
شرف وليد محمود الشرع20112023257الھندسه المدنية1236
سامر ھالل احمد النجار20112023258الھندسه المدنية1237
المثنى عبدالمنعم محمد الداود20120023001الھندسه المدنية1238
الرا بسام محمود الذيب20120023002الھندسه المدنية1239
سعيد مروان سعيد ابو لباد20120023003الھندسه المدنية1240
منير نور زاد عوض الشقيرات20120023004الھندسه المدنية1241
أحمد عبد الكريم محمود المخادمه20120023005الھندسه المدنية1242
بشار عبدالرحيم مصطفى بني علي20120023006الھندسه المدنية1243
فارس حافظ  محمود رمضان20120023007الھندسه المدنية1244
قصي جودت عطيه نماس      20120023008الھندسه المدنية1245
ليث محمد خليل الرفوع     20120023009الھندسه المدنية1246
عامر قاسم محمود مريان     20120023010الھندسه المدنية1247
احمد ابراھيم صبحي العسل20120023011الھندسه المدنية1248
احمد خالد محمد حماشا     20120023012الھندسه المدنية1249
غدير عبدالمنعم كريم الطويط20120023013الھندسه المدنية1250
عمار نضال احمد بني حمود     20120023014الھندسه المدنية1251
بتول يوسف علي الشرمان     20120023015الھندسه المدنية1252
منى مامون ابراھيم العسود    20120023016الھندسه المدنية1253
مريم ماجد عبداللطيف رزق     20120023017الھندسه المدنية1254
مصطفى كامل مصطفى الخالد20120023019الھندسه المدنية1255
مؤيد حسين عصر بن طريف     20120023020الھندسه المدنية1256
غسان محمد حسن القضاه20120023021الھندسه المدنية1257
مؤيد عيسى محمود بني حمد     20120023022الھندسه المدنية1258
روال ايمن عدنان النمرى     20120023023الھندسه المدنية1259
اسراء حسين قاسم الطشاطشه20120023024الھندسه المدنية1260
ساجد يوسف حسين البداحات     20120023025الھندسه المدنية1261
ليث كمال عبدهللا العزه     20120023026الھندسه المدنية1262
تمارا احمد خضر دوايمه     20120023027الھندسه المدنية1263
سيرين نضال فرحان السليمان20120023028الھندسه المدنية1264
شيماء زياد ابراھيم البسندي20120023029الھندسه المدنية1265
ايالف خالد سالم النعسان     20120023030الھندسه المدنية1266
ساجده محمد عبداللطيف أبوعيون   20120023031الھندسه المدنية1267
افنان محمد رجا الغليالت     20120023032الھندسه المدنية1268
جعفر جميل جعفر المبيضين20120023033الھندسه المدنية1269
ضحى محمد يوسف بني ياسين     20120023034الھندسه المدنية1270
عالء محمد محمود البحيرى20120023035الھندسه المدنية1271
دعاء نصرت ابراھيم جرادات    20120023037الھندسه المدنية1272
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عمر صبحي راغب الكركي     20120023038الھندسه المدنية1273
اماني يحيى حنا حداد      20120023039الھندسه المدنية1274
حسين نصر عبدهللا عليان     20120023040الھندسه المدنية1275
ھمام نصر صالح بني ياسين     20120023041الھندسه المدنية1276
اياد حسن محمد ھواري      20120023042الھندسه المدنية1277
محمد سعيد احمد حسن العطار    20120023043الھندسه المدنية1278
بشرى علي فالح القضاه     20120023044الھندسه المدنية1279
عدي حسين ھارون الحمادين     20120023045الھندسه المدنية1280
راكان زياد محمد شخاتره     20120023046الھندسه المدنية1281
احمد محمد احمد الطوالبه     20120023047الھندسه المدنية1282
صھيب محمود مصطفى عكور     20120023048الھندسه المدنية1283
سيف هللا نواف احمد فرحات    20120023049الھندسه المدنية1284
احمد محمد سليمان ابو حمامه20120023050الھندسه المدنية1285
محمد حامد محمد سعيد  الحواشين20120023051الھندسه المدنية1286
اكرم بسام عبدالرحيم الشلبي20120023052الھندسه المدنية1287
ھيفاء احمد يوسف حمدوني20120023054الھندسه المدنية1288
عمر فايز احمد عبدهللا20120023058الھندسه المدنية1289
بالل طعمه محمود الدعوم     20120023059الھندسه المدنية1290
انس مفلح محمد العبدالعزيز    20120023060الھندسه المدنية1291
عالء الدين محمد احمد الخصاونه20120023061الھندسه المدنية1292
رزان غازي علي الوادي20120023063الھندسه المدنية1293
براءه سامي صالح قواسمه     20120023064الھندسه المدنية1294
والء احمد محي الدين اليحيى    20120023065الھندسه المدنية1295
سھر ھيثم فريد االشقر     20120023066الھندسه المدنية1296
شذى عيسى محمد الخصاونه     20120023067الھندسه المدنية1297
مجد علي ھارون السالمين     20120023070الھندسه المدنية1298
محمد سمير ابراھيم القطيشات    20120023073الھندسه المدنية1299
اسامه سليمان صالح الشجراوى    20120023074الھندسه المدنية1300
ساجده محمد سالمه الزيادنه    20120023075الھندسه المدنية1301
زيد زكريا محمد أبوھدبه ابوشنار   20120023076الھندسه المدنية1302
ايمن عبدالفتاح محمد احمد صالح   20120023077الھندسه المدنية1303
محمود محمد حسن عوده      20120023078الھندسه المدنية1304
عامر محمد امين محمود  الزعبي20120023079الھندسه المدنية1305
ميس ابراھيم وحيد جرادات     20120023082الھندسه المدنية1306
احمد علي نايف بني ھاني     20120023084الھندسه المدنية1307
سعد نايل زيدان القواسمه     20120023085الھندسه المدنية1308
لمى عبدهللا فرحان الوردات20120023086الھندسه المدنية1309
اسامه محمد خير عبدحوراني20120023087الھندسه المدنية1310
مالك مصطفى احمد أبوحجله    20120023088الھندسه المدنية1311
عمار عمر محمد محافظه20120023089الھندسه المدنية1312
حسام ابراھيم حسن ابوغزله20120023090الھندسه المدنية1313
عمر علي حمزه الشھاب      20120023091الھندسه المدنية1314
ليث عبدالعظيم عبدالرزاق الحسين  20120023092الھندسه المدنية1315
ابراھيم عصام ابراھيم الوديان20120023094الھندسه المدنية1316
سيف محمود زكي الدقامسه20120023097الھندسه المدنية1317
عماد جرير سالم الربضي20120023098الھندسه المدنية1318
ھيثم احمد عبدالمولى أبودلبوح20120023099الھندسه المدنية1319
ھيثم سليمان ابراھيم براسنه    20120023100الھندسه المدنية1320
محمد رسول نصري محمد  رواشده20120023101الھندسه المدنية1321
احمد ياسين عمر المعايطه     20120023103الھندسه المدنية1322
ليانا تيسير سليمان العمرى    20120023104الھندسه المدنية1323
عمر محمود حسن قاقيش20120023105الھندسه المدنية1324
احمد كمال محمد ابوشنب20120023106الھندسه المدنية1325
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سجى سليم توفيق ابو احمد20120023108الھندسه المدنية1326
صھيب عبدالمھدي محمدسعيد العجلوني20120023109الھندسه المدنية1327
رامي مازن خليل غرايبه20120023110الھندسه المدنية1328
ورود رافع محمد دريع20120023111الھندسه المدنية1329
أنس أحمد محمود بطيحة20120023113الھندسه المدنية1330
حسام الدين محمد تركي عبابنه20120023114الھندسه المدنية1331
جواد محمد محمود طعامنه20120023115الھندسه المدنية1332
وسيم محمد خير عبد حوراني20120023116الھندسه المدنية1333
انس محمد عبدالنبي المغايره20120023117الھندسه المدنية1334
حسام سامي جريس عويس20120023118الھندسه المدنية1335
محمد احمد محمد الشرمان20120023119الھندسه المدنية1336
خالد محمود خالد حمودة20120023121الھندسه المدنية1337
طاھر خالد مقبل حراحشه20120023122الھندسه المدنية1338
اسامه صالح عطيه أبوشلظم20120023123الھندسه المدنية1339
ابراھيم عبد هللا علي المناصره20120023124الھندسه المدنية1340
خالد وليد عبداللطيف عبدهللا20120023126الھندسه المدنية1341
علي محمد صالح الربابعه20120023127الھندسه المدنية1342
خالد رشيد علي سيف20120023128الھندسه المدنية1343
سالم محمد صالح النھدي20120023129الھندسه المدنية1344
زيد كمال صالح أبوعطيه20120023131الھندسه المدنية1345
عدي فوزى خليل عليان20120023132الھندسه المدنية1346
صبحي عبدالھادى عبدالرحمن يونس20120023133الھندسه المدنية1347
كمال ايھم كمال أبوالشعر20120023134الھندسه المدنية1348
انس كايد محمود كممجي20120023135الھندسه المدنية1349
اسامه ھشام ذيب الغزاوي20120023136الھندسه المدنية1350
بھاء نضال عبدالكريم عبدالرحمن   20120023137الھندسه المدنية1351
عبد الرحمن محمد عبداللطيف كبھا20120023138الھندسه المدنية1352
عمر مازن محمود مغاري20120023139الھندسه المدنية1353
باسل بسام حسين حمادنه20120023140الھندسه المدنية1354
محمود واصل محمد الزغول20120023141الھندسه المدنية1355
محمود اسعد حسن عزايزه20120023142الھندسه المدنية1356
زينه محمد مصطفى الحمارشه20120023144الھندسه المدنية1357
توفيق نزار توفيق دراغمه20120023145الھندسه المدنية1358
نوح عايض محمد جيدع20120023146الھندسه المدنية1359
احمد عوده احمد الصغير20120023147الھندسه المدنية1360
ھيا عصام ياسين طشطوش20120023148الھندسه المدنية1361
ھاشم ياسر محمد كيالني20120023149الھندسه المدنية1362
لبنى قيس انور عويس20120023150الھندسه المدنية1363
اسيد سليمان حمود الحتامله20120023151الھندسه المدنية1364
حنين عبدالناصر محمود بدارنه20120023152الھندسه المدنية1365
محمد قاسم محمد العمري20120023153الھندسه المدنية1366
مالك محمد حسين أبوزيتون20120023154الھندسه المدنية1367
مؤيد خالد محمد بني ملحم20120023156الھندسه المدنية1368
طارق خلف يوسف الخرابشه20120023157الھندسه المدنية1369
محمد وحيد احمد المومني20120023158الھندسه المدنية1370
عباس حسن علي ابوغزله20120023159الھندسه المدنية1371
محمد منصور عبدالفتاح الحوارات20120023160الھندسه المدنية1372
صفاء بسام عمر الكيالني     20120023161الھندسه المدنية1373
دانيا محمد محمود العقيلي20120023162الھندسه المدنية1374
بشار محمد محمود الزغول20120023163الھندسه المدنية1375
محمد علي عادل عفيف عبدالكريم20120023164الھندسه المدنية1376
ليث محمد احمد ملكاوي20120023165الھندسه المدنية1377
معاذ عيسى عبدالحميد القضاه20120023166الھندسه المدنية1378
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فيصل محمد علي فيصل البطاينه20120023167الھندسه المدنية1379
شھد محمود عبدهللا بني خالد    20120023168الھندسه المدنية1380
عالء عمر صالح أبوجلبان20120023169الھندسه المدنية1381
محمد نايف محمد الفضل     20120023170الھندسه المدنية1382
دعاء عدنان غازى الردايده    20120023171الھندسه المدنية1383
حسن علي حسن الصبيحات20120023172الھندسه المدنية1384
الرا امجد محي الدين عبيدات20120023173الھندسه المدنية1385
علي جمال خلف الخزاعله20120023174الھندسه المدنية1386
مصطفى عمر مصطفى الغزاوي20120023175الھندسه المدنية1387
حسين محمد عبد الھادي عبد هللا20120023176الھندسه المدنية1388
احمد نبيل صالح المحافظه20120023177الھندسه المدنية1389
عبدهللا وليد احمد العمرى20120023178الھندسه المدنية1390
عبدهللا عيسى محمد أبوحمود20120023179الھندسه المدنية1391
لينا ابراھيم مصطفى الزغول    20120023181الھندسه المدنية1392
صھيب يوسف محمود الحسينات    20120023182الھندسه المدنية1393
احمد زھر الدين محمد القضاه    20120023183الھندسه المدنية1394
احمد محمود احمد الشويطر     20120023184الھندسه المدنية1395
صھيب عبدهللا محمد ملكاوى20120023185الھندسه المدنية1396
عدي خالد عقله الرواشده     20120023186الھندسه المدنية1397
فارس جميل سليم خواجا20120023187الھندسه المدنية1398
محمد احمد محمد الشامي20120023188الھندسه المدنية1399
عبدالرحمن زياد علي ھيالت    20120023189الھندسه المدنية1400
عبده محمود  حرسي عبد20120023190الھندسه المدنية1401
فراس محمد سلمان العطيوى     20120023191الھندسه المدنية1402
حمزه علي محمد عبيدات     20120023192الھندسه المدنية1403
موسى احمد موسى الشبول     20120023193الھندسه المدنية1404
احمد محمد صادق جمال الصاوي20120023194الھندسه المدنية1405
سيف محمد علي حسن العمري20120023195الھندسه المدنية1406
باسل جمال عيسى معايعه20120023196الھندسه المدنية1407
رضوى تيسير  كمال  عبابنه20120023197الھندسه المدنية1408
وعد رضوان محمد سعيد بطاينه20120023198الھندسه المدنية1409
يوسف عبد الحفيظ فضول تانزكين20120023199الھندسه المدنية1410
دانا محمد ابراھيم السواعي    20120023200الھندسه المدنية1411
يزيد اسماعيل حسن النقرش     20120023201الھندسه المدنية1412
مجد معتصم محمد القبج     20120023202الھندسه المدنية1413
حذيفه عبدالمجيد محمد الخطاطبه   20120023203الھندسه المدنية1414
حمزه يونس خيرو شديفات20120023204الھندسه المدنية1415
عبدالرحمن محمد احمد الدردور20120023205الھندسه المدنية1416
انسام عاطف علي ھياجنه20120023206الھندسه المدنية1417
محمد مصعب محمد محمود قبالن20120023207الھندسه المدنية1418
نضر عبدالمطلب محمود عبابنه20120023208الھندسه المدنية1419
ھاشم حامد سليمان زريقات20120023209الھندسه المدنية1420
مھند احمد محمد ربابعه     20120023210الھندسه المدنية1421
عدي نصر عثمان ياسين20122023001الھندسه المدنية1422
محمد جھاد عبد الرحمن النعيمي 20122023003الھندسه المدنية1423
عمار رضوان محمد السقا20122023004الھندسه المدنية1424
شاكر محمد عماد  الحمصي20122023005الھندسه المدنية1425
محمود يوسف محمود حميد20122023007الھندسه المدنية1426
نجم الدين جحدر نجم الدين الفتيح20122023008الھندسه المدنية1427
كمال احمد كمال الصانع20122023009الھندسه المدنية1428
عمر ممتاز عزت الجزائري20122023010الھندسه المدنية1429
عامر حذيفه عبد اللطيف السبسبي20122023012الھندسه المدنية1430
عبدهللا محمد محمد زيدان20122023013الھندسه المدنية1431
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محمد  عارف  سعيد  سعيد20122023014الھندسه المدنية1432
نوري مصطفى نوري جعمور20122023015الھندسه المدنية1433
شاكر  عامر ابراھيم السعد20122023016الھندسه المدنية1434
مريم محمد محمد توفيق فتيح20122023017الھندسه المدنية1435
بالل  باسم حسني زھراوي20122023019الھندسه المدنية1436
طالل محمد جميل السيد20122023020الھندسه المدنية1437
حسام الدين شحاده مصطفى مقبل20122023021الھندسه المدنية1438
براء أحمد علي حرقص20122023022الھندسه المدنية1439
عالء محمدباسل توفيق المير20122023023الھندسه المدنية1440
عالء غانم وليد رسالن20122023024الھندسه المدنية1441
حسام محمد صبحي غرايبة20122023025الھندسه المدنية1442
محمد فارس محمد مروان  فارس جنيد أحمد20122023026الھندسه المدنية1443
عبد هللا  اكرم مسعود عمران20122023027الھندسه المدنية1444
عباده محمد مروان عبدالحفيظ البغجاتي20122023028الھندسه المدنية1445
محمود سعود محمود الشقيري20122023029الھندسه المدنية1446
عمرو محمد سعيد عمر سبع العرب20122023030الھندسه المدنية1447
محمد احمد محمد زھير الحداد20122023031الھندسه المدنية1448
خالد أحمد نوري قاسم20122023032الھندسه المدنية1449
محمد سليم محمد سعيد سليم ابوعماره 20122023033الھندسه المدنية1450
فرح اسامة مصطفى الفحام20122023034الھندسه المدنية1451
مدين عامر محمد حاتم بدر الدين20122023035الھندسه المدنية1452
محمد أحمد محمد الجلم20122023036الھندسه المدنية1453
سھيل  سامر صبحي أبوليلى20122023039الھندسه المدنية1454
علي عالء راسم سعيد20122023040الھندسه المدنية1455
احمد صالح سليمان السوادي20122023041الھندسه المدنية1456
سيف الدين ھايل قاسم درابسة20122023042الھندسه المدنية1457
حلى عماد احمد اسماعيل20122023045الھندسه المدنية1458
نايف ھيثم نايف خليل20122023046الھندسه المدنية1459
ضرار محمد عبدالعظيم الجنيدي20122023048الھندسه المدنية1460
مروان محمد يوسف عمرو20122023049الھندسه المدنية1461
محمد عمر توفيق حمادنه20122023050الھندسه المدنية1462
يوسف محمد عماد التوم20122023051الھندسه المدنية1463
يوسف سعد عوض الرحال20122023053الھندسه المدنية1464
عمر بسام صياح الحلواني20122023054الھندسه المدنية1465
محمود شاھر محمد جبر20122023055الھندسه المدنية1466
ليث خالد شالش الوقفي20122023056الھندسه المدنية1467
عاصم سفيان محمد الحسون20122023057الھندسه المدنية1468
اسامه نصير توفيق نصيرات20122023058الھندسه المدنية1469
انس خالد عبد اللطيف عبد هللا20122023059الھندسه المدنية1470
امجد فرحان حسين شطناوي 20122023060الھندسه المدنية1471
أنس خالد عبدالرحمن أبوالرب20122023061الھندسه المدنية1472
مالك يحيى  محمد مصطفى20122023063الھندسه المدنية1473
عبد العزيز  باسم يونس سليم20122023064الھندسه المدنية1474
مراد وليد عادل حميد الخوالده20122023065الھندسه المدنية1475
زياد  محمد عبد الحميد شتات20122023066الھندسه المدنية1476
ليث عطا حسين ابداح20122023068الھندسه المدنية1477
محمد  إبراھيم  سليم أبوالرب20122023069الھندسه المدنية1478
قصي  عماد  ابراھيم ابو رحمه20122023070الھندسه المدنية1479
ليث ربحي أسعد أسعد20122023072الھندسه المدنية1480
عبدهللا جميل رياض عبدالكريم20122023073الھندسه المدنية1481
عمر حسين  يوسف ابوھواش20122023074الھندسه المدنية1482
عبدهللا محمد توفيق عبدو ناجي20122023075الھندسه المدنية1483
محمد عبدالجبار شكري غانم20122023076الھندسه المدنية1484
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أحمد عماد أحمد مسعد20122023077الھندسه المدنية1485
احمد عامر ذيب ملحم20122023078الھندسه المدنية1486
محمد ابراھيم روحي سالمه20122023080الھندسه المدنية1487
خلدون سليمان احمد الموسى20122023081الھندسه المدنية1488
عبدالرحمن  نواف  ربحي حمدان20122023083الھندسه المدنية1489
بشار حسن محمد أبو شمط 20122023084الھندسه المدنية1490
عبدالرحمن احمد رشيد الجمال20122023085الھندسه المدنية1491
بھاءالدين غسان محمود احمد20122023086الھندسه المدنية1492
رائد باسل صالح سوداح20122023087الھندسه المدنية1493
ابراھيم  محمد عماد محمد بشير غيبه20122023088الھندسه المدنية1494
محمد عبد العال خليل ابو الجديان20122023089الھندسه المدنية1495
عماد يوسف  عماد التوم20122023090الھندسه المدنية1496
مؤنس طارق  سالمه العكش20122023091الھندسه المدنية1497
قاسم عبدالجليل  قاسم طبيشات20122023092الھندسه المدنية1498
عمر احمد صالح جرادات20122023093الھندسه المدنية1499
عبدالقادر احمد عبدالقادر ادريس20122023094الھندسه المدنية1500
حسام فيصل محمد الحوراني20122023095الھندسه المدنية1501
محمود محمد خالد محمود بدر20122023096الھندسه المدنية1502
عنان فريد نمر رباح20122023098الھندسه المدنية1503
سيف  خالد محمد ابو الضبعات20122023099الھندسه المدنية1504
عمر محمود خليل ابوسمره20122023100الھندسه المدنية1505
مجد علي صالح سوداح20122023101الھندسه المدنية1506
ياسين ھشام ياسين موافي20122023102الھندسه المدنية1507
مناف خالد صالح الدويري20122023103الھندسه المدنية1508
علي صابر باجس العلي20122023104الھندسه المدنية1509
يشار سعيد عبدالفتاح مناع20122023105الھندسه المدنية1510
ينال محمد نمر حمد20122023106الھندسه المدنية1511
محمد خليل زھدى عبدالرازق20122023108الھندسه المدنية1512
ليث عبداإلله محمد الحوراني20122023109الھندسه المدنية1513
محمد  جبر حسن أبوالھيجاء20122023110الھندسه المدنية1514
عزيز معزوز راتب خفّش20122023111الھندسه المدنية1515
مراد راجح عادل عبدالھادي20122023112الھندسه المدنية1516
يوسف رياض يوسف ابو ھالل20122023113الھندسه المدنية1517
خالد بالل فايز دمعة20122023114الھندسه المدنية1518
وسام محمد بشير محي الدين مروه20122023115الھندسه المدنية1519
ليث  ھشام احمد كنعان20122023116الھندسه المدنية1520
براء يوسف محمد الصمادي20122023117الھندسه المدنية1521
قصي فارس  حسين  الزغول 20122023119الھندسه المدنية1522
حسام امين ابراھيم حبوب20122023120الھندسه المدنية1523
خالد رائد عرفات احمد20122023121الھندسه المدنية1524
أحمد عبداللطيف جمال سالم20122023122الھندسه المدنية1525
محمد احسان علي زيدية20122023123الھندسه المدنية1526
احمد عبدهللا محمد باعفيف20122023124الھندسه المدنية1527
محمد باسل محمد بعاره20122023125الھندسه المدنية1528
فارس محمود صالح  ملكاوي20122023126الھندسه المدنية1529
أحمد عارف عريف عرفات20122023127الھندسه المدنية1530
عمر  محمد  محمدعلي   شعبان 20122023128الھندسه المدنية1531
االء مصطفى احمد بيطار20122023132الھندسه المدنية1532
احمد مصطفى احمد بيطار20122023133الھندسه المدنية1533
عبدهللا علي اعمر بدران20122023136الھندسه المدنية1534
باسل  بسام طالب غالييني20122023138الھندسه المدنية1535
احمد سالم عبدهللا الحياني20122023139الھندسه المدنية1536
محمد حسان محمد حسن الحلو20122023140الھندسه المدنية1537
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عبدهللا محمد طه  عبدهللا شمسي باشا20122023141الھندسه المدنية1538
مؤيد خالد محمود المخادمه20122023142الھندسه المدنية1539
مجد احمد عودة أبوفارس20122023145الھندسه المدنية1540
علي احمد عبدالقادر العمري20122023146الھندسه المدنية1541
عبد الحفيظ فواز عبد الحفيظ عبد العظيم20122023147الھندسه المدنية1542
محمد فراس محمد بسام محمد منير الشويكي20122023150الھندسه المدنية1543
رامي جھاد ھالل الشرمان20122023153الھندسه المدنية1544
انس موفق رمضان صندوقه20122023157الھندسه المدنية1545
حمزه ابراھيم خيرى العتال20122023159الھندسه المدنية1546
نيفين امجد عبدهللا التميمي20122023160الھندسه المدنية1547
عبدالرحمن اسعد محمد حسن20122023161الھندسه المدنية1548
تحسين نعيم محمد تحسين الخماش20122023163الھندسه المدنية1549
احمد رضوان سعدي عكاش20122023164الھندسه المدنية1550
طارق خالد محمود بطاينه20122023165الھندسه المدنية1551
عمار حسام الدين عبدالقادر العش20122023166الھندسه المدنية1552
محمد ھشام يوسف حواشين20122023167الھندسه المدنية1553
ابراھيم محمد  احمد المومني20122023168الھندسه المدنية1554
بشار زھير جورج مزاھره20122023170الھندسه المدنية1555
عدي سعد صالح مقطش20122023172الھندسه المدنية1556
يوسف زياد محمود أبوامنه20122023173الھندسه المدنية1557
دانا باسل محمد عليان20122023175الھندسه المدنية1558
سارا مصطفى عبدالقادر العساف20122023177الھندسه المدنية1559
ھدى عبدهللا طه ارسالن20122023178الھندسه المدنية1560
خالد نزيه خالد المجذوب20122023179الھندسه المدنية1561
احمد محمد بركات عليان20122023181الھندسه المدنية1562
محمد  محمود حسن  الزعبي20122023182الھندسه المدنية1563
سندس محمد عمر مصطفى20122023185الھندسه المدنية1564
معتز مصطفى نوري جعمور20122023186الھندسه المدنية1565
عبدالسالم محمد  طعمة مخادمة20122023187الھندسه المدنية1566
مروان محمد محمد النابلسي20122023188الھندسه المدنية1567
محمد عماد حسين عبيدات20122023189الھندسه المدنية1568
ھاشم عثمان عبد الرحمن ابو عنزه20122023190الھندسه المدنية1569
احمد خالد محمد ملحم20122023192الھندسه المدنية1570
سليمان عيسى سالم النمري20122023194الھندسه المدنية1571
باسم نبيل عبدهللا حرزهللا20122023196الھندسه المدنية1572
أسامة  سبيع  حسن شريقي20122023197الھندسه المدنية1573
عبدهللا مصطفى فخرى الكسواني20122023198الھندسه المدنية1574
طارق محمود موسى حماد20122023199الھندسه المدنية1575
حمزه كاظم محمد عطيات20122023200الھندسه المدنية1576
عبد هللا  أمين عبد الغفار سلعوس 20122023201الھندسه المدنية1577
عمر رياض قاسم عضيبات20122023202الھندسه المدنية1578
يحيى باسم يوسف العلي20122023203الھندسه المدنية1579
عبدالسالم محمد سليم بيضون20122023204الھندسه المدنية1580
رداد محمود ضيف هللا الردايده20122023205الھندسه المدنية1581
صھيب اسامه محمد عالونه20122023206الھندسه المدنية1582
غيث محمد وضاح محمد سعيد الحسن20122023207الھندسه المدنية1583
مؤيد مجاھد ماجد خليفه20122023208الھندسه المدنية1584
أحمد عرار سالم التل20122023209الھندسه المدنية1585
وسام ربحي خليل حمدان20122023210الھندسه المدنية1586
سعيد منذر سعيد معشر20122023211الھندسه المدنية1587
احمد محمود خميس خليل  أبوھيبه20122023212الھندسه المدنية1588
ريم عبدالرحمن عبدهللا الحوراني20122023213الھندسه المدنية1589
يزن اكرم كمال حداد20122023214الھندسه المدنية1590



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

رھف محمد ياسين اللحام20122023215الھندسه المدنية1591
ھيثم محمد عطاهللا الحايك20122023216الھندسه المدنية1592
يزن فايز علي القطايشه20122023218الھندسه المدنية1593
عاصم محمد احمد ھنانده20122023219الھندسه المدنية1594
عصام اسامه محمد عبابنه20122023220الھندسه المدنية1595
عبدهللا محمد موسى الزعبي20122023221الھندسه المدنية1596
يارا خليل يوسف الحارون20122023222الھندسه المدنية1597
حسني نظام حسني أبوحمد20122023223الھندسه المدنية1598
محمد جمال علي القضاة20122023225الھندسه المدنية1599
ايمن يوسف امين شومان20122023226الھندسه المدنية1600
عبدالغني غسان عبدالغني عرب20122023227الھندسه المدنية1601
عبدالرحمن جودت خالد السلمان20122023228الھندسه المدنية1602
عبيده جودت خالد السلمان20122023229الھندسه المدنية1603
احمد رفيق حمدى بطاح20122023230الھندسه المدنية1604
محمد عاطف جميل بركات20122023231الھندسه المدنية1605
وائل لطفي حسن الشعار20122023232الھندسه المدنية1606
محمد باسم تيسير  ابوقوره20122023233الھندسه المدنية1607
عبدالرحمن محمد عبدالقادر الزحيلي20122023234الھندسه المدنية1608
بالل محمد عبد المجيب عبارة20122023235الھندسه المدنية1609
عبدهللا  عبدالسالم محمد منيزل20122023236الھندسه المدنية1610
محمدعلي ياسر  الحكيم20122023237الھندسه المدنية1611
عمر محمد علي حسن نصرهللا20122023238الھندسه المدنية1612
فھد محمد عليوي العزالدين20122023239الھندسه المدنية1613
سميح سامي سميح صايمه20122023240الھندسه المدنية1614
أنس محمد محمود العلواني20122023241الھندسه المدنية1615
شوكت  عاصم شوكت  مطر20122023242الھندسه المدنية1616
عبدالرحمن غالب حسين  الصمادي20122023243الھندسه المدنية1617
فيصل ساھر احمد الحاج حسن20122023244الھندسه المدنية1618
ايھم بالل محمود طالفحه20122023246الھندسه المدنية1619
انس  محمد  عمر  مومني 20122023247الھندسه المدنية1620
فادي محمد حسن خريسات20122023248الھندسه المدنية1621
يزن زياد يعقوب عماري20122023249الھندسه المدنية1622
فھد مامون زھير الصانع20122023252الھندسه المدنية1623
محمد غازى سالم العمرى20122023254الھندسه المدنية1624
ليث عيسى ذياب الزعبي20122023256الھندسه المدنية1625
احمد عمر عصام  جراح20122023257الھندسه المدنية1626
طالل كمال محمد بدوي20122023258الھندسه المدنية1627
عمار فوزي الفي الخطيب20122023259الھندسه المدنية1628
قاسم حسين محمد جيت20122023260الھندسه المدنية1629
محمود عبدالرحمن محمد القضاة20122023261الھندسه المدنية1630
أحمد ربحي محمد المجدالوي20122023262الھندسه المدنية1631
بھاءالدين نجم الدين محمود الطوالبه20122023263الھندسه المدنية1632
سلمان محمد جعفر المطوع20122023265الھندسه المدنية1633
ليث سامي بولص ابو خضر20122023267الھندسه المدنية1634
ادھم خلدون عبدالمجيد النادي20122023268الھندسه المدنية1635
محمد حسن محمد العرسان20122023269الھندسه المدنية1636
حسن زھير احمد عطيات20122023270الھندسه المدنية1637
ضياء خالد عوض الھزايمه20122023271الھندسه المدنية1638
شھد عبدالكريم محمد محمد20122023273الھندسه المدنية1639
عبدهللا عماد الدين عواد القضاه20122023274الھندسه المدنية1640
اسراء ابراھيم احمد الربابعه20122023275الھندسه المدنية1641
ساره منھل نجيب  النصيرات20122023278الھندسه المدنية1642
خالد خليل نعيم رمضان20122023279الھندسه المدنية1643
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ليث عزام علي عياط20122023280الھندسه المدنية1644
عمر محمد سليمان الربابعه    20122023281الھندسه المدنية1645
قيس فالح يوسف الموسى20122023282الھندسه المدنية1646
محمد صالح الدين خليل الشامي    20122023283الھندسه المدنية1647
محمد عبد الكريم صالح الجمحاوي20122023284الھندسه المدنية1648
عالء محمد علي حسن البطاينه20122023285الھندسه المدنية1649
محمد  زيد محمد العارضي20122023286الھندسه المدنية1650
عال نادر حسين خطاطبه20122023287الھندسه المدنية1651
جمال علي  علي  ريمان20122023288الھندسه المدنية1652
محمد مطر علي  مطر20122023289الھندسه المدنية1653
ياسر  محمد حسين الحراسي20122023290الھندسه المدنية1654
أحمد فيصل محمد الحوراني20122023291الھندسه المدنية1655
منى  مضر حمدي شاھين20122023292الھندسه المدنية1656
احمد سعيد محمد عكور20122023293الھندسه المدنية1657
محمد وليد محمود حسان20122023294الھندسه المدنية1658
ھمام جميل محمود أبورومي20122023295الھندسه المدنية1659
عدي حسين احمد ابوحردان20122023296الھندسه المدنية1660
حمزه غازي  محمود المقصقص20122023297الھندسه المدنية1661
عمر كرم سالمه الحداد20122023298الھندسه المدنية1662
محمود محمد ھزاع العرجاني20122023299الھندسه المدنية1663
عمر عبدالكريم محمد النادر20122023300الھندسه المدنية1664
وائل عمر محمود مسعود20122023301الھندسه المدنية1665
انس محمود يوسف القريوتي20122023302الھندسه المدنية1666
منى محمد خير محي الدين ارشيدات20122023303الھندسه المدنية1667
لينا جمال مصطفى أبوزينه20122023304الھندسه المدنية1668
ليث خليل محمد بلوط20122023305الھندسه المدنية1669
عبدالرحمن محمد  الخوصي20122023306الھندسه المدنية1670
احمد سعيد محمد  النابلسي20122023307الھندسه المدنية1671
كرستين نبيل توفيق سماوي20122023308الھندسه المدنية1672
ھيثم ثابت احمد ابو غيدا20122023309الھندسه المدنية1673
سفيان سعيد حامد عبيدات20122023310الھندسه المدنية1674
بشار طارق غالب موسى20122023311الھندسه المدنية1675
احمد محمود احمد زيتون20122023312الھندسه المدنية1676
محمد نور غزوان نوري جعمور20122023313الھندسه المدنية1677
خالد صالح خالد  ابو حشمه20122023314الھندسه المدنية1678
غيث غازى عقيل االيوب20122023315الھندسه المدنية1679
مؤيد كمال محمد الكرزون20122023316الھندسه المدنية1680
محمد امين جمال محمود عالوي20122023317الھندسه المدنية1681
شاكر محمد شاكر الكسواني20122023318الھندسه المدنية1682
زيد ناصر جميل زكريا20122023319الھندسه المدنية1683
محمد عدنان عبدالرحيم العتوم20122023320الھندسه المدنية1684
تانيا ھاني حسن شويات20122023321الھندسه المدنية1685
كريم ناصر عبدالكريم القدسة20122023322الھندسه المدنية1686
أحمد عبد العزيز عبد الكريم أبو الحاج20122023323الھندسه المدنية1687
محمد مأمون موسى عبيدات20122023324الھندسه المدنية1688
مروان علي محمد شامخ20122023325الھندسه المدنية1689
محمد توفيق احمد جاد20122023326الھندسه المدنية1690
سمير محمد عبد هللا ابو سلعوم20122023327الھندسه المدنية1691
إبراھيم عاصم عمر قاسم20122023328الھندسه المدنية1692
احمد رائد اكرم يعقوب20122023329الھندسه المدنية1693
ھيا عمر سليم الخطيب20122023330الھندسه المدنية1694
فارس نبيل عبدالعفو أبوبكر20122023331الھندسه المدنية1695
محمد توفيق عبدهللا  الشيباني20122023332الھندسه المدنية1696
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منقذ سامي احمد بني عامر20122023333الھندسه المدنية1697
أحمد وليد محمد زيادة20127023001الھندسه المدنية1698
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طارق محمود حسن سيد غريبة20032024047الھندسة الكھربائية1
احمد مصطفى شحاده العالول20040024051الھندسة الكھربائية2
شادن رجب حامد عطيه20052024065الھندسة الكھربائية3
محمد عاطف مفلح البواليز20060024045الھندسة الكھربائية4
حمزه رياض انيس كراجه20060024074الھندسة الكھربائية5
عمر محمد سھيل ابراھيم السالم20060024088الھندسة الكھربائية6
عبدهللا جمعه محمد العايدي20060024095الھندسة الكھربائية7
عبد الرحمن سلطان محمد النجوم20060024110الھندسة الكھربائية8
معن محمد محمود مھيدات20060024127الھندسة الكھربائية9

عبد الرحمن احمد معلم علي20060024146الھندسة الكھربائية10
محمود احمد ادم اسماعيل20060024149الھندسة الكھربائية11
فراس اسامة محمدعلي يعيش20062024007الھندسة الكھربائية12
محمد خالد ھاشم العربي20062024045الھندسة الكھربائية13
حسين علي محمد عبد القادر20062024085الھندسة الكھربائية14
شذى قاسم محمد ابو خيط20062024094الھندسة الكھربائية15
ليث محمد عبد الكريم عبد الحليم20070024009الھندسة الكھربائية16
احمد ابراھيم راغب مشايخ20070024079الھندسة الكھربائية17
بھاء عبدالسالم محمد العمري20070024086الھندسة الكھربائية18
عمران محمد محمود الشريعه20070024099الھندسة الكھربائية19
ادھم احمد عايد زيادة20070024116الھندسة الكھربائية20
صھيب احمد عبد السالم العمري20070024125الھندسة الكھربائية21
قيس محمود حسين الشرمان20070024127الھندسة الكھربائية22
مھند احمد ضامن عريق20070024134الھندسة الكھربائية23
علي محمد ذيب الطوالبه20070024140الھندسة الكھربائية24
روال محمد مصطفى القضاه20070024144الھندسة الكھربائية25
محمد اسماعيل محمود النوتي20070024148الھندسة الكھربائية26
احمد رياض محمد القعاقعه20070024149الھندسة الكھربائية27
االء علي احمد الزعبي20070024161الھندسة الكھربائية28
ناجي كريم ناجي الريحاني20070024162الھندسة الكھربائية29
صالح محمد محمد صالح20070024176الھندسة الكھربائية30
االء محمد حامد المقدادي20070024178الھندسة الكھربائية31
اسامه محمد سليم سماره20072024018الھندسة الكھربائية32
محمد علي محمد الذويب20072024031الھندسة الكھربائية33
شادي عبد ربه محمد ابو عامر20072024035الھندسة الكھربائية34
صديق عبد السالم بكر امام20072024050الھندسة الكھربائية35
احمد محمد فواز ابو زينه20072024074الھندسة الكھربائية36
خالد محمد عبده زيد20072024107الھندسة الكھربائية37
احمد عبدالرحيم محمد ابو جازوه20072024110الھندسة الكھربائية38
نداء محمد خلف دقامسه20080024003الھندسة الكھربائية39
محمود يعقوب احمد ابو تينه20080024007الھندسة الكھربائية40
حسن احمد حسن الناصر20080024008الھندسة الكھربائية41
علي محمدعيد سليمان بشابشة20080024017الھندسة الكھربائية42
سعد الدين صايل احمد العرجاني20080024022الھندسة الكھربائية43
عبدهللا بسام عمير الزبن20080024024الھندسة الكھربائية44
اسالم يوسف احمد مساعده20080024030الھندسة الكھربائية45
عمر محمد احمد العمري20080024042الھندسة الكھربائية46
امجد جبريل طاھر جبريل20080024043الھندسة الكھربائية47
محمود نضال ابراھيم محيسن20080024046الھندسة الكھربائية48
فداء بسام محمد ابوصفيه20080024049الھندسة الكھربائية49
محمد شعبان حسن سليمان20080024051الھندسة الكھربائية50
ايمان صفوان موسى الحياري20080024053الھندسة الكھربائية51
بيان عبدهللا حامد المكاحله20080024064الھندسة الكھربائية52
ابراھيم عايد عبدهللا القنون20080024069الھندسة الكھربائية53
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احمد عيد عبد الرحمن الخلوف20080024078الھندسة الكھربائية54
رؤى طالل رضوان شطناوي20080024095الھندسة الكھربائية55
احمد مصطفى محمد الرصاصي20080024096الھندسة الكھربائية56
سيف مصطفى محمود سخنيني20080024099الھندسة الكھربائية57
نور الدين محمد علي دويكات20080024100الھندسة الكھربائية58
محمد خليل احمد حمدان20080024106الھندسة الكھربائية59
اسامه ابراھيم فالح بني عامر20080024108الھندسة الكھربائية60
معتصم احمد حسن عواوده20080024109الھندسة الكھربائية61
سوزان يوسف علي العزام20080024110الھندسة الكھربائية62
مجد الدين عبد الوھاب ذياب عبيدات20080024111الھندسة الكھربائية63
محمد نايف محمود ابوحسان20080024112الھندسة الكھربائية64
غيث حسين علي بني اسماعيل20080024114الھندسة الكھربائية65
حسن عبد هللا علي قماج20080024115الھندسة الكھربائية66
ضياء محمد فارس القرعان20080024116الھندسة الكھربائية67
ايات ھيثم محمد العبدالرزاق20080024122الھندسة الكھربائية68
ھيثم جميل صالح محمد20080024123الھندسة الكھربائية69
االء زيد حسين الجريبيع20080024125الھندسة الكھربائية70
ايمان جابر محمد مھيدات20080024126الھندسة الكھربائية71
اماني محمد عبدالفتاح عقده20080024127الھندسة الكھربائية72
دينا صايل قاسم خرابشه20080024128الھندسة الكھربائية73
حنان عبدالحميد نايف المومني20080024129الھندسة الكھربائية74
شيرين كمال ابراھيم حموري20080024130الھندسة الكھربائية75
نسيبه زياد حسين الصبح20080024133الھندسة الكھربائية76
ليندا حسن محمد الفقي20080024136الھندسة الكھربائية77
طارق مصلح حسين فرح20080024137الھندسة الكھربائية78
طارق احمد خليل الحموري20080024138الھندسة الكھربائية79
عبد الرحمن فايز ابراھيم محيسن20082024001الھندسة الكھربائية80
حسام سمير جميل الغزالي20082024011الھندسة الكھربائية81
انس جلول  ساسي20082024013الھندسة الكھربائية82
احمد اسامة رضا البرغوثي20082024019الھندسة الكھربائية83
سامي سالمه موسى الفسفوس20082024020الھندسة الكھربائية84
عبد هللا سالم عمر بارويح20082024026الھندسة الكھربائية85
عصام ايمن احمد الدويك20082024027الھندسة الكھربائية86
محمد جھاد محمد العلي20082024029الھندسة الكھربائية87
عدي بسام عقله الحوامده20082024034الھندسة الكھربائية88
عيسى محمد علي الوباري20082024058الھندسة الكھربائية89
محمد زيد عاصم  سكر20082024067الھندسة الكھربائية90
عمرو ربحي صبحي محمود ابو عاصي20082024075الھندسة الكھربائية91
محمد خميس احمد عبد الجواد20082024079الھندسة الكھربائية92
احمد محمد شفيق عبد الرزاق قواسمة20082024086الھندسة الكھربائية93
حمزه فوزي عبد الحليم الصمادي20082024088الھندسة الكھربائية94
انس احمد حميد اللوباني20082024097الھندسة الكھربائية95
سمو طالل محمد الخطاطبه20082024104الھندسة الكھربائية96
طارق محمد ابراھيم رمضان20082024116الھندسة الكھربائية97
عبد هللا حمد سلمان الزيود20082024118الھندسة الكھربائية98
ياسر عبد الحميد يعقوب العالم20082024122الھندسة الكھربائية99
محمد عبد القادر عيو علي20082024132الھندسة الكھربائية100
احمد مروان عبد الرحمن عبد هللا20082024134الھندسة الكھربائية101
ناصر حسين محمود ابو ناصر20082024141الھندسة الكھربائية102
محمود "محمد علي" عبد السميع قواسمه20082024142الھندسة الكھربائية103
وفا عماد الدين سعيد قطينة20082024144الھندسة الكھربائية104
عبد الكريم عماد  المھلھل20082024146الھندسة الكھربائية105
مالك عامر سالم ابو ربيع20082024148الھندسة الكھربائية106
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اسامه يوسف محمود السعاده20082024149الھندسة الكھربائية107
البراء عبد الرحيم محمد فريج20082024151الھندسة الكھربائية108
لؤي عبد الحفيظ عناز الطيطي20082024152الھندسة الكھربائية109
زلفا معتصم با  البواب20082024153الھندسة الكھربائية110
احمد محمد وصفي ابراھيم عبنده20090024001الھندسة الكھربائية111
مھدي احمد فايز العزام20090024002الھندسة الكھربائية112
ليال احمد عبدالكريم جرادات20090024003الھندسة الكھربائية113
اسراء محمد عايد القيسي20090024004الھندسة الكھربائية114
خالد محمود عبد هللا طناش20090024005الھندسة الكھربائية115
نديم احمد خليل قنديل20090024006الھندسة الكھربائية116
احمد ھايل ضيف هللا البدارنه20090024007الھندسة الكھربائية117
نشأت عثمان مصطفى ابو موسى20090024008الھندسة الكھربائية118
محمد قاسم محمد العثامنه20090024009الھندسة الكھربائية119
ھديل حبيب حميد المكاوي20090024010الھندسة الكھربائية120
مھند رافع خلف جرادات20090024011الھندسة الكھربائية121
اسامه محمد فايز نوافله20090024012الھندسة الكھربائية122
اسامه رياض قاسم اصھب20090024013الھندسة الكھربائية123
صالح محمد صالح عديلي20090024015الھندسة الكھربائية124
احمد ياسر عوني ابو غزال20090024017الھندسة الكھربائية125
عالء محمد توفيق الصالح20090024019الھندسة الكھربائية126
احمد اياد رفيق الخليلي20090024022الھندسة الكھربائية127
منجد عدنان احمد الطريفي20090024024الھندسة الكھربائية128
اسماء احمد مصطفى مقاطف20090024025الھندسة الكھربائية129
عثمان جمال عبد هللا العمري20090024026الھندسة الكھربائية130
مراد جمال نجيب العزه20090024028الھندسة الكھربائية131
عبد هللا زياد سامي مخالفه20090024031الھندسة الكھربائية132
صدام علي عبد رطروط20090024032الھندسة الكھربائية133
محمد مفلح محمد العبد العزيز20090024033الھندسة الكھربائية134
خلدون ناجح محمود زرقية20090024034الھندسة الكھربائية135
سماح امين جمعه برھم20090024035الھندسة الكھربائية136
صدام نور الدين صالح محمد20090024036الھندسة الكھربائية137
نادين موفق محمد غرايبه20090024037الھندسة الكھربائية138
يسرا حسين ذيب البكراوى20090024038الھندسة الكھربائية139
حنين ابراھيم حسن مسلم20090024039الھندسة الكھربائية140
ديمه ھايل عبده طاشمان20090024042الھندسة الكھربائية141
طلحه ابراھيم محمود الزعبي20090024043الھندسة الكھربائية142
صھيب غسان محمود ابو صافيه20090024045الھندسة الكھربائية143
ثائر محمد قاسم عبيدات20090024046الھندسة الكھربائية144
عنود علي ابراھيم ملكاوي20090024048الھندسة الكھربائية145
اسالم محمد محمود طنش20090024049الھندسة الكھربائية146
عامر وجدي عبدهللا آل جري20090024050الھندسة الكھربائية147
محمد يعقوب عطيه محيسن20090024052الھندسة الكھربائية148
ھديل سھيل احمد ذيب20090024054الھندسة الكھربائية149
صالح الدين جمال ابراھيم صالح20090024055الھندسة الكھربائية150
علي عصمت عبد هللا الجرف20090024057الھندسة الكھربائية151
محمد صدام يوسف احمد زبن20090024058الھندسة الكھربائية152
عبدهللا "محمد جابر" احمد شقفه20090024060الھندسة الكھربائية153
فاطمه صالح محمد زيتون20090024061الھندسة الكھربائية154
معتز عباس خضر لوباني20090024062الھندسة الكھربائية155
امجد اسماعيل زھدي سعاده20090024063الھندسة الكھربائية156
حسناء محمد راضي احمد السمير20090024065الھندسة الكھربائية157
قصي حسان محمد النسور20090024066الھندسة الكھربائية158
عبد هللا نزار كامل ابو الروس20090024071الھندسة الكھربائية159
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محمد شوقي باير السليمان20090024072الھندسة الكھربائية160
عبدالرحمن فخرى نايف العواوده20090024073الھندسة الكھربائية161
خالد فندى ابراھيم ابو جلبان20090024074الھندسة الكھربائية162
علي محمد امجلي بني عيسى20090024075الھندسة الكھربائية163
عالء سالم حنا الرزوق20090024076الھندسة الكھربائية164
علي نواف محمود عبابنه20090024079الھندسة الكھربائية165
مريم اسماعيل محمد ابو خضره20090024080الھندسة الكھربائية166
عبد الجابر خالد محمد المحاسنه20090024081الھندسة الكھربائية167
نشات حسن محمد اسماعيل20090024082الھندسة الكھربائية168
محمد موسى فالح الطحيمر20090024084الھندسة الكھربائية169
رنا شكري محمد سيد20090024089الھندسة الكھربائية170
عبد الرحمن عيسى احمد حمدان20090024091الھندسة الكھربائية171
انس سامي احمد الرواشده20090024093الھندسة الكھربائية172
دانيا محمود عبد الحليم الصالح20090024094الھندسة الكھربائية173
مصعب محمد حسين الزيود20090024095الھندسة الكھربائية174
خليل جميل خليل درويش20090024096الھندسة الكھربائية175
خليل منور عبد الھادي احمد20090024097الھندسة الكھربائية176
محمد عبد المجيد راضي المقابله20090024099الھندسة الكھربائية177
ابراھيم يحيى حمد المناصير20090024100الھندسة الكھربائية178
احمد ماجد فارع الشرع20090024101الھندسة الكھربائية179
قصي غالب محمد ابو الھيجاء20090024102الھندسة الكھربائية180
محمود نضال فيصل عبيدات20090024104الھندسة الكھربائية181
عبد الرؤوف صالح عبده السليمان20090024105الھندسة الكھربائية182
حمزه فرحان محمد الحماد20090024110الھندسة الكھربائية183
ايات محمود حسن الشيش20090024115الھندسة الكھربائية184
حذيفه اسامه محمد عبيدات20090024117الھندسة الكھربائية185
صدام محمد ارشيد الحراحشه20090024118الھندسة الكھربائية186
اسامة وليد مصطفى ابو الرب20090024119الھندسة الكھربائية187
عبيده عماد علي السوالمه20090024120الھندسة الكھربائية188
حمزه خالد خلف المبارك20090024122الھندسة الكھربائية189
رشيد خالد رشيد حسن20090024123الھندسة الكھربائية190
قصي طالب عبد هللا نوافله20090024124الھندسة الكھربائية191
معاذ برھان محمد المؤذن20090024126الھندسة الكھربائية192
لؤي سامي سعد مرجي20090024127الھندسة الكھربائية193
يحيي جمال احمد دعباس20090024129الھندسة الكھربائية194
عبدهللا عبدالحفيظ حسين جروان20090024130الھندسة الكھربائية195
بشار كامل محمد الطعاني20090024133الھندسة الكھربائية196
اسراء عصام ھاشم الحاج علي حسن20090024134الھندسة الكھربائية197
عبدهللا احمد محمد المھاجر20090024135الھندسة الكھربائية198
عريب عبدالسالم محمد علي بطاينه20090024136الھندسة الكھربائية199
نور عبدهللا محمد الحباب20090024137الھندسة الكھربائية200
اياد داود لطفي محمد اليدك20092024001الھندسة الكھربائية201
ثائر ابراھيم مصطفى العزب20092024003الھندسة الكھربائية202
معن اسامة مصطفى قطوني20092024007الھندسة الكھربائية203
ايھاب حمدي عبد الفتاح عزام20092024013الھندسة الكھربائية204
عبد الرحمن سامي محمد الھمشري20092024015الھندسة الكھربائية205
محمد نضال محمد ذياب فرحات20092024019الھندسة الكھربائية206
عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ابو صالح20092024024الھندسة الكھربائية207
محمد حسين علي سعد20092024038الھندسة الكھربائية208
محمود عدنان محمد حرب20092024043الھندسة الكھربائية209
ناصر الدين عدنان محمد الدھون20092024044الھندسة الكھربائية210
عبد الھادي ماجد طاھر سلھب20092024045الھندسة الكھربائية211
كرم علي صالح العمري20092024046الھندسة الكھربائية212
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يوسف محمد محمد داود20092024047الھندسة الكھربائية213
سيف سامي شريف عموص20092024049الھندسة الكھربائية214
مصطفى حسيب خميس الجبوري20092024055الھندسة الكھربائية215
عرين عبد الكريم حسن كليب20092024057الھندسة الكھربائية216
براء موسى احمد الزغول20092024059الھندسة الكھربائية217
بشار عيسى محمد المعاعيه20092024060الھندسة الكھربائية218
دعاء خالد محمد السليم20092024061الھندسة الكھربائية219
فارس محمد عبده عناقره20092024062الھندسة الكھربائية220
رزان خالد محمد حنتولي20092024063الھندسة الكھربائية221
اكرم عبد اللطيف خلف وھيبي20092024064الھندسة الكھربائية222
حمزه تركي ابراھيم ابو طبنجه20092024066الھندسة الكھربائية223
عبد هللا صابر عبد هللا الحمارنه20092024067الھندسة الكھربائية224
علي ناصر احمد المطري20092024073الھندسة الكھربائية225
ربى محمد تركي عبد الرزاق20092024074الھندسة الكھربائية226
قصي احمد عطيه الشعار20092024076الھندسة الكھربائية227
محمد صالح احمد كنعان20092024077الھندسة الكھربائية228
محمد سعيد صبحي طباخه20092024089الھندسة الكھربائية229
زيد احمد سليمان الحلو20092024099الھندسة الكھربائية230
اسامه احمد جبار 20092024101الھندسة الكھربائية231
ثامر حسين عبد الرحمن السخني20092024102الھندسة الكھربائية232
االء سالم خليل عودة20100024001الھندسة الكھربائية233
عمار مصطفى علي العتوم20100024003الھندسة الكھربائية234
دعاء ماجد عوض مقدادي20100024004الھندسة الكھربائية235
راما منير محمود سليمان20100024005الھندسة الكھربائية236
باسم نديم حنا رشماوى20100024007الھندسة الكھربائية237
عباده زياد حسين نوافله20100024008الھندسة الكھربائية238
امل عصام قاسم جرادات20100024009الھندسة الكھربائية239
ايھاب احمد حماده بطاينه20100024010الھندسة الكھربائية240
احمد نمر ابراھيم الزعبي20100024011الھندسة الكھربائية241
احمد محمود عبدالكريم الشھاب20100024013الھندسة الكھربائية242
طارق عبدهللا قاسم بني دومي20100024014الھندسة الكھربائية243
مراد سالم صالح الفقيه20100024017الھندسة الكھربائية244
ربيع عماد صبرى الجيوسي20100024019الھندسة الكھربائية245
عبدالرحمن محمد احمد الخاليله20100024020الھندسة الكھربائية246
محمد فوزى احمد القزعه20100024021الھندسة الكھربائية247
مرام ايمن عبدالكريم الدرايسه20100024022الھندسة الكھربائية248
مجد منصور حسن اللداوي20100024023الھندسة الكھربائية249
احمد علي محمد منون20100024024الھندسة الكھربائية250
سحر سامي محمود حماشا20100024025الھندسة الكھربائية251
عمر عبداللطيف احمد اسعد20100024026الھندسة الكھربائية252
ساره عوض ابراھيم الدرابسه20100024027الھندسة الكھربائية253
سارا محمد سعيد خالد العمري20100024030الھندسة الكھربائية254
غالب محمد سعيد طالب الجيوسي20100024032الھندسة الكھربائية255
محمود عبدالكريم محمود القضاه20100024033الھندسة الكھربائية256
ضحى بشير ذيب علي20100024034الھندسة الكھربائية257
فادي اديب طالب سوالمة20100024036الھندسة الكھربائية258
ساره رسمي احمد السكران20100024039الھندسة الكھربائية259
عون هللا محمد خزاعي العمري20100024040الھندسة الكھربائية260
زينب فتحي محمد دويكات20100024042الھندسة الكھربائية261
محمود كمال ضيف هللا السحمي20100024043الھندسة الكھربائية262
ھشام سعدي احمد الصوي20100024044الھندسة الكھربائية263
صالح حسن محمد ابوعلوش20100024046الھندسة الكھربائية264
مالك ناجح احمد السده20100024047الھندسة الكھربائية265
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محمد سليمان احمد االقطش20100024050الھندسة الكھربائية266
سفيان محمد احمد جبريل20100024051الھندسة الكھربائية267
احمد صالح مبدى يوسف20100024053الھندسة الكھربائية268
نضال محمد علي احمد الطرزي20100024060الھندسة الكھربائية269
عدنان ھندي عويد بني خالد20100024061الھندسة الكھربائية270
ھناء غسان مسعود مسعود20100024064الھندسة الكھربائية271
ليث عبدالناصر كامل االحمد20100024066الھندسة الكھربائية272
علي خليف مصطفى غرايبه20100024069الھندسة الكھربائية273
محمد جمال محمد فراسين20100024070الھندسة الكھربائية274
محمد حمدى رضوان الحيارى20100024074الھندسة الكھربائية275
محمد حيدر محمد المومني20100024075الھندسة الكھربائية276
محمد خالد زھير ابو رزق20100024078الھندسة الكھربائية277
مؤمن محمد امين محمود النمرات20100024080الھندسة الكھربائية278
ضياء محمد خليل الدردور20100024081الھندسة الكھربائية279
عدي محمود عبد خطايبه20100024082الھندسة الكھربائية280
رافت احمد محمد علي20100024084الھندسة الكھربائية281
رضوان يحيى محسن الشھاري20100024085الھندسة الكھربائية282
صالح الدين محمود محمد القسيم20100024086الھندسة الكھربائية283
اسيد محمد داود زقيلي20100024090الھندسة الكھربائية284
عبيده ماجد فارس حسونه20100024091الھندسة الكھربائية285
عامر احمد خليل ابو جليل20100024092الھندسة الكھربائية286
اسامه نعيم عواد حتر20100024093الھندسة الكھربائية287
عمر عبد هللا سليمان الغزو20100024095الھندسة الكھربائية288
محمد ناصر فواز الزعبي20100024096الھندسة الكھربائية289
صھيب محمد فليح المومني20100024097الھندسة الكھربائية290
ھديل زھير تركي السوالمه20100024098الھندسة الكھربائية291
سماح سليمان صالح عضيبات20100024099الھندسة الكھربائية292
صدام عبدهللا علي بواعنه20100024100الھندسة الكھربائية293
رغد بالل احمد الشلول20100024101الھندسة الكھربائية294
ربى محمد محمود بني سالمه20100024102الھندسة الكھربائية295
محمد عبد الكريم مصطفى عتوم20100024103الھندسة الكھربائية296
بشرى عبدهللا محمد عالونه20100024104الھندسة الكھربائية297
اناستاسيا بھجت غريب 20100024105الھندسة الكھربائية298
احمد خلف احمد ابوالعسل20100024106الھندسة الكھربائية299
حذيفه احسان محمد القواقنه20100024107الھندسة الكھربائية300
حمزه فيصل علي عوض20100024108الھندسة الكھربائية301
خالد بيان محمد معابره20100024109الھندسة الكھربائية302
ايناس عيسى خليل احمد20100024111الھندسة الكھربائية303
حمزه محمد تركي عبابنه20100024112الھندسة الكھربائية304
محمد يوسف احمد عبيدات20102024001الھندسة الكھربائية305
عمر رؤوف محمد شديد20102024003الھندسة الكھربائية306
محمد زھير محمد بندر20102024006الھندسة الكھربائية307
احمد تيسير فايز ابو ساره20102024010الھندسة الكھربائية308
مھند عبد الكريم عبد الرحيم بياضو20102024014الھندسة الكھربائية309
بشير جوزيف نصري حنانيا20102024017الھندسة الكھربائية310
سامي غسان سامي عبد الغني20102024018الھندسة الكھربائية311
محمود نضال محمود ابو رمح20102024019الھندسة الكھربائية312
احمد ھشام عبد الرؤوف خنفر20102024021الھندسة الكھربائية313
سلمى مفيد محمود عمايري20102024034الھندسة الكھربائية314
محمد ياسر مصطفى عواد20102024036الھندسة الكھربائية315
عبد الرحمن اكرم محمود خليل20102024037الھندسة الكھربائية316
فارس عيسى انضوني ھنديله20102024038الھندسة الكھربائية317
جعفر محمد سليمان ابو رمان20102024041الھندسة الكھربائية318
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عماد عاطف حكمت ابو غزاله20102024043الھندسة الكھربائية319
محمد محمود علي بزي20102024044الھندسة الكھربائية320
انس ابراھيم محمد الشرمان20102024045الھندسة الكھربائية321
عمرو احمد سليمان السلمان20102024047الھندسة الكھربائية322
محمد عمر سليمان عفانه20102024051الھندسة الكھربائية323
داليه زايد عارف دلقموني20102024052الھندسة الكھربائية324
رغد سامي محمود حمدان20102024055الھندسة الكھربائية325
عبداالله سامي حسن طالب20102024056الھندسة الكھربائية326
عدي شاھر صالح ربابعه20102024057الھندسة الكھربائية327
يوسف عدنان يوسف الداود20102024058الھندسة الكھربائية328
محمد فايز موسى مسعود الحجاوي20102024060الھندسة الكھربائية329
احمد محمود سليمان عطار20102024063الھندسة الكھربائية330
حمزه عبدهللا محمد العربيات20102024064الھندسة الكھربائية331
محمد زھير رفيق العمد20102024066الھندسة الكھربائية332
يوسف بسام محمد عوض20102024067الھندسة الكھربائية333
زياد رياض عبد الرحمن حمام20102024076الھندسة الكھربائية334
عبد هللا محمد عارف عبد الغني20102024078الھندسة الكھربائية335
خالد فھد عبد الحميد صالح20102024083الھندسة الكھربائية336
ساريه محمد عيد جحى20102024086الھندسة الكھربائية337
محمد رائف عارف ملحم20102024092الھندسة الكھربائية338
خالد جميل رياض عبدالكريم20102024093الھندسة الكھربائية339
عمار خالد عبد المومني20102024094الھندسة الكھربائية340
احمد تحسين عبدالحميد الرماضين الحباشنه20110024001الھندسة الكھربائية341
جمال عبد الرؤوف احمد درويش20110024002الھندسة الكھربائية342
اسامه زكي احمد كساسبه20110024003الھندسة الكھربائية343
نسرين مازن احمد بركات20110024005الھندسة الكھربائية344
انس ابراھيم عبدالرحيم ابو شعبان20110024006الھندسة الكھربائية345
عامر عبد العزيز احمد سمارة20110024007الھندسة الكھربائية346
اسراء حماد محمود الشرفات20110024008الھندسة الكھربائية347
ادھم محمد عبدالجابر سنجقيه20110024009الھندسة الكھربائية348
مؤمن ابراھيم عبدهللا البرقاوي20110024010الھندسة الكھربائية349
احمد طالب ابراھيم عبابنه20110024011الھندسة الكھربائية350
اماني رائد سليمان عبيدات20110024013الھندسة الكھربائية351
محمد بسام عبد العال عبد العال20110024014الھندسة الكھربائية352
ياسر فاروق احمد ابو عناب20110024017الھندسة الكھربائية353
انس محمد حسن العمري20110024019الھندسة الكھربائية354
خالد سليمان احمد صعابنه20110024021الھندسة الكھربائية355
محمود صالح محمود االحمد20110024022الھندسة الكھربائية356
حنين نايف عمر السكران20110024024الھندسة الكھربائية357
شذى نزار عارف االحمد20110024026الھندسة الكھربائية358
محمد بكر محمد القواقنه20110024027الھندسة الكھربائية359
عبدهللا حمدان سارى غرايبه20110024028الھندسة الكھربائية360
كرم قاسم محمد الدلقموني20110024029الھندسة الكھربائية361
ابراھيم مازن ابراھيم عبد الغافر20110024030الھندسة الكھربائية362
ياسمين وليد سليمان الخليلي20110024032الھندسة الكھربائية363
محمد ابراھيم عبد الرؤوف ابو عياش20110024033الھندسة الكھربائية364
بشار محمود محمد الموسى20110024034الھندسة الكھربائية365
ادمون نبيل ادمون شامي20110024037الھندسة الكھربائية366
فاطمة تيسير موسى الرشدان20110024038الھندسة الكھربائية367
روان ابراھيم محمود طيطي20110024039الھندسة الكھربائية368
مظفر رمزى احمد الزيود20110024040الھندسة الكھربائية369
احمد دخيل ابراھيم السايس20110024042الھندسة الكھربائية370
احمد فايز محمد جبر20110024043الھندسة الكھربائية371
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محمد جمال ياسين ابو الرب20110024048الھندسة الكھربائية372
قيس محمد حسين قسايمه20110024049الھندسة الكھربائية373
روان احمد عبد هللا الھزايمه20110024050الھندسة الكھربائية374
بيان عايد احمد زريق20110024051الھندسة الكھربائية375
براءه ھاني احمد الدبابسه20110024052الھندسة الكھربائية376
لبنى احمد محمود عكور20110024053الھندسة الكھربائية377
خديجه محمد عطيه السعودي20110024054الھندسة الكھربائية378
مصطفى غالب عبد الرحمن طه20110024055الھندسة الكھربائية379
مھند احمد محمود العليمات20110024056الھندسة الكھربائية380
عبد هللا احمد عبد الحليم الخطيب20110024058الھندسة الكھربائية381
ضياء حسين حسن الزغول20110024059الھندسة الكھربائية382
يوسف محمد فايز صبح20110024060الھندسة الكھربائية383
ھاني خليل حسن الزعول20110024061الھندسة الكھربائية384
سيف الدين مصطفى علي عتوم20110024062الھندسة الكھربائية385
قصي سمير محمود سويلم20110024063الھندسة الكھربائية386
خالد باسم محمد العقرباوى20110024064الھندسة الكھربائية387
لينا ابراھيم محمد ابو عوده20110024065الھندسة الكھربائية388
فاتن سامي احمد درادكه20110024066الھندسة الكھربائية389
سندس محي الدين احمد نعمان20110024067الھندسة الكھربائية390
انس ايمن عبد الرحيم حمدان20110024068الھندسة الكھربائية391
فخري عدنان سعيد الدقم20110024070الھندسة الكھربائية392
محمد ارشيد محمد مستريحي20110024071الھندسة الكھربائية393
مھتدي علي احمد العمرى20110024072الھندسة الكھربائية394
محمد عدنان كمال ارشيد مقابله20110024077الھندسة الكھربائية395
عباد جميل عبد الكريم ابو بكر20110024078الھندسة الكھربائية396
يوسف محمد روحي الناصر20110024079الھندسة الكھربائية397
محمد احمد ابراھيم جعفر20110024080الھندسة الكھربائية398
جعفر محمد اسامه جاد عزام20110024081الھندسة الكھربائية399
وعد سلطان عبد الرحمن البالونه20110024089الھندسة الكھربائية400
اسامه محمد سليمان الجعارات20110024092الھندسة الكھربائية401
احمد عبدالقادر محمد عيد20110024093الھندسة الكھربائية402
نشأت عبد العزيز حسن بني سلمان20110024094الھندسة الكھربائية403
ابراھيم جودت نايف الدراوشه20110024095الھندسة الكھربائية404
عمر ماھر محمد عاشور20110024097الھندسة الكھربائية405
محمد مؤيد حسن ادريس20110024098الھندسة الكھربائية406
طلعت سليمان غازي يعقوب20110024099الھندسة الكھربائية407
محمد سالم صالح النعيمات20110024100الھندسة الكھربائية408
حمزه احمد محمد اسود20110024102الھندسة الكھربائية409
حسين اسماعيل خالد عصفور20110024105الھندسة الكھربائية410
مصعب محمود عبد الكريم العياصره20110024106الھندسة الكھربائية411
محمد سليم محمد خرابشه20110024108الھندسة الكھربائية412
زيد سميح محمد بدوي الخطيب20110024111الھندسة الكھربائية413
مراد "محمد خير" سعيد شناعه20110024112الھندسة الكھربائية414
احمد حمد محمد ابوالربع20110024114الھندسة الكھربائية415
محمد الفاتح ادريس صالح بطاينه20110024115الھندسة الكھربائية416
ھيثم عبد ابراھيم رمضان20110024117الھندسة الكھربائية417
عامر عبد المجيد محمد الصالحات20110024118الھندسة الكھربائية418
بيان صالح سالم قطشان20110024120الھندسة الكھربائية419
احمد يوسف ھزاع الطاھات20110024121الھندسة الكھربائية420
محمد احمد قاسم بني عيسى20110024122الھندسة الكھربائية421
عبدهللا اكرم محمد قديسات20110024123الھندسة الكھربائية422
ھبه حميد عبدالرحمن جرادات20110024124الھندسة الكھربائية423
بيان محمد احمد الرغمات20110024125الھندسة الكھربائية424
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احمد عبدهللا علي قماج20110024126الھندسة الكھربائية425
ورود غازي ابراھيم المطالقه20110024127الھندسة الكھربائية426
محمد فايز محمود القريشات20110024128الھندسة الكھربائية427
رسيال حسن عبدهللا جرادات20110024130الھندسة الكھربائية428
علي محمد علي نبھان20110024131الھندسة الكھربائية429
صفاء مصعب محمد عبيدات20110024133الھندسة الكھربائية430
عامر زياد علي بني ھاني20110024134الھندسة الكھربائية431
محمد سامي محمد الھمشري20112024001الھندسة الكھربائية432
ايمن ناصر محمد احمد20112024002الھندسة الكھربائية433
عبد الرحمن نزار  محبك20112024004الھندسة الكھربائية434
محمد سامر محمد سمير  الضمان20112024008الھندسة الكھربائية435
ملھم خالد خميس برديسي20112024011الھندسة الكھربائية436
رمضان سعيد رمضان حسونه20112024012الھندسة الكھربائية437
مھند نضال محمود ابو رمح20112024022الھندسة الكھربائية438
فادي حسام عبد الكريم حامد20112024025الھندسة الكھربائية439
زياد رفيق توفيق معروف20112024030الھندسة الكھربائية440
اسامه حسان عبد الرازق حسين20112024032الھندسة الكھربائية441
احمد نعمان ابراھيم عامر20112024033الھندسة الكھربائية442
عبد هللا محفوظ محمد ابو دقه20112024035الھندسة الكھربائية443
البراء ايمن تركي الخطيب20112024036الھندسة الكھربائية444
محمود محمد احسان جالد20112024038الھندسة الكھربائية445
عبدهللا إياد نايف طه20112024043الھندسة الكھربائية446
ايه علي عبدهللا القضاه20112024054الھندسة الكھربائية447
وسيم احمد قاسم ابداح20112024056الھندسة الكھربائية448
سعيد عبدالرزاق سعيد الفضيالت20112024061الھندسة الكھربائية449
ھديل فؤاد سالم عيسوه20112024065الھندسة الكھربائية450
مجاھد ابراھيم سلمان المومني20112024068الھندسة الكھربائية451
رامي صبحي صالح سرحان20112024069الھندسة الكھربائية452
عبدهللا رافع علي صوافطه20112024070الھندسة الكھربائية453
عامر حسن سليمان شقاح20112024071الھندسة الكھربائية454
اسراء ناجي حسن ابوغزله20112024077الھندسة الكھربائية455
رامي عبدهللا يونس عنيزات20112024079الھندسة الكھربائية456
ھيا ھشام احمد سعيد الطبال20112024081الھندسة الكھربائية457
صدام رياض ابراھيم الحاسي20112024084الھندسة الكھربائية458
فراس احمد  الناطور20112024086الھندسة الكھربائية459
محمد احمد علي العمري20112024088الھندسة الكھربائية460
زيد سعيد محمد عياصره20112024089الھندسة الكھربائية461
محمد محمود يوسف كرامه شناوي20112024090الھندسة الكھربائية462
امجد سعيد محمد عكاوي20112024094الھندسة الكھربائية463
المعتصم با سمير عمران عمران20112024096الھندسة الكھربائية464
ياسين رضوان محمد الفالح20112024097الھندسة الكھربائية465
عبد هللا  بسام سليمان الحمود20112024098الھندسة الكھربائية466
عبد الرحمن رياض عبد الرحمن على20112024103الھندسة الكھربائية467
محمد غالب محمد زايد20112024104الھندسة الكھربائية468
احمد سالم محمد علي مباشر20112024106الھندسة الكھربائية469
يزن رياض احمد كيوان      20112024107الھندسة الكھربائية470
مجد الدين عبد الرحمن عواد السكران20112024108الھندسة الكھربائية471
لينا ھاني احمد حسينات     20120024001الھندسة الكھربائية472
محمد ابراھيم علي ابو ھيفا20120024003الھندسة الكھربائية473
شرف كمال ارشيد مقابله20120024004الھندسة الكھربائية474
عبد الرحمن علي ابراھيم الزعبي   20120024005الھندسة الكھربائية475
اشرف يوسف محمد عبدالحافظ    20120024006الھندسة الكھربائية476
بتول محمد زھير خميس عزام20120024007الھندسة الكھربائية477
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سيف عطا سالمه عضيبات     20120024008الھندسة الكھربائية478
عبد هللا علي جميل بني عبدهللا   20120024010الھندسة الكھربائية479
فاطمه خالد قاسم خويله     20120024011الھندسة الكھربائية480
بيان تركي قاسم ابو كساب20120024012الھندسة الكھربائية481
ديما عماد الدين احمد العليمي   20120024013الھندسة الكھربائية482
والء وليد خلف ذيابات     20120024014الھندسة الكھربائية483
سماء محمد خير عبد الرحمن النمراوي20120024015الھندسة الكھربائية484
سماح زياد طه درابسه      20120024016الھندسة الكھربائية485
اسيل بالل فايز دراز      20120024017الھندسة الكھربائية486
اسالم محمد سعيد مصطفى الخطيب20120024023الھندسة الكھربائية487
صھيب محمد احمد عمرات     20120024024الھندسة الكھربائية488
تقوه ابراھيم خليل الطريني    20120024025الھندسة الكھربائية489
عمار يوسف قويدر الطراونه    20120024030الھندسة الكھربائية490
محمد نعمان اسماعيل خميس     20120024031الھندسة الكھربائية491
جھاد محمد حسين ھيدل20120024032الھندسة الكھربائية492
بتول عمر محمد عياصره     20120024033الھندسة الكھربائية493
ساره عمر صبحي ابو ھنطش20120024034الھندسة الكھربائية494
عماد احمد عداد الطعاني     20120024035الھندسة الكھربائية495
قصي خالد محمد عبد الفتاح20120024036الھندسة الكھربائية496
عبدهللا ھاشم عزت بيدس     20120024038الھندسة الكھربائية497
محمد فيصل محمد حمدوني     20120024039الھندسة الكھربائية498
ابراھيم محمود عبدالسالم الالفي   20120024040الھندسة الكھربائية499
اشرف محمد عبد الرازق حماد    20120024041الھندسة الكھربائية500
حمزه عبد المنعم محمد الشويكي   20120024042الھندسة الكھربائية501
معتصم محمد ظاھر مقدادى     20120024043الھندسة الكھربائية502
شبيب نزار شبيب ابو جابر20120024044الھندسة الكھربائية503
بانا احمد محمد حرب 20120024045الھندسة الكھربائية504
ابراھيم سھيل مقبل الشديفات    20120024046الھندسة الكھربائية505
ياسمين رياض مصطفى أبوزياد    20120024047الھندسة الكھربائية506
محمد خير عليان حمود الحماد20120024048الھندسة الكھربائية507
محمد احمد خلف السرحان     20120024049الھندسة الكھربائية508
محمد صدقي سليمان عبيدات     20120024051الھندسة الكھربائية509
محمد محمود ماجد عبيدات     20120024052الھندسة الكھربائية510
ديمه نبيل نمر القيسي     20120024053الھندسة الكھربائية511
اسيل غسان ابراھيم خليل     20120024054الھندسة الكھربائية512
عمر نور الدين مصطفى الرزيه    20120024055الھندسة الكھربائية513
قصي باسل حسن حماد      20120024059الھندسة الكھربائية514
محمد وليد محمود بني ھاني    20120024060الھندسة الكھربائية515
ليث حسام محمد مبسلط      20120024061الھندسة الكھربائية516
مراد صبيح محمود الرباح     20120024063الھندسة الكھربائية517
ابتھال خالد عليان ابو الدرابي20120024064الھندسة الكھربائية518
ايمان وديع محمود طيطي     20120024065الھندسة الكھربائية519
اكرم يوسف محمود عليان     20120024066الھندسة الكھربائية520
عبدالرحمن زھير محمد الخطيب20120024067الھندسة الكھربائية521
كرمل جاسر عبدالمجيد ابو اسعيد20120024069الھندسة الكھربائية522
محمد مجدي عبد اللطيف الخماش    20120024070الھندسة الكھربائية523
خالد محمد خير ابراھيم نزال20120024071الھندسة الكھربائية524
ھيثم حيدر سعود انغيمش     20120024072الھندسة الكھربائية525
قاسم محمد قاسم محافظه20120024074الھندسة الكھربائية526
نبأ عيسى محمد صالح      20120024076الھندسة الكھربائية527
اسراء عبد الباسط سالم اسماعيل   20120024077الھندسة الكھربائية528
ثائر تيسير خالد زريقات     20120024078الھندسة الكھربائية529
محمد جاد هللا خالد الفول    20120024079الھندسة الكھربائية530
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اكرم  سامي  احمد  عوض20120024081الھندسة الكھربائية531
محمد محارب احمد الشوبكي20120024083الھندسة الكھربائية532
حازم ماھر محمد عبد القادر20120024085الھندسة الكھربائية533
ريم رضوان عبد العزيز المناصير20120024086الھندسة الكھربائية534
احمد صالح محمد عليان20120024087الھندسة الكھربائية535
رناد سمير محمد بطاينه20120024088الھندسة الكھربائية536
محي الدين فايز يوسف الھنداوي20120024089الھندسة الكھربائية537
محمد جمال محمد الشخريتي20120024090الھندسة الكھربائية538
غيث عبد البارى عبد النبي بني عبد الرحمن20120024093الھندسة الكھربائية539
معتصم حسن محمد عفانه     20120024095الھندسة الكھربائية540
علي راضي خليل ابو  زياد20120024096الھندسة الكھربائية541
عبير رشاد  رحيم20120024097الھندسة الكھربائية542
زياد عبده طه احمد20120024098الھندسة الكھربائية543
رامي حسن محمد اليافعي20120024099الھندسة الكھربائية544
احمد عمر حسين جلق      20120024100الھندسة الكھربائية545
ياسر صدقي عبد الفتاح العتال    20120024101الھندسة الكھربائية546
براء محمود احمد الصمادي20120024102الھندسة الكھربائية547
احمد محمود حسن عبيدات20120024104الھندسة الكھربائية548
احمد محمد محمود مخاتره20120024106الھندسة الكھربائية549
محمد نزار سالم روسان20120024109الھندسة الكھربائية550
راكان محمد زھير حرفوش20120024110الھندسة الكھربائية551
عمار رزق محمد البطاينه20120024111الھندسة الكھربائية552
عمرو محمد علي فاضل الھزيم20120024112الھندسة الكھربائية553
عمر حسين علي بطاينه20120024113الھندسة الكھربائية554
صھيب خليل محمد الشديفات20120024114الھندسة الكھربائية555
علي عامر علي الردايده20120024115الھندسة الكھربائية556
مراد جمال راضي الرواشين     20120024116الھندسة الكھربائية557
صخر راضي محمود محمد20120024117الھندسة الكھربائية558
ادھم حسن محمد غالب عيسى20120024118الھندسة الكھربائية559
الھام احمد فالح الشرمان     20120024120الھندسة الكھربائية560
آيات عمر محمد الغزاوي20120024121الھندسة الكھربائية561
فالح محمود فالح الزعبي20120024122الھندسة الكھربائية562
قتيبه عبدهللا حسين البشايره   20120024123الھندسة الكھربائية563
سجى احمد ابراھيم العمري     20120024124الھندسة الكھربائية564
عبدهللا زياد محمد الشبول    20120024125الھندسة الكھربائية565
احمد علي سعد الدواغره     20120024126الھندسة الكھربائية566
عمر بسام محمد العنانبه     20120024127الھندسة الكھربائية567
صھيب ادريس محمد فريوان20120024128الھندسة الكھربائية568
احمد عقله محمود الفاعوري20120024129الھندسة الكھربائية569
نور رضوان محمد أبوسمور     20120024130الھندسة الكھربائية570
محمد حسين محمد الذيابات     20120024131الھندسة الكھربائية571
ايناس محمود علي بني سالمه20120024132الھندسة الكھربائية572
المنذر النعمان  الشعار20122024001الھندسة الكھربائية573
ھاشم احمد مصطفى عبدالكريم20122024002الھندسة الكھربائية574
عمر اكرم محمد طبيله20122024003الھندسة الكھربائية575
محمد طارق محمد زياد محمد حمصي20122024004الھندسة الكھربائية576
رأفت  حسني يعقوب حسان20122024005الھندسة الكھربائية577
انس جمال محمد ابو حليمه20122024006الھندسة الكھربائية578
زياد محمود عبد الجبار الحاج محمد20122024008الھندسة الكھربائية579
معتز غالب عبدالرحمن محمود20122024010الھندسة الكھربائية580
حسن فريد حسن الشنطي20122024012الھندسة الكھربائية581
طه  أكرم طه اإليراني20122024013الھندسة الكھربائية582
محمد عبد الرحمن أمين نايفة20122024014الھندسة الكھربائية583
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عبد الرحمن محمد موسى ابو عواد20122024015الھندسة الكھربائية584
سيف الدين صالح سالم الجراح20122024016الھندسة الكھربائية585
محمد منير احمد نصار20122024017الھندسة الكھربائية586
 خالد جمال  غالي20122024018الھندسة الكھربائية587
عمر فؤاد سليمان أبوحشمه20122024019الھندسة الكھربائية588
عبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن20122024021الھندسة الكھربائية589
دانا طارق ابراھيم العبسي20122024022الھندسة الكھربائية590
ابراھيم  بسام شريف برقاوي20122024025الھندسة الكھربائية591
محمود عبد الغني محمود خرسه20122024026الھندسة الكھربائية592
ايمن اسماعيل احمد ابو عراق20122024027الھندسة الكھربائية593
ليث  زياد عزت  النجار20122024028الھندسة الكھربائية594
حسان اسامة اسماعيل فياض20122024030الھندسة الكھربائية595
محمد  سھيل  يوسف ظاھر 20122024033الھندسة الكھربائية596
عبد هللا بالل عبدالحليم ذياب20122024034الھندسة الكھربائية597
حمزه عماد موسى الكردى20122024036الھندسة الكھربائية598
محمد يونس محمد خطيب20122024037الھندسة الكھربائية599
محمد عمر محمد البطاينه20122024039الھندسة الكھربائية600
فادي منذر يعقوب قندح20122024042الھندسة الكھربائية601
امين محمد امين الجراح20122024047الھندسة الكھربائية602
عمار معتصم صالح ابو صھيون20122024050الھندسة الكھربائية603
احمد عدنان احمد طويل20122024051الھندسة الكھربائية604
عمرو اديب زيد مسروجه20122024054الھندسة الكھربائية605
صھيب امين محمد عجلوني20122024056الھندسة الكھربائية606
محمد بسام عبدالرحمن درابسه20122024058الھندسة الكھربائية607
يوسف عبدالقادر يوسف عبدالجواد20122024060الھندسة الكھربائية608
اريج منعم سليم العيسى20122024061الھندسة الكھربائية609
حمزه خلف علي الخزاعله20122024062الھندسة الكھربائية610
اشرف محمد صدقي كيالني20122024063الھندسة الكھربائية611
يوسف رافد عباس نجم20122024064الھندسة الكھربائية612
محمد ابراھيم محمد قصاد20122024066الھندسة الكھربائية613
طالل سميح رشدي البدوي20122024067الھندسة الكھربائية614
عبدهللا حسين ابراھيم الحميدي20122024068الھندسة الكھربائية615
احمد علي حسين بني ارشيد20122024069الھندسة الكھربائية616
اسماعيل محمد جمال احمد الشيخ عمر20122024070الھندسة الكھربائية617
محمد فتحي محمد الردايدة20122024071الھندسة الكھربائية618
فادي بسام بكر قندوس20122024072الھندسة الكھربائية619
سالم تيسير  عبد العزيز  طه20122024073الھندسة الكھربائية620
سيف سعيد سليم عبد الفتاح20122024074الھندسة الكھربائية621
اياد محمد نديم عبد الكريم عميش20122024075الھندسة الكھربائية622
عبدالرحمن احمد عدلي الشنطي20122024077الھندسة الكھربائية623
محمد اسامه مصطفى عبيد20122024078الھندسة الكھربائية624
يونس عبد القادر حسن الموسى20122024079الھندسة الكھربائية625
ايھاب روحي احمد الوقفي20122024080الھندسة الكھربائية626
معتز با ابراھيم احمد ابوبكر20122024082الھندسة الكھربائية627
رعد فھمي رشيد الداود20122024086الھندسة الكھربائية628
محمود عدنان محمود السالل20122024088الھندسة الكھربائية629
بھاء الدين منذر أحمد عبيد20122024089الھندسة الكھربائية630
عالء احمد خلف ذبيان      20122024090الھندسة الكھربائية631
احمد يوسف  الشباب20122024091الھندسة الكھربائية632
ھبه محمد عيد الخطاطبه20122024094الھندسة الكھربائية633
طارق محمد وھبي سليمان20122024097الھندسة الكھربائية634
بھاء الدين محمد عبد مالك20122024098الھندسة الكھربائية635
محي الدين  محمد محي الدين المعلم20122024099الھندسة الكھربائية636
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نذير عبدهللا عصام ملكاوي20122024100الھندسة الكھربائية637
رائد فتحي مصطفى جاموس20122024101الھندسة الكھربائية638
شادي ھشام راغب سفور20122024103الھندسة الكھربائية639
اماني معاذ محمدحافظ معاذ20122024104الھندسة الكھربائية640
محمود سمير امين غانم20122024107الھندسة الكھربائية641
يوسف محمد احمد عزام20122024110الھندسة الكھربائية642
عبدهللا حمد مبارك المبارك20122024112الھندسة الكھربائية643
عبدهللا محمد احمد الدوسري20122024114الھندسة الكھربائية644
محمد معيوف داوود المحمد20122024115الھندسة الكھربائية645
حمد احمد مخلف سنجار20122024116الھندسة الكھربائية646
عبدهللا سمير غلوم معرفي20122024118الھندسة الكھربائية647
سعود مشاري عبد هللا األنصاري20122024119الھندسة الكھربائية648
حسين عبدالھادي حسن بو صفوان20122024120الھندسة الكھربائية649
احمد نذير عادل دعدع20122024121الھندسة الكھربائية650
اسالم  يوسف  سليمان  البالونه20122024122الھندسة الكھربائية651
احمد كمال محمد ابراھيم20122024123الھندسة الكھربائية652
ھاني ناصر سعد الدين كعبي20122024124الھندسة الكھربائية653
دانيه  محمد ابراھيم الدغمه20122024126الھندسة الكھربائية654
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محمد عارف احمد الرجوب20052025040الھندسة الميكانيكية5
معاذ "محمد رمزي" عبدالمجيد السيوف20060025048الھندسة الميكانيكية6
جھاد "محمد نبيل" فريد الجيوسي20060025065الھندسة الميكانيكية7
ندى سليم جروان الرجوب20060025109الھندسة الميكانيكية8
محمد ابراھيم راجح زيدان20060025142الھندسة الميكانيكية9

داود محمد داود السوالمه20060025143الھندسة الميكانيكية10
حكم وائل محمد طاھر القباني20062025064الھندسة الميكانيكية11
منصور منوشھر منصور االيراني20062025069الھندسة الميكانيكية12
سيف الدين جميل سيف الدين العقاد20062025070الھندسة الميكانيكية13
بتول سعود سالم القضاه20062025071الھندسة الميكانيكية14
نسرين حسن محمد النظامي20062025073الھندسة الميكانيكية15
معتز مصطفى محمد فريج20062025074الھندسة الميكانيكية16
خليل محمد خليل المجذوب20070025008الھندسة الميكانيكية17
فالح محمد فالح المشاقبة20070025015الھندسة الميكانيكية18
محمد ماجد محمود ابوخلف20070025020الھندسة الميكانيكية19
ھال بسام احمد الصمادي20070025037الھندسة الميكانيكية20
رامي حكمت ظريف القنه20070025071الھندسة الميكانيكية21
تامر فرحان توفيق الزعبي20070025093الھندسة الميكانيكية22
محمد اسالم عصام محمد عبابنة20070025096الھندسة الميكانيكية23
غيث محمد ابراھيم الشياب20070025101الھندسة الميكانيكية24
محمد علي محمد ابو رمان20070025111الھندسة الميكانيكية25
محمد حسين احمد الرفاعي20070025126الھندسة الميكانيكية26
ايات علي سالم القضاه20070025141الھندسة الميكانيكية27
تسنيم عبدالرؤوف خلف اسعد20070025142الھندسة الميكانيكية28
علي حسن محمود حمو20072025002الھندسة الميكانيكية29
احمد عيسى علي الحمود20072025006الھندسة الميكانيكية30
ماجد احمد صغير البياع20072025009الھندسة الميكانيكية31
زيدون خلف محمود الشناق20072025030الھندسة الميكانيكية32
الحسن ابراھيم عبد الھادي النجار20072025038الھندسة الميكانيكية33
منذر صبري عبدالعالي الحجي20072025039الھندسة الميكانيكية34
محمود يوسف محمود ابو السباع20072025072الھندسة الميكانيكية35
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انس محمود محمد بصبوص20072025075الھندسة الميكانيكية36
مشعل فوزي عقلة الضابط20072025082الھندسة الميكانيكية37
عمار يوسف سليم عبدالغني20072025085الھندسة الميكانيكية38
احمد محمود احمد ربايعه20072025086الھندسة الميكانيكية39
احمد زھير يونس ابو نادي20072025095الھندسة الميكانيكية40
محمد وحيد شالش شبير20072025097الھندسة الميكانيكية41
محمود ماجد صيتان الحوري20072025099الھندسة الميكانيكية42
عيسى كساب يوسف اندراوس20080025004الھندسة الميكانيكية43
محمد فايز حموده شعالن20080025008الھندسة الميكانيكية44
مھند محمد عبدالقادر القيام20080025013الھندسة الميكانيكية45
طارق منصور محمود السكجي20080025017الھندسة الميكانيكية46
انس امجد عياده الحداد20080025019الھندسة الميكانيكية47
مأمون عبدالعزيز محمد عبدالنبي20080025025الھندسة الميكانيكية48
شھد ماجد احمد الصالح20080025028الھندسة الميكانيكية49
حازم ارشيد محمد مستريحي20080025029الھندسة الميكانيكية50
انس محمد علي التميمي20080025032الھندسة الميكانيكية51
محمد خير صالح عبدالحميد الرماضين الحباشنة20080025034الھندسة الميكانيكية52
انس خالد حسن الشرع20080025035الھندسة الميكانيكية53
يوسف غازي عطيه شايب20080025036الھندسة الميكانيكية54
حسام عبدالقادر نظير الرملي20080025037الھندسة الميكانيكية55
محمد محمود علي كساسبه20080025040الھندسة الميكانيكية56
احمد خلف الفي الحليحل20080025042الھندسة الميكانيكية57
رنا ابراھيم يونس الزيود20080025047الھندسة الميكانيكية58
مجدالعرب احمد خليل الشمالي20080025048الھندسة الميكانيكية59
سامر محمود محمد الحجات20080025051الھندسة الميكانيكية60
لينا تيسير محمد لطايفه20080025057الھندسة الميكانيكية61
محمد نزار عبدالرؤوف علوي20080025059الھندسة الميكانيكية62
عصام احمد نومان بني خالد20080025066الھندسة الميكانيكية63
محمد حسين موسى النمر20080025067الھندسة الميكانيكية64
زيد صالح سالم قطشان20080025070الھندسة الميكانيكية65
حازم سامي حامد المعاني20080025071الھندسة الميكانيكية66
عامر محمود احمد الزعبي20080025074الھندسة الميكانيكية67
روزان ثائر محمد غرايبه20080025076الھندسة الميكانيكية68
مالك فخري علي حموري20080025079الھندسة الميكانيكية69
ممتاز شوقي ابراھيم ابادير20080025080الھندسة الميكانيكية70
مھند زكي عبد الجواد الكسواني20080025084الھندسة الميكانيكية71
محمد عبد هللا عبد الواحد مقدادي20080025085الھندسة الميكانيكية72
قصي محمد مصطفى العمري20080025086الھندسة الميكانيكية73
معتصم انور فخري صوالحة20080025087الھندسة الميكانيكية74
مصطفى عمر عبدهللا ابو فرسخ20080025088الھندسة الميكانيكية75
عبد هللا احمد عبد هللا المومني20080025091الھندسة الميكانيكية76
بالل محمود عبد هللا قرعان20080025092الھندسة الميكانيكية77
عدي بسام عبد الجواد الطيطي20080025096الھندسة الميكانيكية78
عبد هللا احمد محمد اسماعيل20080025097الھندسة الميكانيكية79
احمد سھيل احمد خمايسة20080025098الھندسة الميكانيكية80
محمود منير سليم ريس20080025099الھندسة الميكانيكية81
معتصم محمد فالح القضاه20080025100الھندسة الميكانيكية82
مجد محمود عبدهللا بني خالد20080025102الھندسة الميكانيكية83
احمد شفيق احمد عبيدات20080025103الھندسة الميكانيكية84
ليندا محمد خليل خابور20080025104الھندسة الميكانيكية85
االء حامد احمد الزغول20080025105الھندسة الميكانيكية86
زكريا محمد صالح جباعته20080025106الھندسة الميكانيكية87
احمد طارق سعيد التمام20080025108الھندسة الميكانيكية88
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نور الدين محمد حمدان الوديان20080025109الھندسة الميكانيكية89
ثامر علي صالح خصاونة20080025110الھندسة الميكانيكية90
محمد ابراھيم محمد عودة20080025111الھندسة الميكانيكية91
عائشه فھمي مصطفى محمود20080025112الھندسة الميكانيكية92
بيان فيصل احمد الرجوب20080025113الھندسة الميكانيكية93
احمد عثمان عبداللطيف فوده20080025114الھندسة الميكانيكية94
صفاء نصرهللا عليوي الزيودي20080025115الھندسة الميكانيكية95
ھديل حسين محمد االحمد20080025116الھندسة الميكانيكية96
افنان روحي خليل البھلول20080025118الھندسة الميكانيكية97
حمزه احمد محمدامين القيسي20080025119الھندسة الميكانيكية98
عدي حمزه احمد القيام20080025120الھندسة الميكانيكية99
حوران تركي ابراھيم نصار20080025121الھندسة الميكانيكية100
احمد محمد خليل مصطفى حسن20080025123الھندسة الميكانيكية101
محمود محمد منصور 20082025005الھندسة الميكانيكية102
عمرو محمد الدروبي 20082025009الھندسة الميكانيكية103
علي عمر محمد دلكي20082025010الھندسة الميكانيكية104
مجاھد علي عبدالرازق مرزوق20082025013الھندسة الميكانيكية105
خليل جالل حنا ابو خليل20082025020الھندسة الميكانيكية106
محمد فواز عزالدين مصري20082025033الھندسة الميكانيكية107
عبدهللا حسين احمد العطاس20082025035الھندسة الميكانيكية108
احمد محمود محمد سليم ابو بكر20082025043الھندسة الميكانيكية109
محمود فريد محمد القواسمه20082025051الھندسة الميكانيكية110
محمد فوزي محمود شطناوي20082025057الھندسة الميكانيكية111
محمد يوسف محمود ابو العسل20082025058الھندسة الميكانيكية112
عرار عصام موسى اندراوس20082025059الھندسة الميكانيكية113
محمد مروان صالح خلف20082025060الھندسة الميكانيكية114
فايز محمود فايز مصطفى20082025065الھندسة الميكانيكية115
محمد عمر سعيد مسعود20082025066الھندسة الميكانيكية116
زيد حسن حسن الحوثي20082025077الھندسة الميكانيكية117
فيصل حماد حسين ابو سته20082025079الھندسة الميكانيكية118
ابراھيم احمد محمد الرشيد20082025081الھندسة الميكانيكية119
احمد خالد ناجي السعافين20082025083الھندسة الميكانيكية120
ثاني عبد هللا سليم الشبول20082025084الھندسة الميكانيكية121
عبد هللا وليد عبد العزيز الشريدة20082025085الھندسة الميكانيكية122
غيث عماد سليمان عماري20082025086الھندسة الميكانيكية123
عمر عبد هللا عبد الرواشده20082025089الھندسة الميكانيكية124
محمد انور فايز الزعبي20082025092الھندسة الميكانيكية125
حمزه " محمد سامح" روحي طبيله20082025099الھندسة الميكانيكية126
خالد عبد الرزاق عبد الكريم اللبابيدي20082025101الھندسة الميكانيكية127
علي بسام موسى بيضون20082025106الھندسة الميكانيكية128
ھيثم رزق محمد مصطفى20082025110الھندسة الميكانيكية129
عباده محمد علي العمري20082025112الھندسة الميكانيكية130
عبد هللا قفطان برجس طعاني20090025002الھندسة الميكانيكية131
احمد عبد الحافظ اسماعيل عامر20090025003الھندسة الميكانيكية132
خالد عبد الحافظ اسماعيل عامر20090025004الھندسة الميكانيكية133
مجاھد محمد عبد هللا القضاه20090025007الھندسة الميكانيكية134
سيف محمد سعيد نعامنه20090025008الھندسة الميكانيكية135
رغد بھاءالدين يحي الخوالده20090025009الھندسة الميكانيكية136
زيد احمد محمد ابو الزيت20090025010الھندسة الميكانيكية137
محمد يحيى رفيق جاد هللا20090025012الھندسة الميكانيكية138
اسدالرحمن نافز فايز فرحان20090025013الھندسة الميكانيكية139
عدنان بسام محمد الشديفات20090025015الھندسة الميكانيكية140
قاسم موسى محمد المقابله20090025016الھندسة الميكانيكية141
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زياد عوني تيسير بطاينه20090025017الھندسة الميكانيكية142
شكري عاطف عوض رواشده20090025021الھندسة الميكانيكية143
يزن جمال محمد علعالي20090025022الھندسة الميكانيكية144
محمد احمد سليمان خصاونه20090025023الھندسة الميكانيكية145
حسن ناصر منصور الروسان20090025024الھندسة الميكانيكية146
شريف مفيد طالب داود20090025025الھندسة الميكانيكية147
محمود نايف محمود الوريدات20090025026الھندسة الميكانيكية148
محمد عزت جميل صالح20090025028الھندسة الميكانيكية149
االء فوزى محمد سعيد عبابنه20090025029الھندسة الميكانيكية150
سماح احمد نايف دھيمش20090025030الھندسة الميكانيكية151
حسن عبدالرحمن نواف عمري20090025031الھندسة الميكانيكية152
حسين محمد فيصل شطناوي20090025032الھندسة الميكانيكية153
فارس احمد عوض العجارمه20090025033الھندسة الميكانيكية154
سميه زيد سالمه نواصره20090025034الھندسة الميكانيكية155
موسى محمود موسى العمري20090025035الھندسة الميكانيكية156
احمد محمود عبد الرحمن عبابنه20090025037الھندسة الميكانيكية157
بدر يوسف فوزى حسين20090025039الھندسة الميكانيكية158
اسالم قاسم محمد الدرابسه20090025040الھندسة الميكانيكية159
فارس محمد عبد الكريم فوده20090025041الھندسة الميكانيكية160
عبدهللا حسين موسى النمر20090025044الھندسة الميكانيكية161
معتصم با ماجد محمود الخليل20090025045الھندسة الميكانيكية162
عالء نيازى نشات تفاحه20090025046الھندسة الميكانيكية163
حارث ابراھيم احمد حمد20090025047الھندسة الميكانيكية164
عروه محمد مصطفى المفلح20090025051الھندسة الميكانيكية165
سامر ھزاع احمد نوفل20090025053الھندسة الميكانيكية166
ضياء الدين غسان ايوب الفاخوري20090025054الھندسة الميكانيكية167
خالد محمد خالد عبيدات20090025057الھندسة الميكانيكية168
جواد سليمان عبد هللا ورور20090025058الھندسة الميكانيكية169
طارق فيصل محمد طبيله20090025060الھندسة الميكانيكية170
وسيم حيدر محمد شريف حسين20090025061الھندسة الميكانيكية171
ياسر عبد هللا موسى القيسي20090025062الھندسة الميكانيكية172
محمد احمد طالب خريس20090025063الھندسة الميكانيكية173
مصطفى بسام مصطفى رزيه20090025064الھندسة الميكانيكية174
احمد ناصر سليمان السرحان20090025067الھندسة الميكانيكية175
عبد اللطيف وضاح محمد الخماش20090025069الھندسة الميكانيكية176
خميس مروان خميس محيسن20090025070الھندسة الميكانيكية177
محمود ذياب محمد فرحات20090025071الھندسة الميكانيكية178
سائد معين توفيق بدر20090025079الھندسة الميكانيكية179
عدي حسين سالم العموش20090025080الھندسة الميكانيكية180
مؤمن محمد تميم محمد20090025084الھندسة الميكانيكية181
اليسع محمد احمد الغرايبه20090025085الھندسة الميكانيكية182
محمد سالمه حسين ابو العدس20090025086الھندسة الميكانيكية183
عاصم سامي سليمان اللحام20090025087الھندسة الميكانيكية184
مالك عدنان نجيب خضر20090025088الھندسة الميكانيكية185
احمد عماد احمد خدرج20090025089الھندسة الميكانيكية186
فتحي محمد فتحي الطوابيني20090025090الھندسة الميكانيكية187
زيدون محمود فھد العدوان20090025091الھندسة الميكانيكية188
احمد عصام حمد ابوخضر20090025093الھندسة الميكانيكية189
احمد ابراھيم محمد العلي20090025094الھندسة الميكانيكية190
عدي موسى محمد خمايسه20090025095الھندسة الميكانيكية191
عبد العزيز محمد عبدالعزيز عفان20090025096الھندسة الميكانيكية192
يوسف اسماعيل فالح خريس20090025097الھندسة الميكانيكية193
حسن ابراھيم حسن المنيص20090025099الھندسة الميكانيكية194
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احمد ابراھيم عقيل الجمعان20090025100الھندسة الميكانيكية195
سامر عبدالمھدي محمد عبدالرحمن20090025101الھندسة الميكانيكية196
رائد محمد سعيد طالب الشطناوي20090025105الھندسة الميكانيكية197
محمود بسام احمد عتوم20090025106الھندسة الميكانيكية198
عروه محمد عدنان احمد بني عيسى20090025111الھندسة الميكانيكية199
قاسم محمد احمد الحمد20090025113الھندسة الميكانيكية200
عدي موفق احمد فندي20090025114الھندسة الميكانيكية201
عمار رائد توفيق البيروتي20090025115الھندسة الميكانيكية202
محمد فتحي محمد الزغول20090025116الھندسة الميكانيكية203
احمد عاطف محمد العمري20090025117الھندسة الميكانيكية204
احمد طاھر ھاني االسعد20090025118الھندسة الميكانيكية205
رائد منور نھار الحموري20090025119الھندسة الميكانيكية206
عيسى علي عيسى العناقرة20090025120الھندسة الميكانيكية207
قصي عيسى صالح وديان20090025121الھندسة الميكانيكية208
احمد حسين علي بني فواز20090025122الھندسة الميكانيكية209
عبد هللا محمد زياد عبد الرحيم الزغول20090025123الھندسة الميكانيكية210
محمد منذر صالح الشرمان20090025124الھندسة الميكانيكية211
عدي حمد احمود السعيدين20090025125الھندسة الميكانيكية212
ليث زايد ابراھيم بني عطا20090025126الھندسة الميكانيكية213
عدي خالد "محمدرشاد" الشبول20090025127الھندسة الميكانيكية214
عبدهللا قسيم طايل جباعته20090025128الھندسة الميكانيكية215
محمد موسى خالد العجلوني20090025129الھندسة الميكانيكية216
صدام احمد محمد العلي20090025130الھندسة الميكانيكية217
أرقم يحيى أحمد الرشدان20090025131الھندسة الميكانيكية218
عبدهللا صالح علي التميمي20090025132الھندسة الميكانيكية219
محمد محمود عبدالرحيم بن طريف20090025133الھندسة الميكانيكية220
سامي سمير حسني محمد20090025134الھندسة الميكانيكية221
نورس علي حسين بني ياسين20090025135الھندسة الميكانيكية222
اياس محمد سعيد نوفان عبيدات20090025136الھندسة الميكانيكية223
خالد اياد خالد ايوب20092025001الھندسة الميكانيكية224
طارق نبيل توفيق دبابنه20092025003الھندسة الميكانيكية225
محمد بسام عزت ابوشھاب20092025007الھندسة الميكانيكية226
سعيد عماد الدين سعيد فريج20092025009الھندسة الميكانيكية227
احمد عمر علي الشامي20092025013الھندسة الميكانيكية228
عبد الرحمن عمر ابراھيم كنعان20092025014الھندسة الميكانيكية229
مصعب محمد رسول كسيبي20092025018الھندسة الميكانيكية230
عمر عبد هللا محمد الزعبي20092025026الھندسة الميكانيكية231
جميل سمير جميل ابو الھيجاء20092025035الھندسة الميكانيكية232
عادل راجح سليم القاسم20092025036الھندسة الميكانيكية233
رعد جميل فؤاد عيلبوني20092025043الھندسة الميكانيكية234
ھيثم عبد السالم محمد سعيد العجلوني20092025045الھندسة الميكانيكية235
خالد جالل يوسف ھندي20092025047الھندسة الميكانيكية236
محمد طارق داود محمد عودة20092025056الھندسة الميكانيكية237
قيس محمد زيد الحناوي20092025058الھندسة الميكانيكية238
العابد عواد صابر عالن20092025059الھندسة الميكانيكية239
زياد محمد عبد هللا الشرع20092025060الھندسة الميكانيكية240
داني فؤاد يوسف قاقيش20092025061الھندسة الميكانيكية241
سالم فياض سالم المشاقبه20092025062الھندسة الميكانيكية242
انس محمود صالح عالونه20092025063الھندسة الميكانيكية243
سليمان حمود سليمان المشاقبة20092025064الھندسة الميكانيكية244
احمد عقل محمد الخواجة20092025065الھندسة الميكانيكية245
محمود وليد مصطفى العمري20092025066الھندسة الميكانيكية246
عمر محمد سليمان الشرمان20092025072الھندسة الميكانيكية247
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احمد صبري احمد حسين20092025073الھندسة الميكانيكية248
محمد احمد ابراھيم الطرطور20092025075الھندسة الميكانيكية249
عبد هللا عمر محمد قدورة20092025076الھندسة الميكانيكية250
طارق نظمي عبد الكريم الزيناتي20092025078الھندسة الميكانيكية251
عبد هللا عزت احمد الكردي20092025080الھندسة الميكانيكية252
صالح خضر صالح النمري20092025081الھندسة الميكانيكية253
سند محمد محمود ابو الھيجاء20092025082الھندسة الميكانيكية254
حسام يحيى فرج المطيري20092025083الھندسة الميكانيكية255
وسيم محمد فتحي عبد الرحمن المصري20092025085الھندسة الميكانيكية256
احمد محمود فھد عوض20092025086الھندسة الميكانيكية257
علي ھشام فرج 20092025087الھندسة الميكانيكية258
عماد خيري عزات ابو بكر20092025090الھندسة الميكانيكية259
ربيع نصر احمد الذيابات20092025091الھندسة الميكانيكية260
محمد عدنان فريد الفندي20092025092الھندسة الميكانيكية261
علي قاسم علي الدردور20092025094الھندسة الميكانيكية262
احمد نبيل نمر اشتيه20092025095الھندسة الميكانيكية263
ايوب عبد الرحيم عبد هللا مستاكو20092025096الھندسة الميكانيكية264
حاكم محمد حسن العزام20092025097الھندسة الميكانيكية265
محمد علي عبدالرحمن جرادات20100025002الھندسة الميكانيكية266
خالد علي احمد الزعبي20100025005الھندسة الميكانيكية267
احمد ابراھيم احمد دواھده20100025006الھندسة الميكانيكية268
فادي فؤاد سليم بھو20100025007الھندسة الميكانيكية269
ازھار ريحان حسين نوافله20100025008الھندسة الميكانيكية270
ليث اياد محمود عبيدات20100025010الھندسة الميكانيكية271
مؤنس ھاني يعقوب السيد احمد20100025011الھندسة الميكانيكية272
محمد عبدالباقي محمد البخاري20100025012الھندسة الميكانيكية273
سيف محمد شھاب الحمد20100025013الھندسة الميكانيكية274
عالء محمود محمد درادكه20100025014الھندسة الميكانيكية275
اشرف محمد سليم دواغره20100025015الھندسة الميكانيكية276
محمد صادق صالح الخليفات20100025016الھندسة الميكانيكية277
ساره احمد سعيد اليافاوى20100025018الھندسة الميكانيكية278
ايھاب عصام صالح جرادات20100025019الھندسة الميكانيكية279
احمد علي محمد ابورمان20100025022الھندسة الميكانيكية280
مي سمير حسن القضاه20100025023الھندسة الميكانيكية281
منصور نصر موسى منصور20100025024الھندسة الميكانيكية282
احمد رائد محمد الغرايبه20100025025الھندسة الميكانيكية283
اسيل عمران خليل خليل20100025026الھندسة الميكانيكية284
محمد عمار عبدالكريم ابوبكر20100025027الھندسة الميكانيكية285
اخالص اكرم احمد العرايضه20100025028الھندسة الميكانيكية286
يوسف احمد مصطفى جابر20100025029الھندسة الميكانيكية287
اشرف زھير محمود كيوان20100025030الھندسة الميكانيكية288
محمد نصر شفيق بطاينه20100025031الھندسة الميكانيكية289
وجدي ابراھيم تحسين جري20100025032الھندسة الميكانيكية290
حنين احمد خضر قرباع20100025033الھندسة الميكانيكية291
امير محمد علي حسني تقي الدين20100025036الھندسة الميكانيكية292
احمد فايز سمرين الخليل20100025038الھندسة الميكانيكية293
المعتز با روحي علي الغرباوى20100025039الھندسة الميكانيكية294
حنين سميح محمد شاويش20100025040الھندسة الميكانيكية295
حمد محمد حمد الطالفيح20100025041الھندسة الميكانيكية296
محمد خليل حسن توبه20100025043الھندسة الميكانيكية297
أنس عمر تكروري اللويسي20100025047الھندسة الميكانيكية298
يمان محمد علي ياسين مناصره20100025048الھندسة الميكانيكية299
بيان محمود فالح بطاينه20100025049الھندسة الميكانيكية300
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انس محمد مفلح الدالبيح20100025050الھندسة الميكانيكية301
عدي حسن محمد الشيوخ20100025052الھندسة الميكانيكية302
عبدالرحيم محمد عبدالعفو صقر20100025054الھندسة الميكانيكية303
حنين معزوز جمال يوسف20100025058الھندسة الميكانيكية304
عمر صالح غالب الدھني20100025060الھندسة الميكانيكية305
محمد ماجد حسن يونس20100025061الھندسة الميكانيكية306
نائل مازن عبدهللا ابوالتين20100025065الھندسة الميكانيكية307
ماھر عبدالمجيد شعبان القصراوي20100025066الھندسة الميكانيكية308
محمد يوسف صالح جابر20100025067الھندسة الميكانيكية309
يوسف محمود احمد الزعبي20100025068الھندسة الميكانيكية310
جميل راضي جميل جاسر20100025071الھندسة الميكانيكية311
محمد فؤاد عارف الطراونه20100025074الھندسة الميكانيكية312
ايھاب اسماعيل عبدالحميد الخطيب20100025075الھندسة الميكانيكية313
عمرو محمد عبد النبي المغايره20100025076الھندسة الميكانيكية314
معاذ احمد محمود المخادمه20100025078الھندسة الميكانيكية315
انس عبدالقادر عبدهللا الشرمان20100025079الھندسة الميكانيكية316
يوسف جمال يوسف عكور20100025080الھندسة الميكانيكية317
محمود ياسين محمود اعريبه20100025081الھندسة الميكانيكية318
وائل فادى عطاهللا المصرى20100025082الھندسة الميكانيكية319
راما يحيى علي القرعان20100025084الھندسة الميكانيكية320
شھاب محمد عبد الغني الجيوسي20100025085الھندسة الميكانيكية321
ھشام سليمان عيسى طاشمان20100025086الھندسة الميكانيكية322
قصي محمد محمود الصياح20100025089الھندسة الميكانيكية323
شادي حمد سعيد خلف20100025091الھندسة الميكانيكية324
معتز محمد بركات فقيه20100025093الھندسة الميكانيكية325
جاسم محمد مصطفى الخصاونه20100025094الھندسة الميكانيكية326
محمد خالد محمد الصبيح20100025095الھندسة الميكانيكية327
عبدالرحمن سليمان ابراھيم اربيع20100025096الھندسة الميكانيكية328
خيري احمد محمود الجبالي20100025097الھندسة الميكانيكية329
وائل نضال احمد بني حمود20100025098الھندسة الميكانيكية330
محمد بدر مرعي التميمي20100025099الھندسة الميكانيكية331
عمار يوسف ماجد العيطان20100025100الھندسة الميكانيكية332
عمر ابراھيم فاضل الزعبي20100025101الھندسة الميكانيكية333
اياب احمد خليفه الدلوع20100025102الھندسة الميكانيكية334
عبدهللا احمد ابراھيم الھالالت20100025103الھندسة الميكانيكية335
محمد علي مبارك عصبان20100025104الھندسة الميكانيكية336
علي حمدان محمد االبراھيم20100025105الھندسة الميكانيكية337
حسين محمد سالم عبيدات20100025106الھندسة الميكانيكية338
عالء علي محمود الدواغره20100025107الھندسة الميكانيكية339
يزن قاسم سالم الروسان20100025108الھندسة الميكانيكية340
منير احمد محمد سنقر20100025109الھندسة الميكانيكية341
يزن جاھد كامل خلف20100025110الھندسة الميكانيكية342
عبدهللا محمد مصطفى ابوغوش20100025111الھندسة الميكانيكية343
اسيل منيزل مفلح الطحاينه20100025112الھندسة الميكانيكية344
محمد حسن احمد الحاج حسن20100025113الھندسة الميكانيكية345
عمر خالد موسى ابو مراد20100025114الھندسة الميكانيكية346
فواز علي فواز فوزي سلمى20102025002الھندسة الميكانيكية347
محمد مصطفى احمد ابو زيد20102025005الھندسة الميكانيكية348
محمد حسين احمد الصياح20102025006الھندسة الميكانيكية349
احمد عنان احمد قاسم20102025009الھندسة الميكانيكية350
عبد الرزاق ماجد عبد الرزاق العوامله20102025010الھندسة الميكانيكية351
محمد حسن محمد سعيد ابوسيف20102025011الھندسة الميكانيكية352
خالد خير محمد خضر ابو نبھان20102025012الھندسة الميكانيكية353
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احمد عبد الرزاق امين الخطيب20102025018الھندسة الميكانيكية354
حسام خالد زيدان الجمل20102025019الھندسة الميكانيكية355
احمد سامر نظمي جبر20102025023الھندسة الميكانيكية356
صالح الدين ھيثم صالح الدين حجازي كيالني20102025025الھندسة الميكانيكية357
ادھم منير عاشور الخضري20102025027الھندسة الميكانيكية358
عالء ھاني عبد اللطيف العكر20102025028الھندسة الميكانيكية359
ليث زياد عبدهللا البندك20102025030الھندسة الميكانيكية360
عبدالرحمن عبداللطيف محمد الناصر20102025035الھندسة الميكانيكية361
الحارث زيد صالح الكايد20102025037الھندسة الميكانيكية362
ابراھيم محمد عيسى خميس20102025039الھندسة الميكانيكية363
اسالم فھمي محمد عبيدات20102025045الھندسة الميكانيكية364
خالد ھشام احمد ابو لبدة20102025046الھندسة الميكانيكية365
انس عمر عبدهللا منايصه20102025047الھندسة الميكانيكية366
عمر محمود خالد احمد قصص20102025049الھندسة الميكانيكية367
قيس وائل رشاد ابوھيكل20102025051الھندسة الميكانيكية368
اميمه صالح عبدالقادر القصعنيه20102025052الھندسة الميكانيكية369
محمد فيصل خالد حايك20102025053الھندسة الميكانيكية370
خالد سعيد يوسف قنانبه20102025054الھندسة الميكانيكية371
ابراھيم علي محمد البواعنه20102025056الھندسة الميكانيكية372
حمزه اسامه احمد عقيالن20102025057الھندسة الميكانيكية373
احمد نزار موسى درنه20102025059الھندسة الميكانيكية374
احمد عبد الرزاق صالح العجلوني20102025060الھندسة الميكانيكية375
عبدالجابر صالح عبدالجابر لھلوب20102025061الھندسة الميكانيكية376
محمود ياسين محمود سليم20102025063الھندسة الميكانيكية377
عالء عادل علي الشبول20102025066الھندسة الميكانيكية378
جبر جمال جبر الحاج محمود20102025067الھندسة الميكانيكية379
محمد حسين خليل عبيدات20102025068الھندسة الميكانيكية380
محمد نايف محمد الفقھاء20102025070الھندسة الميكانيكية381
وليد محمد زكي الخطيب20102025072الھندسة الميكانيكية382
مروان ابراھيم فرحان عبد العزيز20102025075الھندسة الميكانيكية383
غيث محمود حسني الشقاح20102025077الھندسة الميكانيكية384
سامي محمد احمد القاسم20102025079الھندسة الميكانيكية385
انس عزام قاسم الكايد20102025084الھندسة الميكانيكية386
موسى عادل موسى عواد20102025085الھندسة الميكانيكية387
عبد الھادي عدنان عبد الحميد شكوكاني20102025086الھندسة الميكانيكية388
عدي احمد عبد الرحمن ملكاوي20102025087الھندسة الميكانيكية389
حسام سھيل ابراھيم عصفور20102025088الھندسة الميكانيكية390
محمد احمد حسني نوار20102025090الھندسة الميكانيكية391
وحيد ھاني وحيد الطرزي20102025091الھندسة الميكانيكية392
زيد عبدالوھاب خلف  20102025094الھندسة الميكانيكية393
علي عماد علي مسعود20102025095الھندسة الميكانيكية394
ابو بكر سالم صالح باسھل20102025097الھندسة الميكانيكية395
مالك امين احمد ابو سلطانه20102025098الھندسة الميكانيكية396
محمد ابراھيم تركي التركي20102025100الھندسة الميكانيكية397
زيد بنان اسعيد عراقي20102025102الھندسة الميكانيكية398
عماد نبيل عبدو الدبس20102025103الھندسة الميكانيكية399
ايھم سعد علي بطاينه20102025106الھندسة الميكانيكية400
عبدهللا احميدان شعت شعت20102025108الھندسة الميكانيكية401
قيس صالح قاسم ابوالرب20102025109الھندسة الميكانيكية402
سليمان محمد سليمان ابو رمان20102025110الھندسة الميكانيكية403
اكرم حسام عصام اللبابيدي20102025111الھندسة الميكانيكية404
محمد احمد عطيه حمايده20102025112الھندسة الميكانيكية405
عبدالرحمن رأفت خليل ابو قرن20102025113الھندسة الميكانيكية406
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محمود غازي محمد سعيد عبابنه20102025114الھندسة الميكانيكية407
احمد يوسف جابر حسين20102025115الھندسة الميكانيكية408
مصطفى ابراھيم شريف ابوالھيجاء20102025117الھندسة الميكانيكية409
راكان محمد محمد روحي مھيار20102025118الھندسة الميكانيكية410
عميد كمال موسى عازر20110025002الھندسة الميكانيكية411
محمد احمد محمد أبوالحم20110025003الھندسة الميكانيكية412
محمد تيسير محمد ياسين20110025004الھندسة الميكانيكية413
معاذ تيسير محمد ياسين20110025005الھندسة الميكانيكية414
نجم الدين عبدهللا مصلح سويدات20110025006الھندسة الميكانيكية415
سليمان اكرم سليمان الزعبي20110025009الھندسة الميكانيكية416
اياد خالد احمد الصمادي20110025010الھندسة الميكانيكية417
ندى فارس يوسف الذيب20110025012الھندسة الميكانيكية418
عبيده حسين محمد غرايبه20110025013الھندسة الميكانيكية419
فؤاد سمير فؤاد عيلبوني20110025014الھندسة الميكانيكية420
خليل فايز عبدهللا ابوزرقه20110025017الھندسة الميكانيكية421
سلمان محمد خليل ھيالت20110025020الھندسة الميكانيكية422
زھور يحيى احمد السويطي20110025022الھندسة الميكانيكية423
حسام عبدالناصر شالش خفاجه20110025023الھندسة الميكانيكية424
محمود محمد اسعد مصلح20110025024الھندسة الميكانيكية425
مالك علي احمد عواشره20110025025الھندسة الميكانيكية426
عبدهللا احمد عبداللطيف غطاشه20110025028الھندسة الميكانيكية427
عبدهللا عبدالرؤوف عبدهللا عبيدات20110025030الھندسة الميكانيكية428
عبدالرحمن محمد حسن بني عيسى20110025031الھندسة الميكانيكية429
محمد اسالم صالح محمد دحدوالن20110025032الھندسة الميكانيكية430
مازن حسن احمد الصمادى20110025033الھندسة الميكانيكية431
سامر عبدهللا طاھر السعدي20110025035الھندسة الميكانيكية432
عون خليل رحال التليالن20110025036الھندسة الميكانيكية433
مؤمن يوسف علي العزام20110025040الھندسة الميكانيكية434
محمود المأمون محمد قدور20110025043الھندسة الميكانيكية435
محمد احمد محمد القضاه20110025044الھندسة الميكانيكية436
اسامه محمد احمد الحياصات20110025045الھندسة الميكانيكية437
طارق زياد حافظ طاھات20110025047الھندسة الميكانيكية438
محمد ابراھيم احمد الردايده20110025048الھندسة الميكانيكية439
احمد فھد احمد الرشدان20110025049الھندسة الميكانيكية440
حسام بشير نصرى الكايد20110025051الھندسة الميكانيكية441
قاسم أمين محمد أبو محمد20110025052الھندسة الميكانيكية442
ايھاب احمد محمود شحاده20110025053الھندسة الميكانيكية443
ساجدة محمد حسين حجازي20110025055الھندسة الميكانيكية444
افنان خالد محمد حسين20110025056الھندسة الميكانيكية445
يزن سالمه موسى ابوشھاب20110025057الھندسة الميكانيكية446
ھاشم عبدهللا محمود العسكر20110025058الھندسة الميكانيكية447
عمر احمد عباس نمر20110025059الھندسة الميكانيكية448
حمزة نايف محمود الحسبان20110025060الھندسة الميكانيكية449
احمد محمود قاسم شحرور20110025061الھندسة الميكانيكية450
اسالم عماد خالد الھاللي20110025062الھندسة الميكانيكية451
ينال ملھم عيسى حداد20110025063الھندسة الميكانيكية452
مصطفى محمد احمد الملكاوي20110025064الھندسة الميكانيكية453
منال محمود ابراھيم الحسنات20110025067الھندسة الميكانيكية454
محمد سماك حسين زبن20110025068الھندسة الميكانيكية455
ابراھيم نضال ابراھيم الحوراني20110025070الھندسة الميكانيكية456
عيسى امين علي الشيخ20110025071الھندسة الميكانيكية457
محمد يوسف عبدالفتاح الدوس20110025073الھندسة الميكانيكية458
ابراھيم حيدر محمد أبوسته20110025077الھندسة الميكانيكية459
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احمد محمد محسن خشان20110025082الھندسة الميكانيكية460
عبدالرحمن حسام احمد ابو الھيجا20110025086الھندسة الميكانيكية461
جواد مجدي خالد الصادق20110025087الھندسة الميكانيكية462
خالد جمال أنور المنير20110025089الھندسة الميكانيكية463
نورس ھايل خلف الصمادي20110025090الھندسة الميكانيكية464
عماد علي نافع مدلل20110025092الھندسة الميكانيكية465
امير سعيد سعيد بافياض20110025094الھندسة الميكانيكية466
حسين فاكر حسين الدراغمه20110025096الھندسة الميكانيكية467
ضرار احمد ماجد العيطان20110025098الھندسة الميكانيكية468
رامي محمد علي خليل20110025099الھندسة الميكانيكية469
محمد عبدالعزيز مصطفى جرادات20110025101الھندسة الميكانيكية470
معاوية "محمد جميل" عوض  سمارة20110025102الھندسة الميكانيكية471
وھيب احمد صالح العماري20110025103الھندسة الميكانيكية472
يزيد محمد فخري بني سليم20110025104الھندسة الميكانيكية473
حسام محمد صالح أبوعلي20110025105الھندسة الميكانيكية474
احمد بسام احمد الخطيب20110025106الھندسة الميكانيكية475
اوس عمر صالح الزعبي20110025107الھندسة الميكانيكية476
بالل فكري شكري المھتدي20110025108الھندسة الميكانيكية477
انس محمد حسين الشويات20110025109الھندسة الميكانيكية478
ايھاب يوسف محمد بني عيسى20110025110الھندسة الميكانيكية479
خالد اسامه خالد حنتش20110025111الھندسة الميكانيكية480
محمد عبد العزيز حسين بني حمد20110025112الھندسة الميكانيكية481
اشرف نصر الدين عزمي جوده20110025113الھندسة الميكانيكية482
عمر محمد عبدالمجيد العبابنه20110025114الھندسة الميكانيكية483
عيسى عبدالناصر محمد المصري20110025115الھندسة الميكانيكية484
احمد محمد علي المومني20110025116الھندسة الميكانيكية485
اسامه سامح محمد جويعد20110025117الھندسة الميكانيكية486
محمد محمود سليمان سليمان20110025118الھندسة الميكانيكية487
نبيل صالح عبدهللا درادكه20110025119الھندسة الميكانيكية488
محمد نزيه حسين الخطيب20110025120الھندسة الميكانيكية489
علي احمد عبد الرحمن مكاحله20110025122الھندسة الميكانيكية490
سامي محمد شفيق ديب ابوالھيجاء20110025123الھندسة الميكانيكية491
عمرو سھيل محمود كيوان20110025124الھندسة الميكانيكية492
محمد ھاني احمد الربيع20110025125الھندسة الميكانيكية493
احمد نضال محمد دردور20110025126الھندسة الميكانيكية494
جعفر تيسير احمد بدور20110025127الھندسة الميكانيكية495
سري صبحي ياسر الصرايره20110025128الھندسة الميكانيكية496
محمد ابراھيم عبدالرحمن نوري20112025001الھندسة الميكانيكية497
أسامة نعمان إبراھيم عمران20112025004الھندسة الميكانيكية498
سامر محمد عبدالجابر بصالت20112025006الھندسة الميكانيكية499
محمد عبدهللا عبود الخيل20112025007الھندسة الميكانيكية500
محمد رياض محمد حنبلي20112025009الھندسة الميكانيكية501
بالل أيمن سليمان األغا20112025013الھندسة الميكانيكية502
عامر حسن محمود حمو20112025014الھندسة الميكانيكية503
عمران سعيد مصطفى مرتجى20112025015الھندسة الميكانيكية504
يوسف نبيل سعيد الربيعي20112025016الھندسة الميكانيكية505
توفيق اكرم توفيق الشديدي20112025017الھندسة الميكانيكية506
محمد مضر ملھم محمد الرواس20112025019الھندسة الميكانيكية507
اسامه محمد محمود الشريده20112025023الھندسة الميكانيكية508
مصطفى مجدي مصطفى عالونة20112025024الھندسة الميكانيكية509
ثائر عبدالرحمن مصطفى موسى20112025025الھندسة الميكانيكية510
احمد سعيد عمر باسليمان20112025029الھندسة الميكانيكية511
يوسف نضال حسين الشريف20112025031الھندسة الميكانيكية512
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بشر احمد محمد الحموي20112025033الھندسة الميكانيكية513
مالك محمود محمد شكارنه20112025034الھندسة الميكانيكية514
ھاشم محمد عبد اللطيف عتيلي20112025038الھندسة الميكانيكية515
رامي نبيل مصطفى خنفر20112025042الھندسة الميكانيكية516
خالد ھشام امين البرقاوي20112025043الھندسة الميكانيكية517
محمد عزمي محمود عبوشي20112025045الھندسة الميكانيكية518
عمر مھند محمد شريف بطاينه20112025046الھندسة الميكانيكية519
معن امجد ناصر العبيدهللا20112025047الھندسة الميكانيكية520
ھشام عمر ھشام العسلي20112025050الھندسة الميكانيكية521
حازم محمد دروبي كنعان20112025051الھندسة الميكانيكية522
غيث صالح الدين صالح الروسان20112025052الھندسة الميكانيكية523
سيف مھند عصام حماد20112025057الھندسة الميكانيكية524
محمد عبد الرحمن عزت العزيزي20112025060الھندسة الميكانيكية525
سائد اياد نجيب طعمه20112025061الھندسة الميكانيكية526
حاتم محمود عبد داوود20112025067الھندسة الميكانيكية527
انس تيسير علي ابو صباح20112025068الھندسة الميكانيكية528
عمار ابراھيم محمد الرواشده20112025071الھندسة الميكانيكية529
عبد هللا سعد محمد بوفطيم20112025073الھندسة الميكانيكية530
بالل نضال محمد فرحات20112025074الھندسة الميكانيكية531
بھاء ابراھيم يوسف مطالقة20112025075الھندسة الميكانيكية532
احمد محمد عبد العزيز أبو حميد20112025077الھندسة الميكانيكية533
يزن رامي فائق ابو عوده20112025078الھندسة الميكانيكية534
عبد الرحمن علي محسن االخرس20112025080الھندسة الميكانيكية535
اسامه مطيع فھد عبد الحافظ20112025084الھندسة الميكانيكية536
بالل ماجد محمد العواوده20112025086الھندسة الميكانيكية537
اياد عدنان صيتان معايعه20112025087الھندسة الميكانيكية538
خالد صالح عبد الجابر لھلوب20112025088الھندسة الميكانيكية539
احمد حسن خيرهللا مناسترلي20112025089الھندسة الميكانيكية540
محمد محسن ناصر المصطفى20112025090الھندسة الميكانيكية541
عبدهللا خالد حسين كنعان20112025091الھندسة الميكانيكية542
عبدالرحمن محمد عادل الخطيب20112025092الھندسة الميكانيكية543
علي طارق عبد هللا عياصره20112025093الھندسة الميكانيكية544
مصطفى محمد فواز كناكري20112025095الھندسة الميكانيكية545
مؤمن اموفق صالح العياد20112025096الھندسة الميكانيكية546
علي راضي محمد ھياجنه20112025100الھندسة الميكانيكية547
ابراھيم احمد ابراھيم موسى20112025102الھندسة الميكانيكية548
محمد بشار محمد بسام محمد ماجد الخطيب20112025103الھندسة الميكانيكية549
محمد رسمي خليل قاعود20112025104الھندسة الميكانيكية550
صفوان ادھم رسول التركماني20112025105الھندسة الميكانيكية551
إبراھيم  مصطفى  سعيد عكاش20112025106الھندسة الميكانيكية552
عبدالرحمن عبداالله محمد بحالق20112025107الھندسة الميكانيكية553
محمد رامي حمو محمد توتنان20112025108الھندسة الميكانيكية554
احمد  مصدق محمود بريه20112025109الھندسة الميكانيكية555
سفيان محمد عبده الخزاعله20112025110الھندسة الميكانيكية556
محمد محمد غياث محمود سردست20112025112الھندسة الميكانيكية557
طارق محمد عبدالرحمن رواشدة20112025113الھندسة الميكانيكية558
يحي خالد يحي العرمزه20112025114الھندسة الميكانيكية559
حذيفه عبد المجيد صبحي السليمان20112025116الھندسة الميكانيكية560
محمود عبدالعزيز اسعد الداود20112025118الھندسة الميكانيكية561
ياسر علي محمود السباح20112025119الھندسة الميكانيكية562
بشار عمر طالب الحطاب20112025120الھندسة الميكانيكية563
محمد عزام محمود الفي20112025121الھندسة الميكانيكية564
محمد معتز سمير عبدالقادر يونس20112025123الھندسة الميكانيكية565



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

يحيى  رياض  محمود  يحيى 20112025126الھندسة الميكانيكية566
جميل ظافر جميل شحادة20112025127الھندسة الميكانيكية567
أنس نعمان حسين زريقي20112025128الھندسة الميكانيكية568
محمد عصام سليمان مصطفى20112025129الھندسة الميكانيكية569
انس احمد صالح ابو جلبان20112025130الھندسة الميكانيكية570
مؤيد ايمن يوسف الرفاعي20112025132الھندسة الميكانيكية571
علي حسن خلف الخزاعله20112025133الھندسة الميكانيكية572
عبدهللا فواز نمر قبيعه20112025134الھندسة الميكانيكية573
علي منصور صالح سالط20112025135الھندسة الميكانيكية574
ياسر خليل شريف أبوالھيجاء20112025136الھندسة الميكانيكية575
عبد الرحمن محمود عامر ھديب20112025137الھندسة الميكانيكية576
محمد احمد محمد  الشقران20112025139الھندسة الميكانيكية577
حمزة ھشام صالح القاضي20112025140الھندسة الميكانيكية578
احمد  احسان محمد تحبسم20112025142الھندسة الميكانيكية579
مصطفى خميس مصطفى حسونه20112025143الھندسة الميكانيكية580
عامر أحمد بخيت موسى20112025144الھندسة الميكانيكية581
ابراھيم ھاني حسين السيالوي20112025145الھندسة الميكانيكية582
عبيده بشار عبد الخالق جبعي20112025146الھندسة الميكانيكية583
محمد عمر محمد الذيابات20112025147الھندسة الميكانيكية584
اشرف يوسف محمد حداد20112025148الھندسة الميكانيكية585
غيث محمد ھشام حمدان المومني20112025149الھندسة الميكانيكية586
حسام الدين مھند محمد الكال لده20112025150الھندسة الميكانيكية587
عبدالرحمن مصطفى احمد ابودية20112025151الھندسة الميكانيكية588
خالد بسام صبرى الدويك20112025153الھندسة الميكانيكية589
اسيد زكريا احمد ربابعه20112025154الھندسة الميكانيكية590
فادي حابس محمد البطاينه20112025155الھندسة الميكانيكية591
راشد ذياب محمد النزال20112025156الھندسة الميكانيكية592
محمد سلطان احمد البشابشه20112025157الھندسة الميكانيكية593
محمد ياسين محمد بلقاسم20112025158الھندسة الميكانيكية594
شكري غازى محمود رضوان20112025159الھندسة الميكانيكية595
حسان عبدالرحمن صحن الشريده20112025160الھندسة الميكانيكية596
أحمد زھير محمد رأفت إدريس20112025161الھندسة الميكانيكية597
عمر سمير رشيد حرز هللا20112025162الھندسة الميكانيكية598
مزيد عيسى مزيد االزرعي20112025163الھندسة الميكانيكية599
ايوب منير جمعه المحضي     20120025001الھندسة الميكانيكية600
عمر نادر محمد الصغير     20120025002الھندسة الميكانيكية601
عدنان اسماعيل حسن أبوارشيد    20120025004الھندسة الميكانيكية602
طاھر عبدهللا محمد دلوع     20120025005الھندسة الميكانيكية603
محمد عماد محمد الخرابشه     20120025006الھندسة الميكانيكية604
احمد عبدالمھدي محمد المصري20120025007الھندسة الميكانيكية605
جورج منذر عيسى قندح20120025009الھندسة الميكانيكية606
احمد عادل محمد الحسنات     20120025010الھندسة الميكانيكية607
انس شوقي فارس النمر      20120025011الھندسة الميكانيكية608
جعفر علي حمد ابوبدير     20120025013الھندسة الميكانيكية609
مجد عبد الرؤوف احمد درويش20120025014الھندسة الميكانيكية610
كمال مروان ابراھيم الزعبي    20120025016الھندسة الميكانيكية611
محمد زياد محمد صبحي يوسف    20120025017الھندسة الميكانيكية612
خالد فيصل فليح الرواشده     20120025018الھندسة الميكانيكية613
طارق نظمي عيسى أبولبده     20120025019الھندسة الميكانيكية614
عمر ابراھيم فارس الصرايره    20120025020الھندسة الميكانيكية615
عالء خلدون ھاشم المارديني    20120025021الھندسة الميكانيكية616
محمد سمير صابر سويدان     20120025022الھندسة الميكانيكية617
ساره لويزا محمد نايف الحسين    20120025023الھندسة الميكانيكية618



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

ابراھيم عبدهللا احمد السقار    20120025024الھندسة الميكانيكية619
عالء احمد عبدالرحمن الطبيشات20120025025الھندسة الميكانيكية620
ايھاب عمر تكرورى أحمد     20120025026الھندسة الميكانيكية621
صھيب مرتضى محمد يونس زيتون    20120025027الھندسة الميكانيكية622
العباس صادق محمد حسن     20120025028الھندسة الميكانيكية623
اياد حسن عمر السويطي     20120025029الھندسة الميكانيكية624
حسين حمزه قويدر عبيدات     20120025033الھندسة الميكانيكية625
طلب سعد الدين طلب البكري    20120025034الھندسة الميكانيكية626
قصي محمد حسن مراشده      20120025036الھندسة الميكانيكية627
    صالح الدين" سمير محمد ياغي" 20120025037الھندسة الميكانيكية628
احمد محمد خير سليمان المحمد    20120025038الھندسة الميكانيكية629
بتول حسام سليمان عبيدات     20120025039الھندسة الميكانيكية630
احمد راتب احمد ظاھر      20120025040الھندسة الميكانيكية631
بھاءالدين ياسر عبدالحافظ الدالبيح  20120025042الھندسة الميكانيكية632
محمد عمر يوسف الذيابات     20120025043الھندسة الميكانيكية633
مھند عبدالكريم حسين داوود    20120025044الھندسة الميكانيكية634
محمد جمال محمود عبيدات20120025045الھندسة الميكانيكية635
براءه خالد مصطفى الزعبي     20120025046الھندسة الميكانيكية636
محمد علي ابراھيم الخطيب     20120025048الھندسة الميكانيكية637
زياد سامر شفيق ابو شمله20120025049الھندسة الميكانيكية638
محمد شفيق انيس داود      20120025050الھندسة الميكانيكية639
محمد احمد محمد عبدالرحمن    20120025051الھندسة الميكانيكية640
ابراھيم احمد ابراھيم الدراوشه   20120025052الھندسة الميكانيكية641
محمد علي صالح خصاونه     20120025053الھندسة الميكانيكية642
محمد بھاء عرفات رشاد ياسين    20120025054الھندسة الميكانيكية643
رامي خالد احمد الزغول     20120025055الھندسة الميكانيكية644
تسنيم عبدالستار رضا معابره    20120025056الھندسة الميكانيكية645
ابراھيم محمد سرحان الحسبان    20120025057الھندسة الميكانيكية646
رعد ايمن فرحان عطير20120025060الھندسة الميكانيكية647
عھود غسان فؤاد السودي     20120025061الھندسة الميكانيكية648
احمد حسين محمد علي التميمي    20120025063الھندسة الميكانيكية649
ھدى جالل محمود بطاينه     20120025064الھندسة الميكانيكية650
احمد سمير مصطفى ياسين     20120025065الھندسة الميكانيكية651
محمد زياد صالح جرادات     20120025067الھندسة الميكانيكية652
خالد رياض بشير العبدالعال    20120025068الھندسة الميكانيكية653
احمد عالء الدين حسين  رحال20120025069الھندسة الميكانيكية654
عبدالرحمن فوزى انيس عباس    20120025070الھندسة الميكانيكية655
محمد جبرين محمد بركات     20120025071الھندسة الميكانيكية656
محمد محمود احمد برھم     20120025072الھندسة الميكانيكية657
محمد عبدهللا محمد جرادات    20120025073الھندسة الميكانيكية658
الطيب محمود ابراھيم عتوم    20120025074الھندسة الميكانيكية659
احمد جابر احمد وقاد      20120025075الھندسة الميكانيكية660
يزن بسام سالمه العساكريه    20120025077الھندسة الميكانيكية661
محمد رياض محمد أبوملوح     20120025078الھندسة الميكانيكية662
ھمام فرحان موسى النمراوي    20120025080الھندسة الميكانيكية663
جعفر نايف رزق أبوسويد20120025081الھندسة الميكانيكية664
ابراھيم عمر حسن القيام     20120025083الھندسة الميكانيكية665
محمد عبدالكريم عبدالفتاح أبورزق  20120025084الھندسة الميكانيكية666
علي صالح علي خليل      20120025089الھندسة الميكانيكية667
محمد عثمان محمود العجلوني20120025092الھندسة الميكانيكية668
سند عوني نصر ايوب20120025093الھندسة الميكانيكية669
علي منذر محمد القباني20120025094الھندسة الميكانيكية670
عبد هللا بھجت عبد الرزاق الحباشنه20120025095الھندسة الميكانيكية671
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عبدهللا احمد سليمان البكري20120025096الھندسة الميكانيكية672
طارق حمزة محمد سعيد العطيات20120025097الھندسة الميكانيكية673
عمر  عزام سعدو  ابوخاص 20120025098الھندسة الميكانيكية674
معتصم غسان منذر الصابر20120025100الھندسة الميكانيكية675
محمد حاتم محمد عبد الرحيم20120025103الھندسة الميكانيكية676
انس جھاد محمد سفوري      20120025104الھندسة الميكانيكية677
زكريا علي عبدهللا محسن20120025105الھندسة الميكانيكية678
محمد عدنان حسن زعبالوي20120025106الھندسة الميكانيكية679
نشوان عبدالرحمن علي جعوان20120025107الھندسة الميكانيكية680
بالل محمد موسى المزيد20120025109الھندسة الميكانيكية681
محمد نضال عبدالرحيم أبوشايب20120025110الھندسة الميكانيكية682
زيد عدنان خالد العتوم20120025111الھندسة الميكانيكية683
احمد صالح محمد ردايده20120025112الھندسة الميكانيكية684
عمر سعد الدين محمد علي ظاظا20120025113الھندسة الميكانيكية685
وسام اياد محمود عبابنه20120025114الھندسة الميكانيكية686
حسن ابراھيم محمد الصياح20120025115الھندسة الميكانيكية687
عمران احمد مصطفى الصياح20120025116الھندسة الميكانيكية688
علي عبدهللا مصلح سويدات    20120025117الھندسة الميكانيكية689
سھل منصور زكي بني ملحم20120025118الھندسة الميكانيكية690
ليث محمد قاسم عبيدات20120025119الھندسة الميكانيكية691
محمد قاسم محمد الجراح20120025120الھندسة الميكانيكية692
احمد سمير احمد الشناق20120025121الھندسة الميكانيكية693
قصي عبداللطيف مثقال الحسن20120025122الھندسة الميكانيكية694
محمد مالك احمد فھد جداونه20120025123الھندسة الميكانيكية695
محمد قاسم محمد الحموري20120025124الھندسة الميكانيكية696
رداد محمد رداد بني خالد20120025125الھندسة الميكانيكية697
ابراھيم محمد وجيه محمد عواد20120025127الھندسة الميكانيكية698
محمد سمير مصطفى بني سعيد20120025128الھندسة الميكانيكية699
محمد باسل محمد عثمان     20120025129الھندسة الميكانيكية700
عمار فالح بركات الطويل20120025130الھندسة الميكانيكية701
سيف الدين محمد يوسف مقابله    20120025131الھندسة الميكانيكية702
عبدهللا نضال عبدهللا أبوغزال20120025132الھندسة الميكانيكية703
احمد رشاد ذياب الخمايسة20120025133الھندسة الميكانيكية704
محمد عبدالناصر ذيب المومني    20120025134الھندسة الميكانيكية705
رزق ابراھيم فليح الرواشده    20120025135الھندسة الميكانيكية706
احمد ابراھيم قاسم الخوالده20120025136الھندسة الميكانيكية707
ھاشم راضي احمد الحراحشه20120025137الھندسة الميكانيكية708
محمود ظاھر علي المقداد     20120025138الھندسة الميكانيكية709
عمر قاسم سالم الروسان     20120025139الھندسة الميكانيكية710
ھنادي ياسر عمر ابراھيم     20120025140الھندسة الميكانيكية711
مالك عبدالرؤوف محمد الطالفحه   20120025141الھندسة الميكانيكية712
رائد فيصل علي ابراھيم     20120025142الھندسة الميكانيكية713
قتيبه احمد محمود بطاينه20120025143الھندسة الميكانيكية714
عمر تيسير محمد العالونه     20120025144الھندسة الميكانيكية715
عاھد صالح عليان محاورة20120025145الھندسة الميكانيكية716
رسمي احمد محمد عنيزات     20120025146الھندسة الميكانيكية717
احمد عبدالكريم محمد النصار20120025147الھندسة الميكانيكية718
يزن خالد محمد الزعبي20120025148الھندسة الميكانيكية719
مصعب سليمان صالح ملكاوي20120025149الھندسة الميكانيكية720
مأمون ابراھيم محمود الدھون    20120025150الھندسة الميكانيكية721
خالد بسام حسن دردور      20120025151الھندسة الميكانيكية722
محمد ھاني عبد هللا الشويات20120025152الھندسة الميكانيكية723
مروان محمد سليم الحسن20122025001الھندسة الميكانيكية724
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اسامة لطفي موسى اشتية20122025003الھندسة الميكانيكية725
عبد هللا  محمد خير عباس محمد20122025004الھندسة الميكانيكية726
مازن  عمر مصطفى عياش20122025006الھندسة الميكانيكية727
احمد ھيثم محمد الكسواني20122025007الھندسة الميكانيكية728
محمد سمير محمد ابو مسلم20122025010الھندسة الميكانيكية729
اكرم محمد منذر محمد اكرم استيتية20122025011الھندسة الميكانيكية730
عمار راتب نجم الدين الحبال20122025012الھندسة الميكانيكية731
غيث شجاع سليم سلطه جي20122025013الھندسة الميكانيكية732
محمد ماجد احمد الفريحات20122025014الھندسة الميكانيكية733
تمام زياد نايف الخطيب20122025015الھندسة الميكانيكية734
عبدالرحمن أنور عبدالرحمن أحمد20122025016الھندسة الميكانيكية735
مصطفى  ماجد فايز أبو شرخ20122025017الھندسة الميكانيكية736
عبد الرحمن  وائل ابراھيم عايدي20122025018الھندسة الميكانيكية737
محمد اسماعيل عبد الوھاب حبيب20122025019الھندسة الميكانيكية738
مھند بسام سالمه عطار20122025021الھندسة الميكانيكية739
محمود عمر قاسم درويش20122025027الھندسة الميكانيكية740
عبدهللا  حسن محمد سعيد ابو سيف20122025028الھندسة الميكانيكية741
احمد علي عبده الجياتنه20122025029الھندسة الميكانيكية742
محمد معاوية محمد  مصلح20122025030الھندسة الميكانيكية743
فواز عبدهللا محمد الغنيمي20122025031الھندسة الميكانيكية744
يوسف عمران عبداللطيف عبدالفتاح20122025034الھندسة الميكانيكية745
وليد نضال محمد فرحات20122025036الھندسة الميكانيكية746
منير خالد علي المغربي20122025037الھندسة الميكانيكية747
طارق تيسير خليل عوده20122025039الھندسة الميكانيكية748
عمر محمود رياض محمد فائز شقللي20122025042الھندسة الميكانيكية749
محمد ابراھيم احمد عثامنه20122025043الھندسة الميكانيكية750
طارق صالح سالم الجراح20122025045الھندسة الميكانيكية751
وليد محمود رضا علوه20122025046الھندسة الميكانيكية752
راغب حسن  راغب النمري20122025047الھندسة الميكانيكية753
محمد  عبدهللا محمود باكير20122025048الھندسة الميكانيكية754
فيصل عتيق سعد الثبيتي 20122025049الھندسة الميكانيكية755
ثائر  زياد عزت النجار20122025050الھندسة الميكانيكية756
فارس بسام شناعه صالح20122025052الھندسة الميكانيكية757
فيصل احمد مسلم الطويل20122025053الھندسة الميكانيكية758
عيسى كمال دياب ارشيد20122025054الھندسة الميكانيكية759
ساري زھير احمد زھران الزرعي20122025055الھندسة الميكانيكية760
محمد عامر حسونه طاھات20122025057الھندسة الميكانيكية761
سعيد عبد القادر سعيد مرشد20122025058الھندسة الميكانيكية762
ايمن تيسير يوسف جزر20122025059الھندسة الميكانيكية763
عبدالرحمن زياد عبداللطيف  الحفناوي20122025060الھندسة الميكانيكية764
أحمد عصام حسين الكحلوت20122025061الھندسة الميكانيكية765
سامر زياد علي عبنده20122025062الھندسة الميكانيكية766
امين جعفر فياض السيورى20122025063الھندسة الميكانيكية767
حسام شاكر راشد حرب20122025065الھندسة الميكانيكية768
شيخه عمر احمد الصمادي20122025067الھندسة الميكانيكية769
عامر محمد داود علي أبو حلوه20122025068الھندسة الميكانيكية770
عبدهللا محمد عبدهللا القضاه20122025069الھندسة الميكانيكية771
حسن احمد محمد الشيخ حسين20122025070الھندسة الميكانيكية772
مثنى عبدالحميد حسن الطويل20122025071الھندسة الميكانيكية773
عبدهللا عوده محمد الشناق20122025072الھندسة الميكانيكية774
سالم سمير يعقوب الفار20122025073الھندسة الميكانيكية775
محمد عمر عبده المومني20122025074الھندسة الميكانيكية776
محمد عبدالجابر عباس القاضي20122025075الھندسة الميكانيكية777
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خالد وليد خالد كراسنه20122025078الھندسة الميكانيكية778
محمد عبدهللا نمر محمد20122025079الھندسة الميكانيكية779
عبدهللا ابراھيم عبدهللا حموري20122025080الھندسة الميكانيكية780
عادل  معتز  احمد حجاب20122025081الھندسة الميكانيكية781
عبدهللا وليد محمد جرادات20122025082الھندسة الميكانيكية782
محمد سامي سعد حدرب20122025084الھندسة الميكانيكية783
محمد تيسير محمد الحوراني20122025086الھندسة الميكانيكية784
انس عزمي عبدالفتاح أبوناصر20122025087الھندسة الميكانيكية785
مؤمن محمود عبدالكريم العياصره20122025088الھندسة الميكانيكية786
حمزة  عيسى  حسين أبو منشار20122025089الھندسة الميكانيكية787
ھمام عثمان احمد تيم20122025091الھندسة الميكانيكية788
مجاھد صالح محمد قازان20122025093الھندسة الميكانيكية789
زيد ماجد خضر العنبر20122025096الھندسة الميكانيكية790
محمد جھاد موسى جرادات20122025099الھندسة الميكانيكية791
عمار عمر علي العلبي20122025100الھندسة الميكانيكية792
عمر عصام ھاشم الرياحي20122025102الھندسة الميكانيكية793
محمد ابراھيم عبدهللا الشوابكة20122025103الھندسة الميكانيكية794
زيد محمد سميح  الخولي20122025104الھندسة الميكانيكية795
بشار خالد محمد الخطيب20122025105الھندسة الميكانيكية796
جالل علي محمود أبوخميس20122025106الھندسة الميكانيكية797
اياد احمد حسن دردور20122025107الھندسة الميكانيكية798
محمد يوسف محمد البدارنه20122025108الھندسة الميكانيكية799
قصي عمر عبدالعزيز الدويرى20122025110الھندسة الميكانيكية800
حمزة اسامه  احمد القاضي20122025113الھندسة الميكانيكية801
محمد فوزات احمد كنعان20122025114الھندسة الميكانيكية802
يوسف محمد عاطف عبيدات20122025116الھندسة الميكانيكية803
محمد عماد عبدالرازق مسلم20122025117الھندسة الميكانيكية804
محمد ماھر زھدي شديد20122025120الھندسة الميكانيكية805
حمزه كامل علي المحاميد20122025121الھندسة الميكانيكية806
محمد فتحي حسين عبدالھادي20122025122الھندسة الميكانيكية807
محمد احمد خضر قرباع20122025123الھندسة الميكانيكية808
مصعب كمال محمد تيسير جعاره20122025124الھندسة الميكانيكية809
عبدالرحمن عصام علي بني دومي20122025125الھندسة الميكانيكية810
باسل مروان عبدالجابر عواد20122025126الھندسة الميكانيكية811
ھشام تيسير خلف الشرع20122025127الھندسة الميكانيكية812
عبادة وجدان ايوب االيوب20122025128الھندسة الميكانيكية813
احمد محمد سعيد الكردي20122025131الھندسة الميكانيكية814
أمجد رأفت محمد  أبو عيسى20122025132الھندسة الميكانيكية815
عامر احمد محمود مقدادي20122025133الھندسة الميكانيكية816
معتز عاطف محمد الصوص القواسمي20122025134الھندسة الميكانيكية817
احمد محمد محمود الحمامي20122025135الھندسة الميكانيكية818
احمد محمد خليفة الحجازات20122025136الھندسة الميكانيكية819
يعقوب سامر يعقوب الشايب20122025137الھندسة الميكانيكية820
يوسف محمد يوسف المعاسفه20122025138الھندسة الميكانيكية821
راشد خضر محمد الدعامسه20122025139الھندسة الميكانيكية822
راشد احمد اسماعيل راشد20122025140الھندسة الميكانيكية823
عمر جھاد عيسى النتشة20122025141الھندسة الميكانيكية824
رامي عماد خضر الجعبرى20122025142الھندسة الميكانيكية825
زيد محمد عبدزيد الشمري20122025143الھندسة الميكانيكية826
حسن فواز حسن سعد20122025144الھندسة الميكانيكية827
يوسف مصطفى ابراھيم الصمادى20122025145الھندسة الميكانيكية828
قاسم محمد قاسم عابوره20122025146الھندسة الميكانيكية829
عمرو ھاني حسين كراجه20122025149الھندسة الميكانيكية830
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ابراھيم نضال ابراھيم قشير20122025150الھندسة الميكانيكية831
بھاء ھاني سلطي مقطش20122025152الھندسة الميكانيكية832
تامر جبران حنا نينو20122025153الھندسة الميكانيكية833
راغب ناصر راغب أبو الروس20122025154الھندسة الميكانيكية834
ايھم محمد شحاده الخياط20122025157الھندسة الميكانيكية835
محمد جمال عبدهللا جرادات20122025159الھندسة الميكانيكية836
معتز جمال محمود القيسي20122025160الھندسة الميكانيكية837
محمد جمال محمد بيدس20122025161الھندسة الميكانيكية838
عبدهللا محمد موسى حماد20122025162الھندسة الميكانيكية839
محمدنزيه كامل نزيه علي20122025163الھندسة الميكانيكية840
عمر محمد خير سليمان الرواشده20122025164الھندسة الميكانيكية841
محمد سمير خليل الفزاع20122025167الھندسة الميكانيكية842
ليث نادر محمود عبيدات20122025168الھندسة الميكانيكية843
مالك عايد رجب الرفاتي20122025169الھندسة الميكانيكية844
راشد محمد عبدهللا القرامسه20122025170الھندسة الميكانيكية845
محمد عادل احمد عليان20122025171الھندسة الميكانيكية846
انس وليد صالح الصمادى20122025172الھندسة الميكانيكية847
اسماعيل بسام اسماعيل علي20122025173الھندسة الميكانيكية848
زيد صالح "فايز ابراھيم" سعيد20122025174الھندسة الميكانيكية849
احمد سمير محمد حسين20122025175الھندسة الميكانيكية850
أحمد حسين أحمد حرز20122025176الھندسة الميكانيكية851
ضياء جھاد مصطفى الفياض20122025178الھندسة الميكانيكية852
محمد زھير ياسين أبوشھاب20122025179الھندسة الميكانيكية853
غالب جمال محمود شواھين20122025182الھندسة الميكانيكية854
بشر كرم سويلم النمير20122025183الھندسة الميكانيكية855
اسامه ھيثم مسعود حمدان20122025185الھندسة الميكانيكية856
عبدهللا عمر خطاب حماد20122025186الھندسة الميكانيكية857
اكرم محمد احمد صدقي  قشوع20122025188الھندسة الميكانيكية858
معتز محمد طاھر الزين20122025191الھندسة الميكانيكية859
عبد الفتاح خالد عبد الفتاح النجداوي20122025192الھندسة الميكانيكية860
محمد عاطف علي الخصاونه20122025193الھندسة الميكانيكية861
لطفي نادر لطفي السعيد20122025195الھندسة الميكانيكية862
سيف اكرم فريد االيوب20122025196الھندسة الميكانيكية863
وليد خالد جمال الحجه20122025197الھندسة الميكانيكية864
عالء اياد علي قطرميز20122025198الھندسة الميكانيكية865
عاصم سالمه محمد العبدهللا20122025199الھندسة الميكانيكية866
بالل محمد احمد بني صالح20122025200الھندسة الميكانيكية867
محمد حسن احمد النوح20122025201الھندسة الميكانيكية868
فيصل خالد ابوبكر العطاس20122025202الھندسة الميكانيكية869
باسل شحادة احمد القرعان20122025203الھندسة الميكانيكية870
رعد خلف جازي البري20122025204الھندسة الميكانيكية871
تامر محمود حسين ابو دلو20122025206الھندسة الميكانيكية872
عدي اسامه محمد سعيد مريان20122025207الھندسة الميكانيكية873
محمد بالل محمد النبھان     20122025208الھندسة الميكانيكية874
عمر ماجد عبدالرزاق العوامله20122025209الھندسة الميكانيكية875
بيان منير يعقوب عبد الكريم20122025210الھندسة الميكانيكية876
عمار عمر محمد قدوره20122025211الھندسة الميكانيكية877
احمد وحيد عبدالرؤوف الشياب20122025212الھندسة الميكانيكية878
نبيل احمد محمود ثلجي     20122025213الھندسة الميكانيكية879
محمود  زياد مصطفى  عبدالجواد20122025214الھندسة الميكانيكية880
ادھم حسين عبدهللا االكحلي20122025215الھندسة الميكانيكية881
قتيبه وليد موسى عواوده20122025216الھندسة الميكانيكية882
محمد سعيد محمود جرادات20122025217الھندسة الميكانيكية883
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محمد ھشام عبد الرحمن ابو صالح20122025218الھندسة الميكانيكية884
عبدالرحمن كمال عبدالرحمن فريحات20122025219الھندسة الميكانيكية885
خالد علي احمد الزعبي20122025220الھندسة الميكانيكية886
عماد عزمي عبد هللا عيد20128025001الھندسة الميكانيكية887
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مصطفى محمود مصطفى الجرود20052028008الھندسة الطبية الحيوية1
مازن رياض الريس 20062028014الھندسة الطبية الحيوية2
علي محمود مصطفى الجرود20062028038الھندسة الطبية الحيوية3
صالح محمد خليل البنخليل20062028060الھندسة الطبية الحيوية4
روان صبحي حسن عالونه20070028040الھندسة الطبية الحيوية5
ذاكره سھيل مقبل الشديفات20070028052الھندسة الطبية الحيوية6
االء حافظ عوض بكر20070028054الھندسة الطبية الحيوية7
علي عبد الملك علي العبسي20070028058الھندسة الطبية الحيوية8
محمد سليم مصطفى حسن20072028006الھندسة الطبية الحيوية9

عمرو رفيق راتب عبده20072028012الھندسة الطبية الحيوية10
محمد عبدهللا حسن الھزاع20072028016الھندسة الطبية الحيوية11
صالح سالم محمد سالم20072028030الھندسة الطبية الحيوية12
السيد محمد كامل حسين الكامل20072028033الھندسة الطبية الحيوية13
امال ابراھيم ياسين محمد20072028038الھندسة الطبية الحيوية14
عمار عدنان علي عوده20072028049الھندسة الطبية الحيوية15
تامر فوزي عبد الفتاح الطيطي20072028054الھندسة الطبية الحيوية16
عبد اللطيف لطفي عبداللطيف حمد20072028055الھندسة الطبية الحيوية17
ايمان يوسف محمد مقدادي20080028001الھندسة الطبية الحيوية18
ھيفاء سامي صادق عبدالغني20080028003الھندسة الطبية الحيوية19
بيان محمدعزالدين عبدالمطلب الدويك20080028008الھندسة الطبية الحيوية20
االء مصطفى محمود عبابنه20080028010الھندسة الطبية الحيوية21
ليلى عمر رضوان الجراح20080028014الھندسة الطبية الحيوية22
تسنيم سامي حسن ھنداوي20080028019الھندسة الطبية الحيوية23
بسمه حسن احمد عبدالقادر20080028024الھندسة الطبية الحيوية24
افنان فايز حماد الخواجا20080028027الھندسة الطبية الحيوية25
ھال عفيف الياس حجازين20080028030الھندسة الطبية الحيوية26
سناء علي محمد العمري20080028039الھندسة الطبية الحيوية27
اروى ياسين احمد عون20080028043الھندسة الطبية الحيوية28
براء احمد فواز خصاونة20080028046الھندسة الطبية الحيوية29
اياد سالم عبد باجري20080028047الھندسة الطبية الحيوية30
دعاء علي رزق بني ھاني20080028048الھندسة الطبية الحيوية31
اسيل خليل احمد السراج20080028049الھندسة الطبية الحيوية32
رمال جمال ناجي الريحاني20080028050الھندسة الطبية الحيوية33
اسمھان ابراھيم علي ابو شارب20080028051الھندسة الطبية الحيوية34
علي سالم احمد العامري20080028052الھندسة الطبية الحيوية35
اسراء محمد احمد حواري20080028053الھندسة الطبية الحيوية36
محمد سامر عبدالقادر علي شيخ شعبان20080028054الھندسة الطبية الحيوية37
بيان حسن عبدهللا محمد20080028055الھندسة الطبية الحيوية38
تسنيم زكريا صالح العمري20080028058الھندسة الطبية الحيوية39
نھال عبداللطيف عبدالرحمن شواقفة20080028059الھندسة الطبية الحيوية40
براءه ايمن محمد المومني20080028060الھندسة الطبية الحيوية41
عبير عبداالله عليان درادكه20080028062الھندسة الطبية الحيوية42
وعد محمد علي حموري20080028063الھندسة الطبية الحيوية43
حنين قاسم محمد الروسان20080028064الھندسة الطبية الحيوية44
فاروق فؤاد فاروق تكروري20082028003الھندسة الطبية الحيوية45
لندا نظام برھم دياب20082028007الھندسة الطبية الحيوية46
ماھر محمد داود ابو شريفه20082028009الھندسة الطبية الحيوية47
أيمن أحمد عمر دقاق20082028011الھندسة الطبية الحيوية48
صادق ماھر صادق بشناق20082028012الھندسة الطبية الحيوية49
عبدالرحمن غسان المؤيد العظم20082028013الھندسة الطبية الحيوية50
محمد حسين محمد الحامد20082028017الھندسة الطبية الحيوية51
محمد فھد محمود صنع هللا20082028020الھندسة الطبية الحيوية52
أبوبكر شيخ عبدالرحمن الجفري20082028023الھندسة الطبية الحيوية53
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مصطفى ماجد طارق زاھد20082028033الھندسة الطبية الحيوية54
باسم عثمان عمر الطباع20082028038الھندسة الطبية الحيوية55
دعاء محمد عبيدهللا بكار20082028044الھندسة الطبية الحيوية56
عامر محمد عبد الرزاق البيرقدارالخيال 20082028049الھندسة الطبية الحيوية57
عبدهللا جالل سالم بن كوير20082028058الھندسة الطبية الحيوية58
نور بسام نايف الزايد20082028059الھندسة الطبية الحيوية59
ھناء فتحي عطيه القديرات20082028060الھندسة الطبية الحيوية60
فارس بنان اسعيد عراقي20082028063الھندسة الطبية الحيوية61
مرام ابراھيم مصطفى عبد الھادي20082028064الھندسة الطبية الحيوية62
صابرين حسين عليان ابو حماد20082028067الھندسة الطبية الحيوية63
سخاء ابراھيم احمد المومني20082028072الھندسة الطبية الحيوية64
وائل حميد خالد الخالد20082028074الھندسة الطبية الحيوية65
عرين جميل عبدهللا عواد20082028076الھندسة الطبية الحيوية66
محمد منذر ابراھيم االخرس20082028077الھندسة الطبية الحيوية67
فاطمه يحيى سليمان الرفاعي20090028001الھندسة الطبية الحيوية68
اريج باسل محمد محمد20090028002الھندسة الطبية الحيوية69
االء صالح فالح القرعان20090028003الھندسة الطبية الحيوية70
ايات علي حمد ابوبدير20090028004الھندسة الطبية الحيوية71
روان عامر عبدالمجيد الجنيدي20090028005الھندسة الطبية الحيوية72
نور احمد حمد بني مصطفى20090028010الھندسة الطبية الحيوية73
محمود احمد محمود رضوان20090028011الھندسة الطبية الحيوية74
االء ماجد محمد سليم الشرع20090028012الھندسة الطبية الحيوية75
سالم علي حسن الروسان20090028014الھندسة الطبية الحيوية76
وصال عبدالرحمن حسن البالونه20090028018الھندسة الطبية الحيوية77
خديجه غازي فالح التل20090028019الھندسة الطبية الحيوية78
اسل ميالد عيد الحداد20090028020الھندسة الطبية الحيوية79
لجين محمود احمد احمد20090028023الھندسة الطبية الحيوية80
وفاء محمد بركات اعدوس20090028026الھندسة الطبية الحيوية81
ايه كمال فريد زيد20090028027الھندسة الطبية الحيوية82
نوال احمد ابراھيم ابو الشيخ20090028031الھندسة الطبية الحيوية83
النا حسين احمد الشويات20090028035الھندسة الطبية الحيوية84
ختام توفيق سليمان عبد هللا20090028036الھندسة الطبية الحيوية85
علي عبدهللا فضل بافضل20090028040الھندسة الطبية الحيوية86
خالد منصور رجاش باحكم20090028041الھندسة الطبية الحيوية87
احمد فايز احمد المسيعدين20090028042الھندسة الطبية الحيوية88
يحيى محمد جمال سالم بني يونس20090028046الھندسة الطبية الحيوية89
انس علي منصور محمد الصباحي20090028047الھندسة الطبية الحيوية90
يحيى فارس محمد القصاص20090028050الھندسة الطبية الحيوية91
االء زكريا صالح الشياب20090028051الھندسة الطبية الحيوية92
شروق احمد سليم الفريحات20090028053الھندسة الطبية الحيوية93
اسالم احمد امين اللوزي20090028054الھندسة الطبية الحيوية94
ھيام محمد ھجھوج المساعيد20090028055الھندسة الطبية الحيوية95
بنان كمال محمد بني سلمان20090028056الھندسة الطبية الحيوية96
ھناء محمد كايد النصير20090028057الھندسة الطبية الحيوية97
عھد احمد حسن المساعيد20090028058الھندسة الطبية الحيوية98
خالد احمد عوض التميمي20090028059الھندسة الطبية الحيوية99
ايھاب نظام راجي الحدادين20090028060الھندسة الطبية الحيوية100
رابعة عبد هللا محمد نجيب صباھي20090028061الھندسة الطبية الحيوية101
ان محمود سليم العبيدهللا20090028062الھندسة الطبية الحيوية102
عمار شاھر علي عبد الرزاق20090028063الھندسة الطبية الحيوية103
بشار محمد عبدهللا الدالبيح20090028064الھندسة الطبية الحيوية104
بيداء بالل محمود مطر20090028065الھندسة الطبية الحيوية105
تقى عبد الرحمن علي المستريحيه20090028066الھندسة الطبية الحيوية106
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محمد حسين احمد الجابري20090028067الھندسة الطبية الحيوية107
محمود جمال محمود الخميس20092028004الھندسة الطبية الحيوية108
مالك ماجد عبد المعطي غوشه20092028010الھندسة الطبية الحيوية109
فادي نبيل ادريس صب لبن20092028016الھندسة الطبية الحيوية110
محمد نعيم محمد صالح20092028032الھندسة الطبية الحيوية111
ابراھيم احمد عمر تركاي20092028036الھندسة الطبية الحيوية112
فايز ماجد فايز ابو شرخ20092028040الھندسة الطبية الحيوية113
معاذ محمد حسن عوده20092028041الھندسة الطبية الحيوية114
عماد محمد بھجت مفلح20092028045الھندسة الطبية الحيوية115
روان عبد الفتاح محمد يوسف20092028054الھندسة الطبية الحيوية116
نور ھاني بشير جباره20092028066الھندسة الطبية الحيوية117
الرا الفرد جوزيف شمعون20092028067الھندسة الطبية الحيوية118
مھند ماھر سليمان العرعير20092028068الھندسة الطبية الحيوية119
نجم الدين احمد سليمان الخوالده20092028070الھندسة الطبية الحيوية120
معتصم ياسين خالد حمادنه20092028071الھندسة الطبية الحيوية121
اسماعيل يوسف اسماعيل نصر20092028073الھندسة الطبية الحيوية122
دانا ينال سعيد نفش20092028074الھندسة الطبية الحيوية123
حسن ھادي عيسى جمل20092028075الھندسة الطبية الحيوية124
سليمان عبده علي العنصور20092028076الھندسة الطبية الحيوية125
محمد ناھض عبدالرؤوف كرديه20092028079الھندسة الطبية الحيوية126
روان عبد الكريم قاسم طه عبادي20092028083الھندسة الطبية الحيوية127
احمد خليل محمد الحوت20092028089الھندسة الطبية الحيوية128
مؤيد محمد محسن الحسيني20092028090الھندسة الطبية الحيوية129
حال طارق نھاد االثيره20092028096الھندسة الطبية الحيوية130
يارا نادر حسين خضر20092028098الھندسة الطبية الحيوية131
عرين رزق علي بني ھاني20092028099الھندسة الطبية الحيوية132
عدي كمال محمد الرفاعي20092028100الھندسة الطبية الحيوية133
رؤى محمود مصطفى العلي20100028001الھندسة الطبية الحيوية134
روان يحيى محمد الحمايده20100028002الھندسة الطبية الحيوية135
ھيا عدنان محمد العمرى20100028003الھندسة الطبية الحيوية136
فداء رياض ضيفا بدارنه20100028004الھندسة الطبية الحيوية137
ھبه خالد ابراھيم الجيوسي20100028005الھندسة الطبية الحيوية138
جيھان ذياب محمد الكريمين20100028010الھندسة الطبية الحيوية139
لبنى مشھور محمد بدور20100028012الھندسة الطبية الحيوية140
مريم مصطفى احمد الطنطاوى20100028013الھندسة الطبية الحيوية141
ھديل نايف سميح دراوشه20100028014الھندسة الطبية الحيوية142
باسمه محمد محمود بني فواز20100028015الھندسة الطبية الحيوية143
خوله جميل علي عساسله20100028016الھندسة الطبية الحيوية144
سحر ياسر احمد االحمد20100028018الھندسة الطبية الحيوية145
اسراء سليم زھير الشوا20100028022الھندسة الطبية الحيوية146
منى مصطفى احمد نفاع20100028025الھندسة الطبية الحيوية147
نداء خالد بھجت الفريجات20100028027الھندسة الطبية الحيوية148
ھديل قاسم محمد عبيدات20100028028الھندسة الطبية الحيوية149
اسراء محمد محمود بني احمد20100028029الھندسة الطبية الحيوية150
حنان ياسين احمد شاھين20100028031الھندسة الطبية الحيوية151
ھديل نايف غثوان السميران20100028033الھندسة الطبية الحيوية152
ھبه نواف محمد خويله20100028034الھندسة الطبية الحيوية153
ساجده حسن خليل جود الحق20100028036الھندسة الطبية الحيوية154
صالح رياض علي عبدالحي20100028040الھندسة الطبية الحيوية155
محمد عبدالرحيم احمد الحاليبه20100028042الھندسة الطبية الحيوية156
وعد اكرم تيسير عبيدات20100028043الھندسة الطبية الحيوية157
خالد سويلم مصطفى الخوالدة20100028044الھندسة الطبية الحيوية158
مرام سعدالدين طلب البكري20100028045الھندسة الطبية الحيوية159
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ياسمين فؤاد يوسف شعفوط20100028046الھندسة الطبية الحيوية160
محمد عباس عارف أبوشھاب20100028047الھندسة الطبية الحيوية161
ھديل حسين خالد عناقره20100028048الھندسة الطبية الحيوية162
فرح طالل حازم كمال20100028049الھندسة الطبية الحيوية163
ھيا غازي عربي عبيدات20100028050الھندسة الطبية الحيوية164
بيان محمد خالد عقالت20100028052الھندسة الطبية الحيوية165
رناد ھاشم محمود جرار20100028054الھندسة الطبية الحيوية166
اھله باسل احمد الفريحات20100028055الھندسة الطبية الحيوية167
اشرف مختار مصلح الجرعي20100028056الھندسة الطبية الحيوية168
سالي عبد الرزاق حمود الحطامي20100028057الھندسة الطبية الحيوية169
طارق محمد عمر المعاري20100028059الھندسة الطبية الحيوية170
بندر خالد بدر الكثيري20100028060الھندسة الطبية الحيوية171
ضحى جمال محمد ابو مسامح20100028062الھندسة الطبية الحيوية172
صھيب احمد محمد عبدالوالي20100028063الھندسة الطبية الحيوية173
محمد احمد عبدالكريم عبد هللا صالح الدين20100028064الھندسة الطبية الحيوية174
مالك وليد قاسم ابراھيم20100028065الھندسة الطبية الحيوية175
منار مصطفى عليان العرايضه20100028066الھندسة الطبية الحيوية176
ھيا حسين سليم عبابنه20100028069الھندسة الطبية الحيوية177
رقيه محمد حسن بني يونس20100028070الھندسة الطبية الحيوية178
مصطفى محمد خليل محمد توفيق خصاونه20100028072الھندسة الطبية الحيوية179
نور عماد احمد اسماعيل20102028002الھندسة الطبية الحيوية180
وسام مراد جمال ايوب20102028003الھندسة الطبية الحيوية181
علي مأمون داود فراح20102028008الھندسة الطبية الحيوية182
حسام احمد سعيد جانم الحريري20102028009الھندسة الطبية الحيوية183
عبد االله اسامه محمد مسلم20102028011الھندسة الطبية الحيوية184
رامي سالمه نعيم حنا20102028014الھندسة الطبية الحيوية185
مھند موفق محمد خير الزرعي20102028023الھندسة الطبية الحيوية186
طارق زياد محمود العالم20102028026الھندسة الطبية الحيوية187
ليلى محمد جميل صالح20102028028الھندسة الطبية الحيوية188
الھام محمد موسى الخوالده20102028030الھندسة الطبية الحيوية189
ميسون حمزه غازي الھزايمه20102028031الھندسة الطبية الحيوية190
مجد محمد سعيد الشياب20102028032الھندسة الطبية الحيوية191
ساره فوزي محمود الروسان20102028034الھندسة الطبية الحيوية192
سفيان معروف ابوعقاب 20102028035الھندسة الطبية الحيوية193
دعاء نزار شحاده الزعبي20102028036الھندسة الطبية الحيوية194
نور فتحي تيسير 20102028037الھندسة الطبية الحيوية195
ھال مازن سعيد مرجي20102028038الھندسة الطبية الحيوية196
يوسف جمال يوسف صرمة20102028043الھندسة الطبية الحيوية197
حسين سمير حسين سلمان20102028048الھندسة الطبية الحيوية198
محمد سعيد انس علي بك 20102028049الھندسة الطبية الحيوية199
ياسمين خالد  غضبان20102028053الھندسة الطبية الحيوية200
ندى محمد علي مصطفى20102028060الھندسة الطبية الحيوية201
طارق جميل علي اسعد20102028061الھندسة الطبية الحيوية202
رائد احمد عبد الرحمن عليوه20102028062الھندسة الطبية الحيوية203
رايه عصام محمد ابوشاكر20110028001الھندسة الطبية الحيوية204
مجد ناصر عبدالحميد العساسفه20110028002الھندسة الطبية الحيوية205
مھى محمد شحاده العفيف20110028003الھندسة الطبية الحيوية206
لمياء حسن محمد خريسات20110028004الھندسة الطبية الحيوية207
سماح ابراھيم احمد الشرمان20110028005الھندسة الطبية الحيوية208
آيه سامي قاسم عضيبات20110028006الھندسة الطبية الحيوية209
ھيالنه حسن يوسف الزبيدي20110028008الھندسة الطبية الحيوية210
وئام عبداللطيف محمد عبابنه20110028009الھندسة الطبية الحيوية211
نور عمر سليمان نيروخ20110028010الھندسة الطبية الحيوية212
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ازھار حابس محمود غريب20110028011الھندسة الطبية الحيوية213
بيان بسام عوض السعادات مزايده20110028015الھندسة الطبية الحيوية214
اماني احمد حمدان عودات20110028016الھندسة الطبية الحيوية215
منار عامر نجاتي الخضراء20110028017الھندسة الطبية الحيوية216
سھام صقر عبدهللا عفانه20110028018الھندسة الطبية الحيوية217
شيماء منير سليمان الشويطر20110028019الھندسة الطبية الحيوية218
ھيا محمدخير فالح العالونة20110028021الھندسة الطبية الحيوية219
ليث عبدهللا سالم زيتون20110028022الھندسة الطبية الحيوية220
رافده رائد محمود عبابنه20110028024الھندسة الطبية الحيوية221
ھبة سعدي محمد االخرس20110028025الھندسة الطبية الحيوية222
ليديا عيسى عبدهللا الداود20110028027الھندسة الطبية الحيوية223
سھى محمد حسين قوقزه20110028028الھندسة الطبية الحيوية224
جمانه راضي عبدالحليم صالح20110028029الھندسة الطبية الحيوية225
حنين طارق نھاد االثيره20110028030الھندسة الطبية الحيوية226
عبدالمجيد داود عبدالمجيد داود20110028032الھندسة الطبية الحيوية227
والء حاتم محمود العمرى20110028033الھندسة الطبية الحيوية228
براءه حسن محمود أبوزبيد20110028036الھندسة الطبية الحيوية229
شيماء زياد محمد زيدان20110028040الھندسة الطبية الحيوية230
سارة حسن ابراھيم البركات20110028042الھندسة الطبية الحيوية231
ثائر بھاء الدين ابراھيم األفغاني20110028046الھندسة الطبية الحيوية232
تسنيم سالم محمد الحراحشه20110028047الھندسة الطبية الحيوية233
شذى خالد محمد الرواشده20110028050الھندسة الطبية الحيوية234
نور حازم عبدهللا صوان20110028052الھندسة الطبية الحيوية235
احمد اقبال احمد الھتاري20110028058الھندسة الطبية الحيوية236
عصام حسين محمد الخيشني20110028059الھندسة الطبية الحيوية237
عبد هللا امين عبد هللا ثابت20110028060الھندسة الطبية الحيوية238
سولين محمد حمدى الكوفحي20110028062الھندسة الطبية الحيوية239
احمد محمد حسن الحامد20110028063الھندسة الطبية الحيوية240
عبد هللا سليمان احمد مرضاح20110028064الھندسة الطبية الحيوية241
وليد محمد سعيد المقداد20110028065الھندسة الطبية الحيوية242
سالم اسماعيل حسين العرود20110028066الھندسة الطبية الحيوية243
امامه خالد محمد المحاسنه20110028067الھندسة الطبية الحيوية244
فخر نزيه محمود شواھين20110028070الھندسة الطبية الحيوية245
علي موفق علي العنزي20110028071الھندسة الطبية الحيوية246
سالي غازي علي العفيف20110028072الھندسة الطبية الحيوية247
ايمان كاسب محمود المومني20110028073الھندسة الطبية الحيوية248
يوسف عبدالقادر صالح العمارين20110028074الھندسة الطبية الحيوية249
بتول محمد احمد قاروط20110028076الھندسة الطبية الحيوية250
غدير زايد حامد العودةهللا20110028078الھندسة الطبية الحيوية251
محاكم احمد محمود العليمات20110028079الھندسة الطبية الحيوية252
بھاء عبد الكريم عبد المعطي محمود20110028080الھندسة الطبية الحيوية253
عبيده خليل احمد عثمان20110028081الھندسة الطبية الحيوية254
منى محمد سليمان رمضان20110028082الھندسة الطبية الحيوية255
دعاء رياض عزيز الكركي20110028083الھندسة الطبية الحيوية256
مجد محمد مصطفى ربابعه20110028084الھندسة الطبية الحيوية257
ھنادي محمد عبدالرحيم شواقفه20110028085الھندسة الطبية الحيوية258
ساره محمد علي بني علي20110028086الھندسة الطبية الحيوية259
اسراء ضرار محمد بني عيسى20110028087الھندسة الطبية الحيوية260
تامر خضر صليبا خير20112028002الھندسة الطبية الحيوية261
راكان بشار صالح الدين الشواف20112028003الھندسة الطبية الحيوية262
والء ھاشم عوض الكريم الخواض20112028006الھندسة الطبية الحيوية263
عمر خالد حسن راضي20112028007الھندسة الطبية الحيوية264
سامي محمد اسد سامي مسمار20112028009الھندسة الطبية الحيوية265
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ھديل سليمان احمد ابراھيم20112028011الھندسة الطبية الحيوية266
مالك محسن احمد زيادة20112028012الھندسة الطبية الحيوية267
دياال خليل سعيد كرمول20112028013الھندسة الطبية الحيوية268
بشار ظاھر أحمد الزيات20112028014الھندسة الطبية الحيوية269
مروان محمود حسين االسطة20112028016الھندسة الطبية الحيوية270
معاويه مروان عزت البطاينه20112028018الھندسة الطبية الحيوية271
اماني احمد خالد البطاينة20112028019الھندسة الطبية الحيوية272
شروق عادل محمود النقرش20112028023الھندسة الطبية الحيوية273
نسرين فؤاد موسى األزرعي20112028024الھندسة الطبية الحيوية274
ميس وائل تحسين المصري20112028025الھندسة الطبية الحيوية275
مياده سعيدي عويد المسيلم20112028029الھندسة الطبية الحيوية276
تامر عبد تركي مشارقه20112028032الھندسة الطبية الحيوية277
محمد جمال معروف دراوشه20112028033الھندسة الطبية الحيوية278
محمد نجيب حمدان جالبنه20112028040الھندسة الطبية الحيوية279
طالل عبد هللا علي الحمري20112028042الھندسة الطبية الحيوية280
بسام ھشام جودت ابو خاص20112028043الھندسة الطبية الحيوية281
تسنيم حسن خلف الزعبي20112028047الھندسة الطبية الحيوية282
مصطفى محمد مصطفى عبده20112028049الھندسة الطبية الحيوية283
ھشام عدنان خميس الحن20112028052الھندسة الطبية الحيوية284
عبدالرزاق منصور معيش المشاقبه20112028053الھندسة الطبية الحيوية285
ابراھيم محمد الرفاعي 20112028055الھندسة الطبية الحيوية286
مھند محمد عطية فرج هللا20112028056الھندسة الطبية الحيوية287
يحيى محمد يحيى قراعين20112028057الھندسة الطبية الحيوية288
ريم قسيم محمود مھيدات20112028058الھندسة الطبية الحيوية289
يارا احمد سعيد الخطيب20112028059الھندسة الطبية الحيوية290
ھاشم معتز الحمصي 20112028061الھندسة الطبية الحيوية291
لؤي بشر متيا بنوره20112028062الھندسة الطبية الحيوية292
ھشام احمد جميل اقطيفان20112028064الھندسة الطبية الحيوية293
ياسين  سعيد ياسر الحاج ياسين 20112028065الھندسة الطبية الحيوية294
ركان عيد خليف العنزي     20112028067الھندسة الطبية الحيوية295
احمد ھشام محمد أبوغوش     20120028001الھندسة الطبية الحيوية296
محمد عبدالسالم علي شحاده    20120028002الھندسة الطبية الحيوية297
ھنادي محمد محسن الذيابات    20120028004الھندسة الطبية الحيوية298
لجين ھشام تركي خصاونه     20120028005الھندسة الطبية الحيوية299
تقوى خالد محمد العمرى     20120028006الھندسة الطبية الحيوية300
بلقيس سامي سليم النادى     20120028008الھندسة الطبية الحيوية301
تھاني عطيه طايع المعايطه    20120028009الھندسة الطبية الحيوية302
تقى ثائر محمد الصمادى     20120028010الھندسة الطبية الحيوية303
سوزان عبدالناصر عبدهللا حبيب   20120028011الھندسة الطبية الحيوية304
غدير محمد علي صمادي      20120028012الھندسة الطبية الحيوية305
رغد ربحي حسن عالونه      20120028014الھندسة الطبية الحيوية306
ميساء عبدالمھدي عبدهللا المطارنه  20120028015الھندسة الطبية الحيوية307
فاطمه عوض محمد الحواري     20120028016الھندسة الطبية الحيوية308
ايمان عكاش عبدالكريم القبالن   20120028017الھندسة الطبية الحيوية309
رانيا احمد محمد النظامي     20120028019الھندسة الطبية الحيوية310
رغد فيصل احمد عبابنه     20120028020الھندسة الطبية الحيوية311
احمد عمران خليل شعبان     20120028021الھندسة الطبية الحيوية312
رانيا عبدهللا رجا جھماني    20120028023الھندسة الطبية الحيوية313
تقى طالل احمد بني خير     20120028029الھندسة الطبية الحيوية314
عبير محمد محمود مريان     20120028032الھندسة الطبية الحيوية315
االء مجاھد قاسم جرادات     20120028036الھندسة الطبية الحيوية316
نورشان مجدي محمود عبيد     20120028037الھندسة الطبية الحيوية317
االء قاسم محمد مقدادي     20120028038الھندسة الطبية الحيوية318
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بثينه احمد طلب الخمايسه     20120028039الھندسة الطبية الحيوية319
االء خضر محمد الشبول     20120028040الھندسة الطبية الحيوية320
شيرين جميل ابراھيم قندح     20120028041الھندسة الطبية الحيوية321
امل محمد عبدهللا عبيدات    20120028043الھندسة الطبية الحيوية322
مرح محمد عبدالمجيد القيسي    20120028044الھندسة الطبية الحيوية323
فرح محمود عبداللطيف قيسي    20120028045الھندسة الطبية الحيوية324
امل عبدهللا محمد سنجالوي20120028047الھندسة الطبية الحيوية325
خالد عبدالمجيد عطا عبدهللا   20120028048الھندسة الطبية الحيوية326
نور محمد صالح العجلوني20120028049الھندسة الطبية الحيوية327
ماريه يوسف محمود عبيدات     20120028050الھندسة الطبية الحيوية328
ساجده راضي محمد الشبول     20120028051الھندسة الطبية الحيوية329
غيث خليل احمد أبوالحاج     20120028052الھندسة الطبية الحيوية330
االء ابراھيم سالم أبوغريقانه   20120028053الھندسة الطبية الحيوية331
ھبة طارق صبحي عمر20120028055الھندسة الطبية الحيوية332
رنا حسين محمود ملكاوي20120028056الھندسة الطبية الحيوية333
معاذ محمد علي جبران20120028057الھندسة الطبية الحيوية334
خالد عمر احمد مرضاح20120028058الھندسة الطبية الحيوية335
سالم احمد سالم باعوبث20120028059الھندسة الطبية الحيوية336
تمارا حابس عبد الرحمن المحتسب20120028060الھندسة الطبية الحيوية337
لينا عبد الرحمن محمد يوسف20120028061الھندسة الطبية الحيوية338
عبد الرحمن مطيع عبده الشامي20120028062الھندسة الطبية الحيوية339
منير حميد ناجي الفقيه20120028063الھندسة الطبية الحيوية340
ماجد عبدهللا علي علي20120028064الھندسة الطبية الحيوية341
ميس عثمان فايز نجادات20120028065الھندسة الطبية الحيوية342
والء سالم منصور الدالبيح20120028066الھندسة الطبية الحيوية343
ميرفت جمعه عبدالحميد النواصره20120028067الھندسة الطبية الحيوية344
عمر ھيثم محمد علي  خشاشنه20120028068الھندسة الطبية الحيوية345
انسام احمد حسين دقامسه     20120028071الھندسة الطبية الحيوية346
بيان زھير عبدهللا القرعان20120028072الھندسة الطبية الحيوية347
مريم علي عبد حرب20120028073الھندسة الطبية الحيوية348
شمس زكريا محمد ملحم      20120028075الھندسة الطبية الحيوية349
ميرفت عبدهللا محمد العودات    20120028076الھندسة الطبية الحيوية350
رؤى حسين محمود ابراھيم20120028077الھندسة الطبية الحيوية351
نجوى خالد احمد خشاشنه     20120028078الھندسة الطبية الحيوية352
سھى حسن مصطفى ابوكايد     20120028079الھندسة الطبية الحيوية353
جيھان صالح الدين محمدنور العزام  20120028080الھندسة الطبية الحيوية354
امان احمد عز الدين العمري    20120028081الھندسة الطبية الحيوية355
محمد علي زھدي رمضان ابو سعد20122028001الھندسة الطبية الحيوية356
عدنان محمد عصام الدين محمد عدنان البابا20122028002الھندسة الطبية الحيوية357
خالد وليد خالد قطيش20122028003الھندسة الطبية الحيوية358
جالل عادل كامل المشارقة20122028004الھندسة الطبية الحيوية359
بيان محمود عبد دسه20122028005الھندسة الطبية الحيوية360
اصيل اسامه سامي درباس20122028008الھندسة الطبية الحيوية361
انس ذياب عبد الكريم ابو ساره20122028009الھندسة الطبية الحيوية362
عامر عبدهللا عبدالكريم ابوسارة20122028010الھندسة الطبية الحيوية363
محمود باسم محمد شحرور20122028012الھندسة الطبية الحيوية364
باسل احمد علي الحايك20122028014الھندسة الطبية الحيوية365
وسيم محمد عطا هللا أسامه الصابوني20122028015الھندسة الطبية الحيوية366
اسامه جاسم الحسين القدور20122028016الھندسة الطبية الحيوية367
ياسمين عبد الحميد عيسى حبوش20122028017الھندسة الطبية الحيوية368
سيف الدين خليل سليمان عباسي20122028018الھندسة الطبية الحيوية369
محمدشوقي احمد زيات 20122028019الھندسة الطبية الحيوية370
محمد فتحي عبد القادر فروخ20122028020الھندسة الطبية الحيوية371
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محمد احمد كايد الھنداوي20122028021الھندسة الطبية الحيوية372
ريم خالد سالم بني علي20122028023الھندسة الطبية الحيوية373
الحسين عماد ابراھيم الدسوقي20122028024الھندسة الطبية الحيوية374
براءه ياسر محمد الشبول20122028025الھندسة الطبية الحيوية375
خالد محمد نافع حمدان20122028027الھندسة الطبية الحيوية376
سجى وليد طاھر التميمي20122028035الھندسة الطبية الحيوية377
سارة ابراھيم خليل شمشوم20122028036الھندسة الطبية الحيوية378
مصطفى ناجي عوني خلف20122028038الھندسة الطبية الحيوية379
عادل مدحت احمد صانوري20122028040الھندسة الطبية الحيوية380
شيماء  حسن  ذياب عبدالرازق20122028042الھندسة الطبية الحيوية381
يزن سمير  جميل الجعبري20122028043الھندسة الطبية الحيوية382
اميره فاتح فھد حسون20122028044الھندسة الطبية الحيوية383
رند عاصم احمد نماس20122028046الھندسة الطبية الحيوية384
محمد غياث  محمد  يوسف الحجة20122028049الھندسة الطبية الحيوية385
اكرم حسن خالد الطرابيشي20122028050الھندسة الطبية الحيوية386
عمرو احمد موسى البحرى20122028051الھندسة الطبية الحيوية387
محمد محمود محمد بلوط20122028052الھندسة الطبية الحيوية388
قمر خليل عبدالرؤوف الفاخوري20122028053الھندسة الطبية الحيوية389
محمد عبدهللا سليمان العبدالغني20122028054الھندسة الطبية الحيوية390
عبدهللا وليد عبد الكريم اشرق لبن20122028055الھندسة الطبية الحيوية391
محمد احمد محمد السراجي20122028056الھندسة الطبية الحيوية392
سيف الدين انور سيف الدين الطحان20122028058الھندسة الطبية الحيوية393
افنان قاسم محمد الصمادي     20122028059الھندسة الطبية الحيوية394
يوسف محمد منير صدقي ناصر20122028060الھندسة الطبية الحيوية395
عبدهللا سھيل يوسف الزين20122028061الھندسة الطبية الحيوية396
محمد سھيل يوسف الزين20122028062الھندسة الطبية الحيوية397
مھا نجيب محمد مھيوب20122028064الھندسة الطبية الحيوية398
عمر تيسير حمد 20122028065الھندسة الطبية الحيوية399
مصطفى  محمد ياسين مصطفى  األرغا20122028066الھندسة الطبية الحيوية400
والء حسام رجب شحاده20122028067الھندسة الطبية الحيوية401
عماد  ھود فرج باطحان20122028068الھندسة الطبية الحيوية402
صالح اياد صالح عالونه20122028069الھندسة الطبية الحيوية403
اسيل محمد محمود طراد20122028070الھندسة الطبية الحيوية404
رانيا احمد عبدالسالم ضبعان20122028071الھندسة الطبية الحيوية405
عمر احمد محمد نصار20122028072الھندسة الطبية الحيوية406
فاطمه ايمن محمد طلفاح20122028073الھندسة الطبية الحيوية407
حنان زكريا سالم العمري20122028074الھندسة الطبية الحيوية408
النا علي عبدالرحيم دار الحاج20122028075الھندسة الطبية الحيوية409
والء محمود محمد الزغول20122028076الھندسة الطبية الحيوية410
فراس راتب عبدهللا ربيع20122028077الھندسة الطبية الحيوية411
رنا عبدالرزاق احمد حمدى الدباغ20122028078الھندسة الطبية الحيوية412
احمد محمد احمد أبوطبيخ20122028079الھندسة الطبية الحيوية413
فرح ايمن خليل التلھوني20122028080الھندسة الطبية الحيوية414
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وفاء فرحان عبد النبي الشيحان20050029081الھندسة الصناعية1
محمد ممدوح ناظم بجانتحلة20052029017الھندسة الصناعية2
سھاد سميح محمد الحايك20052029028الھندسة الصناعية3
عبد المجيد احمد محمود عبابنه20060029009الھندسة الصناعية4
معتز ھشام عقله عتوم20060029051الھندسة الصناعية5
عدي ناصر فريح اليوسف20060029074الھندسة الصناعية6
محمود طاھر محمد عثمان20060029075الھندسة الصناعية7
محمد موفق محمد النقرش20060029096الھندسة الصناعية8
تھاني رضا راغب محمود20060029099الھندسة الصناعية9

صالح الدين محمود شكري ابو بكر20062029017الھندسة الصناعية10
محمد معروف عبد هللا باذيب20062029038الھندسة الصناعية11
حسين عمر حسين حميدة20062029042الھندسة الصناعية12
احمد فريد فايز جبر20062029044الھندسة الصناعية13
مالك أحمد اسماعيل الشناعات20062029046الھندسة الصناعية14
محمود نعمان عبد هللا العزة20062029050الھندسة الصناعية15
قانت عبد المھدي سالم ھزايمة20062029051الھندسة الصناعية16
اسامة علي ضيف هللا الزعيم20062029052الھندسة الصناعية17
بالل زياد خليل المغربي20062029053الھندسة الصناعية18
دانيا حسام يوسف المغربي20062029054الھندسة الصناعية19
زينه محمود عمر العيص20070029010الھندسة الصناعية20
دينا علي ذيب ابوحجيلة20070029016الھندسة الصناعية21
االء محمد احمد الجعافره20070029042الھندسة الصناعية22
محمد فايز مصطفى الزرع20070029075الھندسة الصناعية23
اينور محمد علي طيفور20070029078الھندسة الصناعية24
عبيده احمد علي العمري20070029096الھندسة الصناعية25
سفاتيا قدري غازي المزاري20070029099الھندسة الصناعية26
مختار علي محسن سالم20070029100الھندسة الصناعية27
ايه محمد احمد النعامنه20070029101الھندسة الصناعية28
احمد عبد الرحمن حسن القضاه20070029103الھندسة الصناعية29
محمد ھيثم ممدوح البطاينه20070029115الھندسة الصناعية30
يحيى محمد عبدالسالم عبدالرحيم20070029116الھندسة الصناعية31
ليث عمر علي الشامي20072029009الھندسة الصناعية32
شفيق كمال شفيق الشرايري20072029018الھندسة الصناعية33
ياسر سفيان فؤاد بدوي20072029037الھندسة الصناعية34
عدنان منصور حسن العقله20072029043الھندسة الصناعية35
حمزه عدنان حمزه الشريده20072029045الھندسة الصناعية36
عمر حسام محمد صالح الدين العظم20072029048الھندسة الصناعية37
فادي صالح علي عقل20072029050الھندسة الصناعية38
ھبه محمد يوسف الدعاس20072029051الھندسة الصناعية39
زاھر طه شمس باشا20072029052الھندسة الصناعية40
خالد جالل عبد القادر زعيتر20072029054الھندسة الصناعية41
احمد حسين محمود ابوھيفاء20080029004الھندسة الصناعية42
اسامه عماد عبدالحميد سالمه20080029010الھندسة الصناعية43
احمد عزت محمد محمد20080029013الھندسة الصناعية44
رنا عمر عقله فارس20080029014الھندسة الصناعية45
انس بسام شيران تاللوه20080029020الھندسة الصناعية46
ھبة ضامن عقلة االبراھيم20080029024الھندسة الصناعية47
بالل مصطفى خليل الرواضيه20080029028الھندسة الصناعية48
براء احمد سعيد المصري20080029030الھندسة الصناعية49
محمدكمال احمد عبداللطيف عبدالباقي20080029037الھندسة الصناعية50
احمد فايز جميل عبدالقادر20080029038الھندسة الصناعية51
حمزة حامد سليمان الزريقات20080029042الھندسة الصناعية52
محمد انمار محمد الفاھوم20080029043الھندسة الصناعية53
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بالل خليل جميل العسلي20080029045الھندسة الصناعية54
االمين محمد مصطفى الزاھر20080029053الھندسة الصناعية55
ناديا زھير يحيى السعودي20080029056الھندسة الصناعية56
احمد محمد حسن جيالن قاسم20080029060الھندسة الصناعية57
وجدي محمود خلف بني سالمه20080029064الھندسة الصناعية58
ايناس ابراھيم احمد الربابعه20080029069الھندسة الصناعية59
محمد سامي محمد الغنانيم20080029070الھندسة الصناعية60
عمر بسام احمد الشلول20080029071الھندسة الصناعية61
رومينا نبيه ذيب حداد20080029074الھندسة الصناعية62
عال فايز خليل عبابنه20080029075الھندسة الصناعية63
ايات سالم منصور عبيدات20080029076الھندسة الصناعية64
والء فارس احمد الشرمان20080029078الھندسة الصناعية65
ايه حسن جمعه العوفي20080029079الھندسة الصناعية66
ايمان محمود حسن عبيدات20080029083الھندسة الصناعية67
شيرين صالح محمد عبابنه20080029084الھندسة الصناعية68
معاذ عمر محمد الحاج محمد20080029086الھندسة الصناعية69
تسنيم محمدخير عيسى الصبابحه20080029087الھندسة الصناعية70
ايمان حسني كامل محمد20080029091الھندسة الصناعية71
حنان محمود حسين منسي20080029092الھندسة الصناعية72
مالك فيصل مصطفى ابو دلو20080029093الھندسة الصناعية73
سيرين حكم عبدالرحيم العربيات20080029094الھندسة الصناعية74
ياسمين محمد زامل اشنيور20080029095الھندسة الصناعية75
عالء لؤي عبد اللطيف الصالح20080029096الھندسة الصناعية76
افنان محمد سلمان العطيوي20080029097الھندسة الصناعية77
عبدالرحمن رباح محمد اسعد20080029098الھندسة الصناعية78
عبدهللا حسن محمد المرازيق20080029099الھندسة الصناعية79
عبد هللا صالح يسلم بلفقيه20082029001الھندسة الصناعية80
لين ذيب عقل الدقم20082029002الھندسة الصناعية81
دانة علي فواز سلمى20082029004الھندسة الصناعية82
احمد موسى حسن علي20082029008الھندسة الصناعية83
ھبه سليمان محمود الصفدي20082029017الھندسة الصناعية84
رند عبدالجليل ابراھيم المقدادي20082029019الھندسة الصناعية85
فادي عز الدين رضا عبدالسالم20082029024الھندسة الصناعية86
حسان ابراھيم موسى البلوي20082029032الھندسة الصناعية87
محمد خليفه موسى البلوي20082029033الھندسة الصناعية88
بالل عبد المجيد عبد ابو رمان20082029035الھندسة الصناعية89
حسن سعيد حسن ابو عيد20082029040الھندسة الصناعية90
محمد ابراھيم ياسين محمد20082029041الھندسة الصناعية91
والء عمران عيسى العناني20082029044الھندسة الصناعية92
عباده علي عواد سروجي20082029054الھندسة الصناعية93
اماني احمد عبد عالن20082029057الھندسة الصناعية94
عمر يعقوب اسعد حسونة20082029060الھندسة الصناعية95
احمد محمد سميح محمد يحيى شاھين20082029063الھندسة الصناعية96
صادق عبد هللا احمد صوفان20082029065الھندسة الصناعية97
حمدي اسحق حمدي شاھين20082029066الھندسة الصناعية98
ھالة عصام احمد مبروك20082029068الھندسة الصناعية99
رزان عصام محمد الحديدي20082029070الھندسة الصناعية100
عمران ھشام رمضان ابو ريا20082029072الھندسة الصناعية101
اسامة احمد يوسف البشابشة20082029073الھندسة الصناعية102
محمد جھاد محمد علي زقيبه20082029080الھندسة الصناعية103
احمد لطفي شفيق فوزي20082029082الھندسة الصناعية104
غفران عوض فندي الشناق20082029084الھندسة الصناعية105
محمد سعد طالب خريس20082029085الھندسة الصناعية106
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إيھاب محمود سعد حماشا20082029086الھندسة الصناعية107
عادل عوض محمد النادر20082029087الھندسة الصناعية108
عبد الحكيم عايد نايف بني ھاني20082029088الھندسة الصناعية109
مراد عرار شمسي الغزاوي20082029090الھندسة الصناعية110
معتصم خليفه حمدان نوافله20082029091الھندسة الصناعية111
لين يحيى عارف عبد الوھاب20082029092الھندسة الصناعية112
عمار محمد سالم العمري20082029093الھندسة الصناعية113
توفيق مؤيد توفيق ذياب20082029094الھندسة الصناعية114
كريم نضال كريم الرشدان20082029095الھندسة الصناعية115
حال محمد مفلح حتاملة20090029001الھندسة الصناعية116
طارق محمد احمد كنعان20090029002الھندسة الصناعية117
احمد "محمد سعيد" طالب الشطناوي20090029005الھندسة الصناعية118
االء سمير محمد نزال20090029006الھندسة الصناعية119
تاال علي محمد مشعل20090029007الھندسة الصناعية120
ليندا صائل محمود عدوان20090029008الھندسة الصناعية121
ريم ماھر حسن صباح20090029009الھندسة الصناعية122
سارة احمد يوسف عكور20090029010الھندسة الصناعية123
محمد اسعد محمد قصراوى20090029013الھندسة الصناعية124
حنين خالد محمد عياصره20090029014الھندسة الصناعية125
ريناد محمود موسى شويات20090029015الھندسة الصناعية126
عمر عزمي حسين النمر20090029016الھندسة الصناعية127
ھبه حسين خضر عبد الحفيظ20090029017الھندسة الصناعية128
ساره بالل محمد الخطيب20090029019الھندسة الصناعية129
حنان عويد دبيان الشرفات20090029020الھندسة الصناعية130
مرام عبد الرحمن ناصر الجبالي20090029021الھندسة الصناعية131
ريما صادق رشدي الحنبلي20090029022الھندسة الصناعية132
مسره حسين محمد الدويرى20090029024الھندسة الصناعية133
فرح خالد عوده المحيسن20090029026الھندسة الصناعية134
براء سفيان عبد الرحمن خطاب20090029029الھندسة الصناعية135
والء محمد نافع معالي20090029030الھندسة الصناعية136
دعد بسام عبد الجليل كراسنه20090029032الھندسة الصناعية137
جھاد جمال عبدالخالق يغمور20090029036الھندسة الصناعية138
جالل صبحي محمد ابو طه20090029037الھندسة الصناعية139
عدنان محمد علي مساعده20090029038الھندسة الصناعية140
عدي محمود عارف جماحنه20090029039الھندسة الصناعية141
عبدهللا فيصل سلطان الضمور20090029042الھندسة الصناعية142
عبد هللا ابراھيم فھمي الدويك20090029043الھندسة الصناعية143
سلطان يوسف عبد الرحمن مشاعله20090029046الھندسة الصناعية144
احمد عبد الحميد محمود عمارنه20090029047الھندسة الصناعية145
إيھاب محمود ضيف هللا الحجي20090029048الھندسة الصناعية146
عبدالحميد علي عبده الشعيبي20090029050الھندسة الصناعية147
عبد هللا محمد عبد المحسن الصمادي20090029051الھندسة الصناعية148
سندس يوسف عقيل الشطناوي20090029053الھندسة الصناعية149
وعد حسين مفلح بطاينه20090029054الھندسة الصناعية150
االء نايف محمد الفضل20090029055الھندسة الصناعية151
فراس سميح محمد احمد20090029056الھندسة الصناعية152
ايناس محمود عبد الرحمن خطاطبه20090029058الھندسة الصناعية153
محمد عبده محمد المشرعي20090029059الھندسة الصناعية154
غيث محمد محمود الحسينات20090029060الھندسة الصناعية155
ياسمين شاھر محمد الفقير20090029062الھندسة الصناعية156
روان عماد سميح نجار20090029063الھندسة الصناعية157
عمر محمد عبدالھادي القيسي20090029064الھندسة الصناعية158
سالم سمير موسى كمال20090029065الھندسة الصناعية159
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ايمان خالد حسن القضاه20090029066الھندسة الصناعية160
بھاء الدين احمد اسماعيل الكيالني20090029067الھندسة الصناعية161
دالل بھاء الدين عبد الرحمن الحسيني20090029068الھندسة الصناعية162
ليث شحاده محمد ابولخام20090029071الھندسة الصناعية163
محمد يوسف احمد رواشده20090029073الھندسة الصناعية164
سيرين ظاھر احمد ظاھر20090029074الھندسة الصناعية165
صفاء حسن محمود ابو عباس20090029075الھندسة الصناعية166
عبدهللا بسام عبدالرحيم الشلبي20090029076الھندسة الصناعية167
دانيا فوزي خضر الطعاني20090029077الھندسة الصناعية168
محمود ھاشم محمد القضاه20090029078الھندسة الصناعية169
عدي علي حسين بني احمد20090029079الھندسة الصناعية170
ھيثم احمد كساب الخريشا20090029080الھندسة الصناعية171
محمد قاسم عواد مياس20090029081الھندسة الصناعية172
عدي زياد ناصر عتوم20090029082الھندسة الصناعية173
عبدهللا محمد خالد عضيبات20090029083الھندسة الصناعية174
رؤى فؤاد محمد مستريحي20090029084الھندسة الصناعية175
اياد محمد احمد المقابلة20090029085الھندسة الصناعية176
ثامر احمد طالب عبيدات20090029086الھندسة الصناعية177
مصطفى جعفر مصطفى القضاه20090029087الھندسة الصناعية178
وجدان متعب محمد الوريكات20090029088الھندسة الصناعية179
عمر يوسف حسين الزعبي20090029089الھندسة الصناعية180
عبدهللا سالم ابراھيم حمايده20090029090الھندسة الصناعية181
بدر رامي عناد خريس20090029091الھندسة الصناعية182
محمود فريد محمود البنا20090029092الھندسة الصناعية183
الزھراء طارق مصطفى البعول20090029093الھندسة الصناعية184
لؤي محمود سليمان غبيش20092029002الھندسة الصناعية185
ھيثم فالح توفيق ابو كشك20092029009الھندسة الصناعية186
طارق رامز عزوز 20092029010الھندسة الصناعية187
حال ھايل سليم البقاعين20092029017الھندسة الصناعية188
احمد عبد هللا صدقي خليل20092029020الھندسة الصناعية189
شيراز محمد المھدي خليل أبو داوود20092029025الھندسة الصناعية190
عمر فھمي سعد الربضي20092029032الھندسة الصناعية191
طارق مازن نقوال رزق20092029034الھندسة الصناعية192
دينا مصلح عبد الرحمن برغل20092029039الھندسة الصناعية193
انس بسام محمود يامين20092029044الھندسة الصناعية194
اياد مروان منولي عويس20092029046الھندسة الصناعية195
براءه رياض محمد قاسم20092029048الھندسة الصناعية196
ابو بكر عبد هللا صالح العيدروس20092029050الھندسة الصناعية197
ضحا محمود يوسف الطريني20092029051الھندسة الصناعية198
احمد عدنان عبد الرحيم سليمان20092029053الھندسة الصناعية199
حمد عوض سعيد العوبثاني20092029056الھندسة الصناعية200
ساره محمود حامد كيالني20092029057الھندسة الصناعية201
احمد اسماعيل سليمان جداع20092029058الھندسة الصناعية202
ماجد حسن فضل الزعبي20092029060الھندسة الصناعية203
ماھر نبيل عفيف فھمي عبد الرحمن20092029061الھندسة الصناعية204
احمد مصطفى نور حسين20092029062الھندسة الصناعية205
علي صالح علي العطاس20092029063الھندسة الصناعية206
ميس حسام الدين جبر تمام20092029064الھندسة الصناعية207
مھند حسام يوسف نصر20092029066الھندسة الصناعية208
نظمي ماھر نظمي عبد الھادي20092029067الھندسة الصناعية209
اسامة محمد ھاشم الحمزي20092029068الھندسة الصناعية210
ناتالي اسعد بولس الفقس20092029069الھندسة الصناعية211
صقر اياد محمد المصري20092029070الھندسة الصناعية212
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علي مؤيد علي الساعد20092029072الھندسة الصناعية213
محمد توفيق مصطفى فارس20092029074الھندسة الصناعية214
علي نضال رفيق نصر الدين20092029075الھندسة الصناعية215
انس مصطفى  شكو20092029076الھندسة الصناعية216
احمد ھاشم احمد مطلق20092029077الھندسة الصناعية217
محمد محمود محمد نوافلة20092029078الھندسة الصناعية218
مريم فايز محمد ابو زيد20092029079الھندسة الصناعية219
عبد اللطيف ھاني عبد اللطيف عكر20092029082الھندسة الصناعية220
احمد ماھر علي المناصره20092029083الھندسة الصناعية221
مؤيد موسى محمد عبد هللا20092029084الھندسة الصناعية222
زيد محمد صالح شقير20092029086الھندسة الصناعية223
عالء واثق ياسين حجازي20092029087الھندسة الصناعية224
ھديل ناصر محمد عبدالسالم20092029089الھندسة الصناعية225
محمد حسيب محمود مصاروه20092029090الھندسة الصناعية226
رقية انغام عبد األمير القماجي20092029093الھندسة الصناعية227
خالد حسن محمد سعيد ابو سيف20092029095الھندسة الصناعية228
ابراھيم فتحي محمد نصار20092029096الھندسة الصناعية229
براء محمد ابراھيم عبابنه20092029097الھندسة الصناعية230
ثناء محمد يونس الشاويش20092029098الھندسة الصناعية231
محمد احمد مرشد عودة20092029099الھندسة الصناعية232
رامي اكرم ملحم الرفاعي20092029100الھندسة الصناعية233
اسيد الدين علي محمد الطالفحه20100029002الھندسة الصناعية234
روزانا سامح نجيب النصراوين20100029003الھندسة الصناعية235
محمد يونس علي الدراغمه20100029005الھندسة الصناعية236
ھيثم علي محمود الشريده20100029006الھندسة الصناعية237
ھنا ھشام سليمان الزعبي20100029007الھندسة الصناعية238
انس عبدالحميد محمد بني ياسين20100029008الھندسة الصناعية239
عبدالحميد عوض عبدالحميد الوردات20100029009الھندسة الصناعية240
نسيم نصر نسيم الصناع20100029010الھندسة الصناعية241
احمد حسين عوده الفاعوري20100029011الھندسة الصناعية242
محمد حمدان حمد الشريده20100029013الھندسة الصناعية243
ساره تركي ابراھيم ابوطبنجه20100029014الھندسة الصناعية244
عبدهللا اياد محمود علي20100029016الھندسة الصناعية245
ياسمين محمود حسن ابوھيفا20100029017الھندسة الصناعية246
نسرين محمد انيس خلف20100029019الھندسة الصناعية247
جميل ابراھيم جميل الصمادي20100029020الھندسة الصناعية248
روان وليد عبدالقادر القضاه20100029021الھندسة الصناعية249
محمد سلطي رجا صوافطه20100029024الھندسة الصناعية250
محمد توفيق محمد رشيد20100029027الھندسة الصناعية251
ھناء نايف عقيل الدرابسه20100029028الھندسة الصناعية252
اسماء يونس ابراھيم يامين20100029029الھندسة الصناعية253
عمران عمر احمد سليتي20100029033الھندسة الصناعية254
والء يحيى مثقال خريس20100029034الھندسة الصناعية255
مرام عطاهللا عبدالجابر الشلبي20100029035الھندسة الصناعية256
زينه عدنان محمد ابوشعر20100029036الھندسة الصناعية257
علي تيسير عبدالقادر الخروف20100029037الھندسة الصناعية258
مؤمن حسن فرحان ربابعه20100029039الھندسة الصناعية259
ساره فايز سعيد ابو عريضة20100029041الھندسة الصناعية260
بيان صبحي احمد النشاش20100029042الھندسة الصناعية261
عرين رائف توفيق السعيد20100029043الھندسة الصناعية262
زيد مروان فھد عويس20100029044الھندسة الصناعية263
ديمة ھشام عبد الرحمن ابو صالح20100029046الھندسة الصناعية264
رشا وليد فارس عبيدات20100029050الھندسة الصناعية265
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محمد فيصل مشھور ابوتايه20100029051الھندسة الصناعية266
مرح زكي حبيب زوايده20100029052الھندسة الصناعية267
عرين أيمن محمود الغاليني20100029053الھندسة الصناعية268
عمرو نوفان محمد خصاونه20100029054الھندسة الصناعية269
براءة قاسم محمد الفراج20100029055الھندسة الصناعية270
محمد جعفر فوزي العمري20100029056الھندسة الصناعية271
ھشام بسام يوسف حداد20100029058الھندسة الصناعية272
احمد ماھر محمد الخصاونه20100029059الھندسة الصناعية273
الرا نسيم حسين العمري20100029061الھندسة الصناعية274
سامي نبيل عبدهللا حرزهللا20100029062الھندسة الصناعية275
عاصم فريد توفيق نصيرات20100029063الھندسة الصناعية276
عيسى فرح جالل عيسى زيدان20100029064الھندسة الصناعية277
مھدى معاويه محمد سماره20100029065الھندسة الصناعية278
اويس محمد محمود حوراني20100029066الھندسة الصناعية279
بشر محمد عبدالرحمن القضاه20100029067الھندسة الصناعية280
اسحق محمد اسحق عويس20100029071الھندسة الصناعية281
ھاشم حسين محمد الدده20100029072الھندسة الصناعية282
معاذ فرحان محمد الحماد20100029075الھندسة الصناعية283
اسيل خلدون قاسم بكار20100029076الھندسة الصناعية284
معتصم عطيه نجيب ابراھيم20100029077الھندسة الصناعية285
أحمد عبد الكريم سليمان مريان20100029078الھندسة الصناعية286
ارام محمود عبدهللا طعاني20100029079الھندسة الصناعية287
رزان يوسف عبدالرحيم الشعيبي20100029080الھندسة الصناعية288
جعفر عبدهللا محمد النعيمي20100029082الھندسة الصناعية289
غيداء حربي محمود ذيابات20100029083الھندسة الصناعية290
محمد جمعه احمد لوباني20100029085الھندسة الصناعية291
شروق محمد علي العليمي20100029086الھندسة الصناعية292
امنه طالل محمد ربابعه20100029087الھندسة الصناعية293
فرح سعيد محمد ابوالخير20100029088الھندسة الصناعية294
االء محمد عقيل شطناوى20100029089الھندسة الصناعية295
حميد جالل عيسى عمرو20100029090الھندسة الصناعية296
محمد قاسم محمد المغربي20100029091الھندسة الصناعية297
معن عبد الرحمن يوسف الجماعين20100029092الھندسة الصناعية298
مصعب محمود فليح الشرعه20100029093الھندسة الصناعية299
يزن عدنان موسى مقطش20102029002الھندسة الصناعية300
زين يوسف محمد عبيدات20102029003الھندسة الصناعية301
احمد سفيان مصطفى صبري20102029005الھندسة الصناعية302
عبد الحي جمال عبد الحي الزمر20102029007الھندسة الصناعية303
مالك ھاني رباح العمري20102029009الھندسة الصناعية304
خالد نياز عبد الرحمن الدقه20102029010الھندسة الصناعية305
وليد قاسم مانع العيسائي20102029012الھندسة الصناعية306
صدام خالد عبد الرحمن كفاوي20102029013الھندسة الصناعية307
رافت عادل محمود محمد20102029014الھندسة الصناعية308
انس فياض "محمد رضا" اغبر20102029015الھندسة الصناعية309
محمد ھاني محمد  الطعاني20102029016الھندسة الصناعية310
اسحار عبد هللا حسين بني رشيد20102029018الھندسة الصناعية311
مريم محمد عماد كامل حافي20102029020الھندسة الصناعية312
عبيده محمود خليل محمد20102029022الھندسة الصناعية313
بيان غسان حسن ابو عيشه20102029027الھندسة الصناعية314
محمود محمد نضال سعيد بسيسو20102029029الھندسة الصناعية315
النا ھاني يوسف مقطش20102029030الھندسة الصناعية316
مريم احمد رمضان جلوق20102029031الھندسة الصناعية317
أحمد "محمد جابر" منيب النوري20102029032الھندسة الصناعية318
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االء عبدالحميد احمد الزيناتي20102029033الھندسة الصناعية319
حمزة داود محمد المحتسب20102029036الھندسة الصناعية320
شريف ابراھيم شريف النواصره20102029037الھندسة الصناعية321
اشرف حيدر علي طيفور20102029038الھندسة الصناعية322
حمزه محمد احمد الزعبي20102029039الھندسة الصناعية323
فارس محمد حسان قربه20102029040الھندسة الصناعية324
شذى حمزه يحيى النجار20102029041الھندسة الصناعية325
سالم فؤاد موسى سھاونة20102029042الھندسة الصناعية326
ثراء عصام كايد ابو سالم20102029047الھندسة الصناعية327
حمزه شجاع سلطه جي 20102029049الھندسة الصناعية328
ھمام محمد بھجت راتب الدروبي20102029051الھندسة الصناعية329
فيالجي منصور محمد القرعان20102029052الھندسة الصناعية330
شھد فيصل عبد العزيز دودين20102029053الھندسة الصناعية331
غدير عبد الفتاح وصفي عبد الھادي20102029054الھندسة الصناعية332
رفيف سائد جميل حسن20102029055الھندسة الصناعية333
سندس احمد يوسف علي20102029056الھندسة الصناعية334
مالك عيد عائد البلوي20102029057الھندسة الصناعية335
بھاء الدين علي محمد العربي20102029058الھندسة الصناعية336
فرح عوني محمود عبيدات20102029059الھندسة الصناعية337
محمد نبيل احمد ردايده20102029060الھندسة الصناعية338
عبد الرحمن محمد رسول كسيبي20102029061الھندسة الصناعية339
ياسمين ابراھيم محمد السطري20102029062الھندسة الصناعية340
احمد طالل علي ابو عاصي20102029063الھندسة الصناعية341
علي عبدالرحمن ابراھيم ابو عجميه20102029064الھندسة الصناعية342
مجاھد جميل حسين شتات20102029066الھندسة الصناعية343
عمار محمد مصطفى الحاج حسن20102029067الھندسة الصناعية344
ھلن عاطف سلمان ايوب20102029069الھندسة الصناعية345
ميس ابراھيم بطرس حداد20102029070الھندسة الصناعية346
نائل سليمان طلب ابو عليم20102029071الھندسة الصناعية347
حسن يوسف احمد الكراد20102029072الھندسة الصناعية348
رامي غسان نواف الصايغ20102029074الھندسة الصناعية349
رعد علي محمود جرادات20102029075الھندسة الصناعية350
مالك شاھر حسن قرباع20102029076الھندسة الصناعية351
غيد صبري محمد فليفل20102029077الھندسة الصناعية352
ربى محمد توفيق محاسنه20102029078الھندسة الصناعية353
تسنيم زھير سعيد الدجني20102029079الھندسة الصناعية354
عمر عائد سليمان الحنن20102029081الھندسة الصناعية355
عبد العزيز عمر محمد دلكي20102029082الھندسة الصناعية356
احمد علي محمود العثمان20102029083الھندسة الصناعية357
عبد الكريم نمير حسني الخزاعي20102029084الھندسة الصناعية358
والء عزمي راغب قنديل20102029085الھندسة الصناعية359
ليث عماد سليمان عماري20102029086الھندسة الصناعية360
محمد نسيم محمد ابوخضير20102029087الھندسة الصناعية361
احمد حسام حسن ابو ميزر20102029088الھندسة الصناعية362
اسامه مصطفى محمود محمود20102029089الھندسة الصناعية363
عايد اكثم محمد مياس20102029090الھندسة الصناعية364
عامر علي ابراھيم العزام20102029091الھندسة الصناعية365
موسى بسام موسى قطوس20110029001الھندسة الصناعية366
اماني ھاني حسن القصاص20110029002الھندسة الصناعية367
عبدالھادي رياض محمد واصف  الدويك20110029003الھندسة الصناعية368
مجد عبدالرحمن علي القضاه20110029004الھندسة الصناعية369
ايمان علي احمد بني مصطفى20110029005الھندسة الصناعية370
ھديل عمر عبدالحليم عفيفي20110029006الھندسة الصناعية371
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نور عبدهللا عايد أبودلو20110029007الھندسة الصناعية372
ندى طه محمود أبوحرب20110029009الھندسة الصناعية373
مؤيد احمد سليم غرايبه20110029011الھندسة الصناعية374
ديما محمد محمد حمدان20110029012الھندسة الصناعية375
لينا موسى عبدالغني أبوصفيه20110029013الھندسة الصناعية376
شروق مصطفى عمر الشيخ حسن20110029014الھندسة الصناعية377
زينه عماد غالب سمرين20110029015الھندسة الصناعية378
عفاف عزام سعدو أبوخاص20110029016الھندسة الصناعية379
اميره عبدالھادى مصطفى حامد20110029017الھندسة الصناعية380
ايه عصام احمد خضر20110029019الھندسة الصناعية381
حسام سالم سعيد بواعنه20110029020الھندسة الصناعية382
روان سليمان محمد النعيمات20110029021الھندسة الصناعية383
سلمى ناجح احمد خاطر20110029024الھندسة الصناعية384
االء حسيب سھيل الرجال20110029025الھندسة الصناعية385
مھند محمد محمود المومني20110029026الھندسة الصناعية386
شھد اكرم محمد عبيدات20110029027الھندسة الصناعية387
ايھاب اديب جميل حداد20110029028الھندسة الصناعية388
ھدى حسن احمد عبدالقادر20110029029الھندسة الصناعية389
نور عامر لطفي أبوحميدان20110029030الھندسة الصناعية390
اسامه ابراھيم طالل سالمه20110029031الھندسة الصناعية391
نقاء فايض قطيش القبيالت20110029032الھندسة الصناعية392
احمد ھايل فالح الحوامده20110029034الھندسة الصناعية393
اسيل جبر احمد موسى20110029035الھندسة الصناعية394
عبدهللا عبدالفتاح محمود الخضر20110029036الھندسة الصناعية395
مؤمن عصرى فارس الروسان20110029039الھندسة الصناعية396
اسراء محمد خازر عاشور20110029041الھندسة الصناعية397
لؤي موسى عبد عوده20110029042الھندسة الصناعية398
انس عبدالحميد خليل حوسه20110029043الھندسة الصناعية399
محمد مسلم محمد المسيعدين20110029044الھندسة الصناعية400
مصعب علي خلف الزموخي20110029045الھندسة الصناعية401
ھيثم جمال محمد المصطفى20110029047الھندسة الصناعية402
رند محمد ابراھيم القضاه20110029048الھندسة الصناعية403
دوسر محمود محمد شلبي20110029052الھندسة الصناعية404
رغده نصر انور البطاينة20110029053الھندسة الصناعية405
قمر عبدالمجيد محمد بني ملحم20110029056الھندسة الصناعية406
لبنى مازن عبد الرحمن الخصاونه20110029058الھندسة الصناعية407
سيف االسالم سالم فھد ابو زيد20110029059الھندسة الصناعية408
سوار علي منصور السنجالوي20110029062الھندسة الصناعية409
يسر علي حسين الزعبي20110029063الھندسة الصناعية410
مؤمن امجد ناصر العبيد هللا20110029064الھندسة الصناعية411
ماريا منير اديب النمري20110029065الھندسة الصناعية412
حذيفه احمد علي العمرى20110029066الھندسة الصناعية413
محمد سالم محمد السقاف20110029068الھندسة الصناعية414
محمد ثائر ابراھيم داليكه20110029069الھندسة الصناعية415
حنين محمد حسن جبعي20110029070الھندسة الصناعية416
سارة احمد محمد غرايبه20110029071الھندسة الصناعية417
سجى انيس صقر الخصاونه20110029072الھندسة الصناعية418
اسيل فايز يوسف خنفر20110029073الھندسة الصناعية419
ھيفاء ياسين حسين النعيمات20110029074الھندسة الصناعية420
سمھر ممتاز عبدالرحيم العواملة20110029075الھندسة الصناعية421
سجا محمد عليان جوارنه20110029076الھندسة الصناعية422
منال عبدالحكيم عبدهللا المالح20110029077الھندسة الصناعية423
فرح محمد علي فيصل البطاينه20110029078الھندسة الصناعية424
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ايمان عبدهللا شحاده الدويري20110029079الھندسة الصناعية425
طارق محمد صالح عبد الحي20110029080الھندسة الصناعية426
سميه عبدالغفور طايل ھزايمه20110029081الھندسة الصناعية427
احمد مأمون محمد توفيق خصاونه20110029082الھندسة الصناعية428
عمرو نضال محمد خصاونه20110029083الھندسة الصناعية429
احمد عبد هللا بو بكر بو فطيم20110029084الھندسة الصناعية430
ندى عياد عبد الرسول نعنوع20112029001الھندسة الصناعية431
البراء محمد  قصير20112029002الھندسة الصناعية432
ابراھيم محمد  كيالني20112029003الھندسة الصناعية433
محمد عمر عبود باعبود20112029005الھندسة الصناعية434
نمر يوسف نمر علوه20112029006الھندسة الصناعية435
ديمة عبدهللا خليل حماد20112029008الھندسة الصناعية436
اسامه محمد عبدهللا عويصي20112029009الھندسة الصناعية437
عثمان محمد مصطفى عبدالسالم20112029010الھندسة الصناعية438
اياد احمد محمود الشايب20112029011الھندسة الصناعية439
ناجي نزار ناجي العساف20112029012الھندسة الصناعية440
احمد بسام شيران تاللوه20112029013الھندسة الصناعية441
معاويه نبيل ملكي بني ملحم20112029014الھندسة الصناعية442
رزان عادل علي الشبول20112029015الھندسة الصناعية443
فيصل مروح عبدالحميد الحسن20112029016الھندسة الصناعية444
عماد عبدالعزيز محمد عزايزه20112029017الھندسة الصناعية445
عالء رياض جمعه حبش20112029018الھندسة الصناعية446
ھيثم ھشام احمد كنعان20112029019الھندسة الصناعية447
احمد ماھر حرب الشوابكه20112029020الھندسة الصناعية448
المجاھد سمير فتحي الحمدان20112029025الھندسة الصناعية449
زيد سمير بدري عصفور20112029026الھندسة الصناعية450
محمد حيدر محمد شريف حسين20112029029الھندسة الصناعية451
محمد شكيب محمد القاسم20112029030الھندسة الصناعية452
حسان محمدعيد راجح العسل20112029032الھندسة الصناعية453
محمد أحمد توفيق زامل20112029033الھندسة الصناعية454
ليال أحمد بركات عليان20112029034الھندسة الصناعية455
دانا جميل حنا جحا20112029035الھندسة الصناعية456
عبدهللا عماد احمد اللحام20112029036الھندسة الصناعية457
محمد عمر ابراھيم حرب20112029039الھندسة الصناعية458
احمد جمال عبد الوھاب خرما20112029040الھندسة الصناعية459
رؤى محمد عبد المحمود20112029042الھندسة الصناعية460
سليم لطفي سليم خريم20112029043الھندسة الصناعية461
احمد عدنان احمد النوتي20112029044الھندسة الصناعية462
ليث ساري احمد الزقيبة20112029048الھندسة الصناعية463
محمد غالب ابراھيم غانم20112029049الھندسة الصناعية464
احمد محمود علي القضاه20112029050الھندسة الصناعية465
بتول محيسن محمد العمري20112029051الھندسة الصناعية466
محمد عبدهللا محمد العبدالعال20112029053الھندسة الصناعية467
دياال عالء الدين احمد اللوباني20112029054الھندسة الصناعية468
محمود يوسف محمود ابو غياظه20112029056الھندسة الصناعية469
احمد باسم خالد المناصره20112029057الھندسة الصناعية470
محمد عبد الرحيم محمد عيسى20112029058الھندسة الصناعية471
خالد محمد خالد عبيدات20112029061الھندسة الصناعية472
باسل وائل محمد كمال طباخي20112029062الھندسة الصناعية473
ريم نبيل مصطفى قعدان20112029063الھندسة الصناعية474
محمد عوض  عداد شطناوى20112029064الھندسة الصناعية475
شرف الدين موسى جابر حسين20112029065الھندسة الصناعية476
فراس عزمي قاسم الكايد20112029066الھندسة الصناعية477
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ھزار حسن علي البوايه20112029067الھندسة الصناعية478
سيف جالل صالح عبيدات20112029068الھندسة الصناعية479
رند سلطان ابديوي حلوش20112029069الھندسة الصناعية480
محمود سليمان محمود الصفدي20112029070الھندسة الصناعية481
ديما عيسى حسن الشلبي20112029071الھندسة الصناعية482
عدي محمد احمد قوبر20112029072الھندسة الصناعية483
داوود محمد شريف ينيوي جزائري20112029074الھندسة الصناعية484
محمد ھشام عبد الحميد برھم20112029076الھندسة الصناعية485
محمد بسام زكي ابو غالي20112029077الھندسة الصناعية486
ناظم  مازن اكرم وھبة20112029079الھندسة الصناعية487
عمر محمد جميل ابو فارس20112029080الھندسة الصناعية488
سفيان مالك عبدالرحمن الخصاونه20112029081الھندسة الصناعية489
بدرالنعام محمد محمود الغزاوى20112029082الھندسة الصناعية490
ميمونه عبدالمولى محمد صوالحه20112029083الھندسة الصناعية491
االء محمد حسين القاضي20112029084الھندسة الصناعية492
ساره عاطف صالح قاسم20112029085الھندسة الصناعية493
ايمن فواز شريف سويدان20112029086الھندسة الصناعية494
دانا ناصر محمد صيام20112029087الھندسة الصناعية495
ملك عبد الرؤوف  عبد الرحيم ابو حجلة20112029089الھندسة الصناعية496
ديمه عدنان عبد هللا الملكاوي20112029090الھندسة الصناعية497
احمد علي محمود الالمي20112029091الھندسة الصناعية498
محمد بشار نصوح الشيخ حسين20112029092الھندسة الصناعية499
ھمام حازم اديب الحسن20112029093الھندسة الصناعية500
احمد محمد حسن الصفدي20112029094الھندسة الصناعية501
احمد  عمر محمد ابوالرب20112029095الھندسة الصناعية502
حمزه عدنان ناجي نماس     20112029096الھندسة الصناعية503
ھيا عاصم محمد توفيق حتامله20112029097الھندسة الصناعية504
محمود بسام عبدالرحيم الشلبي20120029001الھندسة الصناعية505
ھديل زيد محمود العساسفه الحباشنه  20120029002الھندسة الصناعية506
براء انيس محمد صبيح      20120029004الھندسة الصناعية507
عبدهللا محمود محمد البصول20120029005الھندسة الصناعية508
مناف عبدهللا حامد العمرى    20120029006الھندسة الصناعية509
مھا مدين طه حسين      20120029007الھندسة الصناعية510
يونس يوسف فاضل ابو ربيع20120029008الھندسة الصناعية511
محمود علي محمود القيام     20120029010الھندسة الصناعية512
محمد ايمن محمود الدويرى     20120029012الھندسة الصناعية513
رنا احسان موسى المقطش     20120029013الھندسة الصناعية514
اسيل محمد احمد أبوسل     20120029014الھندسة الصناعية515
عصمت فيصل ابراھيم بكور     20120029015الھندسة الصناعية516
قيس عمر احمد بني عبده     20120029016الھندسة الصناعية517
شذى نضال طالب ملكاوى     20120029017الھندسة الصناعية518
االء محمد طالب الشخيبي     20120029020الھندسة الصناعية519
ربيع اكرم محمد شلبي      20120029022الھندسة الصناعية520
طالل امين محمد عريض20120029023الھندسة الصناعية521
العنود ابراھيم عطاهللا الشقارين  20120029025الھندسة الصناعية522
دعاء اسعد يعقوب التميمي     20120029026الھندسة الصناعية523
ھديل ايمن جميل السكجي     20120029027الھندسة الصناعية524
كرمل كمال عبدالقادر أبوسنينه   20120029028الھندسة الصناعية525
ھناء لؤي حمدي الحسيني     20120029029الھندسة الصناعية526
خليل شفيق خليل العوضات     20120029030الھندسة الصناعية527
يارا محمد عبدهللا عواد     20120029031الھندسة الصناعية528
شذى محمود ابراھيم الرباع    20120029032الھندسة الصناعية529
اسامه عبدالكريم محمد الحمد    20120029033الھندسة الصناعية530
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رؤوف كمال حمود ابوالسندس20120029037الھندسة الصناعية531
احمد حسن قاسم العثمان     20120029038الھندسة الصناعية532
سيف مفلح فناطل الزبن      20120029039الھندسة الصناعية533
عبد االله محمد عبد  عواقله20120029041الھندسة الصناعية534
ھديل ذيب عبدالرحيم مطالقه    20120029043الھندسة الصناعية535
وئام اسامه ابراھيم عبابنه20120029044الھندسة الصناعية536
محمد محمود محمد قبالن     20120029045الھندسة الصناعية537
محمد اسماعيل احمد معابره20120029046الھندسة الصناعية538
عبير واصف طالب عبدالھادي20120029049الھندسة الصناعية539
معاذ بشير احمد العبدالرزاق20120029051الھندسة الصناعية540
رازي عبد الكريم محمد اماره20120029052الھندسة الصناعية541
محمد ابو بكر عبد هللا البيتي20120029053الھندسة الصناعية542
حسام رشاد الھادي رحيم20120029054الھندسة الصناعية543
حسين عبد الكريم حسين القواسمي20120029055الھندسة الصناعية544
احمد رياض احمد ابوغزال20120029056الھندسة الصناعية545
ايسر منذر احمد عبيدات20120029057الھندسة الصناعية546
محمد ناجح علي سماره20120029058الھندسة الصناعية547
عال سليم محمد رواشدة20120029059الھندسة الصناعية548
احمد ثامر محمد مھيدات20120029060الھندسة الصناعية549
ليث محمد خير سليمان  بني يونس20120029061الھندسة الصناعية550
بشار صالح رويلي الخمايسه20120029062الھندسة الصناعية551
طارق فايق داود السلطي20120029063الھندسة الصناعية552
احمد موسى محمد الھليل20120029064الھندسة الصناعية553
سيرين رائد وصفي الشرمان20120029065الھندسة الصناعية554
زيد مازن فرح أبو منه20120029066الھندسة الصناعية555
ريم مروان عبدالفتاح الحمورى   20120029067الھندسة الصناعية556
الياس نبيه جريس عويس20120029068الھندسة الصناعية557
احمد حسني زايد شرادقه     20120029069الھندسة الصناعية558
العنود معين محمد الخصاونه    20120029070الھندسة الصناعية559
نوران يوسف محمد حجات     20120029071الھندسة الصناعية560
تسنيم قاسم محمد عبيدات     20120029072الھندسة الصناعية561
عالء نصر خالد خزاعله     20120029073الھندسة الصناعية562
والء محمود حسين الشرمان     20120029074الھندسة الصناعية563
غفران صالح محمد بطاينه     20120029075الھندسة الصناعية564
ضحى عثمان سعيد ابولباد20120029076الھندسة الصناعية565
وجدان باجس خليل ربابعه     20120029077الھندسة الصناعية566
اسامه علي ذيب مطالقه     20120029078الھندسة الصناعية567
رھام وليد احمد بني نصر     20120029079الھندسة الصناعية568
صھيب جمال عواد الشرع     20120029080الھندسة الصناعية569
صھيب جمال عبدهللا فلفل     20120029081الھندسة الصناعية570
عبدالرحمن احمد محسن  مصري20122029001الھندسة الصناعية571
فھد  عبدهللا ابراھيم ھاروني20122029002الھندسة الصناعية572
عبد الرحمن ايمن عدنان الحلبي20122029003الھندسة الصناعية573
خالد محمد مأمون محمد زين طحينة20122029004الھندسة الصناعية574
محمد عكرمه  بيطار20122029005الھندسة الصناعية575
محمد ھشام  احمد20122029006الھندسة الصناعية576
ھاشم صالح ھاشم الشحري20122029007الھندسة الصناعية577
دانه  عبدهللا محمود عثمان20122029008الھندسة الصناعية578
حسن خالد ابراھيم االدريسي20122029009الھندسة الصناعية579
رند عصام رفيق ابو الروس20122029010الھندسة الصناعية580
دانه ھيثم محمود ابراھيم20122029012الھندسة الصناعية581
احسان فائق كامل ابو عريضه20122029013الھندسة الصناعية582
جورج عزاز قسطندي صويص20122029014الھندسة الصناعية583
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عبدهللا محمود فايز مصطفى20122029015الھندسة الصناعية584
عبدهللا نبيل خليل الكاشف20122029016الھندسة الصناعية585
ابراھيم سعيد محمد ذياب20122029018الھندسة الصناعية586
جورجينا نبيل جريس رزق20122029020الھندسة الصناعية587
اسيل علي عبدالفتاح الحسن20122029023الھندسة الصناعية588
محمد نواف خالد السنجالوي20122029030الھندسة الصناعية589
لما ايمن محمد صدقي البطاينه20122029031الھندسة الصناعية590
ابراھيم محمد خير ظاھر الرفاعي20122029034الھندسة الصناعية591
حسن مفلح حسن االبراھيم20122029036الھندسة الصناعية592
محمد داھود محمود ابوحسين20122029037الھندسة الصناعية593
براء سيف الدين احمد القواسمي20122029040الھندسة الصناعية594
سيف محمد علي حسين20122029042الھندسة الصناعية595
عمر  فؤاد  يوسف بلعاوي20122029043الھندسة الصناعية596
محمد مروان صالح جوالني20122029044الھندسة الصناعية597
اوس  مروان سعيد  الزبيدي20122029045الھندسة الصناعية598
حمزه محمد حسن خليل الكردى20122029047الھندسة الصناعية599
ھمام احمد محمد ربابعه20122029049الھندسة الصناعية600
حمزه عيسى محمود الداود20122029050الھندسة الصناعية601
احمد ھاني محمود حتامله20122029052الھندسة الصناعية602
اباء غالب فالح مومني20122029053الھندسة الصناعية603
عبدهللا راتب زھير الرواشده20122029054الھندسة الصناعية604
مھند عبد العزيز الشين الكوز20122029055الھندسة الصناعية605
راما موفق فرحان الحدادين20122029056الھندسة الصناعية606
معتز صالح عبدالحليم ابوسردانه20122029057الھندسة الصناعية607
ھديل يوسف محمود العماري20122029060الھندسة الصناعية608
بيان قاسم احمد رواشده20122029061الھندسة الصناعية609
عبدهللا احمد عبدهللا عبدالعال20122029063الھندسة الصناعية610
احمد عبدالحميد احمد الزيناتي20122029064الھندسة الصناعية611
نيرمين نضال مالك ابو عرا20122029065الھندسة الصناعية612
ديمة محمد احمد عواد20122029068الھندسة الصناعية613
محمد باسم عثمان فايد20122029069الھندسة الصناعية614
ليث كمال لطفي الزين20122029070الھندسة الصناعية615
ابراھيم خليل كمال  أبو سريس20122029072الھندسة الصناعية616
يوسف شاكر غالب العطيش20122029074الھندسة الصناعية617
شھد محمد احمد الجھالين20122029077الھندسة الصناعية618
عبدالھادي عبدالعليم صبحي الطرشه20122029081الھندسة الصناعية619
محمد عارف احمد كراسنه20122029082الھندسة الصناعية620
محمد عبدالحكيم عربي البطاينه20122029083الھندسة الصناعية621
شيماء غالب سعد الفقير20122029084الھندسة الصناعية622
ابراھيم مشعل سعود القاضي20122029085الھندسة الصناعية623
معن محمود صالح كتانه20122029086الھندسة الصناعية624
صديق عبد الرحمن صديق  خضير 20122029087الھندسة الصناعية625
البراء خالد حزام مصلح20122029089الھندسة الصناعية626
انس خالد عواد الفاعورى20122029090الھندسة الصناعية627
خالد محمد فتوح خالد كلبونة20122029091الھندسة الصناعية628
محمد  ناصر  محمد  درويش 20122029092الھندسة الصناعية629
امل خالد سليمان الطراونه20122029093الھندسة الصناعية630
ھاني محمد ھاني صعابنه20122029094الھندسة الصناعية631
ھيا صالح عبدالرحمن ابوزيد20122029095الھندسة الصناعية632
اماني فيصل محمد الجنيدى     20122029096الھندسة الصناعية633
روال  فيصل علي زعارير20122029097الھندسة الصناعية634
محمد عبد الناصر محمد المحمود20122029098الھندسة الصناعية635
حسام محمد احمد القاسم     20122029099الھندسة الصناعية636
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رغد خالد محمد صباح20122029100الھندسة الصناعية637
ديمه ماھر محمد الخصاونه20122029101الھندسة الصناعية638
محمد منير محمود عليان20122029102الھندسة الصناعية639
زيد عثمان محمد علي شوتر20122029103الھندسة الصناعية640
بشار علي "محمد سعيد "  الشبول20122029104الھندسة الصناعية641
اسماء عصام علي الزعبي20122029105الھندسة الصناعية642
احمد يعقوب حمزه أبوبكر20122029106الھندسة الصناعية643
محمود بسام محمد عوض20122029107الھندسة الصناعية644
عاصم "محمد زياد" منصور  الدويرى20122029108الھندسة الصناعية645
خالد محمد عيد خالد الشاالتي20122029109الھندسة الصناعية646
قتيبه محمود محمد الھيشان20122029110الھندسة الصناعية647
علي خالد عبد اللطيف افريتخ20122029111الھندسة الصناعية648
محمد  طاھر  محمد صبحي صالح20122029112الھندسة الصناعية649
حسام زھير غنايم غنايم20122029113الھندسة الصناعية650
يحيى زكريا لطفي جابر20122029114الھندسة الصناعية651
لبنى منصور حسن العبادى20122029115الھندسة الصناعية652
احمد زياد محمود علوه20122029116الھندسة الصناعية653
احمد لبيب صالح حمدان20122029117الھندسة الصناعية654
ازاد محمد علي حسن الصويركي20122029118الھندسة الصناعية655
احمد عصام عبده بطاينه20122029119الھندسة الصناعية656
عدي  محمد زكي عيسى بريك20122029120الھندسة الصناعية657
احمد  حسين  عبدهللا  العمري 20122029121الھندسة الصناعية658
محمد عبدهللا محمد الجوده20122029122الھندسة الصناعية659
خالد زكي صالح بشابشه20122029123الھندسة الصناعية660
غيث محمد شفيق حيدر الحجة20122029124الھندسة الصناعية661
عمر وحيد جميل الروسان20122029125الھندسة الصناعية662
ياسمين منير عمر ابوسلمه20122029126الھندسة الصناعية663
روان ھاني عيد الربضي20122029127الھندسة الصناعية664
محمد ھشام محمد الحاج نصار20122029128الھندسة الصناعية665
ساره عبدهللا امجلي بني عيسى20122029129الھندسة الصناعية666
محمد سھل محمد عبيدات20122029130الھندسة الصناعية667
احمد خالد فوزى السلطي20122029131الھندسة الصناعية668
محمد جمال محمد العسل20122029132الھندسة الصناعية669
فاضل اكرم نايف عالونه20122029133الھندسة الصناعية670
صھيب خلدون محمد حماشا20122029134الھندسة الصناعية671
سفيان ابراھيم محمد الربابعه20122029135الھندسة الصناعية672
ايمان احمد محمد بني ملحم20122029136الھندسة الصناعية673
فارس محمد عبدهللا الزعبي20122029137الھندسة الصناعية674
االمير وليد فالح العالونه20122029138الھندسة الصناعية675
كوثر محمد حسين الرواشده20122029139الھندسة الصناعية676
حسام الدين محمد احمد صالح20122029140الھندسة الصناعية677
محمد ماجد مصطفى الزغول20122029141الھندسة الصناعية678
روان احمد محمد رشيد  العاشه20122029142الھندسة الصناعية679
محمد وليد سالم الخطيب20122029143الھندسة الصناعية680
محمد حسن عادل محمود محمود20122029144الھندسة الصناعية681
محمد زكريا محمد خطاطبه20122029145الھندسة الصناعية682
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صھيب محمد علي العمرى20090071001ھندسة الطيران1
قصي فؤاد عارف ابو حردان20090071002ھندسة الطيران2
احمد شفيق احمد ابو ھنية20090071003ھندسة الطيران3
عبير يحيى عبدالرحمن القواسمي20090071004ھندسة الطيران4
ايھاب علي احمد ابو حلوه20090071009ھندسة الطيران5
محمد احمد عايد الزعبي20090071010ھندسة الطيران6
سعيد محمد سعيد نعامنه20090071013ھندسة الطيران7
قصي ناصر عقله احمد20090071015ھندسة الطيران8
محمد ابراھيم صبحي الفراھيد20090071016ھندسة الطيران9

ثابت غسان علي ابوحماد20090071017ھندسة الطيران10
محمد جميل ضيف هللا العموش20090071018ھندسة الطيران11
احمد عطاهللا فالح الحسبان20090071021ھندسة الطيران12
يارا عز الدين عبد السالم عبد السالم20090071022ھندسة الطيران13
امنه محمود محمد الجبارات20090071023ھندسة الطيران14
حسام يوسف محمد الرياطي20090071024ھندسة الطيران15
زيد موريس عيسى العبوي20090071025ھندسة الطيران16
عادل احمد فضيل الخوالده20090071026ھندسة الطيران17
عبدهللا محمد عدنان احمد بني عيسى20090071027ھندسة الطيران18
رمزي بسام سعيد العواد20090071028ھندسة الطيران19
عالء بدر محمد الشرمان20090071029ھندسة الطيران20
عزالدين فيصل محمد النجادات20090071031ھندسة الطيران21
نضال عبد الفتاح ذيب لحلوح20090071033ھندسة الطيران22
محمد سليمان مفلح عبيدات20090071034ھندسة الطيران23
غدير امجد ضيف هللا خصاونه20090071035ھندسة الطيران24
ابراھيم جواد ابراھيم عطير20092071001ھندسة الطيران25
عبد الرحمن علي سليمان سالمه20092071003ھندسة الطيران26
محمد محمود محمد خليل قاسم20092071004ھندسة الطيران27
مصطفى زكريا مصطفى خريس20092071008ھندسة الطيران28
خالد فؤاد موسى االزرعي20092071009ھندسة الطيران29
خالد وليد عبد العزيز التكروري20092071013ھندسة الطيران30
ليث اسامه عطاهللا سوالمه20092071014ھندسة الطيران31
خالد جمال حسن الفحماوي20092071016ھندسة الطيران32
عدي احمد سالم بني خلف20092071017ھندسة الطيران33
محمود محمد محمود حجازي20092071018ھندسة الطيران34
حسن بالل حسن الشريف20092071020ھندسة الطيران35
ھناء زياد ياسر نفاع20092071021ھندسة الطيران36
عائشة نبيل شحاده عويضة20092071022ھندسة الطيران37
محمد احمد عقاب مقدادي20092071026ھندسة الطيران38
احمد عبد الرحيم احمد الحاليبه20092071027ھندسة الطيران39
علي محمود خالد خليفات20092071028ھندسة الطيران40
ليث سمير عيسى ھبھب20092071029ھندسة الطيران41
مالك محمد ابراھيم الشقران20092071030ھندسة الطيران42
حسن عبد النبي حسن ابوخضرا20092071035ھندسة الطيران43
ندى جمال شالش محمد20092071036ھندسة الطيران44
رائد محمد رياض الجقه20092071041ھندسة الطيران45
محمد عيسى عقله 20092071042ھندسة الطيران46
احمد مصطفى شحادة الخليلي20092071043ھندسة الطيران47
ثائر خالد علي غباشنة20092071044ھندسة الطيران48
ليث منير عقلة بني ياسين20100071001ھندسة الطيران49
عبيده جعفر احمد مومني20100071002ھندسة الطيران50
حمزة عبد هللا محمد ابو عين20100071003ھندسة الطيران51
جودت محمد نھار البطاينه20100071004ھندسة الطيران52
عبدهللا عيسى محمد الزعبي20100071005ھندسة الطيران53



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

احمد طه نھار الزعبي20100071006ھندسة الطيران54
صھيب عادل محي الدين المرزوق20100071008ھندسة الطيران55
مجد عبدالسالم مصطفى بنات20100071009ھندسة الطيران56
حنين سليمان معجل الحسامي20100071012ھندسة الطيران57
احمد زياد عبدالرازق مسلم20100071014ھندسة الطيران58
منذر عقيل نورى الدالبيح20100071017ھندسة الطيران59
عبيده عبدهللا محمد النصير20100071018ھندسة الطيران60
اسامه عاطف محمد بني حمد20100071019ھندسة الطيران61
داني الياس سليم امسيس20100071020ھندسة الطيران62
محمود شفيق احمد البدارنه20100071021ھندسة الطيران63
صھيب محمد فالح عبيدات20100071025ھندسة الطيران64
خالد نمر محمد النمر20100071027ھندسة الطيران65
امين محمد اسماعيل سلھوب20100071028ھندسة الطيران66
محسن خلدون محسن عبيدات20100071029ھندسة الطيران67
براء محمد عبدالفتاح الحوامده20100071030ھندسة الطيران68
ھبه داھود محمد دبش20100071031ھندسة الطيران69
صھيب فايز محمود شطناوى20100071032ھندسة الطيران70
حنين محمود عقيل الشطناوي20100071033ھندسة الطيران71
قصي خالد عيسى عبد العزيز20100071035ھندسة الطيران72
احمد ضيف هللا فيصل الدغمي20100071036ھندسة الطيران73
قصي عمر محمد الرفاعي20100071037ھندسة الطيران74
ھبه طالل حسين عبد القادر20100071038ھندسة الطيران75
اسامه زيد محمد ابو زيد20100071039ھندسة الطيران76
قاسم ھاني محمد قواسمة20100071040ھندسة الطيران77
سامي عبد الرزاق محمد الماتاني20102071002ھندسة الطيران78
حسين عبدهللا حسين ابو جاموس20102071004ھندسة الطيران79
عبد الرحمن مجدي مصطفى عالونه20102071005ھندسة الطيران80
بھاء علي قاسم المصطفى20102071006ھندسة الطيران81
ايمن محمد اسماعيل سلھوب20102071008ھندسة الطيران82
اسامة محمد عيسى العليان20102071012ھندسة الطيران83
طالل سميح الياس النصراوين20102071016ھندسة الطيران84
عدي برجس محمدسمير الحناينه20102071017ھندسة الطيران85
بالل كامل سالمه السرساوى20102071018ھندسة الطيران86
محمد نبيل محمود محمد النبابته20102071019ھندسة الطيران87
عبدالرحمن ابراھيم محمد الطويط20102071020ھندسة الطيران88
مصعب نبيل ملكي بني ملحم20102071021ھندسة الطيران89
عمر وليم غسان السميرات20102071023ھندسة الطيران90
حسان مصطفى محمد بني ملحم20102071024ھندسة الطيران91
فادي محمد رضوان المومني20102071025ھندسة الطيران92
عدي وزان عبده خزاعلة20102071026ھندسة الطيران93
قصي حسن نايف محاسنه20102071028ھندسة الطيران94
ھاشم فالح احمد جرادات20110071002ھندسة الطيران95
يمان محمد علي العمري20110071003ھندسة الطيران96
ديما مصطفى طالب الحجايا20110071005ھندسة الطيران97
لجين باسم محمد خصاونه20110071006ھندسة الطيران98
محمد صالح مصطفى رمضان20110071007ھندسة الطيران99
محمود احمد صالح عضيبات20110071009ھندسة الطيران100
اسماء محمد محمود غانم20110071010ھندسة الطيران101
محمود عدنان احمد ھياجنه20110071012ھندسة الطيران102
مؤمن عبدالسالم مصطفى بنا ت20110071013ھندسة الطيران103
عدنان عبدالناصر امين الرحيل20110071014ھندسة الطيران104
لورنس زيد خالد بن طريف20110071016ھندسة الطيران105
نغم عبدالسالم عارف مشه20110071017ھندسة الطيران106
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ابراھيم كمال ابراھيم غوانمه20110071020ھندسة الطيران107
معاويه حسني محمد شويات20110071021ھندسة الطيران108
ھشام غازي محمود عبدالھادي20110071023ھندسة الطيران109
احمد وليد اديب حسين20110071025ھندسة الطيران110
احمد نصرالدين خميس جاموس20110071027ھندسة الطيران111
محمد فخري يوسف نوفل20110071029ھندسة الطيران112
يزن عوده فالح الخاليله20110071030ھندسة الطيران113
حنان سعيد محمود النجادات20110071031ھندسة الطيران114
راكان انور احمد أبوناصر20110071032ھندسة الطيران115
عاصم محمد عبد الدبس20110071033ھندسة الطيران116
مالك احمد مصطفى بني سعيد20110071034ھندسة الطيران117
محمد خالد حسن الصعوب20110071035ھندسة الطيران118
محمود لطفي احمد عبيدات20110071036ھندسة الطيران119
احمد مازن خليل الزعبي20110071037ھندسة الطيران120
دانية نايف رزق ابو سويد20110071039ھندسة الطيران121
مناف محمد خيرو الشياب20110071040ھندسة الطيران122
مالك عبدالسالم جروان الرجوب20110071041ھندسة الطيران123
حنين عماد احمد المومني20110071042ھندسة الطيران124
أحمد علي عبدالمنعم سويلم20112071001ھندسة الطيران125
محمد ورد بشار صبحي الحكيم20112071002ھندسة الطيران126
محمد طارق احمد الصوافطه20112071004ھندسة الطيران127
عدي فواز عوض الربعي20112071005ھندسة الطيران128
رياض نادر علي العوم20112071006ھندسة الطيران129
طالل خالد مصطفى مسلم20112071007ھندسة الطيران130
ماجد محمد رمضان المويھي المطيري20112071008ھندسة الطيران131
علي منير علي عبيدات20112071012ھندسة الطيران132
احمد اسامه احمد عطاري20112071014ھندسة الطيران133
احمد محمد حسين الرجوب20112071016ھندسة الطيران134
عوني محمد جالل ديدان20112071017ھندسة الطيران135
عبد هللا عبد العزيز محمد ال الشيخ20112071019ھندسة الطيران136
قصي رائد سعيد اللفتاوي20112071020ھندسة الطيران137
محمد قاسم محمد السلمان20112071021ھندسة الطيران138
معتز بسام زكي خطاطبه20112071023ھندسة الطيران139
عباده مصباح حسين الجراح20112071025ھندسة الطيران140
ھاني خالد محمد الزعبي20112071027ھندسة الطيران141
قصي علي محمود سمامعه20112071028ھندسة الطيران142
معتصم احمد عبدالرؤوف فريحات20112071030ھندسة الطيران143
عمر وليد رشدي أبو عواد20112071031ھندسة الطيران144
بشار عمر احمد طه20112071033ھندسة الطيران145
راجي محمود ضيف هللا العمري20112071034ھندسة الطيران146
عبيده محمود سليمان شويات20112071036ھندسة الطيران147
يوسف خالد سليم 20112071037ھندسة الطيران148
عبد هللا احمد عبد هللا متوم20112071038ھندسة الطيران149
علي حامد عمر بافقية20112071039ھندسة الطيران150
محمد ياسر السلطي الكراد20112071041ھندسة الطيران151
احمد عبد العزيز عالط قوري20112071042ھندسة الطيران152
عاليه محمد رزق اعريبه20112071043ھندسة الطيران153
شاكر بالل شاكر المومني20112071044ھندسة الطيران154
اسراء سلطان علي عريق20112071046ھندسة الطيران155
منذر خلف  كايد غرايبه20120071001ھندسة الطيران156
امنه احمد مصطفى جابر20120071002ھندسة الطيران157
احمد عدنان رشيد الجراح     20120071003ھندسة الطيران158
حماده سليمان احمد الخوالده20120071004ھندسة الطيران159
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معاذ حسن فرحان ربابعه     20120071006ھندسة الطيران160
عوده محمد رشدي الرواشده     20120071007ھندسة الطيران161
بشار حسين علي خشارمه20120071009ھندسة الطيران162
صھيب نواش سعود الزبيدى     20120071010ھندسة الطيران163
احمد عبدهللا محمد عكور     20120071011ھندسة الطيران164
مھا محمد ابراھيم الخطيب     20120071012ھندسة الطيران165
رند ايمن لويس الضباعين     20120071014ھندسة الطيران166
عبدالرحمن شحاده احمد شايب    20120071016ھندسة الطيران167
احمد سعيد محمد الطواھا20120071018ھندسة الطيران168
مھند بسام محمد شلبي      20120071019ھندسة الطيران169
كريم احمد محمد المبشر20120071020ھندسة الطيران170
عمرو زھير عباس الشلبي20120071021ھندسة الطيران171
يزيد احمد محمد عبد الوالي20120071022ھندسة الطيران172
خالد عبدالمجيد راضي المقابله20120071023ھندسة الطيران173
احمد جمال محمد المومني20120071024ھندسة الطيران174
حنين خالد ناصر الشديفات20120071025ھندسة الطيران175
احمد حسين حسن البطاينه20120071026ھندسة الطيران176
اسماعيل اسامه اسماعيل العمري20120071027ھندسة الطيران177
محمود علي فايز التميمي20120071028ھندسة الطيران178
وسام سمير عز الدين الظاھر    20120071029ھندسة الطيران179
عمر جميل رشيد ربابعه     20120071030ھندسة الطيران180
شادي خالد محمد الزيود     20120071031ھندسة الطيران181
مجد امجد محمد الشوابكه20120071032ھندسة الطيران182
مصعب طالل مصطفى ھواش20120071033ھندسة الطيران183
ابراھيم صالح علي الصبح20120071034ھندسة الطيران184
حمزه وليد محمود ابو ھالله كريشان20122071001ھندسة الطيران185
عنان حكم مشير عبدالحق20122071002ھندسة الطيران186
محمد جميل محمد الھرفي البلوي20122071003ھندسة الطيران187
مصطفى توفيق محمود الخالد20122071004ھندسة الطيران188
عبدالرحمن محمد بدر  حموده20122071008ھندسة الطيران189
محمد تيسير فايز ابو سارة20122071009ھندسة الطيران190
حذيفة  أحمد موسى النوتي20122071013ھندسة الطيران191
تيسير توفيق عوض العمري20122071014ھندسة الطيران192
صھيب  محمد  علي مصطفى20122071015ھندسة الطيران193
عمر محمود غازي عويس20122071016ھندسة الطيران194
سليمان محمد سعيد سليمان عبيدات20122071017ھندسة الطيران195
مھند احمد محمود شاھين20122071018ھندسة الطيران196
جمانه ايمن خليل ناطور20122071020ھندسة الطيران197
عبدهللا يوسف محمد مقدادي20122071021ھندسة الطيران198
عماد نزار فتحي ابو قاسميه20122071022ھندسة الطيران199
احمد  خالد  سليمان خولي20122071023ھندسة الطيران200
فاطمه احمد مفلح رمضان20122071026ھندسة الطيران201
محمود ماھر محمود ساره20122071028ھندسة الطيران202
انس محمد سالم السليتي20122071029ھندسة الطيران203
اسامه حماد عوده الترابين20122071031ھندسة الطيران204
سعد ابراھيم محمد مقدادي20122071032ھندسة الطيران205
رامي نبيل فايز قويدر20122071033ھندسة الطيران206
عبد الرحمن أيوب عارف داوود20122071035ھندسة الطيران207
نديم طالق غازي البطاينه20122071036ھندسة الطيران208
راشد ماجد ھالل الفراھيد20122071037ھندسة الطيران209
سفيان محي الدين عبدالرحمن الشلول20122071039ھندسة الطيران210
معاذ خليل محمد البطاينة20122071040ھندسة الطيران211
راكان محمود محمد الحياصات20122071041ھندسة الطيران212
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دانه سمير محمد دراوشه20122071042ھندسة الطيران213
احمد محمد احمد القريشات20122071043ھندسة الطيران214
احمد سليمان  نھار  االشديفات20122071045ھندسة الطيران215
قصي سليمان عواد غنيمات20122071046ھندسة الطيران216
محمد خالد حمدان جميعان20122071048ھندسة الطيران217
ضرار محمد عبدهللا القرعان20122071049ھندسة الطيران218
سعد عبداللطيف سليمان جبالي20122071050ھندسة الطيران219
باسل محمد صالح ردايدة20122071051ھندسة الطيران220
ابراھيم مروان ابراھيم صالح20122071052ھندسة الطيران221
ماجد حسن عمر الرفاعي20122071054ھندسة الطيران222
بسمه محمد مصطفى بني سعيد20122071055ھندسة الطيران223
عبدهللا محمد جبر شراب20122071056ھندسة الطيران224
عدي عبدالوھاب نمر بدران20122071057ھندسة الطيران225
خالد عزام فوزى عبدالقادر20122071059ھندسة الطيران226
محمد بشر عالء الدين عبد القادر محايري20122071061ھندسة الطيران227
مجد عبد الرزاق محمد زكريا محمد زكريا20122071062ھندسة الطيران228
عدي عربي ابراھيم محمد20122071063ھندسة الطيران229
عبد هللا محمد احمد بزبز20122071064ھندسة الطيران230
عمر باسم عادل النوباني20122071065ھندسة الطيران231
عامر احمد محمود بني عامر20122071066ھندسة الطيران232
رعد منصور مضحي العتيبي20122071067ھندسة الطيران233
عمرو عبد الفتاح حمدان البصيلي20122071069ھندسة الطيران234
صھيب موسى ابراھيم الخليلي20122071070ھندسة الطيران235
حمزه أكرم موسى أبوعلوش20122071071ھندسة الطيران236
انس محمد عيسى صوانه20122071072ھندسة الطيران237
يزن رمزي خميس السكسك20122071073ھندسة الطيران238
فيصل سيف بخيت العذبي20122071074ھندسة الطيران239
سالم محمد سالم الحنزاب20122071075ھندسة الطيران240
ناصر صالح سالم النابت المرى20122071076ھندسة الطيران241
فيصل راشد محبوب بوحقب الدوسري20122071077ھندسة الطيران242
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غيث عبدالكريم ناصر الشبول20070200027الھندسة النووية1
عاطف محمد جابر الخوالده20070200030الھندسة النووية2
عباده "علي خلقي" عدنان الشرايرى20070200036الھندسة النووية3
عبدهللا عبدالسالم احمد الدالبيح20080200003الھندسة النووية4
صدام محمود صالح الشياب20080200005الھندسة النووية5
محمد خليف منسي السرديه20080200006الھندسة النووية6
علي عبدالوھاب ضامن الضامن20080200007الھندسة النووية7
اشرف علي سالم البطيحه20080200008الھندسة النووية8
سجى محمد احمد ربابعه20080200009الھندسة النووية9

احمد تركي ابراھيم عبيدات20080200011الھندسة النووية10
مروان مصدق محمد طوالبه20080200014الھندسة النووية11
محمد فتحي محمد فدعوس20080200015الھندسة النووية12
روان منصور محمد مصطفى20080200017الھندسة النووية13
حذيفة وليد احمد المومني20080200019الھندسة النووية14
عدي فؤاد فالح عياد20080200020الھندسة النووية15
سجى احمد غازي الردايده20080200021الھندسة النووية16
ايه ھيثم حسن حجازي20080200022الھندسة النووية17
اسيل عبد هللا حسين المحمد20080200023الھندسة النووية18
محمد نصر نادر محمود العقيلي20080200024الھندسة النووية19
تسنيم اديب احمد بني مصطفى20080200026الھندسة النووية20
اسامه احمد عبدهللا الدحيات20080200029الھندسة النووية21
طارق محمود محمد الشرمان20080200030الھندسة النووية22
انسام منير محمد بني عطا20080200031الھندسة النووية23
اوس خالد احمد القضاه20080200032الھندسة النووية24
ھديل سامي عبد الرحيم ابو حجله20082200009الھندسة النووية25
حياة باسم انيس ابو حميد20082200011الھندسة النووية26
اواس محمود عبد هللا خريسات20082200013الھندسة النووية27
محمد احسان علي ابو صالحه20082200014الھندسة النووية28
خالد وليد محمد علي الخصاونه20082200016الھندسة النووية29
النا زھير المصري 20082200017الھندسة النووية30
ابراھيم "محمد تيسير" مصطفى عيسى20090200001الھندسة النووية31
رامي محمد رضا سعيد20090200003الھندسة النووية32
شروق نصر صبحي الفداوي20090200004الھندسة النووية33
مجدي ابراھيم احمد الردايده20090200006الھندسة النووية34
منار عقله علي الزبون20090200007الھندسة النووية35
فارس بسام جريس سويدان20090200010الھندسة النووية36
عباده ھارون محمد القضاه20090200013الھندسة النووية37
زيد عبدهللا الشيخ محمود الطاھر20090200017الھندسة النووية38
محمد طارق حسين بني احمد20090200022الھندسة النووية39
اسيل فايز جبر برجس20090200025الھندسة النووية40
حسام وائل احمد خليفه20090200027الھندسة النووية41
ھديل جمال احمد القرشي20092200003الھندسة النووية42
احمد صبحي احمد الخطيب20092200004الھندسة النووية43
محمد ھود خلف القضاه20092200005الھندسة النووية44
فاطمة يوسف محمد المومني20092200006الھندسة النووية45
احمد اسماعيل محمود عوض هللا20092200008الھندسة النووية46
اماني عوض محمد الوردات20100200005الھندسة النووية47
صھيب عامر محمود ابو صيني20100200011الھندسة النووية48
والء سلطان ذيب بطاينه20100200016الھندسة النووية49
معتز فھد مثقال مرجي20100200018الھندسة النووية50
فيصل حمدان يوسف الدبعي20100200020الھندسة النووية51
طارق محمود موسى مھيدات20100200026الھندسة النووية52
ليث جميل خميس زيدان20100200027الھندسة النووية53
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قتيبه صالح علي الحوراني20100200028الھندسة النووية54
محمد باسل سالم المصطفى20100200030الھندسة النووية55
ريم عادل احمد خريس20100200031الھندسة النووية56
ابراھيم احمد محمد جراح20100200033الھندسة النووية57
محمد  خير خالد محمد  عبيدات20100200034الھندسة النووية58
سائد ھاشم عوض المومني20100200036الھندسة النووية59
شافي فھيد شافي العجمي20102200002الھندسة النووية60
ابتسام خالد مقبل حراحشه20102200005الھندسة النووية61
تقى محمد راشد بني عيسى20102200007الھندسة النووية62
عبدهللا عادل عنيزان الزيادنه20102200010الھندسة النووية63
ريم محمد الحاج علي العمرى20102200011الھندسة النووية64
نورا حسين عبد الرحمن باسنبل20102200012الھندسة النووية65
ھاني فرح فايز النبر20102200013الھندسة النووية66
رؤى محمد احمد الوردات20110200001الھندسة النووية67
محمد حسن محمد شاھين20110200003الھندسة النووية68
كمال وليد كمال الحراحشه20110200004الھندسة النووية69
ثابت محمد احمد أبوقديره20110200005الھندسة النووية70
ساجده موسى حسين الزغول20110200007الھندسة النووية71
ضحى محمد عبدربه الحجوج20110200009الھندسة النووية72
اسالم صالح محمد بركات20110200010الھندسة النووية73
زينب يوسف محمد الصمادى20110200012الھندسة النووية74
عبدالرحمن سليمان محمد غنيمات20110200013الھندسة النووية75
خالد عبدالناصر رشيد موسى20110200017الھندسة النووية76
موسى جمال سالم البدارنه20110200020الھندسة النووية77
قيس معروف حسن حمد20112200005الھندسة النووية78
صايل بسام صايل مراشده20112200006الھندسة النووية79
محمد عبد الجليل محمد مصطفى20112200007الھندسة النووية80
وعد مشرف احمد الزعارير20112200008الھندسة النووية81
ليديا يوسف سلمان بكار20112200009الھندسة النووية82
بالل نايف صالح العضايله20112200010الھندسة النووية83
عبدالرحمن سليم عبدالرحمن تفاحه20112200013الھندسة النووية84
ھبه ياسين محمد الخضيري     20120200001الھندسة النووية85
وسام احمد محمد البركات     20120200004الھندسة النووية86
ايمان ھيثم محمد الصمادى20120200010الھندسة النووية87
ابراھيم محمد محمود بطاينه    20120200013الھندسة النووية88
معاذ سامي منصور الدبيسي     20120200014الھندسة النووية89
ايه نائل احمد العرود     20120200017الھندسة النووية90
علي صالح احسن االكوع20120200018الھندسة النووية91
رغد محمود حسين بني عمر     20120200019الھندسة النووية92
مشاعل غانم علي العنزي20122200001الھندسة النووية93
أحمد السيد محمد ابراھيم20122200002الھندسة النووية94
سيف خالد عمر أبوجاموس20122200004الھندسة النووية95
محمد غالب محمود الزريقات20122200005الھندسة النووية96
رھف محمد محمود الجبالي20122200006الھندسة النووية97
محمد علي محمود الزعبي20122200008الھندسة النووية98
ايمن  احمد علي الرشيد20122200009الھندسة النووية99
لجين عبدالحليم محمد خاليله20122200012الھندسة النووية100
محمد سلطان طالل الزيناتي20122200013الھندسة النووية101
محمد صالح احمد العيسائي20122200014الھندسة النووية102
قصي محمد علي بني ياسين     20122200015الھندسة النووية103
يزيد عادل خليل سلمان20122200016الھندسة النووية104
شامخ عبدالسالم محمد الشبول20122200017الھندسة النووية105
جنا مصطفى علي النواطير20122200018الھندسة النووية106
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كفاح عبد الھادي ابراھيم االعرج20032030222الصيدلة1
حسين ناصر احمد قاسم20040030132الصيدلة2
فؤاد عوني فؤاد دبابنه20042030180الصيدلة3
عاليه باسم ابراھيم 20052030120الصيدلة4
مصطفى عدنان ھمام 20052030225الصيدلة5
عماد مشرف مصطفى ابو خيزران20052030229الصيدلة6
ھديل عبد الكريم محمد عبابنه20060030143الصيدلة7
دعاء قاسم محمد كوفحي20060030148الصيدلة8
رشا عبد الرؤوف محمد محمد20062030054الصيدلة9

ميخائيل بھجت جبرا نصري20062030062الصيدلة10
روان نائل عقيل الصباغ20062030063الصيدلة11
عروب محمد عبد الرحمن بشتاوي20062030196الصيدلة12
عماد ياسين محسن عوض20062030225الصيدلة13
رفيقة محمد الياس صندوقة20062030249الصيدلة14
عبد الرحمن عبد المحسن احمد العكروش20062030251الصيدلة15
عالء الدين محمدامير صبحي العبه جي20062030252الصيدلة16
اماني محمود رجا الدھون20070030039الصيدلة17
سمية خليل شحادة ابو غريبة20070030061الصيدلة18
لمى زھير احمد حسن20070030062الصيدلة19
ايمان نصر فاضي العليان20070030099الصيدلة20
سومر غالب مصطفى خصاونه20070030104الصيدلة21
حنين عبد هللا رومي اللطايفه20070030127الصيدلة22
فرحان محمد علي الحريبي20070030141الصيدلة23
عصام عزالدين محمد الروسان20072030012الصيدلة24
ھبه غسان النمري 20072030016الصيدلة25
خير شحادة محمود سويدان20072030033الصيدلة26
ھناء عبدالكريم محمد النادر20072030044الصيدلة27
محار محمود فالح ربابعه20072030054الصيدلة28
رند قاسم يحيى الجبوري20072030082الصيدلة29
النا فائق بھيج عبدالھادي20072030086الصيدلة30
تسنيم شكري راشد حرب20072030093الصيدلة31
محمد وائل ابراھيم العزاوي20072030108الصيدلة32
تسنيم قياض سميران الزبن20072030112الصيدلة33
خالد عمر عبد هللا الشنقيطي20072030121الصيدلة34
راويه احمد سالم 20072030122الصيدلة35
سارة مروان حسين حرز هللا20072030156الصيدلة36
بھاء جورج فريد سعيد20072030167الصيدلة37
تسنيم زكي محمد الحسبان20072030184الصيدلة38
ليلى عبد العليم بديع رضوان20072030194الصيدلة39
معتصم محمود محمد طاھات20072030201الصيدلة40
زعفران خالد سالم ابو عراق20072030204الصيدلة41
رقية جلب محمد 20072030215الصيدلة42
االء مالك صبحي عبد الرازق20072030230الصيدلة43
عبيدة سعيد كبھا 20072030241الصيدلة44
امنه ادريس بكري حمدان20072030242الصيدلة45
ربى عاكف فارس الروسان20072030250الصيدلة46
عبدهللا سلطان عبد الوھاب السلطان20072030251الصيدلة47
ربى طه علي عنتر20072030252الصيدلة48
عنود سمير فؤاد عيلبوني20080030003الصيدلة49
فيحاء احمد عبيدهللا المرايات20080030004الصيدلة50
ايه خليف عوده محاسيس20080030005الصيدلة51
اغادير عيسى احمد ابوعيسى20080030006الصيدلة52
رزان عبدالعزيز علوه سليمان20080030009الصيدلة53
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سجود ياسين احمد ابوعواد20080030014الصيدلة54
وعد محمد عبدالرؤوف غوشة20080030016الصيدلة55
رشا عاطف احمد الشرمان20080030018الصيدلة56
صبا سليم امبدي عبدهللا20080030022الصيدلة57
حنين بشير عبدالفتاح سالم20080030029الصيدلة58
الرا عبدالرحمن كامل القيام20080030032الصيدلة59
مجد عدنان احمد السخني20080030033الصيدلة60
زينب عمر فالح التل20080030038الصيدلة61
اسالم عبدهللا خالد بردويل20080030039الصيدلة62
االء محمد عقله مقدادي20080030040الصيدلة63
ھيه عماد عبدالرحمن محيسن20080030050الصيدلة64
والء بالل عبدالرحيم ربابعه20080030053الصيدلة65
اسامة محمود جدوع ابو السعود20080030056الصيدلة66
روان ريمون جورج بطشون20080030057الصيدلة67
دانيه نزيه سليمان البصول20080030059الصيدلة68
وجدان محمد يحيى ال خطاب20080030060الصيدلة69
نرجس سليمان حسين بني بكر20080030061الصيدلة70
شمس مناف نعمان عبد الغني20080030064الصيدلة71
رنيم محمد موسى المومني20080030066الصيدلة72
احمد عبد اللطيف محمود الشريف20080030069الصيدلة73
حنين خليل نعيم الجمل20080030070الصيدلة74
داليا رائد توفيق البيروتي20080030074الصيدلة75
نور نبيه جريس عويس20080030075الصيدلة76
اسيل جمال محمد فراسين20080030077الصيدلة77
مالك اسحق عبد هللا ابو فارس20080030078الصيدلة78
سالي محمود سليم الدحلوش20080030082الصيدلة79
ھبه عبدهللا فليح ابوعكليك20080030083الصيدلة80
ديما حسين علي كيوان20080030086الصيدلة81
ايمان حسين محمد الزريقات20080030087الصيدلة82
اباء محمد الياس بكر20080030089الصيدلة83
وھيب محمد سلمان عبد الخالق20080030091الصيدلة84
غيداء جميل سعيد عثامنة20080030093الصيدلة85
اسالم جمعه اشھيب الفقير20080030096الصيدلة86
حنين علي محمد العبد هللا20080030098الصيدلة87
ھيا كمال محمد سعيد الديري20080030100الصيدلة88
حنان امين احمد القرعان20080030101الصيدلة89
محمد موفق مصطفى ابو عاقوله20080030104الصيدلة90
اريج يوسف احمد الحسبان20080030106الصيدلة91
حال كمال الياس القيقيه20080030107الصيدلة92
عصام جمال عايد ابو نوار20080030109الصيدلة93
اسيد تيسير راشد المنيزل20080030111الصيدلة94
احسان رجا نھار بني ياسين20080030113الصيدلة95
اريج محمدصادق مصطفى بطايحه20080030114الصيدلة96
ايمان جمال رزق رضوان20080030115الصيدلة97
صفاء حسن احمد القيام20080030117الصيدلة98
ھيا صالح سليمان القادري20080030118الصيدلة99
لؤي احمد توفيق الطعاني20080030120الصيدلة100
رشا محمد ظاھر بشاتوه20080030121الصيدلة101
ھاله فايز مصطفى الحواتمه20080030122الصيدلة102
بتول عادل محمد شواقفة20080030123الصيدلة103
ميس ابراھيم عبد الحميد الرواشده20082030001الصيدلة104
ھبه زكريا سليمان 20082030004الصيدلة105
سارة عبد الكريم سالم موسى20082030005الصيدلة106
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منال عيسى دويات 20082030011الصيدلة107
زيد فتحي سرحان 20082030014الصيدلة108
ريھام رزق موسى 20082030019الصيدلة109
كريستينا محمد فحماوي 20082030023الصيدلة110
شادن محمد سعيد خطيب 20082030025الصيدلة111
لوجين ايمن الدروبي 20082030027الصيدلة112
عدنان يوسف محاجنه 20082030039الصيدلة113
اسراء محمد ابراھيم 20082030044الصيدلة114
دينا محمد محمود كتانه20082030048الصيدلة115
عوني قاسم مصطفى بني عواد20082030052الصيدلة116
ھاله عزمي احمد حسن20082030056الصيدلة117
راما ماجد فريد الطويل20082030057الصيدلة118
رشا صبيح نجمي 20082030065الصيدلة119
ديمه علي محمود طلفاح20082030066الصيدلة120
انس محمد خير احمد الحلبي20082030072الصيدلة121
ساميه منذر عبدالوھاب الشيخ سالم20082030073الصيدلة122
ايمان عقله محمد ربابعه20082030076الصيدلة123
نرھان رشيد ارسالن علي20082030079الصيدلة124
سماح عزام توفيق ابوناصر20082030080الصيدلة125
ناديا احمد محمد ابراھيم20082030088الصيدلة126
رنيم حسن مصطفى ابو جباره20082030090الصيدلة127
سماح بشير محمد علي20082030093الصيدلة128
ريم احمد دحروج 20082030113الصيدلة129
احمد محمد عطية فرج هللا20082030114الصيدلة130
وسام اسعد عبد القادر النادي20082030115الصيدلة131
دينا فايز ابراھيم ايوب20082030116الصيدلة132
اماني محمد محمود حوامده20082030117الصيدلة133
رزان علي صالح الشھاب20082030121الصيدلة134
رانيا محمد قاسم محافظه20082030125الصيدلة135
عامر محمد علي الشرعه20082030126الصيدلة136
رند حسن صياح الصباغ20082030127الصيدلة137
رزان زياد سليمان عماري20082030140الصيدلة138
بيان قاسم محمد العبد الحليم20082030144الصيدلة139
رفيده حسين مصطفى الدوالت20082030145الصيدلة140
انيس رياض انيستي حشوه20082030146الصيدلة141
لينه مصطفى سليمان العفيف20082030147الصيدلة142
عمر علي محمد الدالبيح20082030151الصيدلة143
سلمى عبدالوھاب عطا هللا الطراونه20082030155الصيدلة144
حنين انور حمزه شلول20082030158الصيدلة145
باسمة محمد رستناوي 20082030159الصيدلة146
فلك فايز محمد القاضي20082030163الصيدلة147
اكرم احمد ابو الھيجاء 20082030165الصيدلة148
ميسم محمد علي اسماعيل قويدر20082030167الصيدلة149
ضحى إسماعيل عبد العزيز الراوي20082030168الصيدلة150
مروه زياد علي ھيالت20082030170الصيدلة151
عابده محمود قاسم ابوالرب20082030175الصيدلة152
امل عبد القادر عيو علي20082030176الصيدلة153
رؤى يوسف زين الدين 20082030177الصيدلة154
حنان ابراھيم ابوغنيم 20082030180الصيدلة155
عتاب احمد العبرة 20082030181الصيدلة156
كرم محمد بسام حامد شاكر20082030182الصيدلة157
االء مصطفى عبد الكريم حميدي20082030184الصيدلة158
رنيم حسن علي الحاج علي20082030187الصيدلة159
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ابراھيم عمر سواعد 20082030188الصيدلة160
امينه جبر محمد النعيمي20082030194الصيدلة161
ياسمين محمد سواعد 20082030196الصيدلة162
مريم ثائر رمضان مجول20082030200الصيدلة163
نغم رائد ابوحنا 20082030202الصيدلة164
رزان حسني ابراھيم طشطوش20082030207الصيدلة165
ھدى ابراھيم علي ملحم20082030211الصيدلة166
ھبه محمدعلي خليل الحاسي20082030213الصيدلة167
ليديا وائل جميل الظواھرة20082030215الصيدلة168
كارين يوسف منوح سواعد20082030220الصيدلة169
ھالل عبد المجيد محمد نور غراب20082030221الصيدلة170
رغد أسامه عرسان أبو الھيجاء20082030222الصيدلة171
فاطمه محمد حسن السيھاتي20082030223الصيدلة172
ساره عبدالجليل احمد عبد الحسين20082030224الصيدلة173
عبد الرحمن امين عبد الرحمن بني محمد20082030225الصيدلة174
دانيا صالح الدين قاسم خزاعلة20082030226الصيدلة175
يزيد اھالل محمد الدلعه20082030227الصيدلة176
مديحه معاويه عبد الحميد القضاة20090030001الصيدلة177
زھراء محمد ناجي الكعبي20090030004الصيدلة178
ياسمين جمال ابراھيم فوده20090030005الصيدلة179
سجى فواز فياض ابداح20090030007الصيدلة180
اريج عبد هللا فندي مليحان20090030008الصيدلة181
مالك ممدوح مفلح حراحشه20090030010الصيدلة182
الرا وائل منير الرشدان20090030011الصيدلة183
محمد يعقوب علي حمام20090030012الصيدلة184
شذى نازم منصور الردايدة20090030013الصيدلة185
ايناس مخيمر صالح يحيى20090030014الصيدلة186
سارة اسماعيل ابراھيم الحميدي20090030015الصيدلة187
سوار مازن صالح بارود20090030016الصيدلة188
اسماء عبد الكريم حافظ الحاج مصطفى20090030017الصيدلة189
رزان ميالد سعاده سويدان20090030019الصيدلة190
ايناس محمد حسن موسى20090030020الصيدلة191
ايه بسام ابراھيم الحوراني20090030021الصيدلة192
وفاء يوسف محمد المحارمه20090030022الصيدلة193
كناز مروان محمد التل20090030025الصيدلة194
اريج سميح عبدهللا البواعنه20090030026الصيدلة195
شذى جمال عيسى دخل هللا20090030027الصيدلة196
االء محمود حسين اليوسف20090030028الصيدلة197
عائشة ارشيد عيسى الحوامدة20090030032الصيدلة198
ديما ابراھيم سليمان حتامله20090030033الصيدلة199
اريس علي محمد بني ملحم20090030036الصيدلة200
سجى عدنان خضر الزعبي20090030037الصيدلة201
شذى محمد راشد بني عامر20090030041الصيدلة202
وسام بسام محمد النجار20090030042الصيدلة203
روان نبيل محمود عمايري20090030043الصيدلة204
ايمان عدنان محمد الجمال20090030046الصيدلة205
ساره كامل محمد جرادات20090030048الصيدلة206
مي محمد عيد الجريري20090030050الصيدلة207
ايمان طه احمد العيسى20090030051الصيدلة208
رحمه حسين محمد القضاه20090030053الصيدلة209
ايه محمد محمود غانم20090030054الصيدلة210
اسالم محمد حلمي شعشاعه20090030057الصيدلة211
اوج نافذ راسم حماد20090030059الصيدلة212



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

مرام عادل عبدالعزيز حنون20090030062الصيدلة213
منار حسن علي حجار20090030063الصيدلة214
رنا ھاني نواف الصالح20090030064الصيدلة215
والء محمد عيسى عودات20090030065الصيدلة216
لبنة قاسم محمد خصاونه20090030067الصيدلة217
مالك عماد حسن عبد الجواد20090030068الصيدلة218
ميسون "محمد عيد" حسين عتوم20090030069الصيدلة219
سخاء عاطف محمد خليل20090030070الصيدلة220
رغد كمال عبدالفتاح الحسن20090030073الصيدلة221
بيان محمد احمد الحياصات20090030074الصيدلة222
عھد عبدالرحيم محمد مباركه20090030076الصيدلة223
روان منذر رشيد العموري20090030077الصيدلة224
ايناس وائل احمد حنتش20090030078الصيدلة225
اسحار اسعد يعقوب التميمي20090030079الصيدلة226
روان ماھر نورالدين ابو السعود20090030081الصيدلة227
رفيف ماھر صالح صالح20090030082الصيدلة228
ريما صالح علي عبد هللا20090030083الصيدلة229
تسنيم عبد السالم احمد حميدات20090030084الصيدلة230
روان خالد خليل جابر20090030085الصيدلة231
ندى زيد عبدالرؤوف الحنفي20090030086الصيدلة232
سالم علي احمد عبيدات20090030087الصيدلة233
روان تيسير سليم عمارين20090030089الصيدلة234
عبير محمد صالح العمري20090030090الصيدلة235
عبير يحيى سالم ابو خالد20090030092الصيدلة236
منال علي عبدالرحمن الحسنات20090030093الصيدلة237
اسيل عبداالله محمد الھزايمه20090030094الصيدلة238
ساميه سھيل مصطفى ربيع20090030095الصيدلة239
مي احمد خليل درادكه20090030096الصيدلة240
روان عادل محمود ابو خميس20090030097الصيدلة241
سجى محمد فارس الشلبي20090030098الصيدلة242
ديما سامي جريس عويس20090030099الصيدلة243
منى سامي عطا عبدالرحمن20090030100الصيدلة244
ميسون مسلم عبدالمھدي اللوانسه20090030101الصيدلة245
فداء ياسر محمد الزواتين20090030103الصيدلة246
رغده نصري سليمان صابات20090030104الصيدلة247
براء وائل فايز ابراھيم20090030105الصيدلة248
رزان خضر احمد الجنايده20090030106الصيدلة249
ايمان فيصل مفلح الرفاعي20090030107الصيدلة250
بثينة ابراھيم محمد الزعبي20090030108الصيدلة251
زينة جمال محمود الخطيب20090030110الصيدلة252
تسنيم فاروق محمد الزغول20090030111الصيدلة253
وعد احمد حسن القضاه20090030112الصيدلة254
عائده صبري علي دخان20090030113الصيدلة255
نعمه ھاشم عبد الحليم الرياالت20090030115الصيدلة256
باسل صالح احمد الحسبان20090030116الصيدلة257
مالك عبد هللا عصام ملكاوي20090030117الصيدلة258
اسيل يوسف عوض الھزايمه20090030118الصيدلة259
ديانا منصور عبدهللا عبيدات20090030119الصيدلة260
بشير غيالن عبدهللا مثنى النجاري20090030120الصيدلة261
حنين احمد مصطفى الشامي20090030121الصيدلة262
ديمه حسن ارحيم عراعره20090030122الصيدلة263
سناء محمود عواد العوض20090030123الصيدلة264
شذى فواز فرحان المشاقبه20090030124الصيدلة265
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بيان جواد امين العمري20090030125الصيدلة266
ايمان مصلح محمد ابو صالح20090030126الصيدلة267
اسيل محمد خالد ارجوب20090030127الصيدلة268
اسراء يوسف محمد الطھراوي20090030128الصيدلة269
اسالم عبدالكريم محمود الطويل20090030129الصيدلة270
رزان مفيد عبدالكريم االخرس20090030130الصيدلة271
اسراء عمر سليمان نيروخ20090030131الصيدلة272
بنان عمر عبدهللا العمري20090030132الصيدلة273
غيداء عبد الناصر عبدهللا حبيب20090030133الصيدلة274
اسيل بسام محمد حسن بشير20090030134الصيدلة275
ايه حسن حموده العالن20090030135الصيدلة276
والء احمد ذياب ابوليل20090030136الصيدلة277
ندى تيسير عرفات دنديس20090030137الصيدلة278
حنين بسام سليمان جوارنه20090030139الصيدلة279
ليندا حمود خنفان السرحاني20090030140الصيدلة280
لين عبدالھادي علي الحمايده20090030141الصيدلة281
اسيل احمد يوسف النصيرات20090030143الصيدلة282
ماجده مصطفى محمود جرادات20090030144الصيدلة283
حنين جالل احمد فوزي عبد الفتاح20090030145الصيدلة284
مصطفى محمد عبد دياب20090030146الصيدلة285
عال فواز ذيب بطاينه20090030147الصيدلة286
ضحى محمد سليم بيضون20090030148الصيدلة287
توجان نواف سالم الخزعلي20090030149الصيدلة288
سرى عبد السالم محمد العجلوني20090030150الصيدلة289
محمد خالد تيسير الشرايري20090030151الصيدلة290
اسالم صالح احمد جرادات20090030152الصيدلة291
امجاد محمد علي احمد الرجوب20090030153الصيدلة292
ميس احمد فليح الجبور20090030154الصيدلة293
نور صبحي ابراھيم شرقاوي20090030156الصيدلة294
كمال محمد ناصر الشامي20090030157الصيدلة295
مي غالب عواد الخالدي20090030160الصيدلة296
ھال محمود عبد هللا ملكاوي20090030161الصيدلة297
حنين عبد الرحمن عبد الحافظ الرماضنه20090030162الصيدلة298
االء احمد عبد القادر كريشان20090030163الصيدلة299
ايمان محمد نزال الحوامده20090030164الصيدلة300
غدير نواف احمد المسيعدين20090030165الصيدلة301
ساره تيسير حسين محاسنه20090030166الصيدلة302
أسماء علي طالق الرخاء20090030167الصيدلة303
فداء "محمد بھجت" "محمد نجيب" الھبراوي20090030168الصيدلة304
رھام عبدهللا علي ابراھيم20090030169الصيدلة305
اسراء حسين محمود الحوامده20090030170الصيدلة306
روان ادم صالح الصياحين20090030171الصيدلة307
تسنيم احمد طالل الشلول20090030172الصيدلة308
ازھار طارق فالح البدارنه20090030173الصيدلة309
اثير فؤاد علي الكراسنه20090030174الصيدلة310
االء طارق موسى عتمه20090030175الصيدلة311
سھير ناصر محمد زيتون20090030176الصيدلة312
خالد محمد سليمان الشرمان20090030177الصيدلة313
ساجده لطفي منصور ابوالكشك20090030178الصيدلة314
رزان ھاني امين حداد20090030179الصيدلة315
روال يوسف سالم ابراھيم20090030180الصيدلة316
دانا احمد عقله الجوارنه20090030181الصيدلة317
ھنادي فارس احمد البعول20090030182الصيدلة318
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وفاء عيسى عوض قرعان20090030183الصيدلة319
ايات ابراھيم صبحي العسل20090030184الصيدلة320
جمانة احمد كبھا 20090030186الصيدلة321
ساجده مصطفى محمد العمره20090030187الصيدلة322
حال صالح مصطفى ابو عاشور20090030188الصيدلة323
االء سمير سالم الدخل هللا20090030189الصيدلة324
ندى خالد رفيق االصفر20090030190الصيدلة325
سالم علي احمد الدرادرة20090030191الصيدلة326
ساجده جودت زعل الرواجفه20090030192الصيدلة327
آية محمد ياسر مھمندار 20092030003الصيدلة328
سلوى سلطان ابديوي طخشون حلوش20092030005الصيدلة329
اناسي محمود احمد الجعيدي20092030006الصيدلة330
مروه عدنان موسى عبابنه20092030010الصيدلة331
الحسين عبدهللا الجنيات 20092030011الصيدلة332
رشاد محمد خطيب 20092030019الصيدلة333
انا ماريا سھيل نصير 20092030021الصيدلة334
ھيا رائد عادل فاھوم20092030022الصيدلة335
ديانا عبد ربه محمد حبوش20092030026الصيدلة336
احمد توفيق محمد ابو عريشة20092030032الصيدلة337
أنسام محمد حاج محمد 20092030037الصيدلة338
رغده احمد ابو رمحين 20092030039الصيدلة339
دعاء فھمي ابراھيم صالح20092030042الصيدلة340
ساره عبد الناصر البازو 20092030043الصيدلة341
حال عبدالمنعم القبالن 20092030047الصيدلة342
ميس وائل ھمات الدقة20092030049الصيدلة343
االء محمد نوري ملوحي 20092030050الصيدلة344
مصعب مھدي حافظ عبد النبي20092030051الصيدلة345
ديمه ماجد عزيز بنوره20092030053الصيدلة346
جالدس انطون البرت جدعون20092030054الصيدلة347
نارين عبد هللا حايك 20092030055الصيدلة348
غدير محمد سعدي 20092030056الصيدلة349
احمد جھاد احمد صالح20092030057الصيدلة350
جمان عصام داود 20092030061الصيدلة351
ايناس وصفي عبد المجيد عبد الجواد20092030062الصيدلة352
أصال ابراھيم نجار 20092030069الصيدلة353
يارا اسعد سالمه 20092030072الصيدلة354
احمد عادل بصول 20092030074الصيدلة355
روان عبد الرزاق قاسم الجلم20092030075الصيدلة356
ھاله حسين علي الحمود20092030076الصيدلة357
ايلي سمعان عيساوي 20092030078الصيدلة358
سامي حمد حسين الفالح20092030086الصيدلة359
ليلى نقوال جورج ابو زيد20092030089الصيدلة360
أمل عزمي صبحي النابلسي20092030090الصيدلة361
داليدا جريس ابو رحمة 20092030093الصيدلة362
مروة طارق ابواحمد 20092030095الصيدلة363
ھبة جمال قشوع 20092030100الصيدلة364
اآلء فواز فرحان بني بكر20092030101الصيدلة365
بيان كامل رشيد التل20092030109الصيدلة366
فاتن نضال موسى سويدان20092030110الصيدلة367
اوس عدنان رشيد الجراح20092030112الصيدلة368
ديما احمد خيري ھواري20092030115الصيدلة369
ھيا رياض عبد الكريم الغزاوي20092030116الصيدلة370
رغد وليد محمد بصول20092030117الصيدلة371
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قاسم رضوان احمد السعد20092030118الصيدلة372
صالح الدين سليمان عايش بركات20092030119الصيدلة373
روان خالد حسن ملحم20092030122الصيدلة374
لين محمود صالح بني ھاني20092030125الصيدلة375
معين منصور حسين الشطناوي20092030126الصيدلة376
ياسر عبد الباسط محمد التجار20092030128الصيدلة377
صفاء نبيل سيد احمد 20092030130الصيدلة378
ھديل حسن علي شطناوي20092030132الصيدلة379
رھف سميح اسحق المدانات20092030138الصيدلة380
حنين شكري سعيد ابو خريبة20092030139الصيدلة381
انديره غاندي موسى 20092030141الصيدلة382
نور حكمت عايض الدويري20092030145الصيدلة383
احمد امجد محمد الصاحب20092030146الصيدلة384
دعاء محمد احمد الملكاوي20092030147الصيدلة385
عرين عبدالحميد فريد ملحم20092030149الصيدلة386
رؤيا بسام احمد لحلوح20092030152الصيدلة387
ھيا صالح ابراھيم الشياب20092030153الصيدلة388
رزان عماد محمد الكنج20092030154الصيدلة389
االء محمود مصطفى بدارنه20092030160الصيدلة390
محمد سليمان عويس العموش20092030161الصيدلة391
ايمن عادل محمد الحسنات20092030163الصيدلة392
اسيل "محمد بشير" طه الھواس20092030165الصيدلة393
يارا محمود عيسى العدوان20092030166الصيدلة394
ربى ابراھيم عصام ملكاوي20092030167الصيدلة395
عرين ھشام تركي خصاونه20092030168الصيدلة396
ديما رائد سالم حجازين20092030169الصيدلة397
مروه محمد صالح ابو العيس العموش20092030170الصيدلة398
منار واصف شاكر بطاينه20092030171الصيدلة399
ضحى محمد مد هللا المحادين20092030172الصيدلة400
ازدھار خالد مقبل حراحشة20092030173الصيدلة401
منار فاروق محمد كنعان20092030174الصيدلة402
لبنى محمد احمد طه20092030175الصيدلة403
دانية عوض سالم العجلوني20092030176الصيدلة404
حنين اسحق جميل عايش20092030177الصيدلة405
زين حمد هللا محمد الحسبان20092030178الصيدلة406
سرى احمد سعيد الھامي20092030179الصيدلة407
زين عامر لطفي ابو حميدان20092030180الصيدلة408
دعاء عبد هللا كريم الھروط20092030181الصيدلة409
مجد محمد عايد مھيرات20092030182الصيدلة410
افرودايت مجدي سعيد مرجي20092030184الصيدلة411
لما تيسير محمد لطايفه20092030185الصيدلة412
اسراء عبد الكريم شحاده القضاه20092030186الصيدلة413
عبد العزيز سويلم سالمه العطوي20092030188الصيدلة414
سارة نزيه ميخائيل الزيادين20092030189الصيدلة415
صفاء عماد محمود القدومي20092030190الصيدلة416
معتز مدين محمد عبده20092030191الصيدلة417
علي سالم علي غانم20092030192الصيدلة418
ليلى ابراھيم احمد الحسبان20092030195الصيدلة419
حنان محمد تيسير صالح طبيشات20092030196الصيدلة420
اسراء وليد سليمان الرشدان20092030197الصيدلة421
لين داود فؤاد عيلبوني20092030198الصيدلة422
ايه زياد صبحي القيسي20092030199الصيدلة423
حنين عبد الھادي يوسف الفارس20092030200الصيدلة424
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نضال سليم عطاهللا مرجي20092030201الصيدلة425
فرح عبد المھدي احمد العمري20092030202الصيدلة426
مجد خليل محمد ابو سرحان20092030203الصيدلة427
عبد هللا عزام محمود الجبالي20092030204الصيدلة428
محمد محمود عبدهللا الشلختي20092030205الصيدلة429
رھف احمد حسن الوزني20092030206الصيدلة430
ابراھيم محمد لوانسه 20092030207الصيدلة431
خلود علي محمود الحسن20092030209الصيدلة432
حمزه حسين عبد هللا محمود20092030210الصيدلة433
ھمام حسن حمدان مساعيد20092030211الصيدلة434
ابراھيم خالد حسن راضي20092030213الصيدلة435
فادي بشير العبود 20092030215الصيدلة436
رنين بشاره عليمي 20092030216الصيدلة437
ريم كميل توتري 20092030217الصيدلة438
ھشام محمد سميح عبد الكريم اللبابيدي20092030220الصيدلة439
بشاير راكان سليم الفايز20092030222الصيدلة440
منى عمر نايف شرقية20092030228الصيدلة441
ندين احمد امين ابو نمر20092030229الصيدلة442
ايمان عبدو الحسن 20092030231الصيدلة443
دعاء حسن مصطفى الصمادي20092030233الصيدلة444
النا "محمد باسل" عرفه 20092030234الصيدلة445
احمد عبد الفتاح علي البطاينه20092030236الصيدلة446
اقليما طارق خالد طلفاح20092030237الصيدلة447
سفانه حفظي علي صبح20092030239الصيدلة448
االء عرفان غزال تصلق20092030240الصيدلة449
عماد حمد احمد القادري20092030241الصيدلة450
فھد مبارك سليمان المعيش العازمي20092030242الصيدلة451
وداد عدنان احمد السليم20092030243الصيدلة452
مروه محمد علي موسى عزايزه20092030244الصيدلة453
روال رائد فرحان السمردلي20092030245الصيدلة454
تمارا عماد محمود الصاوي20092030246الصيدلة455
شيرين مازن حامد منصور20092030248الصيدلة456
وليد خالد محمد القطناني20092030249الصيدلة457
ايمان زكي حسن مقدادي20092030251الصيدلة458
وفاء جابر سالم 20092030252الصيدلة459
زيد احمد زيد ناشر عمران20092030253الصيدلة460
انس عيسى عبد المعتني المغربي20092030254الصيدلة461
رمزي بشارة عليمي 20092030255الصيدلة462
صدام نزار محمد أبوھرفيل20092030256الصيدلة463
رغد محمد موسى رواقه20100030001الصيدلة464
رشا عبدالقادر سليمان بني اسماعيل20100030002الصيدلة465
شذى ياسر طالب الدقس20100030003الصيدلة466
اسيل علي اسماعيل ابوحموده20100030004الصيدلة467
اسيل اشرف محمد درادكه20100030006الصيدلة468
ندى احمد عبد رزق20100030007الصيدلة469
رند رضوان طعمه غنما20100030008الصيدلة470
ساره محمدنادر عبدالستار ابوالذھب20100030009الصيدلة471
افنان محمود احمد فرحات20100030010الصيدلة472
احالم مروان صالح الصمادي20100030012الصيدلة473
اسيل خالد ياسين الطراونه20100030013الصيدلة474
ھبه حسن عبداللطيف ابوجھجاه20100030014الصيدلة475
سالم صالح رشاد ابوليلى20100030015الصيدلة476
دعاء عبدالمجيد محمود الوريكات20100030018الصيدلة477
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ساره اكرم يعقوب الزريقات20100030019الصيدلة478
ھناء حسام احمد الفاخوري20100030020الصيدلة479
تسنيم عصام سيف الدين قرمش20100030021الصيدلة480
سارة رضا توفيق عبود20100030022الصيدلة481
ضحى اسماعيل جميل الصيفي20100030023الصيدلة482
اريج محمد عوده عبيدهللا20100030024الصيدلة483
مريم علي حسين حسين20100030027الصيدلة484
ريما عبدالجواد عزام الخموس20100030028الصيدلة485
دينا زياد احمد بطاينة20100030029الصيدلة486
ناريمان ياسين ھندي الحمادين20100030032الصيدلة487
اميرة امين احمد القرعان20100030033الصيدلة488
امال وجيه محمود ملكاوي20100030035الصيدلة489
االء خالد عبدالرحمن ملكاوي20100030036الصيدلة490
رند عاھد محمود الوقفي20100030038الصيدلة491
ايناس عدنان سالم الحوراني20100030040الصيدلة492
رزان ضرار احمد صوالحه20100030041الصيدلة493
سنابل يوسف احمد الحسبان20100030042الصيدلة494
عنود جمال محمد سعيد الغزاوى20100030045الصيدلة495
ايناس خالد صالح الروسان20100030046الصيدلة496
رزان حسن حسين سلمان20100030048الصيدلة497
سجى محمد خطاب حماد20100030049الصيدلة498
رناد محمد خضر الترتير20100030050الصيدلة499
نسيبه علي محمد خمايسه20100030052الصيدلة500
نارمين سالم فھد درارجه20100030057الصيدلة501
نور امين حسن عبدالجليل20100030058الصيدلة502
رھام حسين سليم حسن20100030059الصيدلة503
دينا عدنان عارف سھاونه20100030062الصيدلة504
دعاء عادل محمود العجبه20100030066الصيدلة505
كاتيا محمود يوسف النجار20100030067الصيدلة506
ھديل باسم علي الخصاونه20100030068الصيدلة507
ايمان عبدهللا محمد البدارنه20100030069الصيدلة508
حنين غازي سعد سويدان20100030070الصيدلة509
دانيه عبدهللا محمد الجيوسي20100030071الصيدلة510
رزان عبدهللا مرحول السوالمة20100030073الصيدلة511
اروى عبدالعزيز محمد طشطوش20100030074الصيدلة512
نداء رائد نجيب الجرادين20100030075الصيدلة513
ضياء جميل خميس العليمات20100030077الصيدلة514
روان ھاني حمد البداينه20100030078الصيدلة515
سماح قاسم محمد الدويكات20100030080الصيدلة516
نور مرزوق عبدالعزيز الطبيشات20100030081الصيدلة517
ميسم جمال جميل دعنا20100030082الصيدلة518
غاده عدنان محمد الطعامنه20100030084الصيدلة519
دانيه صبري عبدهللا المومني20100030086الصيدلة520
ميساء زھير محمود الشواقفه20100030087الصيدلة521
ماريا اصالن صبح المساعيد20100030088الصيدلة522
حنان احمد يوسف قاسم20100030089الصيدلة523
لينا نصر ذيب عميش20100030090الصيدلة524
دعاء مروان ابراھيم حسن20100030092الصيدلة525
بشرى بسيم منصور ريحاني20100030093الصيدلة526
اياد علي حسن المغربي20100030094الصيدلة527
اسماء طارق زياد ابومحفوظ20100030095الصيدلة528
عبير محمد سليمان الشرمان20100030096الصيدلة529
قيس زاھر حافظ أبوشھاب20100030097الصيدلة530
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نورس احمد محمد عالونه20100030098الصيدلة531
لمياء حسين عبدالرحمن السخني20100030099الصيدلة532
رزان احمد عبدالمجيد بني حمد20100030100الصيدلة533
شيماء احمد يوسف مشاقبة20100030101الصيدلة534
سماح عبدهللا يوسف شاھين20100030102الصيدلة535
نادين رائق موسى االقرع20100030103الصيدلة536
نھا عبد الكريم يونس يونس20100030104الصيدلة537
زينه سمير الياس عويس20100030105الصيدلة538
سماح حسين محمد الزعبي20100030106الصيدلة539
رفيده حسني عطاهللا بني سلمان20100030108الصيدلة540
يسرى محمود موسى الرحال20100030109الصيدلة541
جمال عبد الناصر ناصر ثابت حلبوب20100030110الصيدلة542
عبد هللا علي قايد رسام20100030111الصيدلة543
عبد هللا عمر سالم باعباد20100030112الصيدلة544
ايمان ابراھيم محمد ابو كوش20100030114الصيدلة545
ھبة محمد مسلم الخوالدة20100030115الصيدلة546
تاال خليل محمد القصير20100030116الصيدلة547
االء فتحي ضيف هللا مومني20100030118الصيدلة548
انوار غديفان صايل الحمود20100030119الصيدلة549
ھدى عبد الحي اليوسف 20100030120الصيدلة550
االء صائب احمد عبيدات20100030121الصيدلة551
احمد محمد مأمون سليمان الجمل20100030122الصيدلة552
وجدان محمد عبدالرحيم االبراھيم20100030124الصيدلة553
نور عصام محمود بدارنه20100030125الصيدلة554
رزان فيصل علي المعابره20100030126الصيدلة555
ظالل الرحمن محمود ناصر الزعبي 20100030127الصيدلة556
رنا خالد حسن البو20100030128الصيدلة557
منار حمزه محمد غرايبه20100030129الصيدلة558
دانه عبد هللا علي كراسنه20100030130الصيدلة559
شذى نزار محمد عطار20100030131الصيدلة560
ميسون عرفات امين العمرى20100030132الصيدلة561
فرح فايز طايل ابوالشعر20100030133الصيدلة562
فاطمه سليم خلف ھزايمه20100030134الصيدلة563
حال فيصل ابراھيم الحموري20100030135الصيدلة564
ھبه صالح عيسى النمراوي20100030136الصيدلة565
ربى عبدالمجيد فندي عوادي20100030137الصيدلة566
ھبه امين محمود المومني20100030138الصيدلة567
اثير راتب عبدالكريم ابو عبطه20100030139الصيدلة568
تبارك علي محمد مطالقه20100030140الصيدلة569
دانيا وليد سليمان الجمحاوى20100030141الصيدلة570
لمى رافع عقيل النصير الزغول20100030142الصيدلة571
عبير سمير عيسى البطارسه20100030143الصيدلة572
خالد سھيل محمود كيوان20100030144الصيدلة573
حال مازن ضيف هللا بطاينه20100030145الصيدلة574
ساره عبد الكريم حمزه الكعبي20100030146الصيدلة575
ھديل احمد محمود الجرادات20100030147الصيدلة576
رنا حسام عبدالرزاق أبوطالب20100030148الصيدلة577
ابراھيم محمد عبد هللا آل شريف20102030001الصيدلة578
جمانه محمود شفيق عباره20102030004الصيدلة579
ابراھيم ھادي سالم ال شريه20102030005الصيدلة580
موسى حمود منير الشويب20102030009الصيدلة581
طارق محمد علي ال سلمان20102030010الصيدلة582
سھير ياسين حسين ادم20102030011الصيدلة583
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انعام جابر فيصل روضان20102030012الصيدلة584
عبد هللا سلمان عيد العطوي20102030015الصيدلة585
رنيم احمد حسين نصار20102030019الصيدلة586
ياسمين احمد امين السعدي20102030022الصيدلة587
مريم يوسف عبد هللا قرقز20102030023الصيدلة588
دانه غسان عبد الرحمن ابو باشا20102030024الصيدلة589
يوسف مكرم يوسف سعد20102030025الصيدلة590
اسراء ھاني اسعد عيساوي20102030026الصيدلة591
كارين ابراھيم فضل الطعاني20102030029الصيدلة592
محمد مازن عزمي مرار20102030030الصيدلة593
امجد محمد حسين خساتي20102030031الصيدلة594
ملدا احمد يونس مشھدي20102030032الصيدلة595
علياء عماد الدين ممدوح البابا20102030033الصيدلة596
ليلى حامد خالد الرجوب20102030034الصيدلة597
معاذ ضرار محمد العتوم20102030035الصيدلة598
جواد أحمد ابراھيم حمدان20102030036الصيدلة599
لينا نزار عبد العال عبدالعال20102030037الصيدلة600
ماريه غسان عز الدين حمد20102030040الصيدلة601
احمد عبد الرحمن عتيق هللا الصبحي20102030041الصيدلة602
فارس باسل عبد الحق االتاسي20102030049الصيدلة603
ابراھيم محمد نوفل الشريف20102030051الصيدلة604
تركي عبدالعزيز مشعل العلوي20102030052الصيدلة605
رند أحمد جمعة محمد الصيفي20102030054الصيدلة606
ھال تركي قاسم ابو كساب20102030056الصيدلة607
ھيا غازي خليل القسوس20102030057الصيدلة608
علي محمد حسن البزور20102030058الصيدلة609
نزار عالء الدين محمود الجباوى20102030059الصيدلة610
اسراء مروان عيسى السعدي20102030062الصيدلة611
يزن رمزي محمد جفال20102030063الصيدلة612
نور قاسم جمعه شحرور20102030068الصيدلة613
رغد روحي عادل محمود20102030069الصيدلة614
لبنى محمد فوزي مفلح20102030072الصيدلة615
زھور عارف فارس البدارين20102030075الصيدلة616
فرح منصور عبدالرحمن الكراسنه20102030077الصيدلة617
ميسم محمد علي القيام20102030078الصيدلة618
مالك ايوب محمد الزبيدي20102030079الصيدلة619
حال كمال سمير نصار20102030080الصيدلة620
االء عبد الرحمن احمد ابو ادريع20102030081الصيدلة621
جوليا الياس كريشه 20102030082الصيدلة622
حنان مرعي فياض المشاقبه20102030083الصيدلة623
امل عبدهللا محمد عكور20102030084الصيدلة624
ايمان احمد فليح العموش20102030085الصيدلة625
عرين باسم ابراھيم حمد20102030087الصيدلة626
رزان عمر خالد البقاعي20102030088الصيدلة627
لونا ناجي موسى حدادين20102030090الصيدلة628
وفاء محمد سليمان العموش20102030091الصيدلة629
عمر يوسف عبدالرحمن رزق20102030093الصيدلة630
دانيه ناجي علي حمارشه20102030094الصيدلة631
اسيل فوزي مصطفى حمزه20102030095الصيدلة632
اريج خليل عباس 20102030098الصيدلة633
حال فھد حسن خنجر20102030099الصيدلة634
حنين احمد عبد الرزاق قابوق20102030101الصيدلة635
والء ابراھيم عصام ملكاوي20102030102الصيدلة636
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عال علي حمزة الشھاب20102030105الصيدلة637
ساندي يعقوب حسن بيضون20102030115الصيدلة638
اسراء يوسف ابراھيم المالحي20102030117الصيدلة639
غيث يوسف حسين وردات20102030118الصيدلة640
ليلى عواد عوض العنزي20102030121الصيدلة641
محمد احمد محمد حماده20102030123الصيدلة642
ھبه احمد موسى ملكاوى20102030127الصيدلة643
اسماء محمد عيسى عياصره20102030128الصيدلة644
وسن حسن احمد كوفحي20102030130الصيدلة645
دعاء اسماعيل احمد ابو عراق20102030131الصيدلة646
شذى معن سعيد مرجي20102030132الصيدلة647
الفت حسين محمد اسدي20102030136الصيدلة648
لينا فيصل محمد اسدي20102030138الصيدلة649
نور محمد عبد الرؤوف غوشه20102030139الصيدلة650
طارق يعقوب حسن حميدة20102030143الصيدلة651
اسيل رياض محمد جمال السيد20102030145الصيدلة652
رناد جمال محمود نزال20102030147الصيدلة653
اسراء مصطفى صالح ابراھيم20102030148الصيدلة654
سارا رشدي محمد ابو كريم20102030150الصيدلة655
رؤيا مطيع فھد عبدالحافظ20102030151الصيدلة656
ھبه محمود احمد العمري20102030154الصيدلة657
فاطمة صالح محمد محمد20102030159الصيدلة658
الين حسن موسى ابو عاقوله20102030164الصيدلة659
يسرى محمود حسين منصور20102030169الصيدلة660
نھى ماھر ارملي 20102030171الصيدلة661
ايات عبدالباسط عبدهللا العزام20102030172الصيدلة662
رند احمد علي الرشدان20102030173الصيدلة663
روان خالد عيسى عبد العزيز20102030174الصيدلة664
ريتا سليمان اعويد القبيالت20102030175الصيدلة665
اسراء مروان عبد الكريم الحوراني20102030177الصيدلة666
رنين زياد نصار 20102030178الصيدلة667
سوزان بسام بدارنة 20102030179الصيدلة668
غيداء يوسف ابديوي العيسى20102030180الصيدلة669
دينا مازن محمد عوني الشافعي20102030181الصيدلة670
ديما شفيق عبدالجبار بنات20102030182الصيدلة671
عبد القوي قاسم عبد القوي اليافعي20102030184الصيدلة672
عزيزه ابو بكر يحيى ابراھيم20102030185الصيدلة673
ابراھيم محمد احمد ال عواض20102030186الصيدلة674
فايز محمد مفرح عسيري20102030187الصيدلة675
عواض سلطان عواض العصيمي20102030188الصيدلة676
عبد العزيز احمد مبارك الصبحي20102030197الصيدلة677
ھبه عوني عادل الخطيب20102030199الصيدلة678
ناجي مشلي حسن احمد الحاشدي20102030201الصيدلة679
عمر حمود راوح سعيد20102030205الصيدلة680
شمس عبد الجليل الرحبي 20102030207الصيدلة681
داليا عبد الرزاق عبد النبي عبدالنبي20102030208الصيدلة682
وسام محمد علي  حسون20102030210الصيدلة683
براءه محمود عبدالعزيز نباص20102030212الصيدلة684
دينا احمد ياسين الشلبي20102030213الصيدلة685
سناء احمد محمد جبر20102030214الصيدلة686
صبا امين نصير العازر20102030215الصيدلة687
ريم ابراھيم عبدالرؤؤوف خنفر20102030218الصيدلة688
حذيفه عياد عبد الرازق جرار20102030219الصيدلة689
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محمد زيد ذيب الغزاوي20102030223الصيدلة690
فرحية محي الدين محمد 20102030224الصيدلة691
افنان محمد صبحي جابر20110030001الصيدلة692
مريم محمد ناجي الكعبي20110030002الصيدلة693
مھا اسحاق محمد الفواضله20110030005الصيدلة694
بتول صالح احمد القضاه20110030006الصيدلة695
ھبه خالد عليان أبوالدرابي20110030007الصيدلة696
روان وليد احمد احمد20110030008الصيدلة697
عال محمد سالم علي عبدهللا20110030011الصيدلة698
تثليث نور زاد عوض الشقيرات20110030012الصيدلة699
سندس سامي احمد خيرى مصلح20110030014الصيدلة700
ليلى عمر فريد الشوبكي20110030015الصيدلة701
ايه محمود عبدهللا الشوبكي20110030017الصيدلة702
زيد اسامه عارف عساف20110030020الصيدلة703
ايناس فتحي سليمان القوابعه20110030022الصيدلة704
اسراء ادريس عصام ملكاوى20110030023الصيدلة705
حياة علي حسين أبوالرب20110030026الصيدلة706
ديما عمر مصباح حمد20110030027الصيدلة707
لونا خالد قاسم شواقفه20110030028الصيدلة708
ھيا جمال محمود الخطيب20110030029الصيدلة709
اسالم حسين احمد الخوالده20110030030الصيدلة710
ايمان خليفه محمد العمرى20110030031الصيدلة711
رزان مروان محمود عبيدات20110030032الصيدلة712
رھام امين نادر أبوظالم20110030034الصيدلة713
رزان ثائر عزت عواد20110030035الصيدلة714
ريما عبدهللا رشيد القيام20110030037الصيدلة715
صبا ساري رضوان بنات20110030040الصيدلة716
روان احمد مرجي الالحم20110030041الصيدلة717
اسراء رياض علي ابوخيط20110030042الصيدلة718
اماني محمد خير موسى باكير20110030043الصيدلة719
سلسبيل مخلص محمد المفلح20110030045الصيدلة720
ايمان توفيق سميح الريماوي20110030046الصيدلة721
لميس عماد اسماعيل عبابنه20110030047الصيدلة722
رزان جورج فرح خبيص20110030049الصيدلة723
ھديل ھارون محمد الزريقي20110030051الصيدلة724
سكينه محمد عبدالمعطي القرارعه20110030052الصيدلة725
انوار احمد عثمان مسلط20110030053الصيدلة726
شادن مفضي سالمه ساليمه20110030054الصيدلة727
رؤى عبدالكريم مريحيل البداينه20110030055الصيدلة728
بلقيس وليد مفلح البشير20110030057الصيدلة729
اسيل نعيم عبدالفتاح طه20110030058الصيدلة730
سناء مصطفى محمد حمامره20110030061الصيدلة731
احمد بسام رافع دبور20110030062الصيدلة732
حال احمد ابراھيم المغربي20110030063الصيدلة733
رؤى مروان احمد العبد20110030067الصيدلة734
حنان سعيد يوسف عكاوى20110030068الصيدلة735
ريم علي صالح العمرى20110030069الصيدلة736
نداء قاسم محمد الصمادي20110030070الصيدلة737
ايه عبدالناصر سعيد حماد20110030071الصيدلة738
عبدهللا صالح محمد فرج هللا20110030072الصيدلة739
فداء عبدالرحيم سليمان قادرى20110030073الصيدلة740
سناء صالح الدين عمر عامر20110030076الصيدلة741
غيداء ابراھيم محمد ابوحمور20110030078الصيدلة742
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حنان عبيدهللا مرعي العوايده20110030080الصيدلة743
بتول محمد صالح المصطفى20110030081الصيدلة744
منار ابراھيم سليمان الجوارنه20110030082الصيدلة745
شذى أمين جميل عالونه20110030087الصيدلة746
امنه محمد عبدالقادر ابوجاجه20110030088الصيدلة747
سالم علي محمد نجادات20110030089الصيدلة748
شروق رائد سعد غنما20110030090الصيدلة749
ايه احمد محمد السعد20110030092الصيدلة750
صقر مفيد فالح حسين العبدهللا20110030093الصيدلة751
وليد سيف الدين محمود اسماعيل20110030095الصيدلة752
ھبه جميل محمد فرج حسان20110030096الصيدلة753
مھا منذر محمود جمحاوي20110030098الصيدلة754
مراد محمد امين ضيف هللا الرواقه20110030099الصيدلة755
لين سھيل صالح مغاربه20110030100الصيدلة756
رزان بسام محمد الوديان20110030101الصيدلة757
نور امين خلف الخطيب20110030103الصيدلة758
منار محمود احمد ابوسرحان20110030104الصيدلة759
اريج حمدان فرحان الخريسات20110030105الصيدلة760
دانا احمد متروك الرقاد20110030106الصيدلة761
سالم عبدالرحمن محمد الھويدي20110030108الصيدلة762
وعد محمد شكري الزعبي20110030113الصيدلة763
اماني غازي عبده المحمد20110030114الصيدلة764
مريم ابراھيم محمد ابو علوش20110030115الصيدلة765
حسان علي محمد العمرى20110030116الصيدلة766
ايمان صبري عوده الضباعين20110030117الصيدلة767
دانا احمد محمد غرايبه20110030118الصيدلة768
شھناز شاھر سالمه السبايله20110030119الصيدلة769
ھيا عماد راضي الحجاوي20110030121الصيدلة770
ايمان ماضي صالح الحمورى20110030123الصيدلة771
رونزا معتز جميل العمامره20110030124الصيدلة772
عمر سامي فالح العودات20110030125الصيدلة773
عبدهللا احمد عبود الشبيل20110030126الصيدلة774
جميل عبده احمد القرون20110030127الصيدلة775
حنين زين العابدين محمود الرفاعي20110030129الصيدلة776
منى منذر أحمد عكاوي20110030130الصيدلة777
سماح احمد عواد عالوي20110030131الصيدلة778
ميس محسن عبدهللا جرادات20110030133الصيدلة779
ريم زياد صدقي ابراھيم20110030135الصيدلة780
ميار مجدي محمد خميس السيد20110030136الصيدلة781
منار عيسى خيرو الشھابات20110030137الصيدلة782
ھال وليد حسونه طاھات20110030138الصيدلة783
نور عماد الدين يحيى العمري20110030139الصيدلة784
نور راتب فؤاد سوسان20110030140الصيدلة785
ايمان مصدق احمد حمزه20110030141الصيدلة786
نبوغ محمد فوزي محمدسليم العيسى20110030142الصيدلة787
دانيه عطاهللا عزمي السارى20110030143الصيدلة788
ضحى احمد غازي الردايده20110030144الصيدلة789
وعد محمد مقبل الليمون20110030146الصيدلة790
عبير عيسى محمد الھليل20110030147الصيدلة791
وعد احمد محمد عبيدات20110030148الصيدلة792
رھف طالل صيتان الماضي20110030149الصيدلة793
حنين حسام خليل أبوملوح20110030151الصيدلة794
محمد علي امين غرايبه20110030152الصيدلة795
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ساجده ھيثم عمر عبيدات20110030153الصيدلة796
ساره عبدالكريم قاسم غرايبه20110030154الصيدلة797
محمد فوزي علي الشطناوي20110030155الصيدلة798
وتين ھشام عبد القادر الطيطي20110030156الصيدلة799
النا عمر عقله نواصره20110030157الصيدلة800
عالء سامي محمود ابو صھيون20110030159الصيدلة801
سوزانا قاسم محمد مياس20110030160الصيدلة802
رزان تركي عقيل بني ھاني20110030161الصيدلة803
بثينه محمد خليف حتامله20110030162الصيدلة804
رانيا عبدالحكيم بدر الدين الھزايمه20110030163الصيدلة805
والء محمد علي المصالحه20110030164الصيدلة806
مھا اكرم محمد المصطفى20110030165الصيدلة807
الحارث زبير العبد الوھاب 20110030166الصيدلة808
ايات محمد نجيب عليان بني دومي20110030167الصيدلة809
ساجده فايز احمد الملكاوي20110030168الصيدلة810
صفاء جاسر بادي الفضل20110030169الصيدلة811
ھناء فايق فرحان عياش20110030170الصيدلة812
براءه قاسم محمد البري20110030171الصيدلة813
مي توفيق احمد مومني20110030172الصيدلة814
عبد هللا سالم سلمان باكرمان20110030173الصيدلة815
احمد ابراھيم سالم البطران20110030174الصيدلة816
عزه نبيل فخري مرار20110030175الصيدلة817
روان نزار ابراھيم الجمال20110030176الصيدلة818
بيان عادل محمود نصيرات20110030177الصيدلة819
وئام زياد سالم النعسان20110030178الصيدلة820
علي احمد محمد علي الفقيه20110030179الصيدلة821
فرح انور مريحيل شطناوي20110030180الصيدلة822
دحية أسامة يحيى قرة  بوالد20112030006الصيدلة823
ندى عبدهللا اسماعيل اسماعيل20112030009الصيدلة824
سارة خالد الحايك ناجي20112030014الصيدلة825
مجد محمد عيسى 20112030015الصيدلة826
لبنى محمد حسين عبدهللا الشرفي20112030018الصيدلة827
يسرى كمال صديق عبد الرحيم20112030021الصيدلة828
مروه محمود فؤاد ظاظا20112030022الصيدلة829
حنين موسى علي العمايره20112030023الصيدلة830
افنان وليد جبر عوض20112030024الصيدلة831
روان سميح عيسى الكرنز20112030025الصيدلة832
دانة نضال عوض الطرزي20112030027الصيدلة833
يامن طلعت الزعبي 20112030028الصيدلة834
مي مجاھد محمود قنع20112030029الصيدلة835
اسيل سمير فليحان حماشا20112030031الصيدلة836
ميساء حكم حسن ابو عيد20112030032الصيدلة837
براءه منذر رضوان المومني20112030033الصيدلة838
يارا خالد احمد داود20112030034الصيدلة839
عال حمزه غازي القواسمه20112030037الصيدلة840
محمد كرمو الحالق 20112030038الصيدلة841
بتول عاھد حسونة طاھات20112030039الصيدلة842
علي سعيد عبدهللا عسيري20112030041الصيدلة843
فراس محمد فداء الفيصل 20112030045الصيدلة844
جمانه ايمن وجيه فريج20112030047الصيدلة845
ساره مصدق صالح الخطيب20112030054الصيدلة846
دانا سليم نعيم الحاج علي20112030056الصيدلة847
بيان يوسف ھاشم خالد حسن20112030060الصيدلة848
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محمد باسل خيري حماد20112030065الصيدلة849
يارا عطاهللا فريح ناصر20112030067الصيدلة850
دانا ثابت فھد الصناع20112030073الصيدلة851
تيسير مالك ابواليونس 20112030074الصيدلة852
بھاء جريس ابو رحمه 20112030075الصيدلة853
زينب محمد غازي ھياجنه20112030080الصيدلة854
بران محمود حسين حموري20112030082الصيدلة855
عبد الرحمن ابراھيم احمد ال سرحان فلقي20112030086الصيدلة856
سناء محمد عبدالرحمن الداود20112030088الصيدلة857
عباس عادل ھاشم اليونس20112030090الصيدلة858
سمر سليمان محمد العايش20112030092الصيدلة859
نور اسامه محمد عسكر20112030093الصيدلة860
سوسن زياد قاسم ابو الرب20112030095الصيدلة861
سامي عبد الرحمن المفتي 20112030096الصيدلة862
وعد حيدر عبدهللا لبابنه20112030097الصيدلة863
بشار محمد خير حسن الزعبي20112030099الصيدلة864
رھام عبد هللا عبد الوھاب 20112030100الصيدلة865
احمد عمر عبد الخالق الغامدي20112030111الصيدلة866
شيخه عيسى سعدون الحمداني20112030116الصيدلة867
الرا خالد ابراھيم العزي20112030118الصيدلة868
لقاء محمد عبدهللا القضاه20112030119الصيدلة869
حنان زياد حسن ابو العسل20112030121الصيدلة870
ازھار محمد عبدهللا القرعان20112030124الصيدلة871
فاتن عبدالرحمن سليمان ابو ذان20112030126الصيدلة872
اسراء قسيم محمد الشمري20112030127الصيدلة873
ياسر امين سليم الحداد20112030128الصيدلة874
ھدى محمود سلطان نفاع20112030129الصيدلة875
ايمان سمير عفيف الجوھري20112030130الصيدلة876
ناصر جابر يحي محرق20112030131الصيدلة877
مازن محمد عباس المھابي20112030132الصيدلة878
ريم محمد سالم ملحم20112030135الصيدلة879
مرح ھاني احمد خليلي20112030136الصيدلة880
فرح عصام عادل الصيفي20112030138الصيدلة881
رندا جمال جميل بركات20112030141الصيدلة882
ميرا سامر احمد العمرو20112030142الصيدلة883
بدر ھادي علي اليامي20112030143الصيدلة884
مرعي معيض علي عسيري20112030144الصيدلة885
احمد عدنان احمد بني ھاني20112030145الصيدلة886
وصال موسى محمد الفزاع20112030146الصيدلة887
رلى مظفر علي الشھربي20112030148الصيدلة888
فداء حسن احمد مقدادي20112030149الصيدلة889
عالية ھشام ربحي الناطور20112030150الصيدلة890
سحر كمال عبد الوالي عتوم20112030153الصيدلة891
تمارا ابراھيم عبدهللا حموري20112030155الصيدلة892
مجد راتب مصطفى عطا20112030156الصيدلة893
سعيد ابراھيم سعيد نصر20112030157الصيدلة894
عبد الرحمن عماد خالد ابو حشمه20112030158الصيدلة895
جواد مھند نجيب سھاونه20112030159الصيدلة896
الرا سميح الياس ابو رحمون20112030160الصيدلة897
راشيل نبيل توفيق سماوي20112030161الصيدلة898
االء حسن احمد أبوباشا20112030162الصيدلة899
عبدالفتاح محمد احمد حجازي20112030163الصيدلة900
ساره فؤاد توفيق بطارسه20112030164الصيدلة901
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رند غالب عبد الكريم المبيضين20112030165الصيدلة902
مريم عبد هللا علي غرايبه20112030166الصيدلة903
رايه محمد خالد مطر20112030167الصيدلة904
وجد غسان احمد عثمان20112030168الصيدلة905
مجد محمد ھايل النصيرات20112030169الصيدلة906
يارا يوسف عوض الھزايمه20112030170الصيدلة907
بتول صبحي محمد القواسمه20112030171الصيدلة908
صبا جمال محمد اللوزي20112030172الصيدلة909
عال علي احمد محافظه20112030173الصيدلة910
ساره محمود حامد بني ھاني20112030174الصيدلة911
نبال امجد علي المومني20112030175الصيدلة912
رنا حسام جميل المدانات20112030176الصيدلة913
باسل محمد نطفجي 20112030178الصيدلة914
حال موفق محمد الداود20112030180الصيدلة915
مجد محمد نور عطا الصمادي20112030181الصيدلة916
رباب ماجد خلف عودات20112030182الصيدلة917
ثناء ناصر عبدالرزاق الحياصات20112030186الصيدلة918
عال محمد علي العزام20112030189الصيدلة919
بالل محمد احمد شھاب20112030190الصيدلة920
رحمة محمد عبد اللطيف ابو شويمه20112030191الصيدلة921
اسامه خلدون سالم الشحاتيت20112030192الصيدلة922
اروى خالد الغانم 20112030193الصيدلة923
فاضله علي فالح الزعبي20112030194الصيدلة924
اسيل جمال خليل عشا20112030195الصيدلة925
محمد حسين الغانم  20112030197الصيدلة926
اسل محمد عامر عبدالرحيم20112030198الصيدلة927
اسراء عمر فواز الحوامده20112030199الصيدلة928
بتول كامل فارس 20112030200الصيدلة929
عمار محمد فالح معايعه20112030201الصيدلة930
موسى محمد محايل ال محايش الشھري20112030202الصيدلة931
سلطان  أحمد نعسان 20112030206الصيدلة932
ابراھيم اسامة  ناصر 20112030208الصيدلة933
كرم فؤاد منصور 20112030209الصيدلة934
معتصم مصطفى قطيش 20112030210الصيدلة935
طارق نصار جودة خميس20112030211الصيدلة936
محمد ماھر االحدب 20112030212الصيدلة937
محمد جميل محمود الفقيه20112030214الصيدلة938
خانم تميم أحمد باسط20112030216الصيدلة939
بتول عبدالناصر محمد الغزاوى20112030217الصيدلة940
راله عادل عبد ربه عودات20112030219الصيدلة941
كوثر يوسف حمود الشمري20112030221الصيدلة942
عمر خميس فياض خليل20112030222الصيدلة943
مھند محمد علي خليل20112030223الصيدلة944
مصطفى  فائق محمد العاني20112030225الصيدلة945
ھيا نزيه ياسين 20112030226الصيدلة946
قمر اسعد صبحي العلي20112030228الصيدلة947
عبد الرحمن علي غالب العمري الحربي20112030229الصيدلة948
االء زيد حسن شقيرات20112030231الصيدلة949
امل علي وھيب 20112030232الصيدلة950
عادل خالد حجي العنزي20112030233الصيدلة951
بتول بشير عبيد هللا الحياصات20112030234الصيدلة952
بيان محمود عرسان أبوالھيجاء20112030235الصيدلة953
براءه حسن عبد الرحمن نصار20112030236الصيدلة954
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بانا سھل عبدالقادر الشرايري20112030238الصيدلة955
عبدالسالم محمد عارف عبدالغني20112030241الصيدلة956
لين محمود سليم العبيدهللا20112030242الصيدلة957
زھراء محمد زھري السباعي20112030245الصيدلة958
سنا محمد امين الترك20112030246الصيدلة959
عبد العزيز غزاي مشخص المطيري20112030248الصيدلة960
محمد سليمان  حسن 20112030250الصيدلة961
اريج احمد حامد الھوادي20112030252الصيدلة962
وفاء احمد محمد خباص20112030253الصيدلة963
عمر وائل داوود الخالدي20112030254الصيدلة964
دانية نبيل منصور الدروبي20112030255الصيدلة965
سنا نبيل  منصور  الدروبي20112030256الصيدلة966
ايه احمد محمد عجلوني20112030258الصيدلة967
اسراء حيدر عدنان السعدي20112030259الصيدلة968
دانيا نظمي ضيف هللا غرايبه20112030261الصيدلة969
ندا محمد سعيد محمود عبابنه20112030262الصيدلة970
حنان احمد مصطفى شھاب20112030264الصيدلة971
فرح شرف الدين ابراھيم سماره20112030265الصيدلة972
سارة ابراھيم صالح صدقة20112030266الصيدلة973
صفا عبدالرحمن ذيب عبدالرحمن20112030267الصيدلة974
شادي محمد ناصر فضل الزعبي20112030268الصيدلة975
ندي احمد ابو غوش 20112030269الصيدلة976
ديما علي ناصر الغرايبه20112030270الصيدلة977
اسراء اسامه محمد علي الخطيب20112030271الصيدلة978
محمد جادو عوض 20112030272الصيدلة979
أمجاد أحمد عبدهللا الشعله20112030274الصيدلة980
زيد عمر محمد المشاقبة20112030275الصيدلة981
ايه اياد فؤاد خصاونه20112030276الصيدلة982
كرستينا خضر عوده الخوري20112030277الصيدلة983
نور قاسم ذيب ھياجنة20112030278الصيدلة984
نريمان اسماعيل حسين بكر20112030279الصيدلة985
خالد احمد سالمة اللوزي20117030002الصيدلة986
براءه فواز محمد الفي     20120030001الصيدلة987
االء محمود سليمان الطراونه    20120030002الصيدلة988
سلمى باسم عبداللطيف خريشه    20120030003الصيدلة989
رايه عبدهللا سليم الرجوب    20120030004الصيدلة990
اسالم رباح جميل الحلمان20120030005الصيدلة991
دانة ركان علي ابو عمر20120030006الصيدلة992
رفاه فوزي محمود عكور20120030007الصيدلة993
جنى خالد محمد حماشا      20120030008الصيدلة994
حنين زياد علي المومني20120030009الصيدلة995
سرى عبدالحميد محمد االقطش20120030010الصيدلة996
نيرمين سامي عبدالعزيز عبده    20120030011الصيدلة997
منار عياده عليان الطعامسه    20120030013الصيدلة998
اسيل محمد طالب الدقس     20120030014الصيدلة999

حال حسين ابراھيم راجح     20120030015الصيدلة1000
ھديل درويش حسين الكسواني    20120030017الصيدلة1001
رزان فوزى عايد بني ھاني     20120030018الصيدلة1002
علياء عباس اسحق االخرس20120030020الصيدلة1003
فيروز محي الدين احمد القرعان20120030021الصيدلة1004
خوله خالد محمود ابوحسين     20120030023الصيدلة1005
ساجده محمد عوض الضميدات20120030024الصيدلة1006
ياسمين شريف محمد الكردى     20120030025الصيدلة1007
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اثار زايد محمد طاھات     20120030027الصيدلة1008
مجد علي سليم الزيدان     20120030028الصيدلة1009
عبله محمد ماجد العبيدات     20120030029الصيدلة1010
انفال عبدالجبار حمد 20120030030الصيدلة1011
سوسن ھشام عبدالرحمن الرشايده20120030031الصيدلة1012
روان عامر غالب الجيطان20120030032الصيدلة1013
ريم نبيل سعيد طحاينه     20120030033الصيدلة1014
اريج يوسف محمود النادي20120030034الصيدلة1015
رانيا عطاهللا ناصر مشه     20120030035الصيدلة1016
شذى محمود حسين الرواشده     20120030036الصيدلة1017
سوزان وائل نعيم ياسين     20120030037الصيدلة1018
ھبه عبدالكريم يوسف الدراغمه   20120030038الصيدلة1019
ھبه مصطفى سعيد حسن      20120030040الصيدلة1020
شذى محمد احمد الشاعر     20120030041الصيدلة1021
اسراء عدنان داود داود     20120030043الصيدلة1022
اسيل احمد خالد االحمد     20120030044الصيدلة1023
لميس جمال شاتي شاتي20120030045الصيدلة1024
اباء خالد صالح بني مرعي     20120030047الصيدلة1025
عائشه محمد حسن االزايده20120030048الصيدلة1026
لينا خالد احمد عبدالقادر    20120030049الصيدلة1027
صفاء عبدالمجيد احمد الجداونه   20120030050الصيدلة1028
اماني داود خليل أبوكويك    20120030051الصيدلة1029
ميساء ثلجي اعبيد المعاقبه    20120030052الصيدلة1030
ايه سلطان عبدالحميد المطرمي   20120030053الصيدلة1031
اباء موسى طه المحارمه     20120030054الصيدلة1032
سناء نصر عواد ايوب      20120030057الصيدلة1033
ساره عبدالكريم محمد العيطان20120030058الصيدلة1034
جمانه محمد احمد طه      20120030059الصيدلة1035
ايناس ابراھيم حسن الرفايعه    20120030060الصيدلة1036
غدي كمال عمر رمان      20120030061الصيدلة1037
رزان سعيد محمد خالد      20120030062الصيدلة1038
حمزه محمد سالمه المشاقبه    20120030063الصيدلة1039
ربى محمد غازى الجوبان     20120030065الصيدلة1040
ليلى خالد اسماعيل الجبريني    20120030066الصيدلة1041
ساره نبيل يوسف أبوالعال    20120030067الصيدلة1042
ھناء ھشام علي الجنيدي     20120030068الصيدلة1043
رحمه عبدالسالم عبدالرحمن عبيد   20120030069الصيدلة1044
رؤى حسين احمد البالسمه     20120030070الصيدلة1045
االء كمال الدين ذيب عموره    20120030071الصيدلة1046
ميس ايمن عبدالرحمن سقالوي    20120030073الصيدلة1047
ايمان رياض ھالل العمايره    20120030074الصيدلة1048
فيصل رضوان موسى السالمين    20120030075الصيدلة1049
رشا عماد الدين عبدالرؤوف خضر   20120030077الصيدلة1050
شروق رياض خالد أبوحشمه     20120030078الصيدلة1051
اسالم نازم عبدهللا عبيدات    20120030079الصيدلة1052
بيان محمد احمد الخراشقه20120030080الصيدلة1053
غدير فواز محمود سكر      20120030081الصيدلة1054
سندس اياد عمران الياسين     20120030082الصيدلة1055
ايات جھاد علي أبوشامه     20120030083الصيدلة1056
ميس ھاشم فايز السعود     20120030084الصيدلة1057
سماح باسم عبدالكريم شطناوى    20120030086الصيدلة1058
مادلين وليد محمود القناص    20120030087الصيدلة1059
مرح خالد غازى البرقان     20120030088الصيدلة1060



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

اكرام بسام مرشد روابده     20120030089الصيدلة1061
تسنيم قاسم محمود السعدي     20120030090الصيدلة1062
افنان محمد راشد الدغمي     20120030091الصيدلة1063
رناد مراد يوسف أبوحالوه    20120030092الصيدلة1064
االء انور علي خطاب      20120030093الصيدلة1065
دانا منصور محمد المشاقبة    20120030094الصيدلة1066
مھا فؤاد سليمان سليمان     20120030095الصيدلة1067
احمد محمود سالمه الحياري20120030096الصيدلة1068
سميه محمد علي مفلح      20120030100الصيدلة1069
مرح محمد موسى صالح20120030101الصيدلة1070
رؤى رياض عيد عثمان20120030102الصيدلة1071
اسيل محمود محمد صوافطه     20120030103الصيدلة1072
تسنيم فيصل محمد محمد الرفاعي20120030104الصيدلة1073
سيرين ظاھر بركات الرشدان    20120030105الصيدلة1074
محمد منير عزيز الترك20120030106الصيدلة1075
ساره محمد شحاده االحمد20120030107الصيدلة1076
صفاء سمير محمد حسين20120030108الصيدلة1077
نور فاضل محمود الغرايبه20120030109الصيدلة1078
نورا عماد يوسف الطبرى20120030111الصيدلة1079
تقوى فؤاد عبدالعزيز المومني20120030113الصيدلة1080
يارا فيصل محمود أبوسليم20120030115الصيدلة1081
زينه جمال محمد عوض20120030116الصيدلة1082
سالي محمد شوكت بني ھاني     20120030117الصيدلة1083
سجى عبدهللا فليح أبوعكليك20120030120الصيدلة1084
عنان محمود محمد أبوديه     20120030122الصيدلة1085
جيھان اسماعيل عطيه الخاليفه    20120030123الصيدلة1086
صبا يوسف حامد الضمور     20120030125الصيدلة1087
خوله عبدهللا سليمان سليمان    20120030126الصيدلة1088
معن خليفه محمد نجار      20120030127الصيدلة1089
سلمى احمد حسين درويش20120030131الصيدلة1090
نور حميد عبدالسالم النعيمي20120030132الصيدلة1091
آية حسين علي الزيود20120030133الصيدلة1092
انوار باسم محمد بني ھاني20120030134الصيدلة1093
لميعه برجس حمد حراحشه20120030135الصيدلة1094
محمد عبد الرحمن عمر باكرمان20120030136الصيدلة1095
ريم خالد محمود فقيه20120030137الصيدلة1096
محمود سامي محمود أبوشمعه20120030138الصيدلة1097
عبدالمجيد صالح احسن مانع20120030140الصيدلة1098
وفاء محمد عطيه فرج هللا20120030141الصيدلة1099
براءة محمد علي الخاليلة20120030142الصيدلة1100
وفاء سعيد سالم درويش20120030143الصيدلة1101
ناديا باسم محمد المحافظه20120030144الصيدلة1102
تقوى صياح محمد العكش20120030145الصيدلة1103
فرح يوسف حسين الزعبي20120030146الصيدلة1104
فرح سعيد ابراھيم الردايده    20120030147الصيدلة1105
عرين منصور احمد حرب20120030148الصيدلة1106
سالم خالد محمد عبيدات     20120030149الصيدلة1107
زين محمد منذر حجازي      20120030151الصيدلة1108
بتول مبارك محمد الطراونه20120030152الصيدلة1109
رماح تيسير محمد العلوان20120030153الصيدلة1110
اسماء عبدالرحيم عبدهللا سالم20120030154الصيدلة1111
تسنيم عصام محمد قباعه20120030155الصيدلة1112
ديما محمد عبدالمھدي ابوعابد20120030156الصيدلة1113
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عبير طالل زايد ملكاوى20120030157الصيدلة1114
رنا  احمد فواز خصاونه20120030158الصيدلة1115
قتيبة عبدهللا احمد الحسبان20120030159الصيدلة1116
محمد يوسف عمر المفلح     20120030160الصيدلة1117
ھيا فتحي سالمه الرواحنه20120030161الصيدلة1118
ميس زكريا يونس درادكة20120030162الصيدلة1119
روان سليمان حسين العموش20120030163الصيدلة1120
وفاء عبدالرحمن سعد العرمان20120030164الصيدلة1121
محمد صفوان عبدهللا النعمان20120030165الصيدلة1122
محمود خالد محمد نصرهللا20120030166الصيدلة1123
دعاء نذير محمد الرحاحله     20120030167الصيدلة1124
نادين محمد علي الجوارنه     20120030168الصيدلة1125
ايه فراس خليل أبوطالب     20120030169الصيدلة1126
ساجده محمد حمدان السرحان    20120030170الصيدلة1127
اماني جمال ناصر الشرعه     20120030171الصيدلة1128
افنان ماجد علي عياد      20120030172الصيدلة1129
رشا عماد مبارك الزعبي     20120030173الصيدلة1130
اماني خالد احمد البعول20120030174الصيدلة1131
االء محمد ناصر غرايبه     20120030175الصيدلة1132
شروق شاھر احمد حميدات     20120030176الصيدلة1133
ريمه سليمان محمود مستريحي20120030177الصيدلة1134
ايه ياسر ابراھيم حتامله     20120030178الصيدلة1135
غفران زياد احمد دواغره     20120030179الصيدلة1136
ساجده منير محمود عبيدات     20120030180الصيدلة1137
لمى محمد عبدالفتاح الحوامده20120030181الصيدلة1138
ريم جميل احمد القضاه     20120030182الصيدلة1139
ناديه خالد علي غنيم      20120030183الصيدلة1140
انوار سامي حمد المومني     20120030184الصيدلة1141
شيماء محمد احمد المومني     20120030185الصيدلة1142
بيان محمد عبدالرحيم االبراھيم   20120030186الصيدلة1143
عبير خالد مصطفى قازان     20120030187الصيدلة1144
صبا عصمت محمود عبابنه     20120030188الصيدلة1145
غدير محمود عليان الدالبيح    20120030189الصيدلة1146
دعاء نواف صالح كنعان20120030190الصيدلة1147
رند مروان محمد عتوم20120030191الصيدلة1148
ساره طاھر عبدهللا مسعود20120030192الصيدلة1149
دعاء محمد سالمه البستنجي    20120030193الصيدلة1150
محمد عبيد مسلم الجھني20122030001الصيدلة1151
براء يزيد فتحي أبو عباه20122030004الصيدلة1152
صبا سليمان فاضل الربابعة20122030005الصيدلة1153
اية محمد عطا علوه20122030006الصيدلة1154
صالح كنعان رازق 20122030007الصيدلة1155
 عبدالرحمن عبدهللا أحمد حالق20122030009الصيدلة1156
اميره  حسام محمد ابو جارور20122030011الصيدلة1157
مروه محمد يوسف عكور20122030012الصيدلة1158
ھدى  مرھف راتب الدروبي20122030013الصيدلة1159
دانا محمد غياث حواصلي 20122030014الصيدلة1160
مؤيد عبداللطيف بديع القتابي20122030015الصيدلة1161
رلى حيدر طالل العمري20122030016الصيدلة1162
ربى جمال قاسم بطايحة20122030017الصيدلة1163
ميس جمال قاسم بطايحة20122030018الصيدلة1164
شھد  جھاد  محمد  سالمة20122030019الصيدلة1165
ساجدة احمد ابراھيم حمدان20122030020الصيدلة1166
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دينا صالح محمود نبتيتي20122030022الصيدلة1167
سوسن حسام فوزي مطلق20122030023الصيدلة1168
محمد احمد عيد عوده هللا20122030026الصيدلة1169
خلود عبدهللا عبدالكريم ابراھيم20122030028الصيدلة1170
سھى محمد احمد العمري20122030029الصيدلة1171
محمود محمد فريد الوزني20122030031الصيدلة1172
دعاء احمد عبدهللا الھزايمه20122030033الصيدلة1173
لمى نبيل شريف ابو العز20122030034الصيدلة1174
نور محمود احمد العموري20122030035الصيدلة1175
ايناس اسامة محمد عليان20122030036الصيدلة1176
رنا محمد سعيد ضوه20122030037الصيدلة1177
ليلى رائد فؤاد عمورة20122030038الصيدلة1178
حنين موفق مرعي حسن20122030039الصيدلة1179
كمال حسن كمال القزعه20122030040الصيدلة1180
غدير ابراھيم احمد الشوبكي20122030042الصيدلة1181
داليا مامون  حسن 20122030043الصيدلة1182
جمانة محمد عبده حطيني20122030046الصيدلة1183
سندس محمد إسماعيل حسن20122030048الصيدلة1184
فالح جاسر فالح الحربي20122030049الصيدلة1185
أالء فراس زاھي الدلع20122030050الصيدلة1186
يارا عبدالرحمن صالح الزعبي20122030051الصيدلة1187
بنان مأمون الشمالي 20122030052الصيدلة1188
نور الھدى مصطفى  الحلقي 20122030054الصيدلة1189
رزان بالل محمود حجه20122030055الصيدلة1190
لين يوسف شرف 20122030056الصيدلة1191
عبد الرحمن حافظ عبد الحاج رحو20122030057الصيدلة1192
نور محمد ابراھيم التميمي20122030058الصيدلة1193
بسمه احمد نايف ھيكل20122030059الصيدلة1194
اسيل نايف عبد المنعم  الشيش20122030060الصيدلة1195
وليد  ھشام عبدالرحيم ابو صفط20122030061الصيدلة1196
مھند أيمن عباس كرد20122030062الصيدلة1197
ديمة خالد محمد الفرح20122030063الصيدلة1198
ساندرا ناصر  المرعي 20122030064الصيدلة1199
اسيل وائل داود عوده20122030065الصيدلة1200
احمد وليد احمد شھده20122030066الصيدلة1201
أيمن سيف النصر محمد صالح20122030067الصيدلة1202
سحر سمير محمد خليل20122030068الصيدلة1203
المامون نواف امين الشطناوي20122030071الصيدلة1204
ھديل باسل احمد الطوالبه20122030072الصيدلة1205
غدير عايد عبدالرحمن بني ھاني20122030073الصيدلة1206
شذى جمال فوزي عبدهللا20122030074الصيدلة1207
رنيم عقلة عيسى معايعة20122030075الصيدلة1208
خالد عبدهللا مقبل الصاعدي20122030076الصيدلة1209
اسيل محمد يوسف زقيلي20122030077الصيدلة1210
سعيدة  ماھر  عبدالحميد مزيد20122030078الصيدلة1211
عمر  محمد شاكر  غازي الخصاونه20122030079الصيدلة1212
محمد خضر محمد معروف20122030080الصيدلة1213
رانيا خالد جبر النوافله20122030081الصيدلة1214
رند محمود رضوان النسور20122030083الصيدلة1215
أمينة مادلينا محمد علي البزور20122030084الصيدلة1216
عمر محمد عبدالرحيم حوراني20122030085الصيدلة1217
رضوان عدنان رضوان شطناوي20122030086الصيدلة1218
عال بسام فرحان حداد20122030087الصيدلة1219
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روان سلمان محمود حوامده20122030088الصيدلة1220
اسراء رياض حسن الدلكي20122030089الصيدلة1221
دانيا عماد محمد بني ھاني20122030090الصيدلة1222
لين موسى عقل عويس20122030091الصيدلة1223
نسرين سلطان عبدالرحمن المومني20122030092الصيدلة1224
ازھور فراس فواز الحوامده20122030093الصيدلة1225
آية موسى محمد عرسان20122030094الصيدلة1226
رانيا عبدو موسى الرشيد20122030095الصيدلة1227
صبا عدلي عبدالرحمن حربيه20122030096الصيدلة1228
بتول احمد صالح الغرايبه20122030097الصيدلة1229
عبدهللا عوني فارس عزوني20122030098الصيدلة1230
نادين ماھد فرح طعامنه20122030099الصيدلة1231
حال سمير عبد العفو  ابوبكر20122030100الصيدلة1232
محمد علي سليم  بيضون20122030102الصيدلة1233
دعاء ابراھيم محمود عرام20122030103الصيدلة1234
ميس خلف ركاد العقله20122030104الصيدلة1235
مھند حسين فايز أبودبي20122030105الصيدلة1236
احمد  محمود سويلم  الصمادي 20122030106الصيدلة1237
حنين خالد عبدالقادر البشابشه20122030108الصيدلة1238
دينا مازن عبدالرحمن الخصاونه20122030109الصيدلة1239
مجد زيد محمد المومني20122030110الصيدلة1240
مرام فوزى لطفي االشقر20122030112الصيدلة1241
ميس محمد علي القيام20122030113الصيدلة1242
ھناء عدلي قسطندى شحاتيت20122030114الصيدلة1243
ليالس حمود خنفان السرحاني20122030116الصيدلة1244
مرح حلمي محمد يوسف20122030117الصيدلة1245
ليلى عبدالمنعم محمود الملكاوي20122030119الصيدلة1246
اروى مامون سعيد قطيشات20122030120الصيدلة1247
رند  محمد علي  الحوراني20122030121الصيدلة1248
ھديل محمد علي ابراھيم السالم20122030122الصيدلة1249
سالم يوسف محمد االغواني20122030123الصيدلة1250
ھدى ايمن محمود حالوه20122030124الصيدلة1251
اية محمد علي خزعلي20122030125الصيدلة1252
حسام راكان عبدهللا الغرايبه20122030126الصيدلة1253
ايات جعفر محمود البواعنه20122030127الصيدلة1254
روال فوزات محمود القريشات20122030128الصيدلة1255
حال صالح الدين احمد أبوالبندوره20122030129الصيدلة1256
علياء نايف حكمت الرفاعي20122030130الصيدلة1257
تقى علي محمد زكي الذيابات20122030132الصيدلة1258
نورا محمود يوسف عساف20122030133الصيدلة1259
حنين جھاد محمد زقيبه20122030134الصيدلة1260
شھم ارشيد علي عليمات20122030135الصيدلة1261
جمانه فارس يوسف الذيب20122030136الصيدلة1262
فاطمه خليل ابراھيم النمراوي20122030137الصيدلة1263
عال العرب محمد قدوره20122030138الصيدلة1264
ليالس محمد علي الغزاوى20122030139الصيدلة1265
الرا فارس بطرس العالمات20122030141الصيدلة1266
اسيل ميمون كامل العمري20122030142الصيدلة1267
ھيا حسن حسين قوقزه20122030143الصيدلة1268
الوليد محمد سليم خريم20122030144الصيدلة1269
أسيل عمر ابراھيم الزبيدي20122030145الصيدلة1270
محمد حاتم سليمان مقدادى20122030149الصيدلة1271
اروى جمال حسين حمزات20122030150الصيدلة1272
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رشا خالد رشيد قطامش20122030151الصيدلة1273
خالد فارس حويشان العامر20122030152الصيدلة1274
عمرو غسان عيد آل خطاب20122030154الصيدلة1275
ماريا عطيه محمد الھباھبه20122030155الصيدلة1276
عالء غزال ذياب أبوغزاله20122030156الصيدلة1277
عبدهللا اسامه شريف السيد احمد20122030157الصيدلة1278
ھشام خالد عبدالرحمن الصيفي20122030158الصيدلة1279
ديانا محمد عبدالقادر حرب20122030159الصيدلة1280
انس حسن يوسف قاسم20122030160الصيدلة1281
علي عبدالكريم محمد ھزايمه20122030161الصيدلة1282
خلف خالد خلف الغزاوى20122030162الصيدلة1283
نور منذر فريح الحدادين20122030163الصيدلة1284
خالد رفعت احمد الصوالحه20122030164الصيدلة1285
حنين بسام جريس خير20122030165الصيدلة1286
سالم سمير محمود لبابنه20122030167الصيدلة1287
سوسن عماد علي عبيدات20122030168الصيدلة1288
ھيا وليد محمود شعبان20122030169الصيدلة1289
رند ھشام خالد الحلبي20122030171الصيدلة1290
احمد رائد محمد جفال20122030172الصيدلة1291
ھيثم اكثم محمد مياس20122030173الصيدلة1292
محمد احمد خالد  الجيزاوي 20122030174الصيدلة1293
نور نضال محمد عطياني20122030175الصيدلة1294
نور حسن محمد عبيدات20122030176الصيدلة1295
رنا محمد يونس الطعاني20122030177الصيدلة1296
محمد يوسف صبحي الجاعوني20122030179الصيدلة1297
نانسي فريد سليمان مومني20122030181الصيدلة1298
معاذ عبداللطيف محمد نورالدين برك20122030182الصيدلة1299
لينا مازن جورج النمرى20122030183الصيدلة1300
رانا فارس سعيد قردحجي20122030184الصيدلة1301
حمزه محمد علي عطيه20122030186الصيدلة1302
عمر ماجد عبد ھاديه20122030188الصيدلة1303
محمد ماجد عبد ھاديه20122030189الصيدلة1304
ھيا عبدالحكيم محمود مناصره20122030190الصيدلة1305
ھديل صالح حسن حلس20122030192الصيدلة1306
لين مجيد العوم 20122030194الصيدلة1307
االء فتحي تيسير 20122030195الصيدلة1308
يزن محمد يوسف أبوشھيل20122030197الصيدلة1309
طالل موسى ابراھيم عاشور20122030198الصيدلة1310
نادين تيسير عبدالرحمن الخطيب20122030199الصيدلة1311
رؤى زكريا محمدبدر الدين الربابعه20122030200الصيدلة1312
ميس قصي محمد حسين20122030201الصيدلة1313
لجين بالل حسني الموصلي20122030202الصيدلة1314
مالك احمد علي الرماضنه20122030204الصيدلة1315
بيان فھد عبدالكريم السكر20122030206الصيدلة1316
ابرار عفيف سعيد الموسى20122030207الصيدلة1317
ريما اياد محمد ھديب20122030208الصيدلة1318
رزان احمد سالم العوامله20122030210الصيدلة1319
انس مصطفى عطيه عبدالنبي20122030211الصيدلة1320
رھف غازى محمد الدبوبي20122030212الصيدلة1321
ثائر عدنان حمدان المومني20122030213الصيدلة1322
تقوى محمود حسين منصور20122030214الصيدلة1323
ديما محمد يسري راتب االشھب20122030215الصيدلة1324
اسيل جمال علي ملحم20122030216الصيدلة1325
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يحيى حسن احمد "الحاج حسن"20122030217الصيدلة1326
يزن " محمد برھان" كامل  العطعوط20122030218الصيدلة1327
علي سالمة عواد الخزاعلة20122030219الصيدلة1328
نور ابراھيم موسى الخاليله20122030220الصيدلة1329
سيف وائل يعقوب عمارى20122030221الصيدلة1330
رزان نايل حسن النصيرات20122030222الصيدلة1331
اسراء محمد عارف السكجي20122030224الصيدلة1332
داليا ھاني مبارك عوض هللا20122030227الصيدلة1333
نادر عمر لطفي خليل20122030229الصيدلة1334
لجين نجيب موسى الربضي20122030230الصيدلة1335
فراس عماد اسحق ابو الھوى20122030231الصيدلة1336
تسنيم مجدي يوسف الخمايسة20122030233الصيدلة1337
سعيد موفق سعيد الكلحه20122030235الصيدلة1338
باسم باسم محمد أبونعمه20122030236الصيدلة1339
بشار ھشام عبدالرحمن الكنش20122030237الصيدلة1340
رغد احمد عبدهللا الخطيب20122030239الصيدلة1341
اياد صديق  موسى عالجي20122030240الصيدلة1342
كندة محمد ثائر القدسي 20122030241الصيدلة1343
راما محمد فاخر قباني20122030242الصيدلة1344
لين ابراھيم يوسف مطالقه20122030243الصيدلة1345
ندى  بسام الحاج احمد الدللو20122030246الصيدلة1346
سامي محمد سامر القواص 20122030247الصيدلة1347
حسام  عبدهللا احمد محسن المليكي20122030248الصيدلة1348
ابراھيم بسام شعبان 20122030249الصيدلة1349
عمر ھمام عبدالباقي 20122030250الصيدلة1350
يسرا محمود عبد الرزاق المصري20122030251الصيدلة1351
ياسر عبدالرحيم محمد علي20122030252الصيدلة1352
شروق فؤاد محمد علي بني ھاني20122030253الصيدلة1353
عالء حسن علي سمور20122030254الصيدلة1354
لين ياسر الحكيم 20122030256الصيدلة1355
ھبة عبدهللا خيرو خطيب20122030257الصيدلة1356
مؤيد مازن الكالس 20122030258الصيدلة1357
خالد يوسف  ابراھيم الشوبكي20122030259الصيدلة1358
سليمان عبد الحليم مبارك الخليوي20122030260الصيدلة1359
فيصل محمد عبده حمدي20122030261الصيدلة1360
ريم ياسر القداح 20122030262الصيدلة1361
ريما محمدعرفان اديب باغ20122030263الصيدلة1362
وليد محمد خالد لؤلؤ 20122030264الصيدلة1363
ليان رزق هللا سالم أبوعليم20122030265الصيدلة1364
غيث نذار محمدخير المصري20122030267الصيدلة1365
حسن عبدالحميد احمد كسوب20122030268الصيدلة1366
روان  وليد البابا 20122030269الصيدلة1367
لجين حسن عبدالرحيم الغزاوي20122030270الصيدلة1368
محمد ابراھيم عبدالكريم المقداد20122030271الصيدلة1369
باسم محمد إبراھيم القاضي20122030272الصيدلة1370
نضال  محمود حمد حسيان20122030273الصيدلة1371
يارا فخري نواف الحاج احمد20122030276الصيدلة1372
روان أحمد الخطيب 20122030277الصيدلة1373
عبير عبدهللا محمد ابوطربوش20122030278الصيدلة1374
امنة  عمر عبد الرحمن عبد الحليم20122030279الصيدلة1375
بوران عبدالحكيم محمد السمارنه20122030280الصيدلة1376
ساره ياسين درخباني 20122030281الصيدلة1377
دعاء ھايل رزق هللا العموش20122030282الصيدلة1378
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علي عاطف عبد زعنون20122030283الصيدلة1379
لين وليد محمود معتوق20122030284الصيدلة1380
دانا نصر محمد الشواھين20122030285الصيدلة1381
مھند حسن محمد القاضي20122030286الصيدلة1382
محمد امين محمد عواد20122030289الصيدلة1383
ميساء يوسف أحمد عبد الرازق20122030290الصيدلة1384
حنين رائد جميل ردايده20122030291الصيدلة1385
سوار رمزى محمد الصمادي20122030292الصيدلة1386
فھد حسين فھد محمد20122030295الصيدلة1387
زين حسام الدين خالد ابو فرحه20122030297الصيدلة1388
محمد زين محمد صفوه الخولي 20122030298الصيدلة1389
فاديا محمد موسى العموش20122030299الصيدلة1390
اسراء علي محمد الرفاعي20122030300الصيدلة1391
افنان فيصل محمد النجار20122030301الصيدلة1392
ھدى ماجد علي الشطناوي20122030302الصيدلة1393
روان محمد حمدان حوامده20122030303الصيدلة1394
صخر ماھر فتحي الغالييني20122030305الصيدلة1395
مياده مصطفى شبلي حجير20122030306الصيدلة1396
دعاء رضوان االيوب 20122030307الصيدلة1397
رنا  سمير  رشاد   عرفات20122030308الصيدلة1398
ابراھيم فوزي بشير الحلبي20122030309الصيدلة1399
ختام ابراھيم محمود عليان20122030310الصيدلة1400
مھند  احمد عبدالكريم  الصليع 20122030311الصيدلة1401
سريا يونس مصطفى بني ملحم20122030313الصيدلة1402
سرى محمد مرعي الباني20122030314الصيدلة1403
دعاء فارس محمد جبريل20122030316الصيدلة1404
الرا محمد حسن أبومعيتق20122030317الصيدلة1405
رانيا روحي محمود التوتنجي20122030318الصيدلة1406
افنان خالد نھار المعايعه20122030320الصيدلة1407
انسام باسم علي الفقير20122030321الصيدلة1408
خالد عطاهللا عواد العطوي20122030322الصيدلة1409
محمد جابر محمد حكمي20122030323الصيدلة1410
لينا محمد جبر وھر20122030324الصيدلة1411
اسامه ھيثم محمد العبدالرزاق20122030325الصيدلة1412
لميس ماجد نمر  الشامي20122030326الصيدلة1413
سامان محمد احمد احمد20122030327الصيدلة1414
عبدالعزيز محمد فؤاد عبدالعزيز نعناع20122030329الصيدلة1415
سدرة محمد فؤاد عبد العزيز نعناع20122030330الصيدلة1416
محمود محمدخير ترك 20122030331الصيدلة1417
عالء حيان عبدالقادر ترك20122030332الصيدلة1418
اسيل نظام راجى الحدادين     20122030333الصيدلة1419
نور محمد محمود الداوود     20122030334الصيدلة1420
ردينه موفق بديوي صوالحه20122030335الصيدلة1421
صبا خالد يوسف الزعبي20122030336الصيدلة1422
االء رفيق حمدي ابو زھره20122030337الصيدلة1423
سھير سلطان عبده الربايعه    20122030338الصيدلة1424
نواف  سليمان  حسين سليمان موسى الموسى20122030339الصيدلة1425
نور احمد محمود بطاينه20122030340الصيدلة1426
ايه يوسف عبدالرحمن أبوحالوه   20122030341الصيدلة1427
اميه عبدهللا  احمد الجنيات20122030342الصيدلة1428
احمد ناجح محمد مومني20122030343الصيدلة1429
أنس فارس العامر 20122030344الصيدلة1430
محمد ھمام محمود احمد صغير 20122030345الصيدلة1431



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

ھيا احمد ھالل الرفاعي20122030346الصيدلة1432
لمى جھاد محسن عبيدات20122030347الصيدلة1433
نور فواز خالد الرفاعي20122030348الصيدلة1434
سليم حسن غونا 20122030349الصيدلة1435
عمر روما شيخو 20122030350الصيدلة1436
امينو ابوبكر طاھر 20122030351الصيدلة1437
عمر شيما بشير 20122030352الصيدلة1438
عمر بالرابي  20122030353الصيدلة1439
مختار ابو بكر محمد 20122030354الصيدلة1440
عائشة كبير ماالن 20122030355الصيدلة1441
رابعة ابراھيم البران 20122030356الصيدلة1442
مجاھد رابعوا بال 20122030357الصيدلة1443
سامر ابراھيم محمود المخارزه20122030358الصيدلة1444
أمجد عبدالسالم محمدرضى  صليعي20122030359الصيدلة1445
يزيد صالح سالم الجريسي20122030360الصيدلة1446
عبدالرحمن شحاده عايد الرويلي20122030361الصيدلة1447
ميس مروان خالد حجازي20122030362الصيدلة1448
ھال يوسف محمود فرغل20122030363الصيدلة1449
ياسمين حسين علي بزي20122030364الصيدلة1450
زينة محمد مبارك البطاينه20122030365الصيدلة1451
روان زياد قدوره أبوليل20122030366الصيدلة1452
اشواق تيسير اندراوس اندراوس20127030003الصيدلة1453
ھيفاء عبدالمالك بن مبارك معوش20127030004الصيدلة1454
محمد بسام ابراھيم الرشدان20128030001الصيدلة1455
محمود يوسف احمد الشوبكه20128030002الصيدلة1456

محمد فيصل قفطان حوري20050031016دكتور صيدلة1
براء شريف محمد نصر هللا20052031033دكتور صيدلة2
قاسم عبدالواحد علي السماعيل20052031108دكتور صيدلة3
اية محمد علي الشخاترة20060031019دكتور صيدلة4
نضال موسى اسحق ادم20060031079دكتور صيدلة5
ھناء محمد حسن عبد هللا20060031092دكتور صيدلة6
منى عبدالرحمن عزت الجابري20060031096دكتور صيدلة7
نور عبد هللا احمد عبد هللا20062031014دكتور صيدلة8
اصيل رعد جعفر االسدي20062031023دكتور صيدلة9

دعاء راتب محمود خطايبة20062031031دكتور صيدلة10
نورا جميل عبد الرحمن ريان20062031038دكتور صيدلة11
سونيا محمد صالح الخزام20062031087دكتور صيدلة12
ھشام خالد عبد الرحمن ابو فخيذة20062031117دكتور صيدلة13
عبد هللا عبد الفتاح حسني الغوراني20062031121دكتور صيدلة14
اية احمد رشيد الكيالني20062031122دكتور صيدلة15
طارق فريد عوض حرب20062031127دكتور صيدلة16
بسام احمد حسين البيتي20062031128دكتور صيدلة17
عارف رمضان ابوكوش 20062031129دكتور صيدلة18
نديم ساطي علي دراغمة20062031130دكتور صيدلة19
محمد عبد االله بكور ياقتي20062031131دكتور صيدلة20
االء حسام الدين احمد الخطيب20070031002دكتور صيدلة21
زينب يحيى محمد الصبح20070031003دكتور صيدلة22
احمد حسام احمد عاصي20070031004دكتور صيدلة23
ليندا غسان لطفي بركات20070031005دكتور صيدلة24
اماني علي محمود خوالدة20070031006دكتور صيدلة25
اروى حسن محمود عفانه20070031007دكتور صيدلة26
سالم محمد امين عبدالكريم ابوشنب20070031008دكتور صيدلة27
رزان انور ضيف هللا خصاونه20070031009دكتور صيدلة28
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وفاء عثمان ابراھيم كنعان20070031010دكتور صيدلة29
براءه ھاني احمد عبيدات20070031011دكتور صيدلة30
حنان عزت حمد محمد برھم20070031012دكتور صيدلة31
ميران مروان محمود حسن20070031013دكتور صيدلة32
احمد سعيد حافظ قاسم20070031014دكتور صيدلة33
اسماء محمود عبدهللا علي20070031016دكتور صيدلة34
اريج عز الدين مصطفى قفاف20070031019دكتور صيدلة35
حنين يوسف عبدهللا صالح20070031020دكتور صيدلة36
ھبه ادم صالح الشيخ علي20070031022دكتور صيدلة37
رامي اكرم توفيق الفار20070031023دكتور صيدلة38
حنين عبد الحميد عيسى حبوش20070031024دكتور صيدلة39
فيصل شاتي علي العنبر20070031025دكتور صيدلة40
اسراء حميد حسين الشطناوي20070031026دكتور صيدلة41
علي سعد عبد محمد الجسابي20070031028دكتور صيدلة42
ھناء موسى احمد خضر20070031030دكتور صيدلة43
نور محمود حامد التميمي20070031031دكتور صيدلة44
ايه فتحي محمد فدعوس20070031033دكتور صيدلة45
زياد عمر محمد سرطاوي20070031034دكتور صيدلة46
سكينه عطاهللا تركي الشحاده20070031036دكتور صيدلة47
اماني عبد الكريم محمد عبابنه20070031037دكتور صيدلة48
ايمان جابر محمود غرايبة20070031040دكتور صيدلة49
ميساء وضاح محمود الوادي20070031043دكتور صيدلة50
بثينه تيسير سعيد نصيرات20070031047دكتور صيدلة51
شذى حسن محمد وھيبي20070031048دكتور صيدلة52
عرين حسين علي ملكاوي20070031052دكتور صيدلة53
وفاء علي محمد الجراح20070031053دكتور صيدلة54
محمد فتحي احمد ابو حفيظه20070031054دكتور صيدلة55
شروق غالب احمد المھايره20070031056دكتور صيدلة56
محمد سعيد عوض باعلي20070031059دكتور صيدلة57
سماح ھود خلف القضاه20070031060دكتور صيدلة58
كريم ناصر فواز المومني20070031062دكتور صيدلة59
مؤنس احمد دحله 20070031063دكتور صيدلة60
ديمه ھيثم عبد الرزاق الحياصات20070031065دكتور صيدلة61
سلمى عاطف عيسى سماوي20070031067دكتور صيدلة62
بيان فيصل عبد الكريم عبابنه20070031068دكتور صيدلة63
وجدان سليمان احمد بدور20070031069دكتور صيدلة64
مراد حمزه محمود السالمات20070031070دكتور صيدلة65
منار حمزه احمد القيام20070031071دكتور صيدلة66
عبد النور حسين احمد حسن20070031073دكتور صيدلة67
ابراھيم محمد ابراھيم الخاليلة20070031074دكتور صيدلة68
ساجده ممدوح مفلح حراحشه20070031075دكتور صيدلة69
سيرين لطفي محمد داوود20072031001دكتور صيدلة70
غانم فوزي غانم ابو ناھية20072031005دكتور صيدلة71
رامي سفيان خطيب 20072031007دكتور صيدلة72
ندى صدقي توفيق ابوفرسخ20072031022دكتور صيدلة73
رزان راضي غازي المرجي20072031024دكتور صيدلة74
رنا فيصل عبدهللا القضاه20072031029دكتور صيدلة75
ريتا عدنان سعيد جبرين20072031036دكتور صيدلة76
فرح نايف محمود الجرادات20072031038دكتور صيدلة77
زاھر محمد قاسم 20072031040دكتور صيدلة78
حنين محمد عطيه ابراھيم فرج هللا20072031043دكتور صيدلة79
صالح الدين محي الدين العلي 20072031046دكتور صيدلة80
عماد الدين محي الدين العلي 20072031047دكتور صيدلة81
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محمد امين عيسى القواسمي20072031051دكتور صيدلة82
مھدي بالل طاھر ابو خلف20072031052دكتور صيدلة83
حمزه محمد وليد حسين فراح20072031053دكتور صيدلة84
محمد سالم احمد خشان20072031054دكتور صيدلة85
سالم محمد رومي السليمان20072031059دكتور صيدلة86
ميسر غسان شحاده قطب20072031061دكتور صيدلة87
ھديل ھشام صبحي الكرد20072031065دكتور صيدلة88
احمد رضوان عبد هللا الحاج محمود20072031071دكتور صيدلة89
بھية رضوان عبد الرسول العليوات20072031073دكتور صيدلة90
حنين نواف عيسى الخرابشه20072031082دكتور صيدلة91
ندى محمد ياسر القصراوي التميمي20072031084دكتور صيدلة92
ليلى محمود عبد الرحمن مالعبه20072031091دكتور صيدلة93
تسنيم محمد كامل ابو عريضة20072031093دكتور صيدلة94
عبير وليد عزت الشريف20072031094دكتور صيدلة95
ساره عبد العزيز عبد هللا شاولي20072031095دكتور صيدلة96
كميل عبد المحسن احمد السبيع20072031101دكتور صيدلة97
صابرينا وليد علي المصري20072031103دكتور صيدلة98
االء عبد الفتاح احمد سالم20072031106دكتور صيدلة99
عالء الدين حسن كمال القزعة20072031107دكتور صيدلة100
رزان صابر رافع جلغوم20072031108دكتور صيدلة101
علي سعيد ادريس صديف20072031113دكتور صيدلة102
سارة امجد جنكري حبجوقة20072031114دكتور صيدلة103
لجين عماد محمد غرايبة20072031116دكتور صيدلة104
انس مصطفى صالح الحمران20072031121دكتور صيدلة105
سميه ياسين سالم المعايطه20072031126دكتور صيدلة106
بھاء الدين محمد ابراھيم القداح20072031127دكتور صيدلة107
شروق رضوان سالم الشاعر20072031128دكتور صيدلة108
يانا محمد احمد المحمد20072031129دكتور صيدلة109
ھبه سليمان محمد العلي20072031131دكتور صيدلة110
اسالم محمد عوض عماري20072031132دكتور صيدلة111
اآلء حسني عبد العزيز القرعان20072031133دكتور صيدلة112
عروبه عوض عداد شطناوي20072031135دكتور صيدلة113
ورود خالد عبدالرحيم الحسنات20072031138دكتور صيدلة114
عمران محسن سلمان الوباري20072031141دكتور صيدلة115
منصور ناصر منصور القحطاني20072031148دكتور صيدلة116
ساري محمد عواد الحويطي20072031152دكتور صيدلة117
اسيل ناصر منصور الطبيشات20072031153دكتور صيدلة118
االء جمال محي الدين ملحيس20072031156دكتور صيدلة119
اسالم محمد ابراھيم الربابعه20080031001دكتور صيدلة120
نھاد محمود عبدهللا الطوره20080031004دكتور صيدلة121
مجد جمال سالمه معمر20080031005دكتور صيدلة122
اسماء عبدالكريم محمد الحسن20080031006دكتور صيدلة123
دعاء احمد حسن صافي20080031007دكتور صيدلة124
ايمان محمد علي سليمان20080031009دكتور صيدلة125
عبير وفيق عبدالرحيم الرفاتي20080031010دكتور صيدلة126
غادة خليفة صالح بني يونس20080031011دكتور صيدلة127
بيان سعيد كامل عيسى20080031012دكتور صيدلة128
ھديل محمد خليل الصغير20080031014دكتور صيدلة129
نور عماد حافظ الترتير20080031015دكتور صيدلة130
مروه عمر يوسف ابوملوح20080031017دكتور صيدلة131
بشار مثقال فارس ابودلو20080031022دكتور صيدلة132
اسراء علي منزل الشديفات20080031023دكتور صيدلة133
علياء احمد محمود ابو ھاني20080031025دكتور صيدلة134
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لينا عبدهللا فرحان الوردات20080031026دكتور صيدلة135
اسراء خليل عوض وردات20080031027دكتور صيدلة136
ديمه محمود عبدالعزيز االخرس20080031029دكتور صيدلة137
سجى ابراھيم عزمي مرار20080031030دكتور صيدلة138
سجى عزات سليمان المومني20080031031دكتور صيدلة139
ايات يوسف حسين القواقزه20080031032دكتور صيدلة140
حال محمد محمود دخل هللا20080031035دكتور صيدلة141
يزن خلف جازي البري20080031036دكتور صيدلة142
رائد حسين محمد الحويان20080031037دكتور صيدلة143
محمد حسن سالم السقاف20080031038دكتور صيدلة144
بتول فايز محمد الشياب20080031039دكتور صيدلة145
ايه احمد عبد المولى المومني20080031040دكتور صيدلة146
سمر ھاني محمد سعيد المصري20080031041دكتور صيدلة147
اسراء محمد جمعه محمد الشياب20080031042دكتور صيدلة148
فرح رافع متروك السرحان20080031044دكتور صيدلة149
اسراء احمد يوسف حمدوني20080031045دكتور صيدلة150
دعاء محمد عيسى الصبيحي20080031046دكتور صيدلة151
النا خالد علي ربابعه20080031047دكتور صيدلة152
سماح عبدالكريم حسن الغزاويه20080031048دكتور صيدلة153
رنا احمد عثمان خمايسه20080031049دكتور صيدلة154
عبد الواحد محمد اسماعيل ادم20080031051دكتور صيدلة155
احمد ابراھيم عبد الرحمن نوري20082031001دكتور صيدلة156
محمد علي عبد هللا اليحيى20082031002دكتور صيدلة157
عدي عبد الغفار يونس 20082031004دكتور صيدلة158
محمد سمير داود ازحيمان20082031007دكتور صيدلة159
ايھم ناجي محمد دار مصلح20082031008دكتور صيدلة160
محمود طه عبد الحميد موسى20082031011دكتور صيدلة161
كريم منتصر جمعه صوالي20082031016دكتور صيدلة162
وائل محمد ظافر القطمه 20082031017دكتور صيدلة163
امين بدر محمد رسمي الشويكي20082031018دكتور صيدلة164
اسراء جميل عبداللطيف الشقيري20082031024دكتور صيدلة165
ريما عبد الجليل محمد مصطفى20082031027دكتور صيدلة166
ھنا اياد احمد الخاليله20082031029دكتور صيدلة167
يسر خلدون كمال نادر النعيمي20082031033دكتور صيدلة168
محمد وديع مرعي 20082031041دكتور صيدلة169
محمد عبد الفتاح ابو واصل 20082031042دكتور صيدلة170
بريھان احمد زرعيني 20082031050دكتور صيدلة171
ايمن يوسف ابوطروس 20082031053دكتور صيدلة172
نور بديع منصور 20082031054دكتور صيدلة173
حسين عبد اللطيف بشاره 20082031056دكتور صيدلة174
ايمان عبد هللا قنانبة 20082031057دكتور صيدلة175
ابراھيم عبد االله ياقتي 20082031065دكتور صيدلة176
ھاله كريم احمد الياسين20082031076دكتور صيدلة177
نور عاصم محمد رشاد االسير20082031077دكتور صيدلة178
حنين رائد احمد القضاة20082031078دكتور صيدلة179
فداء عبد المجيد سليم الخوالدة20082031079دكتور صيدلة180
مأمون رضا محمد الخوالده20082031080دكتور صيدلة181
اسحار زيد ابراھيم ال خطاب20082031083دكتور صيدلة182
رواء حسني خليل الربيع20082031086دكتور صيدلة183
ياسمين عز الدين عبد السالم عبد السالم20082031087دكتور صيدلة184
الھنوف محمد فھد الرديني20082031089دكتور صيدلة185
ايه عدنان احمد ابو لباد20082031090دكتور صيدلة186
انوار مصطفى توفيق عتوم20082031092دكتور صيدلة187
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سامي فائز كيالني 20082031093دكتور صيدلة188
إسراء عصري فارس الروسان20082031095دكتور صيدلة189
جواد اسماعيل مسلم ابو حميد20082031097دكتور صيدلة190
خلف متعب خلف ابو عليقه20082031099دكتور صيدلة191
لؤي محمد عبد الرحمن السلومي20082031100دكتور صيدلة192
اسامه طه مھيوب مغلس20082031102دكتور صيدلة193
غيداء سالم فالح المعايطة20082031104دكتور صيدلة194
بلقيس فيصل علي جاسم20082031109دكتور صيدلة195
ميساء عماد محمود القدومي20082031111دكتور صيدلة196
رنيم نبيل احمد عبد اللطيف20082031113دكتور صيدلة197
حسن محمد علي السبيع20082031114دكتور صيدلة198
رماز ھاني عبدالرازق 20082031115دكتور صيدلة199
شذى محمد االمين ابراھيم20082031116دكتور صيدلة200
يوسف محمد عبد هللا المومني20090031001دكتور صيدلة201
لجين علي موسى الشوملي20090031002دكتور صيدلة202
روان عبدالكريم حسن جراح20090031003دكتور صيدلة203
صدام محمد عبد القادر العمري20090031006دكتور صيدلة204
رؤى وليد محمد جرادات20090031008دكتور صيدلة205
ثائر احمد حمدان البو20090031009دكتور صيدلة206
ميس محمود غصاب الرواشده20090031010دكتور صيدلة207
ندى عوض عبد الحميد قنديل20090031011دكتور صيدلة208
عھد سليمان محمد البزايعه20090031013دكتور صيدلة209
افنان عبدالمھدى كايد ابو اشقير20090031014دكتور صيدلة210
مالك عبدالحميد عبدهللا المومني20090031015دكتور صيدلة211
بسمه سعيد حسن غزاوي20090031017دكتور صيدلة212
لينة محمد نايف المنايصه20090031018دكتور صيدلة213
شروق "محمدعصام" عبدالكريم عبابنه20090031019دكتور صيدلة214
سمر احمد عبد الحميد اصبيح20090031020دكتور صيدلة215
سالم محمد ناصر شناق20090031021دكتور صيدلة216
اسراء فوزي سعود العبيدي20090031023دكتور صيدلة217
مھا حسين سعيد الفيومي20090031024دكتور صيدلة218
ريما جاسر علي كساسبه20090031025دكتور صيدلة219
امتنان ابراھيم سليمان الحراحشه20090031027دكتور صيدلة220
نور علي محمد منون20090031029دكتور صيدلة221
اسراء مفلح عبد القادر الزيدانين20090031031دكتور صيدلة222
اسيل ھاني مجلي شخاتره20090031032دكتور صيدلة223
حال فيصل عبد هللا الرشدان20090031033دكتور صيدلة224
تقى محمد حسين زغول20090031035دكتور صيدلة225
ايات احمد عليان عودات20090031038دكتور صيدلة226
مريم عمران عبدهللا غنام20090031039دكتور صيدلة227
عبدهللا سالم عبدهللا العوبثاني20090031041دكتور صيدلة228
ھبه زھير محمد المومني20090031052دكتور صيدلة229
حماس علي محمد الزيوت20090031053دكتور صيدلة230
خالد زياد احمد حتامله20090031054دكتور صيدلة231
ارام محمود منصور عبيدات20090031055دكتور صيدلة232
داود نائل داود عليان20090031056دكتور صيدلة233
ھدايه محمود مجلي الزيود20090031057دكتور صيدلة234
سماح محمد احمد البطاينه20090031058دكتور صيدلة235
محمد صالح محمود بني صالح20090031059دكتور صيدلة236
عدي احمد محمد ربابعه20090031060دكتور صيدلة237
شوق فايز محمود الخزاعله20090031061دكتور صيدلة238
غفران عبدالمھدي محمد الروابده20090031062دكتور صيدلة239
اسالم صفوان محمد ابو سرايا20090031063دكتور صيدلة240
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حمزه موسى محمد ابوزيد20090031066دكتور صيدلة241
عبد الرحمن عصام عيسى النعيمي20090031068دكتور صيدلة242
اسراء احمد محمد الربابعه20090031069دكتور صيدلة243
رواء شاھر احمد المومني20090031070دكتور صيدلة244
افنان عدنان راضي المومني20090031071دكتور صيدلة245
ديانا يوسف محمد العبدالالت20090031072دكتور صيدلة246
ايمن ابراھيم سليمان طلفاح20090031074دكتور صيدلة247
سناء حسين عواد العليمات20090031076دكتور صيدلة248
ياسمين محمد جاسر الحراسيس20090031077دكتور صيدلة249
امل احمد يوسف بنات20090031078دكتور صيدلة250
غدير عبد الكريم ناصر الشبول20090031079دكتور صيدلة251
ربى ظاھر محمود قرعان20090031080دكتور صيدلة252
روان محمد ضيف هللا المومني20090031081دكتور صيدلة253
عرين حمود احمد بني خالد20090031082دكتور صيدلة254
عال صالح محمود القاسم20090031083دكتور صيدلة255
ھبه علي طايل االبراھيم20090031084دكتور صيدلة256
آالء زياد سالم النعسان20090031085دكتور صيدلة257
اسراء وليد عاطف االنصارى20090031086دكتور صيدلة258
اسيل محمد حامد المقدادى20090031087دكتور صيدلة259
وسام جابر محمود ابو ناصر20090031088دكتور صيدلة260
اسراء عماد اسماعيل عبابنه20090031089دكتور صيدلة261
والء عدنان محمد الشلول20090031090دكتور صيدلة262
زينب علي محمود صبرية20090031091دكتور صيدلة263
محمد احمد مفلح بني سعيد20090031092دكتور صيدلة264
آية احمد عبدالرحمن السميرات20090031094دكتور صيدلة265
عارف محمد علي طيفور20090031095دكتور صيدلة266
دعاء عبده علي الحزمي20090031096دكتور صيدلة267
منال علي الھادي عمار غانمي20090031097دكتور صيدلة268
روان بسام ابراھيم الزبيدي20092031005دكتور صيدلة269
محمد مصطفى شحادة العالول20092031009دكتور صيدلة270
ريم صالح جاسم االبراھيم20092031011دكتور صيدلة271
سارة ھيثم موسى الھندي20092031015دكتور صيدلة272
لجين ايمن محمد حداد20092031017دكتور صيدلة273
غدير ناصر يوسف ابو سنينة20092031021دكتور صيدلة274
جوني جاك جريس بلوط20092031023دكتور صيدلة275
دعاء خالد سميح الدريني20092031025دكتور صيدلة276
رفيف زكي عبد المجيد عكاوي20092031026دكتور صيدلة277
حبيب عبد هللا علي المسبح20092031031دكتور صيدلة278
ايمان تركي دحام التمر20092031034دكتور صيدلة279
مي حمد مصطفى ابو لبده20092031036دكتور صيدلة280
سھر منجد عبد الحميد قصراوي20092031037دكتور صيدلة281
روموش حسني محمد الشياب20092031040دكتور صيدلة282
انعام جميل احمد الرشدان20092031043دكتور صيدلة283
قتيبه علي ابراھيم الرحاحله20092031044دكتور صيدلة284
ھال صالح سالم عبيدات20092031050دكتور صيدلة285
روان رياض عز الدين كشت20092031051دكتور صيدلة286
احمد عوض محمد الشطناوي20092031053دكتور صيدلة287
مامون محمد عواد الشطناوي20092031054دكتور صيدلة288
داليه غازي محمد ابوشريف20092031055دكتور صيدلة289
اسيل خالد نمر ابو ساره20092031056دكتور صيدلة290
يارا نايف صالح عيادات20092031058دكتور صيدلة291
بيان جاسم علي المدلوح20092031060دكتور صيدلة292
دعاء محمود محمد محمد20092031061دكتور صيدلة293
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رؤى بسام محمود الصغيرين20092031062دكتور صيدلة294
اسيل فالح عبدالقادر البشابشه20092031063دكتور صيدلة295
زينب مؤيد علي حسن20092031064دكتور صيدلة296
االء وائل عدنان احمد العلمي20092031065دكتور صيدلة297
علي عماد موسى بيضون20092031066دكتور صيدلة298
كوثر خالد محمد كرد20092031068دكتور صيدلة299
عبد الرحيم عبد الرشيد عبد المجيد فايز20092031069دكتور صيدلة300
صفاء محمد ابراھيم شيخ20092031070دكتور صيدلة301
مريم عدنان عبد الكريم الطھراوي20092031071دكتور صيدلة302
عامر محمد مراد رضوان الھنداوي20092031072دكتور صيدلة303
محمود ابراھيم عيسى جمعه20092031073دكتور صيدلة304
وعد ناصر محمد عبدهللا20092031075دكتور صيدلة305
روان ياسر جميل جوابره20092031080دكتور صيدلة306
حسام زياد حسن الرشواني20092031081دكتور صيدلة307
عبد الرحمن ماجد ناصر ديولي20092031082دكتور صيدلة308
محمد سمير محمود عثمان20092031084دكتور صيدلة309
خديجة اسامة مبارك الحمدان20092031085دكتور صيدلة310
ربى شاھر عيد المومني20100031001دكتور صيدلة311
ھناء محمدعوده علي ربابعه20100031002دكتور صيدلة312
شذى ابراھيم احمد العواجي20100031003دكتور صيدلة313
ابتھال علي عمر ابراھيم20100031004دكتور صيدلة314
دنيا سالم جريس الناصر20100031005دكتور صيدلة315
االء جھاد عبدالقادر الزيادنه20100031006دكتور صيدلة316
فاطمه محمد زكي خالد محمود20100031007دكتور صيدلة317
ھشام احمد ابراھيم فريوان20100031009دكتور صيدلة318
وفاء صالح محمد بني ياسين20100031010دكتور صيدلة319
ھبه عمر فاروق عفيف الخياط20100031012دكتور صيدلة320
شذى احمد عداد الطعاني20100031013دكتور صيدلة321
ساره باسم احمد عواد20100031014دكتور صيدلة322
سجى شاھر احمد العمرى20100031015دكتور صيدلة323
ضحى محمد زكي العوده هللا20100031017دكتور صيدلة324
ياسمين عبدالرحيم فالح العجالين20100031020دكتور صيدلة325
ايه سعيد محمد عالن20100031021دكتور صيدلة326
نور ناصر يوسف كيوان20100031023دكتور صيدلة327
ھيا عبدهللا فارس بني عيسى20100031024دكتور صيدلة328
براءة فايز محمد الخوجه20100031025دكتور صيدلة329
جنى سمير محمود جوابره20100031029دكتور صيدلة330
رؤى ناجي ابراھيم العزام20100031032دكتور صيدلة331
شذى زكريا محمد القضاه20100031034دكتور صيدلة332
فاطمه عمر عبد الرحمن عبد الحليم20100031038دكتور صيدلة333
ساره وليد عبدالحميد الرشيد20100031040دكتور صيدلة334
صھيب بشير احمد العبد الرزاق20100031047دكتور صيدلة335
ساجده محمد علي جوارنه20100031050دكتور صيدلة336
ازھار صالح حسين ملكاوي20100031051دكتور صيدلة337
ھديل سعيد محمد العبسي20100031052دكتور صيدلة338
محمود عمر محمود حداد20100031053دكتور صيدلة339
اماني محمود محمد جميل الدريدي20100031054دكتور صيدلة340
زينا عزمي شراري الزريقات20100031056دكتور صيدلة341
فرح قسيم محمد الشرمان20100031059دكتور صيدلة342
ھشام عبدالعزيز حسن مقبل20100031060دكتور صيدلة343
نادين سعيد محمد عكور20100031061دكتور صيدلة344
انوار علي محمد بني يونس20100031063دكتور صيدلة345
محمد خالد احميدان الھزابره20100031064دكتور صيدلة346
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ازھار محمد عبدالقادر المومني20100031065دكتور صيدلة347
ايمان عبدالكريم حسين عودات20100031066دكتور صيدلة348
اسيا علي قفطان الزبيدى20100031067دكتور صيدلة349
غيداء ثائر محمد عبيدات20100031068دكتور صيدلة350
فرحيه عبدالخالق عبدهللا حمزه20100031069دكتور صيدلة351
انسام عبدالسالم احمد حميدات20100031071دكتور صيدلة352
حسن عوض خميس بايعشوت20100031072دكتور صيدلة353
باسم احمد سعد الغامدي20102031001دكتور صيدلة354
حنين زياد صليبا مصلح20102031006دكتور صيدلة355
اسالم بشير حسني الشرايعه20102031010دكتور صيدلة356
عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن الصيفي20102031012دكتور صيدلة357
سلمى خالد خلوي الدويك20102031013دكتور صيدلة358
ھديل عمر طالب الحطاب20102031019دكتور صيدلة359
مرام خالد محمود عناب20102031020دكتور صيدلة360
يزن علي تركي مريان20102031021دكتور صيدلة361
ايه مامون محمد الظفير20102031022دكتور صيدلة362
ھديل سامي مصلح أبوكف20102031023دكتور صيدلة363
حال قاسم محمد بني ھاني20102031024دكتور صيدلة364
ريما محمد علي الدرايسه20102031025دكتور صيدلة365
حنان منير حسن المومني20102031026دكتور صيدلة366
دعاء حسني علي عثامنه20102031027دكتور صيدلة367
عبدالرحمن مفلح فرج المومني20102031028دكتور صيدلة368
محمد علي عبدالكريم المطيرين20102031029دكتور صيدلة369
اسراء احمد حسن الحيارى20102031030دكتور صيدلة370
منى بلعيد  20102031031دكتور صيدلة371
ضحى سعد محمد العمري20102031032دكتور صيدلة372
حازم خالد عبد الكريم  الخضيرات20102031033دكتور صيدلة373
انس عيد عواد الخوالده20102031034دكتور صيدلة374
ديانا ھاشم سليمان الزعبي20102031035دكتور صيدلة375
روان ھاني فيصل شطناوي20102031036دكتور صيدلة376
تسنيم محمد عمر مومني20102031038دكتور صيدلة377
منار اكرم حسن العمرى20102031039دكتور صيدلة378
سماح منتصر محمد علي عقيالت20102031041دكتور صيدلة379
غدير حسن معتوق العلي20102031048دكتور صيدلة380
والء مصطفى عبد العزيز منصور20102031050دكتور صيدلة381
زھراء جعفر عبد علي العصفور20102031051دكتور صيدلة382
ساندرا بكر فائق حدادين20102031054دكتور صيدلة383
رزان محمد تيسير سليمان الشرمان20102031056دكتور صيدلة384
رشا سليم صبحه 20102031057دكتور صيدلة385
مجد منصور حسن طھبوب20102031059دكتور صيدلة386
براء راشد محمد المومني20102031064دكتور صيدلة387
سھام احمد مسلم ابوالرب20102031065دكتور صيدلة388
معن ابراھيم سليمان ابو غريبة20102031067دكتور صيدلة389
مجدلينا خالد قاسم نھيا20102031068دكتور صيدلة390
االء علي محمد المبيضين20102031069دكتور صيدلة391
رجاء فيصل عوض الدردور20110031001دكتور صيدلة392
سعاد صالح محمد عثامنه20110031002دكتور صيدلة393
ايناس عبدهللا محمد ابو عين20110031003دكتور صيدلة394
ھبه عماد محمود الشريده20110031004دكتور صيدلة395
امل محمد خير اسعد النواصره20110031006دكتور صيدلة396
رھف محمد محمود الذيابات20110031007دكتور صيدلة397
رماء احمد صالح طعامنه20110031009دكتور صيدلة398
حنان خلف احمد العمرى20110031011دكتور صيدلة399
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سجى وليد احمد خطيب20110031012دكتور صيدلة400
نبال احمد محمود حمورى20110031013دكتور صيدلة401
ھيا محمود محمد بالسمه20110031014دكتور صيدلة402
دانا محمود جميل السيد احمد20110031015دكتور صيدلة403
ميس زھير احمد حمدان20110031018دكتور صيدلة404
والء عدنان علي دقدوق20110031019دكتور صيدلة405
فرقان حسام محمد الربابعه20110031020دكتور صيدلة406
نور نبيل احمد عبدالقادر20110031021دكتور صيدلة407
ھديل صبرى سليم حداد20110031023دكتور صيدلة408
نداء ماجد عوض مقدادي20110031025دكتور صيدلة409
كفاح رياض علي البطش20110031028دكتور صيدلة410
تمارا منذر حسين العالك20110031030دكتور صيدلة411
صالح محمد عوده علي ربابعة20110031031دكتور صيدلة412
مجد كمال محمد الخاروف20110031032دكتور صيدلة413
دانه ھاني محمد صالح20110031033دكتور صيدلة414
ھبة شكري احمد الحسبان20110031034دكتور صيدلة415
روان وليد موسى صالح20110031035دكتور صيدلة416
فاطمه داود عبداللطيف سكر20110031038دكتور صيدلة417
سامي محمد عبدالغفور شنانير20110031039دكتور صيدلة418
كريم زھير محمد عدنان مھيار20110031040دكتور صيدلة419
مريم سليمان سلمان المحاميد20110031042دكتور صيدلة420
مصطفى ھاني مصطفى نوفل20110031043دكتور صيدلة421
ھدى رياض عبدالعزيز طه20110031044دكتور صيدلة422
معتصم فايز عبد هللا المخزومي20110031045دكتور صيدلة423
فراس نضال رشيد ابوفرحان20110031046دكتور صيدلة424
محمد راتب قاسم عاشور20110031047دكتور صيدلة425
اسيل محمد ابراھيم شخاتره20110031050دكتور صيدلة426
سوار بركات عبدهللا طالفحه20110031051دكتور صيدلة427
ھيا عوض زيدان العوض20110031054دكتور صيدلة428
شادن نواف محمود خصاونه20110031056دكتور صيدلة429
اآلء عيسى محمد الزعبي20110031057دكتور صيدلة430
نوره محمد سليمان العودات20110031058دكتور صيدلة431
يوسف عبدهللا يوسف عجه20110031060دكتور صيدلة432
روان يحيى يوسف الفران20110031063دكتور صيدلة433
وفاء محمد عبدهللا الھزايمه20110031064دكتور صيدلة434
دينا محمد ابراھيم خميس20110031065دكتور صيدلة435
راويه زياد رشاد الراوي20110031067دكتور صيدلة436
اماني عمر احمد البطاينه20110031068دكتور صيدلة437
بيان خالد محمود مساعده20110031069دكتور صيدلة438
ليث محمد طخشون روابده20110031073دكتور صيدلة439
اسيل عايش امين عالونه20110031077دكتور صيدلة440
إلھام عاھد جمعه الخطيب20110031079دكتور صيدلة441
احمد سليم عبدالھادى العتر20110031081دكتور صيدلة442
تماره نايف صالح الذيابات20110031083دكتور صيدلة443
اسراء خالد عبده الزعبي20110031084دكتور صيدلة444
ھديل حمدي حسن أبوعيشه20110031085دكتور صيدلة445
ريم سليم محمد الخطاطبه20110031086دكتور صيدلة446
بيان رافت اسعد ماتاني20110031088دكتور صيدلة447
ھديل عبد هللا علي الذيابات20110031092دكتور صيدلة448
عبدالقادر عبدهللا عيسى العناقره20110031095دكتور صيدلة449
ھناء محمد خير احمد جرادات20110031099دكتور صيدلة450
ميس داود حسين شقيرات20110031100دكتور صيدلة451
دجله اكرم احمد بني مصطفى20110031101دكتور صيدلة452
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محسن سعيد علي احمد الشماسي20110031102دكتور صيدلة453
سجى خالد سليمان عبابنه20110031104دكتور صيدلة454
سرى عقله علي المحاسيس20110031105دكتور صيدلة455
ندى خليل محمد البلوى20110031106دكتور صيدلة456
ريم موسى محمد العموش20110031107دكتور صيدلة457
سائدة برجس ابراھيم مياس20110031108دكتور صيدلة458
نادين محمد مشعل عبيدات20110031109دكتور صيدلة459
آالء خليفه سليمان الحمدون20110031111دكتور صيدلة460
زيد نزيه عادل أبوحمور20110031112دكتور صيدلة461
سوسن نايف جمعه رواشده20110031113دكتور صيدلة462
شذى عاكف محمد المحمود20110031114دكتور صيدلة463
سيرين عمر مرزى الدويرى20110031116دكتور صيدلة464
تسنيم بشير مصباح علي20110031117دكتور صيدلة465
الرا منصور رضوان الناطور20110031118دكتور صيدلة466
فاطمه احمد عيسى سمتر20110031119دكتور صيدلة467
رزان محمد احمد الجمل20110031120دكتور صيدلة468
محمد ھاني عبدالقادر بني ملحم20110031121دكتور صيدلة469
اروى ايمن محمد المومني20110031123دكتور صيدلة470
سيبيل كمال عمر السكران20110031124دكتور صيدلة471
سجود عمر راضي شرمان20110031125دكتور صيدلة472
عزيزه مخيمر صالح يحيى20110031126دكتور صيدلة473
ايف اسطفان ادوار نعمه20112031003دكتور صيدلة474
ياسمين نعمان عبد هللا العزاوي20112031004دكتور صيدلة475
عال فواد سمور 20112031005دكتور صيدلة476
أحمد يحيى جمال محمد مرسي20112031006دكتور صيدلة477
محمد داود صالح علقم20112031007دكتور صيدلة478
رغدة ماجد احمد حماد20112031008دكتور صيدلة479
محمود محمد ھاني دانيال 20112031010دكتور صيدلة480
محمد سمير أحمد ابوصبحه20112031015دكتور صيدلة481
محمد خضر محمد عواوده20112031017دكتور صيدلة482
بدريه يوسف سليم جراد20112031018دكتور صيدلة483
بتول سمير محمد سمرين20112031020دكتور صيدلة484
توفيق خليل ابراھيم ابو عرفه20112031021دكتور صيدلة485
احمد اسماعيل سليم حميد20112031022دكتور صيدلة486
تسنيم ايمن حسين العمري20112031023دكتور صيدلة487
ساره نبيل موسى عواد20112031025دكتور صيدلة488
دانه عبد السالم محمد عبد الرزاق20112031026دكتور صيدلة489
حنين وليد حسن عيد20112031028دكتور صيدلة490
مرح بسام معاوية الزرو20112031029دكتور صيدلة491
ثراء علي عبدالقادر بني سليم20112031030دكتور صيدلة492
معتز عمر رفيق الناظر20112031031دكتور صيدلة493
مھند عبدهللا عمر ابو طالب20112031032دكتور صيدلة494
ريما جمال اغباريه 20112031035دكتور صيدلة495
سوار موفق بشير 20112031036دكتور صيدلة496
سماح نائل اغبارية 20112031038دكتور صيدلة497
عنود سليمان مشوح القطيش20112031040دكتور صيدلة498
رتيبة نصري بديع عيسى20112031041دكتور صيدلة499
ھيا ماجد صبحي الكيالي20112031046دكتور صيدلة500
بشاير محمد رمضان المويھي المطيري20112031047دكتور صيدلة501
لينا محمد عبد الحميد الحسنات20112031051دكتور صيدلة502
ابتسام محمدرمضان المويھي المطيري20112031052دكتور صيدلة503
ندين جمعه ابراھيم ابو ذياب20112031054دكتور صيدلة504
احمد عماد الدين احمد الجھماني20112031056دكتور صيدلة505
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محمود احمد محمد الشيخ20112031058دكتور صيدلة506
رشا عبد هللا يوسف المناعي20112031059دكتور صيدلة507
ساره ابراھيم حسين العظمه20112031060دكتور صيدلة508
قاسم محمد ھزاع العرجاني20112031061دكتور صيدلة509
احمد فھر محمد العاني20112031062دكتور صيدلة510
بتول عبدهللا محمد دواغره20112031063دكتور صيدلة511
غيداء تيسير حامد شنيكات20112031064دكتور صيدلة512
داليا رشيد صبحي ابراھيم20112031065دكتور صيدلة513
ضياء علي حسن بني دومي20112031066دكتور صيدلة514
لمى عصام احمد داود20112031067دكتور صيدلة515
محمد حسين الحاج محمد العتوم20112031068دكتور صيدلة516
العنود خضر سعد خضر20112031070دكتور صيدلة517
شذى عاصم محمود ھيالت20112031072دكتور صيدلة518
محمد رمضان محمد صفيره20112031074دكتور صيدلة519
لميس احمد محمود بني ملحم20112031075دكتور صيدلة520
محمد انور محمود ابو السكر20112031076دكتور صيدلة521
زيد رياض بھجت الحمصي20112031077دكتور صيدلة522
ساره علي يوسف المومني20112031079دكتور صيدلة523
ذكريات وادي بشير الشلول20112031080دكتور صيدلة524
شيماء عبدهللا عبدالرحيم ارشيدات20112031082دكتور صيدلة525
االء عيسى محمد السوقي20112031083دكتور صيدلة526
روان نزال ھليل الخالدي20112031086دكتور صيدلة527
اصاله ماجد محمد الشعار20112031089دكتور صيدلة528
اسالم زھير محمد عرود20112031090دكتور صيدلة529
روال محمد عبد الواحد عبد الواحد20112031092دكتور صيدلة530
تحرير مصباح جودة الشيخ20112031093دكتور صيدلة531
نعمتي خالد عبد هللا النسور20112031101دكتور صيدلة532
ھيا فوزي سالم عبيدات20112031102دكتور صيدلة533
غزل محمد منال محمد فخر الدين ابازيد20112031104دكتور صيدلة534
بيان اسامه عادل النمر20112031105دكتور صيدلة535
زينه محمد منال محمد فخر الدين ابازيد20112031107دكتور صيدلة536
محمد سليمان كايد المسيعدين20112031112دكتور صيدلة537
مالك محمد حسين عتوم20112031114دكتور صيدلة538
حذيفة محمد خليل السوادي20112031116دكتور صيدلة539
صفوان عبد السالم دامس 20112031117دكتور صيدلة540
مأمون اسحق عبدو قواسمي20112031118دكتور صيدلة541
عبدالقادر عدنان حالق 20112031120دكتور صيدلة542
محمد فھمي نبيل فھمي شويكي20112031122دكتور صيدلة543
عمار ناجح محمد البعول20112031123دكتور صيدلة544
ھنادي عبدهللا موسى الشديفات20112031124دكتور صيدلة545
سيف الدين فائق عبد الھادي 20112031125دكتور صيدلة546
عمر عبدالكريم عليان الحنيطي20112031126دكتور صيدلة547
سحر فتح هللا اسدي 20112031127دكتور صيدلة548
فيروز مرزوق احمد عتوم20112031128دكتور صيدلة549
محمد اسامه محمد سمير خلف 20112031129دكتور صيدلة550
فرح طالل فاضل فارس ربيع20112031130دكتور صيدلة551
دانية عادل احمد النوتي20112031132دكتور صيدلة552
عارف يوسف غبن 20112031133دكتور صيدلة553
بالل عبد السالم عارف غبن20112031134دكتور صيدلة554
روان يوسف خميس 20112031135دكتور صيدلة555
طارق رزق حصيد البطاينه20112031136دكتور صيدلة556
علي عبد هللا محمد الشبول20112031138دكتور صيدلة557
فراس طارق عبدهللا صرمه20112031139دكتور صيدلة558
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مھند محمد نديم كبتول20112031140دكتور صيدلة559
ايه ھشام ذيب عبنده20112031142دكتور صيدلة560
لينا علي محمد تيم20112031145دكتور صيدلة561
ساره ماجد سطام الضمور20112031146دكتور صيدلة562
يوسف حسين احمد زيتون20112031147دكتور صيدلة563
محمد عبدالمجيد عبداللطيف شندق20112031149دكتور صيدلة564
نور سالم عادل المعايطه20112031150دكتور صيدلة565
غيث عزام السباعي 20112031151دكتور صيدلة566
ھاجر ثائر حمد حمايده     20120031001دكتور صيدلة567
سمر غازى عبدالرحمن الرشيد20120031002دكتور صيدلة568
مالك علي ابراھيم عثامنه20120031004دكتور صيدلة569
دانية محمود محمد عبيدات20120031005دكتور صيدلة570
نتالي محمود حمدي ھياجنه     20120031008دكتور صيدلة571
تقوى شاھر حمدان الغرايبه    20120031009دكتور صيدلة572
منى توفيق فرحان معايعه20120031011دكتور صيدلة573
رناد ھيثم مصباح مراد     20120031013دكتور صيدلة574
براء فرحان محمد ناصر     20120031014دكتور صيدلة575
منى بالل رمضان الباسطي     20120031015دكتور صيدلة576
سوار انيس ابراھيم الشياب    20120031016دكتور صيدلة577
روان فرحان عوده حجازي20120031018دكتور صيدلة578
زمرد قيس محمد صبري الوتار20120031019دكتور صيدلة579
ايه غازي عبده المحمد     20120031020دكتور صيدلة580
امل محمد عبد الجبار جبريل20120031021دكتور صيدلة581
سلمى حسام سليم غنيم      20120031022دكتور صيدلة582
ھيا حسين علي المغربي     20120031023دكتور صيدلة583
سمر سالم محمود بواطي     20120031024دكتور صيدلة584
ساره عبدالكريم محمد عبابنه20120031027دكتور صيدلة585
النا جھاد عيسى الخمايسه     20120031028دكتور صيدلة586
مرام اسماعيل عباس االخرس    20120031029دكتور صيدلة587
كرم امجد حسن االسطه      20120031030دكتور صيدلة588
فايز  عبدهللا فايز سواقد20120031031دكتور صيدلة589
احمد عبدالسالم احمد حميدات20120031033دكتور صيدلة590
غفران يونس تركي القراونه    20120031035دكتور صيدلة591
يارا نضال ابراھيم محمد     20120031036دكتور صيدلة592
حنين باسل صالح الشھاب20120031037دكتور صيدلة593
اسيل احمد محمد المعايعه     20120031038دكتور صيدلة594
مرام سامي اسماعيل الغانم    20120031040دكتور صيدلة595
محمد جمال محمد سعيد الغزاوى    20120031041دكتور صيدلة596
االء توفيق حسين العبابده    20120031042دكتور صيدلة597
رانيا فتحي صايل السفوح     20120031043دكتور صيدلة598
فاطمه علي محمد الخطيب20120031044دكتور صيدلة599
ايھاب يوسف رشيد شنيقات     20120031045دكتور صيدلة600
ديما علي احمد اعيده20120031047دكتور صيدلة601
ھبه صالح محمد عثامنه20120031048دكتور صيدلة602
فرح نائل محمد بركات      20120031049دكتور صيدلة603
حنين علي فليح البريزات     20120031050دكتور صيدلة604
مصعب ماجد زكي الجالد20120031051دكتور صيدلة605
غيداء عصمت سالمه الحوامده    20120031052دكتور صيدلة606
ايه معاذ يوسف عبابنه     20120031053دكتور صيدلة607
ايه يوسف محمد خليل قاسم     20120031054دكتور صيدلة608
بسمة خالد خليل العاني20120031055دكتور صيدلة609
ھيا جمال سليمان غفار     20120031056دكتور صيدلة610
رنيم رسمي عطيه الدقه20120031057دكتور صيدلة611
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فرح ياسر سعيد عثامنه     20120031058دكتور صيدلة612
تقوى حميد محمد مھيدات20120031059دكتور صيدلة613
عبدالرحمن  وليد  ھاشم  المارديني20120031060دكتور صيدلة614
بيان حسين محمد السماره     20120031061دكتور صيدلة615
حكمه محمد سالم جرادات     20120031062دكتور صيدلة616
ھيا زياد عبدالقادر عليان    20120031064دكتور صيدلة617
حمزه خالد موسى ابو مراد20120031065دكتور صيدلة618
لين عثمان توفيق الطعاني20120031068دكتور صيدلة619
وعد عبدالكريم محمد الطاھات20120031069دكتور صيدلة620
ياسمين احمد عبدالھادى وھدان20120031071دكتور صيدلة621
اريج ابراھيم محمود الذيابات20120031072دكتور صيدلة622
فريده فريد محمد العوران     20120031076دكتور صيدلة623
فادي نعيم عبدالحفيظ اصفر    20120031077دكتور صيدلة624
ايمان عبدهللا محمد الخوالده20120031079دكتور صيدلة625
سالم عايد حمدان الھرش20120031081دكتور صيدلة626
نتلي عوني طنوس 20120031082دكتور صيدلة627
كمال نضال كمال الشريفين20120031084دكتور صيدلة628
ھديل عدنان محمد انيس شريعه20120031085دكتور صيدلة629
تقى عيسى علي خشاشنه20120031086دكتور صيدلة630
دانيه رائد علي عبيدات20120031087دكتور صيدلة631
لينا احمد محمد بطاينه20120031089دكتور صيدلة632
يمان عبد الرؤوف حسن المقابله20120031090دكتور صيدلة633
عمر مصطفى محمد عتوم      20120031092دكتور صيدلة634
محمد طالل محمد عبيدات20120031093دكتور صيدلة635
صفاء جودت عبدهللا الجراح20120031094دكتور صيدلة636
رھف ارقم عبدالرزاق الرباعي20120031095دكتور صيدلة637
رؤى عبدهللا عيسى العناقره20120031096دكتور صيدلة638
شفاء محمد حسن شطناوي20120031097دكتور صيدلة639
رھف احمد محمد الزعبي     20120031099دكتور صيدلة640
ايمان محمد فرج الزالبيه20120031100دكتور صيدلة641
عرين عايد محمد الذيابات20120031101دكتور صيدلة642
اريج مبارك محمد النوافله    20120031102دكتور صيدلة643
دعاء عبدالمجيد محمد جبر20120031103دكتور صيدلة644
شروق خالد احمد المومني20120031104دكتور صيدلة645
الحكم عبدهللا اسعد الداود20120031105دكتور صيدلة646
ھيا جھاد محمد طاھات20120031106دكتور صيدلة647
عمر احمد ذياب البشارات20120031107دكتور صيدلة648
رحمه منصور يوسف العقيلي     20120031108دكتور صيدلة649
سماح محمود منصور المومني20120031109دكتور صيدلة650
رزان شرف الدين ابراھيم سماره20120031110دكتور صيدلة651
بشار تيسير علي درادكه20120031111دكتور صيدلة652
مھى مازن محمود المومني     20120031112دكتور صيدلة653
رغد عمر محمود محاسيس     20120031113دكتور صيدلة654
الھام ركان سالم الحماد20120031114دكتور صيدلة655
بلقيس مفلح عبدالكريم أبومخلب20120031115دكتور صيدلة656
بيان طالق رداد السلمه20120031116دكتور صيدلة657
اسيل احمد نايف بطاينه     20120031117دكتور صيدلة658
رايه اسامه احمد مصالحه20120031118دكتور صيدلة659
بتول محمد حسني المرازيق20120031119دكتور صيدلة660
نور عمر عارف الزعبي      20120031120دكتور صيدلة661
تقى عبدهللا محمد عنانبه    20120031121دكتور صيدلة662
محمد فيصل احمد أبوضلع     20120031122دكتور صيدلة663
انوار ضيف هللا محمد المومني20120031123دكتور صيدلة664
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دانا احمد حسين الطويل     20120031124دكتور صيدلة665
ايه سليمان بركات الطويل20120031125دكتور صيدلة666
عزيزه رضا كامل الشعيبات     20120031126دكتور صيدلة667
حنان نصار خالد لبابنه     20120031127دكتور صيدلة668
اسراء طه علي الربابعه     20120031128دكتور صيدلة669
ھبه انور محمد أبوالفول     20120031129دكتور صيدلة670
ضحى عمر احمد سليتي      20120031130دكتور صيدلة671
روان محمد عقله العمرى     20120031131دكتور صيدلة672
ايمان يوسف محمدصبري بني عمر   20120031132دكتور صيدلة673
صفاء يحيى محيسن الخوالده    20120031133دكتور صيدلة674
روان منذر ھاني يوسف      20120031134دكتور صيدلة675
اسالم دخيل سليمان المشاقبه    20120031135دكتور صيدلة676
فيروز محمد علي جروان20120031136دكتور صيدلة677
رحمه نورالدين محمد الزعبي    20120031137دكتور صيدلة678
سماح موسى حسين العمرات     20120031138دكتور صيدلة679
سالم نايف سليمان الحلو     20120031139دكتور صيدلة680
يوسف علي يوسف عجو      20120031140دكتور صيدلة681
ھبه فراس قاسم علعالي20120031141دكتور صيدلة682
لينا ھايل كامل الشناق20120031142دكتور صيدلة683
وعد محمد احمد حجات20120031143دكتور صيدلة684
نسرين غالب محمد الشياب20120031145دكتور صيدلة685
نبراس يحيى سليم بني ملحم20120031147دكتور صيدلة686
بيان  "محمد انيس" حسين  المحتسب20120031148دكتور صيدلة687
مصطفى محمود توفيق غباشنه20120031149دكتور صيدلة688
محمد رضوان محمد عجلوني20120031150دكتور صيدلة689
روان رياض سليمان مراد20120031151دكتور صيدلة690
روال حسين علي المومني20120031152دكتور صيدلة691
قيس محمد عبدالفتاح القواسمه20122031001دكتور صيدلة692
ساره  جودت صالح المصري20122031002دكتور صيدلة693
خليل إبراھيم  محمد  بارودي20122031004دكتور صيدلة694
معتصم احمد وحيد العيسى20122031005دكتور صيدلة695
اسماء عبد اللطيف البامري 20122031006دكتور صيدلة696
عمر محمد غياث أحمد شاھين20122031007دكتور صيدلة697
نور نبيل روسان 20122031011دكتور صيدلة698
محمد طارق محمد سالم المعصراني 20122031012دكتور صيدلة699
اريج احمد محمد سليم السريبطي البلوي20122031013دكتور صيدلة700
عبيدة صفوان الشامي 20122031015دكتور صيدلة701
 بھاء الدين  عبد الكريم  قلعيه شب 20122031017دكتور صيدلة702
بيان عماد ابراھيم كنعان20122031018دكتور صيدلة703
االء  ھاني عبدهللا شحاده المخامرة20122031020دكتور صيدلة704
االء نصر جبر العمري20122031024دكتور صيدلة705
فاطمة الھيثم محمود عبد الغفار20122031027دكتور صيدلة706
سندس ھاني نمر عبدهللا20122031028دكتور صيدلة707
احمد  روحي  العبد ابو الخير 20122031030دكتور صيدلة708
ھيا عالئي نظام قرقش20122031032دكتور صيدلة709
االء غياث عروب الشھير بالعللو20122031033دكتور صيدلة710
حنين ابراھيم جميل شلبيه20122031034دكتور صيدلة711
منار لؤي جانودي 20122031035دكتور صيدلة712
اريج فواز حمدان  حمدان 20122031039دكتور صيدلة713
نور موفق شحاده ديبه20122031040دكتور صيدلة714
أمين فايق الور 20122031041دكتور صيدلة715
الحان خالد اسماعيل اوالدمحمد20122031042دكتور صيدلة716
ھيثم صالح الدين محمد فارس20122031044دكتور صيدلة717
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عالء الدين ماھر سعدو الباشا20122031045دكتور صيدلة718
منى منصور ايوخضره 20122031047دكتور صيدلة719
حنين شاكر بدران 20122031048دكتور صيدلة720
لورد باسم يوسف حنضل20122031049دكتور صيدلة721
فيصل كيرين فرنسيس فورد20122031050دكتور صيدلة722
نور عيسى فضل داود20122031051دكتور صيدلة723
مھا فيصل عبدالعزيز أبو الجمال 20122031052دكتور صيدلة724
ياسر علوي حسين الجفري20122031053دكتور صيدلة725
رنيم عالء يوسف أبوغيدة20122031054دكتور صيدلة726
اية عنان احمد قاسم20122031055دكتور صيدلة727
فاطمه  رياض احمد ابو شنب20122031058دكتور صيدلة728
ميس نادر محمد مغايره20122031059دكتور صيدلة729
روان احمد محمد معابره20122031060دكتور صيدلة730
وعد نسيم محمد بني عامر20122031061دكتور صيدلة731
ليث كفاح عيسى دعاس20122031062دكتور صيدلة732
ھاله إبراھيم عبد العزيز  أبو الجمال 20122031063دكتور صيدلة733
فرح جمال ميشيل حجازين20122031064دكتور صيدلة734
زين جمال  ميشيل حجازين20122031065دكتور صيدلة735
سالم  محمود زيدان 20122031066دكتور صيدلة736
مھند  عماد كامل الطباع20122031068دكتور صيدلة737
حسان محمد علي مساعده20122031069دكتور صيدلة738
حنين صالح سالمه الرشدان20122031070دكتور صيدلة739
ھبة هللا سمير محمود علي القصاص20122031071دكتور صيدلة740
دينا زياد عبد الرحمن ماضي20122031072دكتور صيدلة741
محمد سند فايز زھير عميرة20122031074دكتور صيدلة742
مھند طراد برجس الزعبي20122031075دكتور صيدلة743
رانيا نضال محمد علي خشاشنة20122031077دكتور صيدلة744
محمد سميح محمد عمرو20122031078دكتور صيدلة745
رايه باسم سليم مراشده20122031079دكتور صيدلة746
دانا يحيى محمد دويرى20122031081دكتور صيدلة747
حمزه احمد خيري  ھواري20122031082دكتور صيدلة748
مالك علي محمد معابره20122031084دكتور صيدلة749
اسراء خالد عبدهللا  الدرايسه20122031085دكتور صيدلة750
رفاه امين محمد فتحي الخضر20122031086دكتور صيدلة751
رغد امين محمد فتحي الخضر20122031087دكتور صيدلة752
تسنيم عبدهللا محمد العمرى20122031088دكتور صيدلة753
عاصم صالح خالد ابوالكشك20122031089دكتور صيدلة754
اياد اسامه نايف ابو الھيجاء20122031090دكتور صيدلة755
محار عبدهللا عبدالرحمن دويري20122031091دكتور صيدلة756
نزيه عبدهللا حسين دملخي20122031092دكتور صيدلة757
يزيد حسن عبدهللا الھمشري20122031093دكتور صيدلة758
مرام  اسامه عبدالفتاح ابو عيشه20122031094دكتور صيدلة759
دعاء اكرم محمد حماشا20122031095دكتور صيدلة760
نتالي حسين زھير قازان20122031096دكتور صيدلة761
لمياء  جميل عبد الكريم علي20122031097دكتور صيدلة762
منار زكريا رضا الشريده20122031098دكتور صيدلة763
مادلين تيسير عبدالفتاح قنو20122031099دكتور صيدلة764
سوار صالح محمد الخرابشه20122031100دكتور صيدلة765
سنابل وليد صالح عبدالحي20122031101دكتور صيدلة766
دينا  عصام  مبارك عودة20122031103دكتور صيدلة767
دانيه ابراھيم عبدالجليل خريسات20122031105دكتور صيدلة768
رغد جمال موسى عمرو20122031109دكتور صيدلة769
لين عرفات عبدالقواسمي 20122031110دكتور صيدلة770
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اسيل عواد خليل جعران20122031111دكتور صيدلة771
مجد وائل كايد ابريوش20122031112دكتور صيدلة772
سھاد عمر ابراھيم مريان20122031113دكتور صيدلة773
حنين سائد موسى كاظم الحسيني20122031114دكتور صيدلة774
قصي محمد امين عوده كيالني20122031115دكتور صيدلة775
انساب توفيق محمد مصطفى20122031120دكتور صيدلة776
والء خلف يوسف سماره20122031121دكتور صيدلة777
دنيا محمد حكمت الرفاعي20122031122دكتور صيدلة778
انوار عمر محمد بني ملحم20122031123دكتور صيدلة779
مرام ابراھيم محمد خطاطبه20122031124دكتور صيدلة780
احمد برھان سامي أبوشھاب20122031125دكتور صيدلة781
محمد نضال محمد قصاص20122031126دكتور صيدلة782
احمد فھد شبيب الخصاونه20122031128دكتور صيدلة783
معتز محمد بسام ذيب جابر20122031129دكتور صيدلة784
اشجان علي مصطفى القضاه20122031130دكتور صيدلة785
براءه يوسف ادم جبران20122031131دكتور صيدلة786
ساره محمد امين عبدالمجيد الشطناوى20122031132دكتور صيدلة787
راما اكرم محمد أبوصفيه20122031133دكتور صيدلة788
ساره محمد زيد احمد العجلوني20122031134دكتور صيدلة789
نادين نايل احمد 20122031135دكتور صيدلة790
تمارا سليمان محمود الشديفات20122031136دكتور صيدلة791
حياه زياد احمد ياسين20122031138دكتور صيدلة792
إياد محمد اسماعيل أبورزق20122031139دكتور صيدلة793
وسام خلدون احمد جرادات20122031140دكتور صيدلة794
انوار ضرار محمد ربابعه20122031142دكتور صيدلة795
تاال حسن محمد غزو20122031143دكتور صيدلة796
مصعب احمد امين غرايبه20122031144دكتور صيدلة797
نسرين عواد بشير الشلول20122031146دكتور صيدلة798
ايات طالل مصطفى موسى20122031147دكتور صيدلة799
سجى محمد جميل الزبون20122031148دكتور صيدلة800
لونا عامر توفيق النمرى20122031149دكتور صيدلة801
ماجده ابراھيم خليل شاميه20122031150دكتور صيدلة802
رزان محمد ابراھيم العنانزه20122031151دكتور صيدلة803
شيماء زاھد سليم أبوسالم20122031152دكتور صيدلة804
محمد فاروق محمد شرادقه20122031153دكتور صيدلة805
اريج ابراھيم فرحات غيث20122031154دكتور صيدلة806
مالك ياسر عبدهللا حسين حجاوي20122031155دكتور صيدلة807
عدي محمد حامد القضاه20122031156دكتور صيدلة808
عبدالرحمن يوسف عبدهللا الطرايره20122031157دكتور صيدلة809
بدر باسم بديع المعشر20122031158دكتور صيدلة810
رنين عبدالحكيم نايف عبدالرازق20122031160دكتور صيدلة811
ساره ھاني محمود شطناوى20122031161دكتور صيدلة812
ساره رياض بھجت الحمصي20122031162دكتور صيدلة813
روان عبد القادر  يوسف الزبن20122031163دكتور صيدلة814
تسنيم خالد عبدالقادر القراله20122031164دكتور صيدلة815
عمر جمال  عمر الكردي20122031166دكتور صيدلة816
لطفي محمد لطفي الزريقي20122031168دكتور صيدلة817
اسيل بسام احمد البشابشه20122031169دكتور صيدلة818
قيس عواد محمد القداح20122031170دكتور صيدلة819
محمد مازن توفيق ابو خليفه20122031171دكتور صيدلة820
احمد صفوت احمد ابراھيم20122031172دكتور صيدلة821
رناد عيد محمد الوريكات20122031173دكتور صيدلة822
نور الدين محمد سليمان الزيود20122031174دكتور صيدلة823
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ھبه نواف محمد الخطاطبه20122031176دكتور صيدلة824
ماردين فراس عايش قرعان20122031178دكتور صيدلة825
سوار مشھور محمد المومني20122031179دكتور صيدلة826
ديما عامر ابراھيم الحجاوي20122031180دكتور صيدلة827
النا عبدالرحيم محمود الردايده20122031181دكتور صيدلة828
علي مھدي محمود علي عوض هللا20122031182دكتور صيدلة829
قيس ياسر احمد الھالوي20122031184دكتور صيدلة830
رانيا سمير عمر محمد20122031185دكتور صيدلة831
ھناء محمد مجيد السادة20122031186دكتور صيدلة832
مجد حسين فندي عبدهللا20122031189دكتور صيدلة833
ھبه عادل فائق عجور20122031190دكتور صيدلة834
ايمن اسامه رافت الفارس20122031191دكتور صيدلة835
طارق محمد ابراھيم الطرابشه20122031192دكتور صيدلة836
باھره عمر عبدهللا حجاوي20122031193دكتور صيدلة837
مجد خلف محمد الوريكات20122031194دكتور صيدلة838
مريم فايز عبدالمنعم البستنجي20122031195دكتور صيدلة839
براء خالد علي المناصره20122031197دكتور صيدلة840
روان سالمه محمد الجواميس20122031198دكتور صيدلة841
طه احمد منصور ابو جوھر20122031200دكتور صيدلة842
وئام مدين فيصل الجوابرة20122031201دكتور صيدلة843
براءه صالح عبده ذيابات20122031203دكتور صيدلة844
ملك وائل محمد عبيدات20122031204دكتور صيدلة845
ھبه راضي عدوان النعيمي20122031206دكتور صيدلة846
دينا خالد فھمي جبر20122031207دكتور صيدلة847
دانه توفيق خلف حليحل20122031209دكتور صيدلة848
ھدير محمد ابراھيم الشبيب20122031210دكتور صيدلة849
عبير عمر عبدالرؤوف البيروني20122031211دكتور صيدلة850
ھديل عبدالرحمن  عيد الصبحي20122031214دكتور صيدلة851
حسن طاھر حسن الدليم20122031215دكتور صيدلة852
احمد  عمر  رفيق  الناظر20122031217دكتور صيدلة853
عمار وليد الحريري 20122031218دكتور صيدلة854
لجين عادل محمد عصفور20122031219دكتور صيدلة855
لين ابوبكر محمود العبد20122031222دكتور صيدلة856
فرح عمار أحمد عوده20122031224دكتور صيدلة857
سبأ محمد احمد عبد الرحيم20122031225دكتور صيدلة858
محمود محمود علي أبو السمن20122031226دكتور صيدلة859
منار محمد سعيد مصطفى بطايحه20122031227دكتور صيدلة860
حنين محمد امين الخوالده20122031228دكتور صيدلة861
مھا رمزي انيس الكيالني20122031229دكتور صيدلة862
ساره سامي محمد النعيمات20122031230دكتور صيدلة863
ريم ابراھيم خليل حمدان20122031231دكتور صيدلة864
رناد عبدهللا احمد شخاتره    20122031232دكتور صيدلة865
ريم غسان سالمه عطار20122031233دكتور صيدلة866
ساره جمال عبد الكريم الدباس20122031234دكتور صيدلة867
دارين اكرم سالمه حسين20122031235دكتور صيدلة868
فداء محمد ضيف هللا العموش20122031236دكتور صيدلة869
قصي خلف عبداللة الوردات20122031237دكتور صيدلة870
لين عمار عزت السنكري20122031238دكتور صيدلة871
منار مرزوق عبدالعزيز الطبيشات20122031239دكتور صيدلة872
ساره علي احمد ناصر20122031240دكتور صيدلة873
نزار احمد عبدهللا أبوعامود20122031241دكتور صيدلة874
انوار سلطان علي عريق20122031242دكتور صيدلة875
مرام سليم محمد سعيد عقدة20122031243دكتور صيدلة876
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مريم حسن ابراھيم شحاده20122031244دكتور صيدلة877
ھديل نايف بدران جرادات     20122031247دكتور صيدلة878
وائل فواز وائل العطعوط20122031248دكتور صيدلة879
صخر مالك يوسف درادكه20122031249دكتور صيدلة880
ليث جمال محمود نزال20122031251دكتور صيدلة881
سميه محمود جميل العبدالقادر   20122031252دكتور صيدلة882
ايات ناصر كامل الزعزوع     20122031253دكتور صيدلة883
بنان سمير موسى الضميري20122031254دكتور صيدلة884
حال ساھر محمد خاليله     20122031255دكتور صيدلة885
عبدالرحمن شامل عبدهللا الطائي20122031256دكتور صيدلة886
شفاء محمود يوسف الزعبي     20122031257دكتور صيدلة887
دعاء "محمدياسين" ناجي اقنيبي20122031258دكتور صيدلة888
ابراھيم رياض محمد جرادات20122031260دكتور صيدلة889
رنيم سھيل ابراھيم عصفور20122031261دكتور صيدلة890
احمد امين اسامه الخاني20122031262دكتور صيدلة891
زينب ابو بكر  20122031263دكتور صيدلة892
جعفر عبدهللا بشير 20122031264دكتور صيدلة893
ام كلثوم مسعود عبدالكريم 20122031265دكتور صيدلة894
ميمونة التني عبدهللا 20122031266دكتور صيدلة895
علي عبدالھادى خليل المدادحه20122031267دكتور صيدلة896
شيرين نبيل فيصل نصراوي20122031268دكتور صيدلة897
ساره منذر عبدالوھاب الشيخ سالم20122031269دكتور صيدلة898
الرا خالد عبد الفتاح الشامي20122031270دكتور صيدلة899
سلطان محمود علي الزيود20122031271دكتور صيدلة900
فاطمه علي سالم السميرات20122031272دكتور صيدلة901
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اسعد فؤاد اسعد حجازي20062040169التمريض1
منار محمود محسن ابو الفوارس20062040346التمريض2
براءه مازن محمد شرايعه20062040357التمريض3
محمد وحيد احمد الطوباسي20070040112التمريض4
غيث طاھر عبد الرحيم حوراني20072040131التمريض5
عمر موسى محمد اللطايفه20072040142التمريض6
شادي ناصر يعقوب الربضي20072040188التمريض7
تركي عباس حسن ال عباس القديحي20072040216التمريض8
االء مفلح حسين الجبور20072040217التمريض9

بكر محمد احمد عبيدات20072040225التمريض10
يوئيل بطرس عوده 20072040230التمريض11
نذير محمد توفيق الزعبي20072040233التمريض12
صدام محمد فرج ابوعالوي20080040013التمريض13
خلدون محمود احمد اسماعيل20080040064التمريض14
راسم اسماعيل حسن العلي20080040083التمريض15
ھاجر محمد عواد الزبون20080040112التمريض16
حنين نايف علي الثعلبي20080040113التمريض17
سامر علي اسماعيل الجراح20080040121التمريض18
معاذ زياد مصطفى ھنانده20080040122التمريض19
سناء فتحي شحاده العمري20080040149التمريض20
لؤي جمال علي رضا المالح20080040150التمريض21
اسماعيل عقاب اسماعيل الزعبي20080040168التمريض22
امجد ابراھيم محمد الحراحشة20080040174التمريض23
حنان محمد سعيد خليل الخطيب20082040043التمريض24
عماد علي محمد ثابت20082040073التمريض25
حماد غالب حماد اسماعيل20082040084التمريض26
نزار عاطف كامل الشناق20082040088التمريض27
ھشام محمد سالم الذيب20082040125التمريض28
شيرين طالب خالد وھبه20082040131التمريض29
محمود عبدهللا محمد المساعيد20082040160التمريض30
سيمون محمود عوض البشابشه20082040171التمريض31
محمد ديسان شافي العنزي20082040173التمريض32
رواند حسني عطية عبد الحق20082040177التمريض33
علي عليان عبد العالي الحربي20082040187التمريض34
فاطمه احمد محمد الزيد20082040199التمريض35
رامي راضي عبدالحليم صالح20082040204التمريض36
امل سمير ادريس 20082040207التمريض37
احمد امين عبد الحافظ القرعان20082040208التمريض38
داليا يوسف محمد ابو الھيجاء20090040001التمريض39
اسماء عبد هللا علي عثمان20090040002التمريض40
محمد عبد الكريم قاسم بني علي20090040004التمريض41
والء محمود كايد العمري20090040005التمريض42
معاذ تركي محمد بني سالمه20090040006التمريض43
طارق وليد علي دلوع20090040007التمريض44
ميعاد حسين محمود عدوس20090040011التمريض45
جمانه يحيى عبد هللا العمري20090040012التمريض46
بشرى عبدالكريم رشيد الحراحشة20090040013التمريض47
اسراء علي فالح المومني20090040014التمريض48
غاده باسم يوسف العلي20090040015التمريض49
ھديل سعيد محمد الحمد20090040016التمريض50
ھبه ھزاع حسين الصقر20090040017التمريض51
ضياء ھايل محمد االخرس20090040018التمريض52
سالم عمر سليمان الردايده20090040020التمريض53
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انسام محمود محمد ابو الحسن20090040021التمريض54
ميساء محمد موسى ابراھيم20090040022التمريض55
الفت محمود حسين احمد20090040023التمريض56
ھاله عصام احمد كليب20090040024التمريض57
ھبه شاكر حمزه الشلول20090040025التمريض58
نور احمد محمد الديرى20090040026التمريض59
رؤى نايف اسماعيل الموالي20090040027التمريض60
ساره عبد الكريم موسى مطلق20090040028التمريض61
والء جمال محمد بيدس20090040029التمريض62
عائشه جمال حسين شلبي20090040030التمريض63
ايمان رضا محمود زواتين20090040031التمريض64
ساره "محمدخير" يوسف المنيص20090040034التمريض65
براءه عدنان شحاده ابو حليوه20090040035التمريض66
ميمونه محمد مصطفى شواشره20090040036التمريض67
اسراء خالد احمد محمد20090040037التمريض68
والء خالد علي بني اسماعيل20090040038التمريض69
االء سالم احمد الشياب20090040039التمريض70
والء تحسين محمد االسمر20090040040التمريض71
مياده سلطان ابراھيم الخزعلي20090040041التمريض72
زياد جميل محمود عفيف20090040046التمريض73
ھبه احمد سليمان الزواھره20090040047التمريض74
وفاء محمود حسن الرواش20090040048التمريض75
رھف وصفي علي ابو عباس20090040049التمريض76
كريمه عبد اللطيف باير ابو بكر20090040050التمريض77
بيان عصام عبدالرحمن ابوالكاس20090040051التمريض78
صفاء عبدهللا احمد الشلول20090040054التمريض79
ياسمين سالم حمد الدعوم20090040055التمريض80
مراد محمد خالد الزعبي20090040056التمريض81
امنه ابراھيم علي مطالقه20090040057التمريض82
تمارا خالد محمد حواوره20090040058التمريض83
ھيثم امجد مصطفى النمراوى20090040060التمريض84
اسراء محمد احمد البراھمه20090040061التمريض85
اسراء شكري فارس حسين20090040062التمريض86
لقاء احمد محمود منسي20090040063التمريض87
حنين محمود عبدهللا بشابشه20090040065التمريض88
رايه محمد ذيب الجبالي20090040066التمريض89
احمد علي محمد الدھون20090040067التمريض90
محمود عبد هللا محمد ابو دلو20090040068التمريض91
غدير عبداالله علي الشقيري20090040069التمريض92
ھبه علي جريد النواصره20090040071التمريض93
اسيل ابراھيم محمد الصياحين20090040073التمريض94
محمد اكرم صالح مغاربه20090040074التمريض95
يزن فوزي فالح الخطبا20090040076التمريض96
والء مفيد حماد الحوري20090040077التمريض97
مرح محمد محمود العمري20090040078التمريض98
صفاء علي عيسى الشعار20090040079التمريض99
ايمان محمد ابراھيم غانم20090040081التمريض100
رزان قاسم غازي حشاش20090040082التمريض101
تقى عبدالناصر علي اللوباني20090040083التمريض102
االء محمود حسن فحماوي20090040084التمريض103
انوار محمد فوزى الداللعه20090040085التمريض104
رؤى فيصل عارف عبيدات20090040086التمريض105
حنان اسماعيل فارس مرعي20090040088التمريض106
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الرا سليمان علي الربع20090040089التمريض107
غيداء محمد احمد ملكاوى20090040091التمريض108
رداد علي ابراھيم الرواشده20090040094التمريض109
روان محمد فايز عمور20090040095التمريض110
رزان محمد احمد القرعان20090040097التمريض111
عبير محمود عبد النقرش20090040098التمريض112
بيان علي ذيب حوراني20090040099التمريض113
دعاء سلطان محمد الرواشده20090040100التمريض114
محمد خالد نزال الحمدون20090040103التمريض115
ازھار محمد عبدالرحمن ابوعابد20090040104التمريض116
ماجده محمد حسين الزعبي20090040105التمريض117
ھديل احمد قاسم الطرزى20090040107التمريض118
حنين ھاني محمد الطراونه20090040108التمريض119
وعد احمد مصطفى العثامنه20090040109التمريض120
اسراء عوض فليح درويش20090040111التمريض121
سماح سعدو السيد ابو سعده20090040113التمريض122
دعاء كمال محمد ابراھيم20090040116التمريض123
ھديل نبيل نايف حبوش20090040117التمريض124
حنين موسى ابراھيم الرفاعي20090040118التمريض125
رزان محمد عبدالقادر العجاوي20090040119التمريض126
سحر احمد محمد الرصاصي20090040120التمريض127
اخالص محمد عطا السراديح20090040121التمريض128
اسالم فيصل محمد بني حمد20090040124التمريض129
بتول توفيق عبدهللا عمرو20090040125التمريض130
ايمان محمد احمد الھزايمه20090040128التمريض131
آالء حسن مناور الزعبي20090040129التمريض132
عائشه عدنان ناجي نماس20090040131التمريض133
اسالم عكاش خلف البشايره20090040133التمريض134
انوار عواد محمد فريحات20090040134التمريض135
ايھم عمر حمزه العزام20090040135التمريض136
معاذ محمد مصطفى غرايبه20090040136التمريض137
قاسم قاسم محمد مقدادي20090040137التمريض138
امل محمد تيسير قاسم عبابنه20090040138التمريض139
رحمه باسم علي المومني20090040139التمريض140
لينا فيصل قفطان حوري20090040140التمريض141
ايناس ادريس علي العارضه20090040142التمريض142
غفران محمود حمود خويله20090040144التمريض143
محمد احمد خلف سمرين20090040145التمريض144
جمانه يوسف مصطفى جرار20090040146التمريض145
بلقيس محمود مفلح السلمان20090040147التمريض146
جمانا رافع محمد العيسى20090040151التمريض147
روان موفق محمد شطناوي20090040152التمريض148
اريج عمر محمد سليم20090040153التمريض149
فاطمه قاسم محمد خلف20090040155التمريض150
سيرين محمد سالم خطاب20090040157التمريض151
روان اكرم عبدالرحمن ربابعه20090040158التمريض152
غادة جمال فتحي فرح20090040161التمريض153
والء عاطف حسن القصيرين20090040164التمريض154
احمد خليفه صالح مقدادي20090040165التمريض155
حسام احمد عبدهللا الشرمان20090040178التمريض156
محمد نايف فياض جزازي20090040188التمريض157
حال ناصر حسني احمد20090040196التمريض158
نور فخري حسن القضاه20090040201التمريض159
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زينب احمد محمد سليمان20090040203التمريض160
دعاء محمد سعيد بني اسماعيل20090040204التمريض161
ميس اسماعيل عبد الجواد النجادات20090040213التمريض162
فداء فايز احمد ابو حسين20090040218التمريض163
لينا محمد علي الجالبنه20090040220التمريض164
كنار اديب عقله الشرمان20090040221التمريض165
نداء يوسف عبد القادر الشرمان20090040222التمريض166
مرام مھند مصطفى الجراح20090040223التمريض167
ايمان محمد حسين الشرمان20090040224التمريض168
اريج حسين محمد شرمان20090040225التمريض169
امل ابراھيم احمد مسالمه20090040227التمريض170
حنين محمود مصطفى مھانوه20090040229التمريض171
اسراء محمد علي بني اسماعيل20090040235التمريض172
اماني سھيل عمر الصمادي20090040236التمريض173
رامي طه ارشيد المشاقبة20090040237التمريض174
علي محمد سعيد الجراح20090040238التمريض175
اسامه محمد عيسى جرادات20090040239التمريض176
دنيا نعيم عليان عودات20090040240التمريض177
اياد عبد القادر محاميد 20090040243التمريض178
شذى لطفي علي البواعنه20090040244التمريض179
تسنيم محمد حسن الطه20090040245التمريض180
سالم محمد احمد النوفل20090040246التمريض181
فاتن محمد علي ملحم20090040247التمريض182
ساجده يوسف مصطفى العمري20090040249التمريض183
الرا نايل غصاب السليم20090040250التمريض184
بيان مقبل قادري 20090040253التمريض185
ايات محمود حمدان الغوادره20090040255التمريض186
دعاء علي جميل بني عبدهللا20090040256التمريض187
ميسم علي محمد الشريده20090040257التمريض188
روان زياد مازن الجيوسي20090040258التمريض189
سجى انور محمود الناجي20090040259التمريض190
انسام عبدهللا محمد الطالفحه20090040260التمريض191
وفاء صالح حمدان بني فياض20090040261التمريض192
سعد محمد عطيه اخو عميره20090040262التمريض193
ميرفت فريد محمد حمدان20090040263التمريض194
قاسم محمد عبدالرحمن درادكه20090040265التمريض195
ختام محمد طالب الفياض20090040266التمريض196
ايمان محمد احمد محافظه20090040270التمريض197
بھاء الدين اسماعيل محمد عالوي20090040271التمريض198
تقوى مصطفى محاميد 20090040272التمريض199
بسام فايز سالمه ابو سرحان20092040001التمريض200
سعيد طارق  شلبي20092040005التمريض201
تسنيم مبارك  نجيدات20092040006التمريض202
محمد احمد  جبارين20092040008التمريض203
عمر عصام محمود واوي20092040009التمريض204
صھيب عدنان حسن عثمان20092040011التمريض205
براء يوسف صبحي جابر20092040015التمريض206
االء ايمن احمد احمد20092040017التمريض207
بدريه حسن عبدي علي20092040018التمريض208
فاطمة محمد علي الطويل20092040019التمريض209
محمد صالح عبد هللا قرقز20092040022التمريض210
نداء خضر خالد النجمي20092040023التمريض211
عبيده ياسر حامد طھبوب20092040025التمريض212
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ابراھيم منذر محمود مھيدات20092040026التمريض213
أمين عايش احمد مقدادي20092040028التمريض214
عرين صالح ابراھيم العجلوني20092040029التمريض215
انس محمد عبدهللا الصمادي20092040030التمريض216
أبي عدنان محمد ابو دلو20092040031التمريض217
عالء فتحي عز الدين ملكاوي20092040033التمريض218
عمار محمد خلف السليمان20092040035التمريض219
كاترين باسم شقور 20092040038التمريض220
سامرين سفيان صالح نصر هللا20092040040التمريض221
ثائر محمد حسن خريسات20092040041التمريض222
نجاة محمد حسن ابو راشد20092040050التمريض223
سجا محمد احمد عبيدات20092040056التمريض224
طه علي اغباريه 20092040064التمريض225
بھاء الدين علي محمود الصياحين20092040068التمريض226
محمد يوسف محمد مھداوي20092040074التمريض227
امال سعيد محمد حاجي يوسف20092040079التمريض228
سكينة محمد صالح آل افريد20092040083التمريض229
نسرين روحي فھيم ابو الھيجاء20092040089التمريض230
سوزان محمد عبد الرحمن الواكد20092040096التمريض231
نسيم زياد  ابو مخ20092040097التمريض232
انمار قاسم محمد المصري20092040107التمريض233
احمد اسماعيل علي جوابره20092040109التمريض234
مھا محمد نظيم دار حسين20092040112التمريض235
محمد جودت علي جمعه20092040115التمريض236
وئام محمد علي  وتد20092040116التمريض237
خليل قاسم محمود ظاھر20092040118التمريض238
دولت علي محمد عضيبات20092040119التمريض239
محمد صالح علي الخمايسه20092040122التمريض240
تمارا نور الدين خليفه بني ياسين20092040125التمريض241
ھويده صالح  دراوشه20092040127التمريض242
ھمام حسن  خشان20092040129التمريض243
أنفال ھاني محمد المنصور20092040130التمريض244
ضحى علي محمد الدرناكي20092040133التمريض245
تھاني عطى قاسم كساسبه20092040134التمريض246
تھاني سليمان سالم البالونه20092040135التمريض247
قيس محمد عبد هللا الشديفات20092040136التمريض248
روان خالد قاسم خويله20092040138التمريض249
روعه نايف عبد الكريم دقدوقه20092040139التمريض250
ليالي محمد علي القضاه20092040141التمريض251
سراب علي  صبيح20092040149التمريض252
اسراء ماھر علي المومني20092040150التمريض253
مھا عمر حمدان شكور20092040157التمريض254
دعاء محمد سليمان ابراھيم20092040158التمريض255
بلقيس صالح علي ابو زيتون20092040159التمريض256
براءه محمد قاسم بزه20092040164التمريض257
ايه عبد الكريم يوسف ملكاوي20092040169التمريض258
فواز احمد علي ربابعه20092040172التمريض259
محمد حسن  عثمان20092040175التمريض260
عنان مازن  اندراوس20092040177التمريض261
زينب محمد سليمان عبد هللا20092040182التمريض262
مروه مأمون محمد التميمي20092040183التمريض263
وعد خالد نوري عيسى20092040185التمريض264
سامي مساعد علي العتيبي20092040186التمريض265



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

نور غازي محمد عقيل20092040187التمريض266
انسام اسماعيل علي الشياب20092040191التمريض267
منى عبد المنعم خالد الفقھاء20092040192التمريض268
طارق محمود احمد الذيابات20092040195التمريض269
آالء حسين عبد هللا الخطيب20092040196التمريض270
بشار عبدهللا حسن الخزاعلة20092040200التمريض271
صفيه عبدالرحمن محمد محمد20092040201التمريض272
معاذ مصطفى جويعد الشرمان20092040204التمريض273
اسلي عبد هللا عمر جوليد20092040206التمريض274
رحمه عبد هللا عمر جوليد20092040207التمريض275
ھديل نورالدين محمد توفيق  اللمع20092040208التمريض276
صابرين صابر دراوشه 20092040209التمريض277
ھديل عدنان محمود بطاح20092040210التمريض278
االء جميل ابراھيم حمايده20092040211التمريض279
االء محمد حسين المحاسنه20092040213التمريض280
احمد علي منصور الدويري20092040214التمريض281
االء مصطفى يحيى الصياح20092040215التمريض282
االء محمود عبدهللا العمرى20100040005التمريض283
محمود خالد عبدالغني النمراوي20100040006التمريض284
غدير عمر محمد كناني20100040008التمريض285
عادل فايز محمد الرواش20100040009التمريض286
كنده محمد عبدهللا النسور20100040010التمريض287
سوسن زايد حمدان الغرايبه20100040013التمريض288
رابعه احمد طالل كناني20100040014التمريض289
روال ياسين عبدالحميد الوردات20100040015التمريض290
اسراء جمال حسين شلبي20100040016التمريض291
مروى مصطفى عبدالقادر أسعد20100040017التمريض292
بتول مفلح سالم الجبور20100040019التمريض293
رؤيا محمد فالح الزبون20100040021التمريض294
علياء جميل حمود الشريقي20100040023التمريض295
ھناء محمد احمد ادھون20100040024التمريض296
دعاء عبدالسالم موسى ابداح20100040027التمريض297
مالك ماھر منصور جراح20100040028التمريض298
دعاء جمال صالح بكراوي20100040029التمريض299
سماح سليمان حسن النعواشي20100040030التمريض300
روان حاتم مصطفى بني عيسى20100040032التمريض301
اسراء عمر احمد الجبالي20100040033التمريض302
آيه داود سالم سياله20100040034التمريض303
مرام مصلح حسن الخشان20100040035التمريض304
سماح يوسف محمود الجمال20100040036التمريض305
انوار محمود ناصر الرفاعي20100040037التمريض306
ساجده محمد نھار بني ياسين20100040038التمريض307
إسالم محمد عبدالمجيد حبوش20100040041التمريض308
شيماء حافظ عوض بكر20100040042التمريض309
رحمة نعمان داود محمد20100040043التمريض310
شروق حماد سالم ابوحماد20100040044التمريض311
االء نايف عبدالكريم الطويسات20100040046التمريض312
احمد محمد خالد اصبيح20100040047التمريض313
مامون محمد علي عودات20100040051التمريض314
ھال عارف مرعي المريخي20100040052التمريض315
اراء صالح الدين احمد الزغول20100040054التمريض316
عبدهللا عكاش عبدالكريم القبالن20100040056التمريض317
صفاء عمر محمد العليمي20100040061التمريض318
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سالم حسن محمد الجراح20100040063التمريض319
ايفان فضل محمد صبره20100040066التمريض320
ساره اكرم محمد قديسات20100040068التمريض321
ھال ھايل محمود شواقفه20100040069التمريض322
فداء محمد علي الشلول20100040071التمريض323
ھبه ھاني احمد اغنيمات20100040072التمريض324
ايات ابراھيم احمد الشامان20100040076التمريض325
آالء محمود سليم اليعاقبه20100040079التمريض326
سميره عزام ناصر التميمي20100040081التمريض327
ديما سامي حسن مجدالوي20100040082التمريض328
سھى جمعه محمد البطه20100040083التمريض329
اياد ابراھيم سليمان الرقب20100040085التمريض330
حنين اديب تيسير عبابنه20100040086التمريض331
فاتن خالد عبدهللا الرحايله20100040087التمريض332
احمد محمد فالح الزعبي20100040088التمريض333
سوزان محمد فيصل علي الدويك20100040091التمريض334
دعد راتب اسعيد الديكه20100040092التمريض335
فاطمه زياد محمد شناق20100040093التمريض336
اسالم يوسف ثاني الديكه20100040094التمريض337
حسن محمد حسن جبعي20100040095التمريض338
يسمين عدنان ھاني الشرمان20100040096التمريض339
بلقيس شاھر مصطفى العريان20100040100التمريض340
سلسبيل عبد هللا محمود قاسم20100040103التمريض341
وعد رافت محمد الصمادي20100040104التمريض342
سجى وليد موسى السبعاوي20100040106التمريض343
حنين ظاھر حسين مقدادي20100040107التمريض344
نردين محمد حمدى ابوعبده20100040108التمريض345
مروه عبد هللا علي عثمان20100040109التمريض346
ھيا ابراھيم مفلح عبد الرحمن20100040111التمريض347
بشار عبدالواحد علي عبدالواحد20100040112التمريض348
االء عدنان عبد القادر ابو جاجه20100040113التمريض349
صفاء خالد مفلح الجعافره20100040115التمريض350
والء خالد نوفل نبريص20100040117التمريض351
دياال وليد صالح الشمايله20100040118التمريض352
اماني محمد احمد الناطور20100040120التمريض353
مرام ھاني توفيق الشديفات20100040123التمريض354
صفاء علي حامد النواصره20100040127التمريض355
مراد جھاد عمر ابو العسل20100040133التمريض356
سحر سليم جمعه العمارات20100040136التمريض357
رحمه سليمان محمود الصفدي20100040137التمريض358
ندين بسام احمد مدلل20100040139التمريض359
ھبه احمد علي مطالقه20100040142التمريض360
تمارا علي محمود الكي20100040144التمريض361
دعاء موفق ابراھيم المومني20100040145التمريض362
نادين نبيل احمد خزاعله20100040146التمريض363
اسالم سلمي محمد شريتح20100040152التمريض364
فاطمه عبدالمجيد حماد الحسني20100040154التمريض365
سونيا فارس فايز نجادات20100040155التمريض366
شيرين نضال احمد الرشدان20100040156التمريض367
عال محمد مفلح بني سعيد20100040157التمريض368
حنين خالد عقيل الشويات20100040158التمريض369
انس احمد حسين طومان20100040162التمريض370
شھيناز "محمد ھشام" حسين الطوالبه20100040163التمريض371
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نور حسين احمد حجازي20100040165التمريض372
نسيبه موسى مصطفى عنانبه20100040170التمريض373
روان عيسى سليم رواشده20100040171التمريض374
بيان نوفل عبدالرحمن الشريف20100040172التمريض375
وجدان حمزة علي مريان20100040174التمريض376
شروق مصطفى عبدالمجيد النجار20100040175التمريض377
يزيد محمود مبدا طه20100040176التمريض378
سحر عارف مصطفى كناني20100040177التمريض379
ھبه سيد محمد سلطان20100040178التمريض380
ھديل زھير كامل ابوزرقه20100040179التمريض381
وجدان مرشد احمد زيتون20100040181التمريض382
سالم يوسف ابو عرار  20100040182التمريض383
ريھام موفق غنامه  20100040185التمريض384
بنان ماھر سليم ابو خماش20100040186التمريض385
رنين وليد  ابو بكر20100040187التمريض386
محمود نمر حسين  20100040188التمريض387
محمد بسام يوسف علي20100040191التمريض388
نسرين زايد سالم ھياجنه20100040194التمريض389
ساجده محمد وراد فوارس20100040195التمريض390
االء محمد حسين المشاعله20100040196التمريض391
آيه مصطفى داوود نواصره20100040197التمريض392
صابرين محمود فواز خنفر20100040198التمريض393
عبد هللا خالد سعيد العقده20100040199التمريض394
ربى احمد عبدهللا الرفاعي20100040200التمريض395
اسالم عاطف صبح العنبر20100040201التمريض396
ثراء خالد ظاھر العليمات20100040202التمريض397
دعاء محمود سليمان الظھيرات20100040203التمريض398
تسنيم حسين حسن عبد الھادي20100040204التمريض399
محمد نضال خطيب 20100040206التمريض400
يونس جابر محمد الخضيرات20102040001التمريض401
عبد هللا كامل احمد الداليكه20102040003التمريض402
محمد ماجد خالد محمد محاميد20102040004التمريض403
عبد الرحمن محمود فرج حسن20102040006التمريض404
عطا محمد احمد كبھا20102040007التمريض405
اسالم حسن صالح  حجيرات20102040011التمريض406
تمارا حسن مصطفى ھيبي20102040014التمريض407
يحيى خالد يحيى دباح20102040015التمريض408
نداء زكريا عقله مقدادي20102040017التمريض409
امل ابراھيم محمود خمايسي20102040020التمريض410
فارس محمد مطر الحوامده20102040022التمريض411
حامد طالل محمد ابو حامد20102040027التمريض412
حسام محمد عبد المجيد بني يونس20102040029التمريض413
علي نايف سلمان الرياحنه20102040032التمريض414
اكثم محمود حسين عبد الحي20102040033التمريض415
محمد صلفيق ھويس الشمري20102040034التمريض416
انس سمير حافظ عويسات20102040036التمريض417
روان ابراھيم محمد الخطيب20102040040التمريض418
سوزان جورج عيسى عيسى20102040041التمريض419
فيصل عبد العزيز قليل الحارثي20102040043التمريض420
فھد مستور عواض الثبيتي20102040044التمريض421
بشرى علي محمود جامع20102040045التمريض422
سالم ايمن احمد الرفاعي20102040046التمريض423
عثمان رجاء سعيد الشھراني20102040049التمريض424
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اماني عماد محمود نصار20102040050التمريض425
فھد عبيد هللا عطاهللا الرشيدي20102040052التمريض426
عبد المجيد فارس صبيح الرويلي20102040053التمريض427
توفيق منصور محمد فوده20102040054التمريض428
نايف عبيدهللا ماطر الحربي20102040055التمريض429
محمد علي موسى الموسى20102040056التمريض430
روان نور الدين خليفه بني ياسين20102040063التمريض431
محمد سمير عبدالمھدي العزام20102040064التمريض432
االء عبدهللا امجلي بني عيسى20102040066التمريض433
عال سعد سعود ابو ازبيد20102040072التمريض434
نھاد شحده عبد العزيز  الجدع20102040074التمريض435
اسماء احمد عبدالحميد الضامن20102040077التمريض436
حنان مصباح صايل علي20102040079التمريض437
سجى فاروق حمزه عبيدات20102040083التمريض438
اسامه محمد ابراھيم طايع20102040084التمريض439
ديمه رياض محمد صباحين20102040087التمريض440
ھبه زياد مريود عويس20102040089التمريض441
نعمه احمد سالم عبيدات20102040090التمريض442
االء عبدالجليل شھاب الشرايعه20102040091التمريض443
غيداء علي محمود الفريحات20102040092التمريض444
حنان احمد عبيدهللا اليعقوب20102040093التمريض445
غرام حسني علي بني ملحم20102040094التمريض446
ناديه احمد توفيق عالري20102040095التمريض447
بثينه رضوان محمد خطاطبه20102040096التمريض448
وفاء محمد علي بني سعيد20102040097التمريض449
عائشه وصفي نمر عيسى20102040098التمريض450
معاذ محمد حسن الزامل20102040100التمريض451
ليث محمد محمود الدغيدي20102040101التمريض452
جمانه راشد فالح العمرى20102040104التمريض453
دعاء جمال حسين شطرات20102040106التمريض454
ايات فريد يوسف حشيش20102040107التمريض455
ايناس كمال جمعه سمري20102040108التمريض456
امير صبري حسين سيد احمد20102040110التمريض457
مراد عمر محمد ابو علي20102040111التمريض458
نضال محمود عوض ابو ريا20102040112التمريض459
نھيل سھيل توفيق محاميد20102040113التمريض460
ھيفاء راجح محمد نجيدات20102040114التمريض461
اماني محمد كامل قرعان20102040115التمريض462
رنين باسم فواز اندراوس20102040116التمريض463
ياسمين وليد علي ناصر20102040117التمريض464
محمد احمد حسين برھم20102040119التمريض465
محمود صالح علي عامر20102040120التمريض466
عبير رازق الكتناني 20102040121التمريض467
محمد جمال حسين العمري20102040122التمريض468
لورين محمد جميل ياسين20102040123التمريض469
خالد محمد عبد العزيز الرفاعي20102040124التمريض470
عدي محمد عبد الرحمن الطواھا20102040126التمريض471
عائشه مصبح سالم الزيدي20102040127التمريض472
ھبه محمد عايد العكور20102040128التمريض473
سمية سالم راشد الشامسي20102040131التمريض474
فيصل عبده محمد االسمري20102040132التمريض475
ياسر محمود صالح العكور20102040136التمريض476
سماح عزيز جبارين 20102040138التمريض477
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عائض سعيد ركبان الغامدي20102040142التمريض478
ھناء احمد يوسف الخطيب20102040143التمريض479
صابرين عبد الواسع حاج باھتا20102040145التمريض480
امنه محمد نور عبد القادر20102040146التمريض481
عمار جھاد موسى  جرادات20102040147التمريض482
اماني احمد محمد حسين20102040148التمريض483
علي يحيى موسى عزايزة20102040150التمريض484
علي سليمان علي  الصايغ20102040151التمريض485
ليث عبد الحفيظ محمود عياط20102040153التمريض486
ايمان خالد عيسى عبيدات20102040154التمريض487
زين العابدين انور شمسي السميرات20102040155التمريض488
محمد ابراھيم احمد العمري20102040156التمريض489
روان رفعت محمد اماره20102040162التمريض490
رنا احمد حسن سرحان20102040165التمريض491
فادي معتصم يوسف حسن20102040167التمريض492
محمد أسعد حبشي 20102040168التمريض493
عبد هللا بواع سبيل العنزي20102040170التمريض494
سالم محمد جعمل ال كليب20102040172التمريض495
احمد عامر صالح اسماعيل20102040173التمريض496
علي زياد علي العبوشي20102040174التمريض497
اسالم رياض فايز الدويري20102040175التمريض498
نزار نايف عليان المومني20102040178التمريض499
تامر ياسر مصطفى الوحشي20102040179التمريض500
ساجدة حسن عبد الكريم عتوم20102040181التمريض501
دعاء نائل احمد المھيدات20102040182التمريض502
عالء الدين ابراھيم محمد ابو ريشه20102040183التمريض503
موسى مشرف موسى قواقنه20102040184التمريض504
انوار وليد سليمان الطافور20102040185التمريض505
بشار محمد يوسف المعاسفه20102040186التمريض506
ميساء عزالدين العبد محمد20102040187التمريض507
روان عبدالكريم احمد دلوع20102040189التمريض508
رائد محمد نايف المساعفة20102040190التمريض509
ھناء محمود طعمه القضاه20102040192التمريض510
ھبه بسام محمد المومني20102040193التمريض511
ورده محمد عمر برقاوي20102040196التمريض512
جمانه رائد "محمد امين" ابو عين20102040197التمريض513
محمد فايز ارحيل قديسات20102040198التمريض514
وفاء محمد عبد الحميد طالفحه20102040199التمريض515
نجوى علي بشير سعيد20102040202التمريض516
يوسف محمد يوسف اسماعيل20102040204التمريض517
علي مرعي علي الشھري20102040206التمريض518
خديجه احمد صالح كساسبه20102040207التمريض519
فاطمه عادل نايل عبد الرحيم20102040208التمريض520
عرين محمد عبد  20102040209التمريض521
ھبه ابراھيم محمود ابولوز20102040210التمريض522
محمد احسان مسالني 20102040212التمريض523
ماجد خليل عبد المصلح الرشيدان20102040213التمريض524
سندس ذياب حمد النعيمي20102040214التمريض525
اباء محمد عيسى خاليله20110040001التمريض526
مالك جميل محمد بدران20110040002التمريض527
معمر احمد حسن الزريقات20110040003التمريض528
صالح بسام محمد الزغول20110040004التمريض529
االء خالد محمد شحادات20110040005التمريض530
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روان ابراھيم محمد الشرمان20110040007التمريض531
فؤاد حسام فالح الدحيات20110040008التمريض532
افنان عماد يوسف أبولبده20110040009التمريض533
انس رسمي جميل الحمود20110040011التمريض534
وفاء نبيل منصور الحايك20110040014التمريض535
شروق عادل سليمان الشرع20110040015التمريض536
رغد ثائر عيسى طوالبه20110040016التمريض537
عاليه سليمان محمد سليمان20110040018التمريض538
يعلى محمود موسى معابره20110040019التمريض539
انس عبدهللا سليمان ربابعه20110040020التمريض540
اسالم احمد حمزه العمرات20110040021التمريض541
عمار محي الدين احمد حمورى20110040022التمريض542
فداء حسين علي العبيدات20110040023التمريض543
مالك محمد حسين عنانبه20110040024التمريض544
دانا بركات علي القبيالت20110040025التمريض545
سلوى محمد مصطفى عصفور20110040026التمريض546
احمد جمال محمد الديك20110040027التمريض547
براءة راتب اسعيد الديكة20110040028التمريض548
ريم خالد عبدالغني طلفاح20110040029التمريض549
ھدايه كامل نصر الشعراوى20110040030التمريض550
ايھام محمود احمد العدوان20110040031التمريض551
اسراء عبدالرحيم سالم الصياحين20110040032التمريض552
اسيل خالد محمد غنيمات20110040033التمريض553
صفاء منصور عمر عثمان20110040036التمريض554
رضوان محمود مسعف حراحشة20110040039التمريض555
اروى حسن ابراھيم الحصرى20110040040التمريض556
مريم احمد حسين عنانزه20110040041التمريض557
نداء عبدالحميد سليمان وھيبي20110040042التمريض558
ربا زياد حسن بني ھاني20110040044التمريض559
اخالص خالد محمد المنصور20110040045التمريض560
نورا موسى مفلح فاعوس20110040046التمريض561
اخالص سليمان علي الدويكات20110040047التمريض562
حنين محمد ابراھيم الخزعلي20110040048التمريض563
ابرار احمد ياسين القراله20110040050التمريض564
رانيا صالح محمد بني يونس20110040051التمريض565
ساجده عيسى ابراھيم الربابعه20110040052التمريض566
ادھم جاسم محمد الرحايمه20110040053التمريض567
ازھار عمر احمد الشامي20110040054التمريض568
ھبه سامي حسن الصمادى20110040057التمريض569
انيتا جمال عيسى الربضي20110040058التمريض570
سالم عبدهللا سليمان عودات20110040059التمريض571
شروق بكر حسني حسين20110040060التمريض572
فاتن حسين موسى عجاينه20110040063التمريض573
سيرين كامل صالح محمد20110040064التمريض574
ھيا محمد عبدالنعيم العبداللطيف20110040066التمريض575
روال احمد محمد أبوفرحان20110040067التمريض576
ھاني محمد خليل جمعة20110040069التمريض577
انوار عبدالكريم محمد عساسفه20110040070التمريض578
سيرين زياد حسن عناب20110040073التمريض579
اريج قصي محمد عبابنه20110040074التمريض580
اسماء احمد طالل كناني20110040075التمريض581
بيان محمد احمد عبدالرازق20110040077التمريض582
اسامة بسام فايز سرحان20110040078التمريض583
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شذى محمد ابراھيم عسفه20110040079التمريض584
ھيام شحادة نزال النعيمات20110040081التمريض585
لبنى عبداالله احمد المنسي20110040082التمريض586
مريم زكريا عبدهللا عبنده20110040085التمريض587
ھديل سالمه احمد سالمه20110040086التمريض588
محمد حسين طعمه الصمادي20110040087التمريض589
االء جاسر عقله الذيابات20110040088التمريض590
عبير سميح عبدهللا البواعنه20110040089التمريض591
اسراء ھزاع خليفه أبودامس20110040091التمريض592
ريم سليم سليمان بني احمد20110040092التمريض593
ايمان محمد سعاده بني شمسي20110040093التمريض594
انوار موسى محمد عيادات20110040094التمريض595
ايه عدنان روحي عوض هللا20110040096التمريض596
دعاء احمد حسن قرقوده20110040097التمريض597
سجى مروان حكم مھنا20110040098التمريض598
ناريمان باسم صالح االعمر20110040099التمريض599
مريانا ابراھيم موسى أبوالھيجاء20110040101التمريض600
رھف محمد كامل الشلول20110040102التمريض601
ھاشم سليمان احمد ملكاوي20110040106التمريض602
اسماء غسان حسن محاسنه20110040108التمريض603
عامر انور محمد بدر عوض20110040110التمريض604
ايمان ناجي عقله بطاينه20110040111التمريض605
ليندا محمد عقله بطاينه20110040114التمريض606
عائشه كمال محمد المقصقص20110040115التمريض607
ھاشم تيسير احمد خاليله20110040116التمريض608
روان محمد جابر حمايده20110040118التمريض609
ساره نافز محمد الشيخ علي20110040119التمريض610
ليالي طالل سند ھديب20110040121التمريض611
عھد جاسر فايز دقامسه20110040125التمريض612
نور سعود حمد ابوليمون20110040127التمريض613
اسراء ھاني طايل جباعته20110040128التمريض614
اريج عبدالحميد احمد القواسمه20110040131التمريض615
شروق حمدان امسلم القمول20110040133التمريض616
يوسف سالم سماره الشرفات20110040134التمريض617
ھنادي بھاء الدين عبدهللا ايوب20110040135التمريض618
روان حكمت احمد المصري20110040137التمريض619
احالم جميل خلف اليحيى20110040139التمريض620
انوار تيسير عبدالكريم البكار20110040140التمريض621
فضل فتحي حسن جمعه20110040141التمريض622
االء نبيل اديب سيد احمد20110040143التمريض623
كوثر سليمان خليل العوامره20110040145التمريض624
مھا محمد حسين محمود20110040146التمريض625
نادين عزمي محمود الحوري20110040150التمريض626
لميس حسين عيسى الصبح20110040151التمريض627
اسيل محمد ادريس الخطيب20110040153التمريض628
ياسمين مفيد طايل عواوده20110040155التمريض629
احمد عبدهللا رشيد الجراح20110040156التمريض630
حمزه جالل عبدالقادر بني سالمه20110040157التمريض631
نور احمد المحمد الطالب20110040159التمريض632
نرجس مصطفى عبدالكريم القاسم20110040160التمريض633
ھناء عادل يوسف صوالحه20110040162التمريض634
حنين تيسير احمد بني عيسى20110040164التمريض635
مريم احمد محمد الغزاوى20110040166التمريض636
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وعد سمير محمد شريم20110040167التمريض637
شذى جمال محمد شناق20110040171التمريض638
االء واصف محمد عوده20110040172التمريض639
امل رضا سعيد حسن20110040173التمريض640
امال رزق محمود أبوعمر20110040174التمريض641
نور الدين محمود محمد الشريدة20110040175التمريض642
ابراھيم محمد صالح جباعته20110040176التمريض643
والء طالل عوض الزبيدى20110040177التمريض644
براء عمر علي السيوف20110040178التمريض645
مالك محمد مطلق علي20110040180التمريض646
سماح نمر خازر المالك20110040181التمريض647
احمد موسى فقرا  20110040182التمريض648
اسالم محمد موسى الخوالده20110040183التمريض649
كفاح رمزي محمود  20110040184التمريض650
سيرين ھذال محسن بني نصر20110040185التمريض651
ھديل محسن محمد محمود20110040186التمريض652
خلود يحيى محمد حيدر20110040187التمريض653
مصعب خالد كبھا 20110040188التمريض654
تغريد محمد عبد الرحمن بني عيسى20110040189التمريض655
خلود خالد حسني حميد20110040190التمريض656
عھد عبدالرحيم سعد ساري20110040192التمريض657
ايمان منير تركي ملحم20110040194التمريض658
والء محمد توفيق الشريده20110040195التمريض659
حنين عارف محمد المومني20110040197التمريض660
اماني ابراھيم علي الزاغه20110040198التمريض661
دعاء مفلح عقله المفلح20110040199التمريض662
محمد شوكت احمد عبدهللا20110040200التمريض663
رغد مفلح عبداللطيف الدالبيح20110040202التمريض664
فداء فراس عمر اللطايفه20110040203التمريض665
نباء علي محمود زواتين20110040206التمريض666
طارق عارف نصار 20110040207التمريض667
مجد فواز علي قعايمه20110040208التمريض668
اسيل بسام حسين عبيدات20110040209التمريض669
عرين خالد بدران  20110040210التمريض670
مريم محمد عيسى عبدالخالق20110040211التمريض671
ايه عادل شحاده عبيدي20110040212التمريض672
جمال محمد صالح القبالن20110040213التمريض673
محمد يوسف عبدالقادر بني مفرج20110040214التمريض674
غدير عقله حسن العفيف20110040215التمريض675
ايمن عدنان محمد جرادات20110040216التمريض676
امجاد مصباح محمود المسلماني20110040217التمريض677
ھديل علي سامي زعبي20110040218التمريض678
احمد سليمان جبارين 20110040219التمريض679
حنين امجد نعيم غزو20110040220التمريض680
معتز مرزوق بخيت بخيت20110040221التمريض681
مريم محمد سعيد محمود بني ھاني20110040222التمريض682
مجد مبارك ابو صالح 20110040223التمريض683
رنا حسن محمد صبح20110040224التمريض684
ھاله غازي احمد عبابنه20110040228التمريض685
اريج ابراھيم توفيق الشرمان20110040229التمريض686
نور ھايل محمد االخرس20110040230التمريض687
نور اسماعيل احمد منصور20110040231التمريض688
ساره خليل ابراھيم الكوامله    20110040234التمريض689
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طارق زياد ابراھيم البسندي20110040235التمريض690
عال يحيى عادل الصمادي     20110040236التمريض691
مياده محمد يوسف ابوالرب20110040237التمريض692
صفاء ايوب محمد القيام     20110040238التمريض693
جمانه ابراھيم محمد عوده     20110040239التمريض694
فداء بسام ھليل بدر      20110040241التمريض695
ديما محمد جميل شرادقه20110040243التمريض696
ايناس سامي احمد مصالحه     20110040244التمريض697
مسند ذواب فالج المطيري20112040001التمريض698
محمد فھد ونيس الختامي20112040003التمريض699
مجد اسعد اغبارية 20112040004التمريض700
احمد ابراھيم موسى عوده20112040005التمريض701
رأفت وليد ياسين 20112040006التمريض702
ورده محمد اسعد عبد هللا20112040008التمريض703
ايثار رائد حسني موسى20112040009التمريض704
يوسف حمدان يوسف الرياحنه20112040011التمريض705
نوره عليان محمد الصقر20112040012التمريض706
خليل رسمي محمود قنو20112040015التمريض707
عمر محمد فايز الربايعه20112040017التمريض708
حنان عبد السالم قسيم فرحات20112040018التمريض709
مجدولين وليد عبد السالم فرحات20112040019التمريض710
محمد مفلح خديوي العنبر20112040020التمريض711
محمد ھاني طايل جباعته20112040021التمريض712
محمد عز الدين علي طالب20112040023التمريض713
امير فخري طنجة 20112040024التمريض714
عمر فتحي محاميد 20112040025التمريض715
مدلين مصطفى وردة 20112040026التمريض716
شريف نافز غنايم 20112040027التمريض717
عدي سعيد ابو فول 20112040028التمريض718
اسامه خالد فالح الصقر20112040029التمريض719
طارق وليد احمد الملكاوي20112040030التمريض720
جمال خالد مصالحه 20112040033التمريض721
سمر علي محمد الرفاعي20112040035التمريض722
ممدوح جميل ياسين 20112040036التمريض723
محمد نعيم عبد الفتاح حداد20112040038التمريض724
ذياب مشھور عاصله 20112040039التمريض725
روان احمد اغبارية 20112040040التمريض726
سجى خالد عبد الكريم طالفحه20112040041التمريض727
ايمان محمد عبد الفتاح ابو غريبه20112040042التمريض728
براء احمد محمد ابو غريبه20112040043التمريض729
اسراء محي الدين احمد دلوع20112040044التمريض730
االء ماجد عبد هللا الرياحنه20112040045التمريض731
اماني مازن توفيق زيغان20112040047التمريض732
سجى محمد رومي اللطايفه20112040048التمريض733
حنان محمد علي الجراح20112040050التمريض734
وعد حسين احمد دلوع20112040051التمريض735
ابراھيم تيسير حامد زياد20112040053التمريض736
تسنيم ياسر علي المومني20112040056التمريض737
مھا احمد مصلح الخطاطبه20112040058التمريض738
والء يوسف محمد ھليل20112040059التمريض739
خالد محمد علي الصياح20112040060التمريض740
مھند توفيق عبد القادر ابو علي20112040061التمريض741
براءه محمد ضيف هللا المومني20112040063التمريض742
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سوسن حسين احمد ابو العسل20112040066التمريض743
دانه احمد حسن احمد20112040067التمريض744
محمد علي نعمه 20112040068التمريض745
نائل لطيف قاسم سليمان20112040069التمريض746
تسنيم فيصل عبد هللا لبابنه20112040071التمريض747
براءه جمال محمود العواد20112040072التمريض748
ھيثم ابراھيم حسين الجدوع20112040074التمريض749
ايه علي احمد بني يونس20112040075التمريض750
دعاء عدنان سليمان السخني20112040076التمريض751
عريب معن محمود العياصرة20112040077التمريض752
حنين رائد خالد مساعده20112040079التمريض753
محمد ابراھيم علي القرعان20112040080التمريض754
ايات احمد حسين   عليان20112040081التمريض755
محمد أمين حسين ملحم20112040083التمريض756
بيان نايف علي منسي20112040084التمريض757
بيان ابراھيم محمد غريفات20112040087التمريض758
براءه علي سالمه شطناوي20112040091التمريض759
رھام حمزة احمد بني ملحم20112040097التمريض760
محمد محمود محمد فحماوي20112040098التمريض761
ليما رياض طايل جباعته20112040100التمريض762
رزان عبد هللا حسين طعامنه20112040101التمريض763
نسرين وليد احمد شطناوي20112040103التمريض764
بتول احمد محمد ابو دلو20112040104التمريض765
حنان محمد حسين العمارين20112040106التمريض766
رھام محمد قاسم نمراوي20112040107التمريض767
اياد عبد الرحمن احمد الطحاينه20112040108التمريض768
نمر محمود   موسى20112040111التمريض769
نواف ھشام نواف اغبارية20112040113التمريض770
ياسمين ابراھيم حسن قاسم20112040114التمريض771
محمد سليمان احمد الرياحنه20112040115التمريض772
سالم عبد الفتاح عبد المجيد حبوش20112040117التمريض773
صفوان احمد سلطان الرشيدات20112040118التمريض774
دعاء زياد مصطفى مساعده20112040119التمريض775
سالي مازن سليمان الروسان20112040120التمريض776
امنه ابراھيم مصاروه 20112040121التمريض777
ھيا عادل مثقال الحمود20112040122التمريض778
انوار حسين عبيدهللا عنانزه20112040123التمريض779
ھديل ماجد عبدهللا النادي20112040124التمريض780
مجد محمود محمد الصالح20112040125التمريض781
سوار محمد ابراھيم مريان20112040126التمريض782
سحر شاكر يوسف العتوم20112040128التمريض783
يزن عادل حموده زعبي20112040131التمريض784
سجى محمد مصطفى العزبه20112040133التمريض785
محمد فالح كثلوم مشاقبه20112040134التمريض786
سماح احمد اغبارية 20112040135التمريض787
محمد عبد الكريم اغباريه 20112040139التمريض788
شادي  محمد علي  محمود  اغباريه 20112040140التمريض789
محمد  يوسف كمال سرحان20112040141التمريض790
عبد العزيز خلف مظھور الشراري20112040145التمريض791
سميرة محسني محسن الخالدي20112040146التمريض792
حمد كاتب سبيعي الرويلي20112040148التمريض793
عالء  درويش  بشاره20112040149التمريض794
صبحي جمال جبارين 20112040153التمريض795
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ھبه جمال جميل الكيالني20112040154التمريض796
طارق سمير محمد اغباريه20112040155التمريض797
تقوى عبد هللا سليمان عبابنه20112040156التمريض798
عدي محمد علي الشحادات20112040165التمريض799
عمار خليل احمد حمدان20112040166التمريض800
مؤنس بسام خليف النوافله20112040167التمريض801
االء خالد خليل الغرايبه20112040168التمريض802
احمد اكرم محمد زعبي20112040169التمريض803
يوسف علي عبدهللا الحسين20112040170التمريض804
سجود محمد توفيق الصقر20112040172التمريض805
رائد عبدهللا محمد العمري20112040173التمريض806
عمر موفق ماجد الخطيب20112040174التمريض807
حنين محمد سالم السوالمه20112040175التمريض808
عالء ھشام محمد السعيد20112040176التمريض809
ايناس فؤاد نمر عودةهللا20112040177التمريض810
يزن صالح ذياب منصور20112040178التمريض811
اسراء عيسى احمد الربابعه20112040179التمريض812
عمر احمد محمد شدوح20112040180التمريض813
محمد كمال محمد أبوشندى20112040181التمريض814
احمد محمد عبدالرحمن طوالبه20112040182التمريض815
دعاء عبد العزيز محمد الحسن20112040183التمريض816
ھيثم ذياب علي الشامي20112040184التمريض817
فداء عدنان عبدالكريم البكار20112040185التمريض818
سجى عبدالناصر سلمان ابومحفوظ20112040187التمريض819
امل ابراھيم محمد فريد  العزام20112040188التمريض820
شذى محمود فرحان بطاح20112040189التمريض821
معاذ علي محمد الدھون20112040190التمريض822
وفاء عبدالباسط سعيد الخطيب20112040192التمريض823
انس محمود اغبارية 20112040194التمريض824
مصعب احمد عبدهللا متوم20112040198التمريض825
اماني محمد حسن الزامل20112040200التمريض826
اسامه ابراھيم كايد المسيعدين20112040201التمريض827
ديانا كامل حسين جبارين20112040202التمريض828
خالد ولي حسن ابوزيه20112040203التمريض829
بدر ناصر ناشي عبد المحسن العتيبي20112040204التمريض830
ابتسام سلمان جاسم جسام20112040205التمريض831
ايمان جعفر حبيب محمد ھالل20112040206التمريض832
احمد جمال محمد الوردات     20120040001التمريض833
بكر راتب عبدالكريم الخزاعلة    20120040002التمريض834
بتول فيصل محمد بطاينه     20120040003التمريض835
االء مختار شحاده عمر     20120040004التمريض836
ايسر سليمان فيصل شواقفه     20120040005التمريض837
انس محمود علي بني يونس     20120040006التمريض838
ھنادي محمد عبدالرحمن أبوصليح   20120040007التمريض839
تماضر ناصر عيد الحاللشه     20120040008التمريض840
غفران خالد سالمه بني خالد    20120040009التمريض841
سعيد عبد فھاد غنانيم20120040010التمريض842
االء عماد محمود عبدالخالق    20120040013التمريض843
رزان علي طالب محمد      20120040016التمريض844
رائد عبدالمجيد علي مھيدات    20120040017التمريض845
رزان غسان علي الزعبي     20120040019التمريض846
ريم عبدالمجيد علي مھيدات    20120040020التمريض847
اسراء عبدهللا حسين المشاقبة    20120040021التمريض848
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ھيا فتحي محمود عبد هللا20120040022التمريض849
ھديل رياض علي العبدهللا     20120040023التمريض850
فاطمه يوسف علي الصمادى     20120040025التمريض851
وجدان علي فايز الشراري     20120040026التمريض852
عرين باسم محمود بني ياسين    20120040027التمريض853
سندس رزق محمد العقيلي     20120040028التمريض854
وفاء يوسف نمر البالونه     20120040029التمريض855
عمرو عزمي عبد هللا ابو سالم20120040031التمريض856
ھنادي سفيان خلف الربيع     20120040032التمريض857
سجى احمد علي الزغول      20120040033التمريض858
دينا عبد الكريم سعيد المصرى    20120040035التمريض859
بكر ابراھيم محمد الزبون     20120040036التمريض860
خديجه نواف منصور عبابنه     20120040038التمريض861
تھاني فيصل محمد سمرين     20120040040التمريض862
دينا منير منصور الجراح     20120040041التمريض863
االء مشرف عارف زقيلي     20120040042التمريض864
سھى زياد عبدالعزيز ابوحيه20120040043التمريض865
بديعه خطار احمد سحيمات     20120040044التمريض866
اسراء حسن محمد الصمادى     20120040045التمريض867
غيداء محمد ابراھيم النوافله    20120040046التمريض868
والء ناصر مصباح الخالدي     20120040047التمريض869
ديانا وليد فتحي سلھب     20120040048التمريض870
جابر سليم مصطفى ھياجنه     20120040049التمريض871
اسماء عمر محمد القضاه     20120040051التمريض872
ابراھيم "ضيف هللا" محمد المحاسنه  20120040053التمريض873
عز الدين محمد وليد عبدالرحمن الزبده 20120040054التمريض874
نھى احمد علي الخطيب      20120040056التمريض875
رنا محمد تيسير محمود عبابنه    20120040058التمريض876
عائشه سالم علي يعاقبه     20120040060التمريض877
اريج عبد الوھاب محمود النجيدين   20120040063التمريض878
ورده محمد محمود جبالي     20120040065التمريض879
فاخر عبدهللا عيسى الحوراني    20120040066التمريض880
ايات محمود محمد الدخيل20120040067التمريض881
اماني رياض احمد المقدادي    20120040068التمريض882
سجى تحسين محمد النجادات     20120040069التمريض883
سالم رائد خليل الرفاعي     20120040070التمريض884
محمد عبدهللا محمد الدھون    20120040071التمريض885
مالك عبدالنعيم ناصر ملكاوي    20120040072التمريض886
وعد ثائر صالح الصمادي     20120040074التمريض887
مراد احمد عبدالرحمن الشرمان   20120040075التمريض888
تسنيم حسين الفي الفاعوس     20120040076التمريض889
فاطمه علي سليمان ايوب     20120040077التمريض890
ايات عفيف محمد الشرمان     20120040078التمريض891
ايناس ابراھيم خالد العسولي    20120040079التمريض892
سجى عماد محمود العيسى     20120040082التمريض893
رؤى فيصل محمد كرايمه     20120040083التمريض894
سلسبيل محمد علي يعاقبه     20120040084التمريض895
حسام محمد عوده الشرمان     20120040085التمريض896
يقين محمد احمد المطلق     20120040086التمريض897
كوثر نصري عبد المحسن النوافعة   20120040087التمريض898
ھيا محمد سليمان العمرى     20120040089التمريض899
رزان رضوان علي بني عامر     20120040090التمريض900
دعاء كمال طعمه الصمادي     20120040091التمريض901
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معتز خالد عبد بني ھاني20120040092التمريض902
ھديل ماھر عبد الحافظ التميمي   20120040093التمريض903
ھيا جمال شحده مصطفى      20120040094التمريض904
سجى احمد ضيف هللا الشياب    20120040095التمريض905
عبدالرحمن خالد محمد الصمادي    20120040096التمريض906
فداء خالد محمود الھزيم     20120040097التمريض907
ايناس محمود محمد عنانزه     20120040099التمريض908
خلود عبدهللا عادل الفقيه    20120040100التمريض909
حسام عصام توفيق قاسم     20120040104التمريض910
ساجدة عقله محمود افليح     20120040105التمريض911
حنين محمد حسن شعبان      20120040106التمريض912
اسالم فريد محمد بني سعيد    20120040107التمريض913
مھا فاروق احمد طناش      20120040108التمريض914
شاديه محمد عبد الكريم جرادات   20120040109التمريض915
سائد حسن احمد الشناينه     20120040113التمريض916
احمد فايز شحاده خشان     20120040114التمريض917
منار سمير عيد شحاده      20120040116التمريض918
المنتصربا  معتصم ناصر ذينات   20120040117التمريض919
اكثم بكر محمد المومني     20120040118التمريض920
ايمان حكمات حمدى عواد     20120040119التمريض921
منار كمال صالح ذياب      20120040120التمريض922
منال جمال ايوب عبيداوي     20120040121التمريض923
حنان حسن فليح مروج      20120040122التمريض924
عبدهللا علي سالمه المعرعر    20120040123التمريض925
احمد محمد سعيد محمود البسندى   20120040126التمريض926
مرام خالد ناصر أبوشقير     20120040127التمريض927
منار عمر عارف الجدايه     20120040128التمريض928
نور شريف ياسر طعيمه      20120040129التمريض929
سيرين سفيان حسن ابو زيد20120040130التمريض930
صفاء ھاني سعد البشتاوى     20120040132التمريض931
محمد قاسم محمد سناسلة     20120040133التمريض932
بتول وليد احمد شطناوي     20120040135التمريض933
اسراء حسن محمد علقم      20120040138التمريض934
مرام محمد محمود ثويران     20120040140التمريض935
دانيال جوزيف ذيب حداد     20120040141التمريض936
زھيه محمود احمد بني سعيد    20120040142التمريض937
ردينه محمد احمد العمرى     20120040143التمريض938
محمد انور ابراھيم الصالحات    20120040146التمريض939
احمد محسن اسماعيل الشباطات    20120040149التمريض940
اكرام ابراھيم احمد شتيات    20120040150التمريض941
ديمه عبدالعزيز ابراھيم ضميري   20120040151التمريض942
ساجده نبيل منصور الحايك20120040152التمريض943
حمزة خالد اكريم البالسمه    20120040154التمريض944
كوثر محمد خير عبد الرحمن  بنات20120040155التمريض945
سالم خضر عبدالقادر المشعور    20120040160التمريض946
منار ابراھيم احمد الثويران    20120040161التمريض947
فراس حربي عقله حسينات     20120040162التمريض948
تھاني خلدون ناصر سيالوى     20120040167التمريض949
عواد توفيق ابو ليل 20120040168التمريض950
ايمان ذياب ممدوح بني صخر20120040169التمريض951
حنان يوسف  حيدر20120040170التمريض952
محمود محمد احمد الدراغمه20120040171التمريض953
غصون منير حسين االحمد20120040172التمريض954
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ايمان ناصر الدين صالح البواطي20120040173التمريض955
ياسمين غازي محمد عطيوي20120040174التمريض956
بنان جمال مصطفى المفلح20120040175التمريض957
ھدى محسن محمد محمود20120040176التمريض958
االء ابراھيم علي الناطور20120040177التمريض959
جيھان حسين عطا الغدير20120040178التمريض960
دعاء محمد عبدالھادي االقطش20120040179التمريض961
ايه سمير احمد حمود20120040180التمريض962
يحيى حسين عبدالرحمن بني محمد20120040181التمريض963
روان زكريا محمد بني صالح20120040182التمريض964
براء علي كريم البالونه20120040183التمريض965
احالم زھير صبح البطاينه     20120040184التمريض966
رانيا ياسر سلمان المرابي20120040185التمريض967
عمار محمد احمد االبراھيم    20120040186التمريض968
االء محمد احمد الخلوف     20120040187التمريض969
حمزه محمد حكمات خلف أبوسلمان20120040188التمريض970
لميس اجنيد محمود بني احمد    20120040189التمريض971
شھد زاھر فواز الزبيدي     20120040190التمريض972
براء ادريس محمد طعمه انجادات20120040191التمريض973
امل فرحان راشد الحراحشه20120040192التمريض974
مروه راضي عبدهللا المرھي20120040193التمريض975
سناء حمد علي الصقور      20120040194التمريض976
احمد محمد ابو عقل 20120040195التمريض977
كرم احمد   بويرات20120040196التمريض978
خالد راكان محمد الشرعه20120040199التمريض979
عدي مروان مبارك ابو الھيجاء20120040200التمريض980
سينين رامي عثامنة 20120040201التمريض981
اسالم مصطفى محمود بني سلمان    20120040202التمريض982
اسالم زياد عبدهللا ابو الخير20120040203التمريض983
محمد خليل مصطفى حاج يحيى20120040204التمريض984
بتول فيصل حسين الطعاني20120040205التمريض985
شذى امجد علي الغزال20120040206التمريض986
مرام موفق عقله الشواشره20120040207التمريض987
بسمات صادق محمود الشواشره20120040208التمريض988
حنين سامر عبدهللا أبوخيط20120040209التمريض989
انوار ابراھيم علي زغول20120040210التمريض990
تھاني تيسير احمد الجسار20120040211التمريض991
ذكريات علي محي الدين الدويرى20120040212التمريض992
اسيل عمر حسين العفيف20120040213التمريض993
رندا محمد علي النعيمي20120040214التمريض994
اريج عفيف عبدهللا الجراح20120040215التمريض995
انوار امجد ذيب جراح20120040216التمريض996
رايه شاكر وفيق السلوط20120040217التمريض997
بتول جمال محمد القيام20120040218التمريض998
عمر عليوه حسين زغول      20120040219التمريض999

حنين جعفر علي اليحيى20120040220التمريض1000
شروق فراس حسين خطاطبه20120040221التمريض1001
سجى محمود فھد بقيرات20120040222التمريض1002
زيد نصوح عبد العفو العارضه20120040223التمريض1003
ھيا عبدالحميد عبدالرحمن العفيشات  20120040224التمريض1004
ھند حمدان احمد العيشات     20120040226التمريض1005
فرح محمد عبدهللا عبدهللا    20120040227التمريض1006
االء محمد فالح خرابشه     20120040228التمريض1007



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

انغام محمد علي العمرى     20120040229التمريض1008
ساجده حسين فندي طوالبه     20120040230التمريض1009
لھب حسين صالح العودات     20120040231التمريض1010
ماجده فايز عارف العجلوني20120040232التمريض1011
لينا فيصل عبدالعزيز الجندى20120040233التمريض1012
صھيب حسام علي ابو زيد20120040234التمريض1013
انسام حسين حسن عبدالھادي20120040235التمريض1014
ايات عدنان مفلح الخضر20120040236التمريض1015
صفاء يوسف حسن العدوان20120040237التمريض1016
ميس عوني عبدالحليم جرادات20120040238التمريض1017
آيه فيصل محمود الطويل20122040001التمريض1018
سعاد  محمد عمر نور20122040003التمريض1019
بروج محمد علي حمد السخني20122040004التمريض1020
خالد  النشمي  االسمر  الفريجي20122040006التمريض1021
سعاد لواح عاشق العنزي20122040007التمريض1022
احمد عماد مجادلة 20122040009التمريض1023
دانه أحمد عقله الخطايبه20122040010التمريض1024
شفاء يوسف عبد الفتاح الحوامده20122040011التمريض1025
ايه خالد عبد الرزاق المصطفى20122040014التمريض1026
حنين علي موسى بني فياض20122040016التمريض1027
فاتن احمد حسن جباعته20122040020التمريض1028
شروق عالء احمد  عواد20122040021التمريض1029
والء منير علي المومني20122040022التمريض1030
جان امير حبيب 20122040023التمريض1031
سماح فواز عبد القادر الشلول20122040024التمريض1032
محمد عبدالفتاح محمد عجايب20122040025التمريض1033
أحمد صادق سلطان الزعبي20122040026التمريض1034
صھيب رائد علي طوالبه20122040027التمريض1035
ثائر حسين احمد زناد20122040029التمريض1036
ثروت سامي بدران 20122040030التمريض1037
تاال عوني سالم الربضي20122040031التمريض1038
عمر ابراھيم علي طالفحه20122040032التمريض1039
عروة محمود ابو ھالل 20122040033التمريض1040
خليل محمد  ابو زرقه20122040034التمريض1041
رؤى  نصري بديع عيسى20122040035التمريض1042
شذى  سالم مفضي حدادين20122040036التمريض1043
خلود فريز جربان 20122040037التمريض1044
ابتھال طاھر عماش 20122040038التمريض1045
سنيال عمر قعدان 20122040039التمريض1046
مامون عبدهللا محمد ابوشقرا20122040040التمريض1047
ريما قاسم محمد الخطيب20122040041التمريض1048
شروق فضيل عبد المحمود20122040043التمريض1049
دانه احمد شوكت النعيمي20122040044التمريض1050
خليل نصر الدين خليل سالم20122040047التمريض1051
ربيع غاندي محمود الطوالبه20122040050التمريض1052
سھير عبد هللا محمد عبيدات20122040051التمريض1053
ياسر حسن محمد شويات20122040052التمريض1054
يشاد محمود  كبھا20122040053التمريض1055
مھدي  عدلي   مصاروة20122040054التمريض1056
احمد خالد  كبھا20122040055التمريض1057
محمد بدر احمد جراح20122040057التمريض1058
محمد علي عبد هللا الوباري20122040058التمريض1059
عائشه تيسير حماد شوبكي20122040059التمريض1060
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اثير حسين محمد العمري20122040060التمريض1061
سندس عبد النبي محمد المومني20122040061التمريض1062
اسيل عيسى حسين الشويات20122040062التمريض1063
ايناس محمد خير احمد عكور20122040063التمريض1064
ھيا احمد سليم العماوي20122040064التمريض1065
ميمونه حسن علي مطالقه20122040065التمريض1066
بشير اكرم  مصاروة20122040066التمريض1067
صدام بسام محمد المغربي20122040068التمريض1068
ايات مصطفى فايز بني فواز20122040069التمريض1069
فاطمه عمر محمد الزغول20122040070التمريض1070
ايه رياض محمد حتامله20122040071التمريض1071
امنيه احمد وجيه جبارين20122040072التمريض1072
عبدهللا عبدالعزيز حاج احمد عباس20122040074التمريض1073
عبد الرحمن محمد نزال العنزي20122040075التمريض1074
عال انور  شحاده20122040076التمريض1075
منى انور  شحاده20122040077التمريض1076
قاسم ثابت احمد الرشيد20122040078التمريض1077
مھند عصام عبدهللا ابراھيم خالد20122040079التمريض1078
زھراء محمد سلمان ال عجيان20122040080التمريض1079
عبدالمحسن  عبدهللا عبدالمحسن  المحمد20122040081التمريض1080
اماني كمال منصور منسي20122040082التمريض1081
تاال غسان حسن عوده20122040083التمريض1082
منار عبدالحميد خميس الفراونه20122040084التمريض1083
رنيم مامون خلف العمرى20122040085التمريض1084
زيياد عمر ثاني ثاني20122040086التمريض1085
زيياد ادمو عثمان عثمان20122040087التمريض1086
مسعود لول لول ماي ادوا20122040088التمريض1087
حمزة انوا انوا انوا20122040089التمريض1088
زينب لول سلو سلو20122040090التمريض1089
حسن ابراھيم  داكو داكو20122040091التمريض1090
امين يحيا يحيا يحيا20122040092التمريض1091
حسين حبيب كرفي كرفي20122040093التمريض1092
نور الدين داوود كرفي كرفي20122040094التمريض1093
بشير احمد احمد احمد20122040095التمريض1094
مصطفي بليل كرفي كرفي20122040096التمريض1095
بشير لول لول لول20122040097التمريض1096
عبدالعزيز مجمع بلو بلو20122040098التمريض1097
بابن غدا احمد احمد احمد20122040099التمريض1098
سليمان سنوسي سنوسي سنوسي20122040100التمريض1099
عاشر عيسى ماني ماني20122040101التمريض1100
ثاني نزيرو زنغو زنغو20122040102التمريض1101
عمر  فاروق  عثمان عثمان20122040103التمريض1102
ابراھيم محمود حسن الزامل20122040104التمريض1103
مريم فؤاد حسن القرشي 20122040106التمريض1104
ايمان رضوان منصور حتامله20122040107التمريض1105
ورده محمود موسى غزاوي20122040108التمريض1106
ليث محمد خالد زغلول20122040109التمريض1107
عبدهللا عبدالرزاق احمد الربابعه20122040110التمريض1108
علي احمد علي العجلوني20122040111التمريض1109
تماره محمد احمد المومني20122040112التمريض1110
امل سالم محمد الطويل20122040113التمريض1111
باسل نضال محمد خير حتاملة20122040114التمريض1112
حلى سامي محمد امين  عبابنه20122040115التمريض1113
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حسين  مرعي  حسين سوالمه20122040116التمريض1114
حنين غازى احمد القواسمي20122040117التمريض1115
ھيا محمد عمر الشرمان20122040118التمريض1116
مصطفى محمد سالم ابو جعفر20122040119التمريض1117
دعاء محمد نور احمد مقدادى20122040120التمريض1118
اسراء منير مجلي علي20122040121التمريض1119
اماني عبدهللا محمد الجمحاوي20122040122التمريض1120
موسى رائد موسى جيوسي20122040123التمريض1121
سجى محمد حسين العبيدات20122040124التمريض1122
حنان محمود خليل علي20122040125التمريض1123
محمد ايمن عبدالكريم جراح20122040126التمريض1124
عرين محمد علي المومني20122040127التمريض1125
دانيه محمود محمد كريم20122040128التمريض1126
خالد محمد علي طه20122040129التمريض1127
علي محمود علي بني علي20122040130التمريض1128
احمد عدنان يوسف الزعبي20122040131التمريض1129
فاطمه شعيب محمود ابو ديه20122040132التمريض1130
عبدالقادر خالد محمد بني مفرج20122040133التمريض1131
ثائر اياد صالح نصار20122040134التمريض1132
ھديل محمد بدر العمري20122040136التمريض1133
نعمه صالح فوزى القالمي20122040137التمريض1134
محمد رضوان راشد الموسى20122040138التمريض1135
قتيبه نايف خليل الطرابلسي20122040139التمريض1136
احمد سليم احمد الدلق20122040140التمريض1137
منى عادل سليمان العايدي20122040141التمريض1138
روان محمد خير محمود  بني سالمه20122040142التمريض1139
غدير محمود احمد العبدالخالق20122040143التمريض1140
فرح عدنان توفيق حصري20122040144التمريض1141
سالف نضال حمد العبيدين20122040145التمريض1142
شاھر حسن مفلح الحميديين20122040146التمريض1143
حنين جھاد محمد عبيدات20122040147التمريض1144
افكار عبد الحافظ محمد زيتون20122040149التمريض1145
انس محمد علي حسين صوالحة20122040150التمريض1146
علي خليل محمد ديب الكيالني20127040003التمريض1147

اسيلة محمود منصور عبيدات20052042009القبالة1
وفاء محمد احمد البطوش20070042047القبالة2
سارة مھدي عمر لبيان20072042017القبالة3
اسراء كمال سعيد ابوزينه20080042003القبالة4
اسماء محمد نوري الرحيبه20080042035القبالة5
ميرفت اسماعيل ابراھيم ابو زيد20082042013القبالة6
ھنادي حمد قاسم ذياب20082042018القبالة7
نسيبه صالح محمد الخشان20082042019القبالة8
دعاء حمد خالد بدندي20082042020القبالة9

ياسمين محمد حسن البشاتوه20090042001القبالة10
شھد سيف االسالم موسى موسى20090042002القبالة11
ضحى عاطف طعمه الصمادى20090042003القبالة12
رايه علي عساف الرضا20090042004القبالة13
وفاء جعفر عربي ملكاوى20090042005القبالة14
حفيظه منذر احمد عليمي20090042006القبالة15
شروق حمدان ضيف هللا الباكير20090042009القبالة16
اسراء علي ذياب عوفي20090042010القبالة17
نسرين يحيى محمد الصالح20090042012القبالة18
امل سالمه منصور الزيود20090042013القبالة19
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االء ابراھيم محمد العيسى20090042015القبالة20
ھديل بسام جمعه دلكي20090042016القبالة21
نجوى موفق احمد عبيدات20090042017القبالة22
شھد غسان قسيم الشختور20090042018القبالة23
سھير ھاني عبد هللا الشويات20090042019القبالة24
كفى عبد الحافظ اسعد شكور20090042021القبالة25
سھى سامي محمد ابوبكر20090042023القبالة26
ميساء حسن محمود محمد20090042024القبالة27
سھاد احمد صالح شناق20090042029القبالة28
وفاء عبد الحكيم حسن يعقوب20090042033القبالة29
براء محمود حسن الجنايده20090042035القبالة30
سجى ابراھيم احمد العمرى20090042036القبالة31
اسراء حسين محمد العبد20092042001القبالة32
ريما محمد مطر البطران20092042010القبالة33
عبير علي حمد بني ھاني20092042011القبالة34
خديجه يوسف احمد المومني20092042014القبالة35
مھاء صغير عليان الرشيدي20102042001القبالة36
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طلحة صفوان محمد قطمة20002050085طب و جراحة األسنان1
مصعب محمود ذياب مصطفى20022050108طب و جراحة األسنان2
يوسف سالم محمد الشباطات20040050060طب و جراحة األسنان3
محمد سليمان صادق الموسى20042050111طب و جراحة األسنان4
مھند عبد الكريم سعيد الغامدي20042050169طب و جراحة األسنان5
شيماء سامي علي البحراني20042050170طب و جراحة األسنان6
حازم عبد هللا الصقيري 20042050172طب و جراحة األسنان7
صالح راضي علي بوناقه20042050173طب و جراحة األسنان8
ظافر محمد عبد هللا ال شعشاع20042050174طب و جراحة األسنان9

ماھر محمود عبد الحميد مبارك20042050177طب و جراحة األسنان10
سعيد عيضه دوخي الثبيتي20042050180طب و جراحة األسنان11
طارق زياد عبدالھادي نوفل20042050183طب و جراحة األسنان12
لبنى حسين مصطفى الدوالت20050050094طب و جراحة األسنان13
عارف احمد يحيى 20052050038طب و جراحة األسنان14
عارف حسني فخري عباس20052050129طب و جراحة األسنان15
عبدهللا ابراھيم علي مصلعي20052050137طب و جراحة األسنان16
محمد شريف محمد غسان حموي 20052050180طب و جراحة األسنان17
مھرناز مرتضى جاوشي حسيني20052050184طب و جراحة األسنان18
االء محمد احمد كويس20052050185طب و جراحة األسنان19
سجى عبدهللا حسن ال رمضان20052050186طب و جراحة األسنان20
سجى سمير سعود مزيد20052050215طب و جراحة األسنان21
خالد جمال محمد سكر20052050217طب و جراحة األسنان22
روان رضوان ريس 20052050223طب و جراحة األسنان23
مجاھد فالح محمد الخضاري20052050231طب و جراحة األسنان24
مرتضى جواد محمد البقشي20052050232طب و جراحة األسنان25
حسين سعد عبيد الھاجري20052050233طب و جراحة األسنان26
محمد ھزاع علي العازمي20052050234طب و جراحة األسنان27
نواف راجي ضبعان الرويلي20052050235طب و جراحة األسنان28
زھراء حسن عيد العبكري20062050004طب و جراحة األسنان29
عطاف محمد سالمة ابو معمر20062050028طب و جراحة األسنان30
اسراء محمد حسين الصليلي20062050031طب و جراحة األسنان31
اشرف حمدان محمد ابو قويدر20062050041طب و جراحة األسنان32
محمد عبد الحليم سعيد زعبي20062050042طب و جراحة األسنان33
رامز ابو السعود زياد الرشواني 20062050072طب و جراحة األسنان34
نزار ياسر حسني شيتي20062050087طب و جراحة األسنان35
نعيم عودة حسن زنيد20062050174طب و جراحة األسنان36
مشاري فھد حسن البلوي20062050188طب و جراحة األسنان37
عبد الجليل خميس المشعل 20062050210طب و جراحة األسنان38
عادل منصور ھايف العتيبي20062050225طب و جراحة األسنان39
ايمن زارع علي العمري20062050239طب و جراحة األسنان40
حمزه مريع محمد حكمي20062050241طب و جراحة األسنان41
رانية محمد وليد عبد الشكور الشرباتي20062050258طب و جراحة األسنان42
خليل حسن علي الصفار20062050259طب و جراحة األسنان43
احمد محمد نزال العنزي20062050261طب و جراحة األسنان44
منار محمد احمد آل سويف20062050267طب و جراحة األسنان45
سكينة عبد هللا احمد آل ابو عبد هللا20062050269طب و جراحة األسنان46
محمد نجم ياسين الشمري20062050278طب و جراحة األسنان47
ايمان محمد عبد هللا آل ضيف20062050282طب و جراحة األسنان48
محمد زكريا احمد علي جاسم20062050286طب و جراحة األسنان49
شذى ابراھيم عقلة جوخان20062050288طب و جراحة األسنان50
ربيع فايز سعيد الخصاونه20062050289طب و جراحة األسنان51
فرناز سقراط غالب البطيخي20062050290طب و جراحة األسنان52
اسامة جامل جميل المطيري20062050292طب و جراحة األسنان53
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انس خالد المصطفى الحميد20062050294طب و جراحة األسنان54
اسماعيل حسن عبده الكناني20062050296طب و جراحة األسنان55
اسماعيل طه قاسم الجوادي20062050297طب و جراحة األسنان56
امين عبد هللا حجي السلطان20062050298طب و جراحة األسنان57
اسراء محمد حسين دراغمه20070050007طب و جراحة األسنان58
فارس ابراھيم سليم البلوي20072050006طب و جراحة األسنان59
عبد الرحمن عصام فتحي الخياط20072050009طب و جراحة األسنان60
محمد احمد محمد ابو غوش20072050013طب و جراحة األسنان61
سحر سمير احمد ابو صبحه20072050019طب و جراحة األسنان62
سعيد مصطفى سعيد اليافاوي20072050022طب و جراحة األسنان63
امير صديق سعد ظاھر20072050028طب و جراحة األسنان64
ندين نبيل فضل هللا خطيب20072050034طب و جراحة األسنان65
ايمان جاسم علي المدلوح20072050039طب و جراحة األسنان66
ابراھيم صالح فضي الردادي20072050048طب و جراحة األسنان67
محمد توفيق علي البقشي20072050053طب و جراحة األسنان68
مھنا سعود مالعب العنزي20072050054طب و جراحة األسنان69
فايق وديع فايق ابومنى20072050057طب و جراحة األسنان70
رحمه احمد يوسف اغبارية20072050071طب و جراحة األسنان71
عبيده نبيل سعدي حرزهللا20072050072طب و جراحة األسنان72
ھمسه انور مالك عبد الحفيظ20072050073طب و جراحة األسنان73
حنان ماجد حسين محاميد20072050081طب و جراحة األسنان74
وائل فھد مناور الحجيلي20072050082طب و جراحة األسنان75
فھد سلمان محمد البلوي20072050085طب و جراحة األسنان76
ساري عبدالرحمن احمد قزمار20072050088طب و جراحة األسنان77
عبد هللا سالم خلف العنزي20072050091طب و جراحة األسنان78
محمد فھمي ابراھيم صالح20072050094طب و جراحة األسنان79
مجد علي عبد هللا عبد الرحمن20072050104طب و جراحة األسنان80
محمد رضوان بن اسماعيل20072050116طب و جراحة األسنان81
محمد نصرول ھزمي بن جوھاري20072050134طب و جراحة األسنان82
سلطان علي محمد الجيزاني20072050145طب و جراحة األسنان83
نور سعد جرجيس 20072050148طب و جراحة األسنان84
فاطمه زھير صالح ال غريب20072050150طب و جراحة األسنان85
سوسن سعيد مكي برني20072050151طب و جراحة األسنان86
فارس حسني محمد حنفية20072050166طب و جراحة األسنان87
علي سعد أحمد السالم20072050171طب و جراحة األسنان88
عميره فطنين برھان الدين 20072050180طب و جراحة األسنان89
فيصل عبيد ابراھيم الرشدان20072050181طب و جراحة األسنان90
حمزة رياض "محمد خير" البطيخي20072050185طب و جراحة األسنان91
مجاھد رياض عبد الرحمن الحقيل20072050187طب و جراحة األسنان92
ساره كاظم عبد هللا المذلوح20072050191طب و جراحة األسنان93
معتصم عبد هللا محمد دوم20072050193طب و جراحة األسنان94
مصطفى موسى طاھر الحسين20072050195طب و جراحة األسنان95
ندى عباس علي المبارك20072050197طب و جراحة األسنان96
بشاير عايد حمدان الھرش20072050201طب و جراحة األسنان97
فاطمه حسين سعيد البيك20072050204طب و جراحة األسنان98
توفيق محمود توفيق غباشنه20072050206طب و جراحة األسنان99
عرفه علي محمد ال محروس20072050211طب و جراحة األسنان100
احمد زيد محمد المضحي20072050212طب و جراحة األسنان101
محمد عبد الرؤوف محاميد 20072050228طب و جراحة األسنان102
اماني احمد ابراھيم خصاونه20072050236طب و جراحة األسنان103
عال صادق عبد اللطيف حناوي20072050245طب و جراحة األسنان104
مصعب ثائر رمضان مجول20072050250طب و جراحة األسنان105
حمد محمد احمد النمر20072050254طب و جراحة األسنان106
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احمد زكي علي الصالح20072050256طب و جراحة األسنان107
نرجس محمد ذياب عبيدات20072050259طب و جراحة األسنان108
يارا غسان محمود قبالن20072050261طب و جراحة األسنان109
دعاء محمد سليمان ابو صعيليك20072050262طب و جراحة األسنان110
علي حسين خميس الزين20072050265طب و جراحة األسنان111
علي محمد طاھر وتد20072050268طب و جراحة األسنان112
جواد عبد الناصر محمد خلف20072050269طب و جراحة األسنان113
روان منذر مھنا مھنا20072050272طب و جراحة األسنان114
علي حسين احمد البغلي20072050274طب و جراحة األسنان115
عبد العزيز سعود عناد العنزي20072050275طب و جراحة األسنان116
ھبه سميح حلو 20072050276طب و جراحة األسنان117
مريم عبد االمير عبد الواحد المشيمع20072050277طب و جراحة األسنان118
محمد احمد جواد بوحليقه20072050278طب و جراحة األسنان119
عبد االله عبد هللا محمد العنزي20072050279طب و جراحة األسنان120
غازي محمد عواد الحويطي20072050280طب و جراحة األسنان121
عذاري اسماعيل عبدالكريم يونس20072050282طب و جراحة األسنان122
محمد احمد محمد ابو جراد20072050283طب و جراحة األسنان123
يوسف غالب ناصر 20072050284طب و جراحة األسنان124
خالد متعب شعوي المطيري20072050287طب و جراحة األسنان125
سلطان محمد خميس الرويلي20072050288طب و جراحة األسنان126
انس علي محمد الصالح20072050289طب و جراحة األسنان127
حسام عاطف عبدهللا العمري20072050290طب و جراحة األسنان128
نور محمود سليم عوده20080050001طب و جراحة األسنان129
شھد عدلي محمود حتامله20080050002طب و جراحة األسنان130
آيات جمعه عبدالكريم مومني20080050003طب و جراحة األسنان131
اريج زكي فالح اللمع20080050004طب و جراحة األسنان132
نور رياض عبدالعزيز طه20080050005طب و جراحة األسنان133
ايثار طلعت محمد سالمة20080050006طب و جراحة األسنان134
ربى محمود محمد بني احمد20080050007طب و جراحة األسنان135
عبير طالل علي الحمارنه20080050008طب و جراحة األسنان136
مرام عماد احمد جرادات20080050009طب و جراحة األسنان137
االء علي محمد السرحان20080050010طب و جراحة األسنان138
نور احمد عداد الطعاني20080050011طب و جراحة األسنان139
رشا ھايل سليم البقاعين20080050012طب و جراحة األسنان140
والء نوفل محمد الليمون20080050013طب و جراحة األسنان141
رويدة يوسف خالد المعاني20080050014طب و جراحة األسنان142
ھناء عيسى مصطفى جادهللا20080050015طب و جراحة األسنان143
روان كمال حسين زامل20080050016طب و جراحة األسنان144
مريم فيصل محمد علي20080050018طب و جراحة األسنان145
عمار باسم ماجد عناقره20080050019طب و جراحة األسنان146
والء محمود عبدهللا بطاينه20080050020طب و جراحة األسنان147
غدير عبدهللا فايز سواقد20080050021طب و جراحة األسنان148
ياسمين راشد محمود الجومرد20080050023طب و جراحة األسنان149
بيان صالح عبد الغني الشرع20080050024طب و جراحة األسنان150
دعاء بكر مصطفى بني ارشيد20080050026طب و جراحة األسنان151
اية عبدالرحيم عواد حمران20080050027طب و جراحة األسنان152
ناصر عبد القادر صالح دابي20080050029طب و جراحة األسنان153
براء ابراھيم فالح جميعان20080050031طب و جراحة األسنان154
حنين سلمان زعبي 20080050032طب و جراحة األسنان155
عمر عبدون بروك عبدون حيمد20080050034طب و جراحة األسنان156
منى عبد المجيد حمد حمد20080050036طب و جراحة األسنان157
براءة ضيف هللا محمد الشبول20080050037طب و جراحة األسنان158
رنده عايد شيحان العيسى20080050038طب و جراحة األسنان159
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محمود ياسين محمد بني سلمان20080050039طب و جراحة األسنان160
بنان محمد ديب االنيس 20080050040طب و جراحة األسنان161
مبارك حسن عبده موسى20080050041طب و جراحة األسنان162
ھديل حسام الدين انيس جرار20080050043طب و جراحة األسنان163
عبد هللا محمد احمد خصاونة20080050044طب و جراحة األسنان164
مھند حسين محمد الرواش20080050045طب و جراحة األسنان165
رلى يوسف ياسين اماره20082050002طب و جراحة األسنان166
محمد غانم محمد حبشي20082050003طب و جراحة األسنان167
حسن سعدي يوسف قرطام20082050007طب و جراحة األسنان168
زياد نھاد ابراھيم جباره20082050009طب و جراحة األسنان169
خلود وليد ابراھيم الفاھوم20082050010طب و جراحة األسنان170
فداء رياض جميل عرفات20082050011طب و جراحة األسنان171
منى لبيب حنا عموري20082050012طب و جراحة األسنان172
رائد احمد مزيد سليمان20082050014طب و جراحة األسنان173
روان محمد عارف قعدان20082050016طب و جراحة األسنان174
طرب احمد سعيد رجا اغباريه20082050019طب و جراحة األسنان175
ھديل سعيد عبد القادر ابو شقره20082050023طب و جراحة األسنان176
عبد اللطيف خالد توفيق محاميد20082050024طب و جراحة األسنان177
رنا جمال احمد اغباريه20082050025طب و جراحة األسنان178
باسم الياس باسم الدور20082050027طب و جراحة األسنان179
جيانا خضر حسن عزام20082050028طب و جراحة األسنان180
حسن منير حسن عطيه20082050030طب و جراحة األسنان181
زيدون انيس احمد يوسف20082050032طب و جراحة األسنان182
اياس محمد سليمان نصار20082050034طب و جراحة األسنان183
لونا مدحت عادل مطر20082050035طب و جراحة األسنان184
منى ابراھيم محمد غدير20082050036طب و جراحة األسنان185
ياسر طلق مطلق المطيري20082050037طب و جراحة األسنان186
سالي نسيم عرام 20082050038طب و جراحة األسنان187
لمياء سعود سمير الخليدان20082050039طب و جراحة األسنان188
منير ابراھيم محمد حجازي20082050042طب و جراحة األسنان189
شادي فؤاد جريس عبد هللا20082050043طب و جراحة األسنان190
يوسف توفيق جريس راشد20082050044طب و جراحة األسنان191
ديما ماھر حسين خضر20082050048طب و جراحة األسنان192
كارولين زاھي حنا حداد20082050052طب و جراحة األسنان193
احمد سعيد احمد ريان20082050056طب و جراحة األسنان194
نسرين صبيح محمود ابراھيم20082050057طب و جراحة األسنان195
بشار وليد احمد سالمه20082050058طب و جراحة األسنان196
شادي سھيل فرحان عرطول20082050060طب و جراحة األسنان197
امير نبيل منير توتري20082050061طب و جراحة األسنان198
زھراء عبد رب االمير محمد العيثان20082050062طب و جراحة األسنان199
اسيل احمد سعيد ابو رجب شبلي20082050063طب و جراحة األسنان200
غيداء عماد احمد جباره20082050065طب و جراحة األسنان201
دينا نبيل شفيق رمضان20082050070طب و جراحة األسنان202
بدر علي علي ابو بكر20082050073طب و جراحة األسنان203
منير فرحان عباده شليبي20082050077طب و جراحة األسنان204
جالل شاھر محمد اطرش20082050080طب و جراحة األسنان205
حنين محمد خليل محسن20082050081طب و جراحة األسنان206
ايناس محمد عطا علوه20082050084طب و جراحة األسنان207
مصطفى حسين يوسف المحمد علي20082050086طب و جراحة األسنان208
رھف احمد خلف الشلول20082050087طب و جراحة األسنان209
عبد هللا مصطفى عبد هللا حمدان20082050088طب و جراحة األسنان210
سھام عثمان ابراھيم عثمان20082050089طب و جراحة األسنان211
عبدالرحمن طالب رشدي محمودالصالح20082050090طب و جراحة األسنان212
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ساره حسان الحفار 20082050092طب و جراحة األسنان213
اكرم عدنان احمد كمال20082050093طب و جراحة األسنان214
معتز منذر خليل السردي20082050094طب و جراحة األسنان215
تقى راضي عبد الرحمن الوقفي20082050095طب و جراحة األسنان216
فاطمه موسى احمد قديمات20082050097طب و جراحة األسنان217
عھد محمد حسين ال سيف20082050098طب و جراحة األسنان218
وعد محمد حسين ال سيف20082050099طب و جراحة األسنان219
شريف جھاد عبد الحميد شويكي20082050100طب و جراحة األسنان220
ربا عماد صبحي ابو ليلى20082050101طب و جراحة األسنان221
مراد وھيب حسن ابو الخير20082050103طب و جراحة األسنان222
ايمن توفيق ابراھيم الشوبكي20082050104طب و جراحة األسنان223
ليليان جميل علي اسعد20082050105طب و جراحة األسنان224
عبدهللا محمد عبدهللا زيادة20082050111طب و جراحة األسنان225
حنين مصباح محمود عقل20082050112طب و جراحة األسنان226
محمد فاروق محمد غره20082050114طب و جراحة األسنان227
نجوى حسين محمود نعمه20082050116طب و جراحة األسنان228
مبدا داود امبدا عبود20082050119طب و جراحة األسنان229
قمر عبد الرحمن مصطفى سعدي20082050120طب و جراحة األسنان230
ازھار محمد رضي العرادي20082050122طب و جراحة األسنان231
ياسمين مصطفى احمد ابو زيد20082050123طب و جراحة األسنان232
لمى توفيق مصطفى نصار20082050127طب و جراحة األسنان233
نضال كامل حسن عبيد20082050128طب و جراحة األسنان234
ماريا سمير محمد عاصي20082050130طب و جراحة األسنان235
مياده محمود احمد مزاريب20082050132طب و جراحة األسنان236
صالح الدين زياد حامد مرتجى20082050133طب و جراحة األسنان237
ميشيل الياس عيد حداد20082050135طب و جراحة األسنان238
ياسيم خالد عواد حبشي20082050136طب و جراحة األسنان239
ھيثم فضيل محمود ابو سبيه20082050137طب و جراحة األسنان240
دالل يوسف خليل عقيلي20082050139طب و جراحة األسنان241
رشا احمد عبد ابو ليل20082050140طب و جراحة األسنان242
مھنا ادوار مھنا برھوم20082050141طب و جراحة األسنان243
لينا محمد عابد عدوي20082050142طب و جراحة األسنان244
ھايل فليح ھايل العنزي20082050143طب و جراحة األسنان245
والء علي محمد ال فرج20082050146طب و جراحة األسنان246
عبد هللا ابراھيم حسين اسماعيل20082050150طب و جراحة األسنان247
معاذ محمد منير احمد السالك20082050151طب و جراحة األسنان248
االء احمد مصطفى ابو جبل20082050152طب و جراحة األسنان249
فاتنه جھاد محمود ابو عقل20082050153طب و جراحة األسنان250
عبدالرحمن عمر عبدالرحمن السري20082050155طب و جراحة األسنان251
اسيل صالح عبد الرحمن االعرج20082050158طب و جراحة األسنان252
ھدى احمد كمال الصانع20082050159طب و جراحة األسنان253
فيصل عبدالعزيز محمد العيدان20082050160طب و جراحة األسنان254
دينا ابراھيم زاھي عبوي20082050164طب و جراحة األسنان255
فاطمه محمد موسى العمري20082050167طب و جراحة األسنان256
عبد الوھاب صالح ندى الشمري20082050168طب و جراحة األسنان257
لمى زھير فؤاد صبيح20082050170طب و جراحة األسنان258
احمد خالد السالمه 20082050171طب و جراحة األسنان259
محمد صالح سعيد الغامدي20082050172طب و جراحة األسنان260
يارا احمد كامل طيبي20082050174طب و جراحة األسنان261
بدر محمد منديل العنزي20082050175طب و جراحة األسنان262
محمد ناصر عبد هللا الشھراني20082050177طب و جراحة األسنان263
رائد فليح خليف العنزي20082050183طب و جراحة األسنان264
تسنيم شنطي  20082050185طب و جراحة األسنان265
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نسيمه محمود اخليف بصول20082050186طب و جراحة األسنان266
فھد فيصل حسن صالحي20082050187طب و جراحة األسنان267
وان محمد ذو الفضل عبد الھاليم20082050190طب و جراحة األسنان268
محمد عطيف محمد نور دين20082050191طب و جراحة األسنان269
محمد افنان حميمي محمد نور دين20082050192طب و جراحة األسنان270
فرح عتيقه ابو عمر20082050193طب و جراحة األسنان271
فاطن اكمل احمد جعفر20082050194طب و جراحة األسنان272
فيفي رافيذا بنت عبد الوھاب20082050195طب و جراحة األسنان273
عزه كامله محمد طاھر20082050196طب و جراحة األسنان274
مريم انيسه بنت معتسم20082050197طب و جراحة األسنان275
نوريزان بنت محمد ارداني20082050198طب و جراحة األسنان276
نور ايوني محمد زوكي20082050199طب و جراحة األسنان277
نور ھزيره بنت محاسن20082050200طب و جراحة األسنان278
نور خاليصه ليانا بنت عبد الرزاق20082050201طب و جراحة األسنان279
نور الھدايت محمد وزير20082050202طب و جراحة األسنان280
سيتي ناصوحا بنت عبد العزيز20082050203طب و جراحة األسنان281
سيتي نور رشيدة مصطفى كاميل20082050204طب و جراحة األسنان282
نور ناصوحا بنت معاريف20082050205طب و جراحة األسنان283
نھى عفه بنت نور الدين20082050206طب و جراحة األسنان284
نور سكينه بنت مسرون20082050207طب و جراحة األسنان285
نبيله بنت نظري 20082050208طب و جراحة األسنان286
روبيه بنت محمد نور20082050209طب و جراحة األسنان287
برجس رخيص عبدهللا الطرفاوي20082050210طب و جراحة األسنان288
عبدالعزيز رخيص عبدهللا الطرفاوي20082050211طب و جراحة األسنان289
اسامه سعود عبد هللا الدبالن20082050212طب و جراحة األسنان290
ممدوح علي ابراھيم الزھراني20082050213طب و جراحة األسنان291
منال حسن احمد ھارون20082050214طب و جراحة األسنان292
منتصر معتصم ابراھيم استيتيه20082050215طب و جراحة األسنان293
عبد العزيز عثمان احمد اليحياوي20082050218طب و جراحة األسنان294
عدي ھاني محمد الطعاني20082050219طب و جراحة األسنان295
حنان عمر عبد الخطيب20082050222طب و جراحة األسنان296
اكرام محمود يوسف الزعبي20082050224طب و جراحة األسنان297
ديانا حسين ھالل السرديه20082050227طب و جراحة األسنان298
سناء محمد عطا معالي20082050229طب و جراحة األسنان299
رھام سلمان محمد الشخص20082050233طب و جراحة األسنان300
حنا ايلي حنا سروجي20082050236طب و جراحة األسنان301
اثير احمد علي الصابري20082050239طب و جراحة األسنان302
معتصم ناصر عبد الخموس20082050245طب و جراحة األسنان303
عبدهللا محمد فارس الشھري20082050247طب و جراحة األسنان304
محمد امين محمود عالونه20082050248طب و جراحة األسنان305
ايات علي مھدي البصري20082050250طب و جراحة األسنان306
افنان حمد صالح الدعيج20082050251طب و جراحة األسنان307
زينب عبد الناصر محمد الغزال20082050252طب و جراحة األسنان308
سارة احمد السيد جواد جعفر20082050256طب و جراحة األسنان309
عمر يحيى خالد ابو شحاده20082050258طب و جراحة األسنان310
رسل رياض عبد الرزاق عبد الرزاق20082050260طب و جراحة األسنان311
ميرا محمود محمد الحشاش20082050261طب و جراحة األسنان312
خديجه علي محمد الموسى20082050263طب و جراحة األسنان313
محمد عارف عنافص العنزي20082050266طب و جراحة األسنان314
اريج نبيل محمد عبد الجبار20082050267طب و جراحة األسنان315
منى جامع حمود عمر20082050273طب و جراحة األسنان316
نادر محمود توفيق ابو بكر20082050275طب و جراحة األسنان317
وسام نائل موسى 20082050276طب و جراحة األسنان318
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اسراء عبد الفتاح اسعد مصاروه20082050280طب و جراحة األسنان319
افنان محمد عبد هللا زبيدات20082050283طب و جراحة األسنان320
سجا سليمان محمد الفريحي20082050286طب و جراحة األسنان321
نادين نصير شاھر الحمود20082050287طب و جراحة األسنان322
وجدي محمد مھداوي 20082050288طب و جراحة األسنان323
والء محمود غنايم 20082050289طب و جراحة األسنان324
سارة مرھف كزكز 20082050291طب و جراحة األسنان325
احمد سمير اغباريه 20082050292طب و جراحة األسنان326
وائل محمد اغباريه 20082050293طب و جراحة األسنان327
محمد مسعود اغباريه 20082050294طب و جراحة األسنان328
وجدي غالب دعاس 20082050295طب و جراحة األسنان329
ھالل شوقي قاسم 20082050296طب و جراحة األسنان330
بالل جواد عاصي 20082050298طب و جراحة األسنان331
محمد حافظ نجيدات 20082050299طب و جراحة األسنان332
محمد زياد اغباريه 20082050300طب و جراحة األسنان333
امنه صالح الدين محمد احمد الربعه20082050302طب و جراحة األسنان334
فريد ھاني بشاره 20082050303طب و جراحة األسنان335
محمد ھارون سانوه 20082050304طب و جراحة األسنان336
منار فرج غنطوس 20082050306طب و جراحة األسنان337
ريما محمد بصول 20082050307طب و جراحة األسنان338
جين رمزي جريس "شمعون كربوراني"20082050308طب و جراحة األسنان339
اسراء اسماعيل الصانع 20082050309طب و جراحة األسنان340
ايه عمر حمدان القضاه20082050310طب و جراحة األسنان341
منصور صالح منصور 20082050311طب و جراحة األسنان342
جمانه نمر كمال عثمان20082050313طب و جراحة األسنان343
رحاب جاسم محمد الحمود20082050315طب و جراحة األسنان344
رحمه مطلق قبيل الجھني20082050316طب و جراحة األسنان345
عبد هللا وضاح سلمان عبد هللا20082050317طب و جراحة األسنان346
سلمان نزال سالم الفھيقي20082050318طب و جراحة األسنان347
فيصل فھد خالد الناشي20082050319طب و جراحة األسنان348
دعاء محمد خير محمد روابده20082050320طب و جراحة األسنان349
عريب امجد سلطي الربضي20090050002طب و جراحة األسنان350
دعاء عباس حسن قطوش20090050004طب و جراحة األسنان351
روان محمد عيسى عياصره20090050005طب و جراحة األسنان352
اروى عوده مصبح الجراد20090050006طب و جراحة األسنان353
ضحى يونس احمد ابو الھيجاء20090050007طب و جراحة األسنان354
لميس ماھر ناصر النمرى20090050009طب و جراحة األسنان355
رجاء امين سليم الحداد20090050010طب و جراحة األسنان356
والء منير صايل الخضور20090050011طب و جراحة األسنان357
ايه موسى احمد طريف20090050012طب و جراحة األسنان358
منار محمد رومي السليمان20090050014طب و جراحة األسنان359
دعاء وليد حسين ابو حميد20090050016طب و جراحة األسنان360
حنين زھدي محمد الكوامله20090050018طب و جراحة األسنان361
مي جمال سليم الحموز20090050019طب و جراحة األسنان362
ريم مصطفى محمد العبيني20090050021طب و جراحة األسنان363
ايناس يعقوب احمد سالمه20090050022طب و جراحة األسنان364
آية قاسم محمد علعالي20090050023طب و جراحة األسنان365
رنيم جمال بركات الرشدان20090050024طب و جراحة األسنان366
ربا سميح محمود غانم20090050025طب و جراحة األسنان367
ندى صبرى احمد نماس20090050026طب و جراحة األسنان368
بيان محمد عبدالرحمن الشيخ20090050027طب و جراحة األسنان369
ليث جمال احمد العمله20090050028طب و جراحة األسنان370
االء راتب عبد القادر ابراھيم20090050029طب و جراحة األسنان371
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بيان محمد محمود مريان20090050030طب و جراحة األسنان372
شروق احمد مفلح العاللمه20090050031طب و جراحة األسنان373
النا زياد امين زيدان20090050033طب و جراحة األسنان374
محمد عمر احمد الرفايعه20090050034طب و جراحة األسنان375
سخاء علي موسى الطويسي20090050035طب و جراحة األسنان376
ايمان محمد جميل احمد الطوالبه20090050036طب و جراحة األسنان377
رعد ماھر جازي المعايطة20090050037طب و جراحة األسنان378
ظفاف عبدهللا عايد خويله20090050038طب و جراحة األسنان379
محمد شريف شوفان الطوالبه20090050039طب و جراحة األسنان380
محمد ضافي سلطان الطعاني20090050041طب و جراحة األسنان381
معتز زھدي سعدي الحانوتي20090050043طب و جراحة األسنان382
ميس محمد سالم جرادات20090050045طب و جراحة األسنان383
اية عبد الجبار حاج يحيى 20090050047طب و جراحة األسنان384
سمر وليد محمد علي العمرى20090050049طب و جراحة األسنان385
نجالء حسين علي باصليب20090050050طب و جراحة األسنان386
حلى خالد محمود فقيه20090050052طب و جراحة األسنان387
طارق عيسى موسى سابا20090050054طب و جراحة األسنان388
دانيه ياسر عيسى مومني20090050055طب و جراحة األسنان389
كاترين محمد مفيد نايف سليمان20090050056طب و جراحة األسنان390
طارق ايمن عدنان النمرى20090050057طب و جراحة األسنان391
انوار محمد عبد هللا الشيخ دره20090050058طب و جراحة األسنان392
االء عبدالباسط محمد الصمادي20090050059طب و جراحة األسنان393
انفال ابراھيم عقله الشلول20090050061طب و جراحة األسنان394
يوسف جمال يوسف الحناحنه20090050062طب و جراحة األسنان395
ھيا حسين محمد القضاه20090050064طب و جراحة األسنان396
صفاء رشيد نزال الشلول20090050065طب و جراحة األسنان397
نعمه محمد عمر نور20090050066طب و جراحة األسنان398
عمرو عماد توفيق السعدي20090050067طب و جراحة األسنان399
رايه مازن علي حجازي20090050068طب و جراحة األسنان400
رغس محمد خليل محمد توفيق خصاونه20090050069طب و جراحة األسنان401
روان عواد علي الخالدي20092050002طب و جراحة األسنان402
ھبه سامي محمد الخوالده20092050004طب و جراحة األسنان403
لمى عدنان خليل 20092050005طب و جراحة األسنان404
علي حسن شعبان القدسي20092050006طب و جراحة األسنان405
االء وليد رشدي عثمان20092050007طب و جراحة األسنان406
روان يوسف محمد مكاحله20092050008طب و جراحة األسنان407
كرم صالح الدين محمد المخلالتي20092050009طب و جراحة األسنان408
فرح جميل كامل ولويل20092050010طب و جراحة األسنان409
نور مفيد محمد بدير20092050011طب و جراحة األسنان410
مجد محي الدين صالح الدين ھدمي20092050012طب و جراحة األسنان411
بشار محمد علي االمين20092050013طب و جراحة األسنان412
ساره شاھر علي العمري20092050014طب و جراحة األسنان413
احمد محمد حسين خساتي20092050015طب و جراحة األسنان414
علي احسان عبد الخفاجي20092050016طب و جراحة األسنان415
كوثر محمد الصالح العروسي العويديدي20092050017طب و جراحة األسنان416
محمد عبد هللا عبد الحق العيسائي20092050019طب و جراحة األسنان417
اسامة عماد حسن سيد يوسف20092050020طب و جراحة األسنان418
صالح نبيل صالح النعيمي20092050021طب و جراحة األسنان419
سناء قاسم اسماعيل قاسم20092050022طب و جراحة األسنان420
احمد محمد خير رجب 20092050024طب و جراحة األسنان421
رند جابر علي العلوي20092050027طب و جراحة األسنان422
صفاء علي احمد ابو شماله20092050028طب و جراحة األسنان423
بالل زياد مصطفى عبد الجواد20092050029طب و جراحة األسنان424
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االء روحي محمود سليم20092050030طب و جراحة األسنان425
سندس انور محمد الجلم20092050032طب و جراحة األسنان426
يوسف رياض يوسف الھولي20092050033طب و جراحة األسنان427
فرح بالل محمد ابو يونس20092050034طب و جراحة األسنان428
امنه خالد عبد الحليم ابو جلھوم20092050035طب و جراحة األسنان429
محمد عمر حمدان القضاه20092050036طب و جراحة األسنان430
دعاء علي صالح عاشور20092050038طب و جراحة األسنان431
بتول عبد النبي عبد هللا ناصر20092050040طب و جراحة األسنان432
ربى سعد نوري الربيع20092050041طب و جراحة األسنان433
سارة توفيق بو خيط 20092050042طب و جراحة األسنان434
نور محسن عبد هللا اشويھين20092050046طب و جراحة األسنان435
سھاد محي الدين نصر داود20092050047طب و جراحة األسنان436
سيتي نور مستجب احمد 20092050049طب و جراحة األسنان437
قرة عيني محمد خير الدي يحيى20092050050طب و جراحة األسنان438
نور نھى محمد نظري 20092050051طب و جراحة األسنان439
نور ليانا محمد صمد 20092050052طب و جراحة األسنان440
نور شارينا سحاق عبدهللا 20092050053طب و جراحة األسنان441
نجوى ايمن زكريا  20092050054طب و جراحة األسنان442
محمد نور عزم فرحان 20092050055طب و جراحة األسنان443
محمد فرقان عبد الرحيم سودين 20092050056طب و جراحة األسنان444
حسنى عليا عبد الھادي يوسف 20092050057طب و جراحة األسنان445
عينا شھيرة روسالن 20092050058طب و جراحة األسنان446
عينا ناديا عبد الرحمن 20092050059طب و جراحة األسنان447
سيتي فاطمة اسماعيل يوسف 20092050061طب و جراحة األسنان448
روشاليانا جافار ھارون محمد20092050062طب و جراحة األسنان449
نور الكوثر محمد خيري ايتم 20092050063طب و جراحة األسنان450
نور العفيقه فوزاي عبد الرحمن 20092050064طب و جراحة األسنان451
نور عاشقين عبد الرحمن جيك 20092050065طب و جراحة األسنان452
نور عتيقة محمد اوسوف 20092050066طب و جراحة األسنان453
نور فارحين بختار اسماعيل 20092050067طب و جراحة األسنان454
نبيلة محمد يعقوب زكريا20092050068طب و جراحة األسنان455
محمد ذو الفضلي مارحاليم احمد20092050069طب و جراحة األسنان456
محمد فحمي مجيد دراشيد20092050070طب و جراحة األسنان457
محمد ذو الفضل ذو الكفل سليم20092050071طب و جراحة األسنان458
مريم جميلة وان عبد العزيز وان عبد هللا20092050073طب و جراحة األسنان459
حنيسة شھرير صفيان 20092050074طب و جراحة األسنان460
فاتين نور عيزاتي مامد بوتيه20092050075طب و جراحة األسنان461
فرح حنيسة ريضوان سأيرو 20092050076طب و جراحة األسنان462
أميرة لبيبة مھضير مدعس 20092050077طب و جراحة األسنان463
عداليا عين فرالي علي 20092050078طب و جراحة األسنان464
أمير شكري حمدان جعفر 20092050079طب و جراحة األسنان465
محمد شفيق محمد سعيد نافية20092050080طب و جراحة األسنان466
محمد أبوبكر محمد رزالي عبد الرحمن 20092050081طب و جراحة األسنان467
معز الدين الحاج عبدالرحمن صالح 20092050082طب و جراحة األسنان468
عليا أقامة حسام الدين يعقوب 20092050083طب و جراحة األسنان469
احمد خليل ابراھيم الخليفي20092050084طب و جراحة األسنان470
الرا محمد عوده الزعبي20092050085طب و جراحة األسنان471
نوران ناصر عوض ابو ريا20092050086طب و جراحة األسنان472
ھند عبد المجيد يوسف الخطيب20092050087طب و جراحة األسنان473
حسين عبد هللا حسين المعلم20092050089طب و جراحة األسنان474
وائل عدنان محمد االيوبي20092050090طب و جراحة األسنان475
ريما يوسف شماس 20092050091طب و جراحة األسنان476
فارس جميل نصر هللا 20092050092طب و جراحة األسنان477
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شيرين عماد قاسم 20092050094طب و جراحة األسنان478
جونا وليد حكيم 20092050095طب و جراحة األسنان479
محمد نعيم شرقيه 20092050096طب و جراحة األسنان480
فادي عمر مصاروة 20092050097طب و جراحة األسنان481
عبله كارم صباغ 20092050098طب و جراحة األسنان482
ريما غسان شحادة 20092050099طب و جراحة األسنان483
حسان محمد بيادسة 20092050100طب و جراحة األسنان484
فاطمة عاطف بدير 20092050101طب و جراحة األسنان485
مراد عالء عيسى 20092050102طب و جراحة األسنان486
امجد عالء عيسى 20092050103طب و جراحة األسنان487
ورد جورج ابو نصار 20092050104طب و جراحة األسنان488
ناجي عاطف عاصي 20092050105طب و جراحة األسنان489
شادي ريموند شحاده 20092050106طب و جراحة األسنان490
انس محمد عامر 20092050111طب و جراحة األسنان491
خليل يعقوب خوري 20092050112طب و جراحة األسنان492
سھيلة يعقوب خوري 20092050113طب و جراحة األسنان493
مروه محمد صح 20092050117طب و جراحة األسنان494
اسراء صالح شيخ احمد 20092050119طب و جراحة األسنان495
محمد وليد عابد 20092050120طب و جراحة األسنان496
كمال محمد قادري 20092050121طب و جراحة األسنان497
محمد احمد طافش 20092050122طب و جراحة األسنان498
عبد الرحمن سعود عبد هللا الدبالن20092050124طب و جراحة األسنان499
احمد ابراھيم سويد المجاھد20092050125طب و جراحة األسنان500
سارة سليمان فھد الھويشل20092050127طب و جراحة األسنان501
ابرار كاظم شاكر المتروك20092050129طب و جراحة األسنان502
رجاء محمد سليمان العنزي20092050130طب و جراحة األسنان503
فاطمة ابراھيم محمد سعد20092050133طب و جراحة األسنان504
علي رضا فاضل علي حسن علي المذكوري20092050136طب و جراحة األسنان505
ناصر محمد علي الصفار20092050137طب و جراحة األسنان506
سامر عيسى ايليا الياس20092050141طب و جراحة األسنان507
بدر ناصر علي الوحيدي20092050150طب و جراحة األسنان508
مأمون احمد زيداني 20092050152طب و جراحة األسنان509
احمد فواز دعاس 20092050155طب و جراحة األسنان510
منار حسن احمد ابو صافيه20092050156طب و جراحة األسنان511
شقره ابراھيم احمد علي20092050158طب و جراحة األسنان512
محمد ذو الخيري عبد الرحمن 20092050159طب و جراحة األسنان513
مريانا نور عرطول 20092050160طب و جراحة األسنان514
نور عائشة قمر الزمان 20092050161طب و جراحة األسنان515
زيال زھراء مالك تصدق عباس مالك20092050162طب و جراحة األسنان516
احالم موسى خاليلة 20092050164طب و جراحة األسنان517
احمد توفيق نصار 20092050168طب و جراحة األسنان518
راسم محمد ايوب 20092050169طب و جراحة األسنان519
احالم بسام صفية 20092050170طب و جراحة األسنان520
سيرين مروان فاعور 20092050171طب و جراحة األسنان521
فارس كرم يوسف األزرعي20092050175طب و جراحة األسنان522
ھديل عبد الرزاق سليمان اللوز20092050176طب و جراحة األسنان523
عمر يوسف احمد الشوملي20092050178طب و جراحة األسنان524
احمد كمال عبد هللا محمد 20092050181طب و جراحة األسنان525
عبد الرحمن باسم يونس محمد20092050183طب و جراحة األسنان526
صبا "محمد بشير" طه الھواس20092050187طب و جراحة األسنان527
رنين تيسير بدران 20092050192طب و جراحة األسنان528
روان عرفان دراوشه 20092050193طب و جراحة األسنان529
بتول عايد حمود السميران20092050194طب و جراحة األسنان530



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

نور مضف طاھر الشمري20092050195طب و جراحة األسنان531
يزيد عثمان محمود العجلوني20092050196طب و جراحة األسنان532
محمد أمر ادم أمبروس 20092050197طب و جراحة األسنان533
محمد دنيال خليلي "مد  يونس" "مد دايم 20092050198طب و جراحة األسنان534
محمد األمين محمد رزالي مت يسين 20092050200طب و جراحة األسنان535
ابراھيم عبد الرحمن محمد المنصوري20092050202طب و جراحة األسنان536
فرح معيوف مطرف العنزي20092050204طب و جراحة األسنان537
وان محمد نجيب محمد داؤد كسموني 20092050205طب و جراحة األسنان538
نيفين تيسير نواف نزال20092050206طب و جراحة األسنان539
االء فاضل حبيب علي20092050207طب و جراحة األسنان540
أمينة قاسم محمد الفراج20092050209طب و جراحة األسنان541
االء سمير نصار 20092050211طب و جراحة األسنان542
دعاء خالد حموده 20092050212طب و جراحة األسنان543
عبير موسى خاطر 20092050213طب و جراحة األسنان544
شادي كميل كركبي 20092050216طب و جراحة األسنان545
مرام قاسم كعكوش 20092050217طب و جراحة األسنان546
منار كمال ذباح 20092050218طب و جراحة األسنان547
احمد امير محمد سعيد عتيق20092050219طب و جراحة األسنان548
عمر عبد الكريم فتحي فتحي20092050220طب و جراحة األسنان549
محمد فيصل خطيب 20092050221طب و جراحة األسنان550
رشاد نزار سلوما ابواحمد20092050222طب و جراحة األسنان551
رقية تركي يعقوب الخطيب20092050223طب و جراحة األسنان552
ھديل نزيه خطبا 20092050224طب و جراحة األسنان553
امامه سليمان ابو سويس 20092050225طب و جراحة األسنان554
وعد محمود احمد الحسينات20092050226طب و جراحة األسنان555
االء يوسف ابو شريفة 20092050227طب و جراحة األسنان556
داليا محمد عارف شناق20092050228طب و جراحة األسنان557
اسيل عبدالوھاب عبدالرحمن السميرات20092050229طب و جراحة األسنان558
منى يوسف قسيس 20092050230طب و جراحة األسنان559
سوار مدحت خالد عثمان20092050233طب و جراحة األسنان560
تقى محمد خير حسن الزعبي20092050234طب و جراحة األسنان561
حازم زكريا علي الفريح20092050235طب و جراحة األسنان562
سارة جمال حسن ابديوي20092050236طب و جراحة األسنان563
سري احمد ابو غوش 20092050237طب و جراحة األسنان564
سمير جميل ذيب 20092050238طب و جراحة األسنان565
االء زھدي سلطان 20092050240طب و جراحة األسنان566
ريام جمال قاسم 20092050241طب و جراحة األسنان567
محمد خالد باكير باكير20092050242طب و جراحة األسنان568
االء محمد محمود حسن20092050243طب و جراحة األسنان569
الين محمد محمود مصلح يوسف20092050244طب و جراحة األسنان570
احالم جمال ابو كف 20092050245طب و جراحة األسنان571
عرين نبيل حرزهللا 20092050246طب و جراحة األسنان572
لينا محمد تيھي الفندي20092050247طب و جراحة األسنان573
اسيل محمود بقاعي 20092050248طب و جراحة األسنان574
روجيه نسيم شحادة 20092050249طب و جراحة األسنان575
سامه فخري نواف "الحاج احمد"20092050250طب و جراحة األسنان576
ايالف مھيار عبد العزيز الشريف20092050251طب و جراحة األسنان577
رنين رفعت فرج مزلبط20092050253طب و جراحة األسنان578
اياد خالد مصالحة 20092050254طب و جراحة األسنان579
ھنادي سفيان محمد المصاروه20092050256طب و جراحة األسنان580
سديم مازن نعامنه 20092050258طب و جراحة األسنان581
فاطمة سعود مرزوق الرشيدي20092050260طب و جراحة األسنان582
محمد فھد محمد الطريفي20092050261طب و جراحة األسنان583
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بدر محمد بدر الحيدري20092050262طب و جراحة األسنان584
عدي عامر احمد حوافظه20092050263طب و جراحة األسنان585
حنين يوسف محمد الصمادي20092050264طب و جراحة األسنان586
امجد محمد حسين الصليلي20092050265طب و جراحة األسنان587
سليمان موفق سليمان بشابشه20092050266طب و جراحة األسنان588
صالح علي دبكل العنزي20092050267طب و جراحة األسنان589
محمد مخلد عايد الخميس20092050268طب و جراحة األسنان590
نبيھه زعيم خليد 20092050269طب و جراحة األسنان591
خالد عبد هللا علي الغامدي20092050270طب و جراحة األسنان592
محمد عباس ھبر الشمري20092050271طب و جراحة األسنان593
سيد محمد قتدة سيد جمل 20092050272طب و جراحة األسنان594
سوسن زياد سلطي جويعد20100050001طب و جراحة األسنان595
ميس تحسين رفعت مالول20100050002طب و جراحة األسنان596
جمانه علي محمد الشوابكه20100050004طب و جراحة األسنان597
غيداء ھاني احمد كنعان20100050005طب و جراحة األسنان598
زين مھدي محمد السالمين20100050007طب و جراحة األسنان599
اسراء عاطف عبدالحميد مومني20100050008طب و جراحة األسنان600
وعد نبيل عارف حداد20100050010طب و جراحة األسنان601
معاذ صالح الدين محمد الزعبي20100050011طب و جراحة األسنان602
بشرى اسماعيل محمد عقيالن20100050012طب و جراحة األسنان603
ينال عامر كمال فاخوري20100050014طب و جراحة األسنان604
عبير محمد عيد الرميالت20100050016طب و جراحة األسنان605
غاليه اعمر احمد البطاينه20100050017طب و جراحة األسنان606
انس خالد رحمون الشمري20100050019طب و جراحة األسنان607
عمار احسان محمود الداوديه20100050021طب و جراحة األسنان608
ايمان ناصر محمد ياسر دكيدك20100050022طب و جراحة األسنان609
بيان محمد حسين شطناوي20100050023طب و جراحة األسنان610
معالي أحمد سليم الشرمان20100050027طب و جراحة األسنان611
رغد ماجد شوكت فارس20100050028طب و جراحة األسنان612
عائشه غالب علي محافظه20100050029طب و جراحة األسنان613
دانا محمد محمود القطامين20100050030طب و جراحة األسنان614
روان حميد حسين الشطناوي20100050031طب و جراحة األسنان615
رشا عبدهللا علي الشبول20100050032طب و جراحة األسنان616
ھبه محمد مفلح جراح20100050033طب و جراحة األسنان617
ھيا حسين علي المومني20100050034طب و جراحة األسنان618
سليمان زيد خليل القراله20100050036طب و جراحة األسنان619
رزان خضر لبيب طنوس20100050037طب و جراحة األسنان620
يوسف صادق عبدهللا القيني20100050038طب و جراحة األسنان621
ابراھيم محمد احمد عامر20100050039طب و جراحة األسنان622
ازال مسعود سعيد عمشوش20100050040طب و جراحة األسنان623
احمد حسين صالح سالم20100050041طب و جراحة األسنان624
جھاد علي عبد القادر العماري20100050042طب و جراحة األسنان625
والء احمد حماده 20100050043طب و جراحة األسنان626
ريم يحيى عبدالرحمن القواسمي20100050044طب و جراحة األسنان627
ميس سامي عبد المجيد عبد الخضر20100050045طب و جراحة األسنان628
نور نايف اسماعيل الھزايمه20100050048طب و جراحة األسنان629
ضرغام قاسم عبدالرحمن الدويري20100050049طب و جراحة األسنان630
سناء شامان ارشيد الفواعره20100050050طب و جراحة األسنان631
ھبه رعد محمد رماضنه20100050051طب و جراحة األسنان632
رمز ھيثم حنا الربضي20100050052طب و جراحة األسنان633
تسنيم خليل محمد حمدان20100050053طب و جراحة األسنان634
اصيل سامح حسين غوانمه20100050054طب و جراحة األسنان635
ايمان عبدالغفار صادق ابوسالمه20100050055طب و جراحة األسنان636
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تامر مصطفى عبدهللا القضاة20100050056طب و جراحة األسنان637
ارام منير يوسف عضيبات20100050057طب و جراحة األسنان638
أمنه حسن شيخ حسن عبده20100050058طب و جراحة األسنان639
احمد محمد عبد الحفيظ حسان20100050059طب و جراحة األسنان640
نور عبد الكريم حمزه الكعبي20100050060طب و جراحة األسنان641
االء امجد احمد عرايضه20100050061طب و جراحة األسنان642
احمد ابراھيم  احمد الصالح20102050001طب و جراحة األسنان643
محمد فالح صالح السني20102050002طب و جراحة األسنان644
ستيفاني وائل الياس نعواس20102050003طب و جراحة األسنان645
فراس حسان ابو طوق 20102050004طب و جراحة األسنان646
الجوھره غسان احمد الرحمون20102050005طب و جراحة األسنان647
حمد حسن حمد السويدان20102050007طب و جراحة األسنان648
احمد عبد العزيز خلف كرم20102050008طب و جراحة األسنان649
فاطمه احمد صالح بو غيس20102050009طب و جراحة األسنان650
اسراء خالد حسن حالوه20102050010طب و جراحة األسنان651
اشجان علي عليان الرشيدي20102050011طب و جراحة األسنان652
مريم نبيل صالح المنصور20102050012طب و جراحة األسنان653
غازي فائز فيصل الشريف20102050014طب و جراحة األسنان654
فارس زھير حسن العمري20102050016طب و جراحة األسنان655
عبدهللا سعيد عبدهللا القحطاني20102050017طب و جراحة األسنان656
علي يحيى احمد المالكي20102050018طب و جراحة األسنان657
محمد عبدهللا سعد العصيمي20102050019طب و جراحة األسنان658
عبدالھادي عبداالله صقار السبيعي العنزي20102050020طب و جراحة األسنان659
عبدالرحمن صالح عبدالرحمن البدراني20102050021طب و جراحة األسنان660
يزيد عبداللطيف حميد الفدعاني العنزي20102050022طب و جراحة األسنان661
فيصل محمد فاتل الظالم الشراري20102050024طب و جراحة األسنان662
مصطفى عادل حرحوش المفرجي20102050025طب و جراحة األسنان663
حنين محمود علي البلوي20102050026طب و جراحة األسنان664
امل محمود موسى النجار20102050029طب و جراحة األسنان665
فاطمه فيصل عبدهللا مرھون20102050030طب و جراحة األسنان666
ھيثم ناصر غازي عويس20102050032طب و جراحة األسنان667
خالد زياد حامد مرتجى20102050033طب و جراحة األسنان668
مالك علي موسى ابو عاقوله20102050034طب و جراحة األسنان669
لبيبه محمد أحمد المظلوم20102050035طب و جراحة األسنان670
محمد فايق حسين الور20102050036طب و جراحة األسنان671
سندس مجدي عبد الرحمن حربيه20102050038طب و جراحة األسنان672
رھف حسن محمد ابراھيم20102050039طب و جراحة األسنان673
مصطفى عادل طه نايل20102050041طب و جراحة األسنان674
داليا احمد يونس مشھدي20102050044طب و جراحة األسنان675
ايمان خالد محمد سعيد20102050046طب و جراحة األسنان676
عبد هللا باسم يونس سليم20102050048طب و جراحة األسنان677
مصطفى نزار عبد العال النعيمي20102050050طب و جراحة األسنان678
ھال سعيد يوسف الويسي20102050051طب و جراحة األسنان679
بيان مازن احمد الرشيد20102050052طب و جراحة األسنان680
سھام معزوز محمد الدعباس20102050053طب و جراحة األسنان681
نرمين خالد علي غنام20102050054طب و جراحة األسنان682
خنساء صبيح حسين الشيباني20102050055طب و جراحة األسنان683
ينال ضياء محمود الظاھر20102050056طب و جراحة األسنان684
نغم أيمن أسماعيل رابي20102050057طب و جراحة األسنان685
براء عبدهللا خادم السروجي20102050059طب و جراحة األسنان686
عمرو طالب جميل سعيد20102050060طب و جراحة األسنان687
احمد عالء طالب برجس20102050064طب و جراحة األسنان688
زكريا عبد الرزاق احمد محمد20102050070طب و جراحة األسنان689
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انس زاھي فھمي ابو غزاله20102050071طب و جراحة األسنان690
وئام محمد عبدالحافظ الرحامنه20102050072طب و جراحة األسنان691
عبد الكريم عاطف عبد الكريم الحاج ابراھيم20102050073طب و جراحة األسنان692
فاطمه السيد جعفر حسين علوي ناصر20102050074طب و جراحة األسنان693
فاطمه عبداالمير خليل ابراھيم عبادة20102050075طب و جراحة األسنان694
امل عبداالمير عبدهللا سلمان محمد20102050076طب و جراحة األسنان695
مجيد جاسم عبدالمھدي كاظم20102050077طب و جراحة األسنان696
زھراء جمعه احمد االسود20102050079طب و جراحة األسنان697
كلثم يوسف راشد العامر20102050081طب و جراحة األسنان698
لطيفه احمد محمد مبارك20102050082طب و جراحة األسنان699
ھاشم حسن محمد غزو20102050083طب و جراحة األسنان700
رنا احمد نايف العتوم20102050084طب و جراحة األسنان701
رحاب زكريا حسن سبيل20102050085طب و جراحة األسنان702
حوراء مكي علي ھالل20102050087طب و جراحة األسنان703
مؤنس سميح الياس ابورحمون20102050088طب و جراحة األسنان704
دينا فائق بھيج عبد الھادي20102050089طب و جراحة األسنان705
اماني غسان احمد الرحمون20102050091طب و جراحة األسنان706
نھى محمد ضياء غزال20102050092طب و جراحة األسنان707
جاد ابراھيم محمود البني20102050093طب و جراحة األسنان708
ھبه رائد ابراھيم الجابري20102050094طب و جراحة األسنان709
نور جمال ميشيل حجازين20102050095طب و جراحة األسنان710
سندس محمد عبدهللا ابو زيد20102050097طب و جراحة األسنان711
ندى يوسف محمد ذياب20102050099طب و جراحة األسنان712
ساره فاروق عبد العزيز احمد20102050100طب و جراحة األسنان713
ھال فراس محمد خصاونه20102050101طب و جراحة األسنان714
سجى عاطف محمد عضيبات20102050102طب و جراحة األسنان715
فرح حسين ابراھيم سالم20102050103طب و جراحة األسنان716
احمد يوسف نظير المحتسب20102050104طب و جراحة األسنان717
ھبة ماجد صبري ابوجمعة20102050105طب و جراحة األسنان718
نزار سليمان ابراھيم عويس20102050106طب و جراحة األسنان719
اسماء فاروق المواس 20102050107طب و جراحة األسنان720
محمد مالك محمد حسان20102050108طب و جراحة األسنان721
مريم عبدالجبار محمد صالح20102050109طب و جراحة األسنان722
ھديل محمود اسماعيل سمرين20102050112طب و جراحة األسنان723
محمد مجاھد عبد القادر عبد الجليل عقاد20102050114طب و جراحة األسنان724
ايمان سامي احمد نوح20102050116طب و جراحة األسنان725
سمية امال يحيى العوفي20102050117طب و جراحة األسنان726
عالء محمود جبرين مھاني20102050118طب و جراحة األسنان727
ھبه عالء الدين محمد طالب دعاس20102050120طب و جراحة األسنان728
اريج رائد محمود الحلواني20102050121طب و جراحة األسنان729
روبي عدنان سالمه الداود20102050122طب و جراحة األسنان730
بشار فارس بھنام تبوني20102050123طب و جراحة األسنان731
ايات علي صباح الجدوع20102050124طب و جراحة األسنان732
راية جمال مصطفى داود20102050125طب و جراحة األسنان733
اسماء علي خليف غانم العنزي20102050126طب و جراحة األسنان734
براءة أحمد عبد الكريم السالمات20102050127طب و جراحة األسنان735
لمى جمال محمد عاشور20102050128طب و جراحة األسنان736
عبير محمد نجيب ديراوي20102050132طب و جراحة األسنان737
محمد جمال خضر عويسات20102050135طب و جراحة األسنان738
محمد امير الدين ھادي  عبد هللا مودا 20102050143طب و جراحة األسنان739
عمل شافيق دالل علي 20102050144طب و جراحة األسنان740
امر ظريف احمد مرزوكي اسماعيل  20102050145طب و جراحة األسنان741
عمار عكيفي عثمان شيء يعقوب  20102050146طب و جراحة األسنان742
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محمد امين الحذير عبد الرزاق عبد العزيز  20102050148طب و جراحة األسنان743
محمد نور ازھام خير الدين قمر الدين 20102050149طب و جراحة األسنان744
محمد حذيفه جوسف عبد هللا 20102050150طب و جراحة األسنان745
محمد صفوان سحر سعد 20102050151طب و جراحة األسنان746
نور االميرا رسول اسماعيل 20102050152طب و جراحة األسنان747
نور االفيقه بھرين ابو بكر 20102050153طب و جراحة األسنان748
وحيده ازوى مزالن محمد نور  20102050154طب و جراحة األسنان749
نور حبيبه عبد الدوروه شمس الدين  20102050155طب و جراحة األسنان750
نور العتيقه محمد راوي محمد غوث 20102050156طب و جراحة األسنان751
نور عزتي عبد الرحيم جليل  20102050157طب و جراحة األسنان752
نورول رزليانا محمد رزاني عثمان  20102050158طب و جراحة األسنان753
عائشه ھانم محمد سمان محمد رملي  20102050159طب و جراحة األسنان754
نضيره محمد طيب حاج احمد 20102050160طب و جراحة األسنان755
نور عين فائزه روسالن مت جوري  20102050161طب و جراحة األسنان756
نور منيره عبد العزيز حاج من  20102050162طب و جراحة األسنان757
اريشاه نور فاطين ابراھيم عثمان  20102050163طب و جراحة األسنان758
نور عيدا سزالي صالح  20102050164طب و جراحة األسنان759
مھمين نور عاقله محمد حاج طيب 20102050165طب و جراحة األسنان760
ناديا نبيال حمزه فنسوري حسن 20102050166طب و جراحة األسنان761
نور عائشه محمد زمشاري حاج عبد الرحمن 20102050167طب و جراحة األسنان762
عيمي ظافره سيف البحري عبد الغني 20102050168طب و جراحة األسنان763
نور فائزه جوھري دين 20102050169طب و جراحة األسنان764
انجكو حسنى منيرة انجكو حسان الشاري  20102050170طب و جراحة األسنان765
حبيبه جمال الدين محمد حنيفا 20102050171طب و جراحة األسنان766
نور فضيله محمد ابو بكر 20102050172طب و جراحة األسنان767
سيتي نور بايا مصطفى يحيى 20102050173طب و جراحة األسنان768
نور ايموني اسماعيل يوسف 20102050174طب و جراحة األسنان769
ربيعه االدويه زماوري حاج محمد يونس 20102050175طب و جراحة األسنان770
نبيھه مختار عبد الرحمن 20102050176طب و جراحة األسنان771
نور ناجيه شعاري شين 20102050177طب و جراحة األسنان772
فطيمه زھره احمد دانوري احمد 20102050178طب و جراحة األسنان773
نور شھداء ذو الكفل محمد نور 20102050179طب و جراحة األسنان774
عقيله امير الدين احمد  20102050180طب و جراحة األسنان775
فرح نظيره عبد المجيد محمد عيسى  20102050181طب و جراحة األسنان776
سيتي اميرا احمد درديري حاج انوار  20102050182طب و جراحة األسنان777
ھيزون رملي اونج بيدين  20102050183طب و جراحة األسنان778
حنيس اميره حنيف حسين  20102050184طب و جراحة األسنان779
نور ازيان عمر عبد الرحمن  20102050185طب و جراحة األسنان780
سيتي نظيره احمد حاج زكريا  20102050186طب و جراحة األسنان781
اميره العكاشه امير الدين خواجا كمال الدين 20102050187طب و جراحة األسنان782
نورول عزياني اشعري محمد صالح  20102050188طب و جراحة األسنان783
بشرى سعيد محمد ازاني حسان  20102050189طب و جراحة األسنان784
نورول ناديا شذواني رملي احمد  20102050190طب و جراحة األسنان785
زحال شوي محمد ياسين محمد نور  20102050191طب و جراحة األسنان786
نورول عديال مت ديت اسماعيل  20102050192طب و جراحة األسنان787
عينا اماليا جميل النصير سعاد  20102050194طب و جراحة األسنان788
نور اسمالينا اسحاق الوي  20102050195طب و جراحة األسنان789
سيتي نديا محمد غزلي ادريس  20102050196طب و جراحة األسنان790
نور عقليلي محمد نظري ساھد  20102050197طب و جراحة األسنان791
تسنيم محمد نظام جمال الدين  20102050198طب و جراحة األسنان792
نور عزتي ادريس طيب  20102050199طب و جراحة األسنان793
اسماعيل بزلي محمد زارير عبد الرحمن  20102050200طب و جراحة األسنان794
محمد فائز حسن عبد الغني  20102050201طب و جراحة األسنان795
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محمد زھران عبد الرزاق داود  20102050202طب و جراحة األسنان796
محمد إكمال عبد الحكيم جعفر  20102050203طب و جراحة األسنان797
محمد فؤاد عبد الرحيم احمد  20102050204طب و جراحة األسنان798
محمد سھيدي جيء اندوت عزيز  20102050205طب و جراحة األسنان799
احمد شادي ذو الكفل داود  20102050206طب و جراحة األسنان800
عبد الرحمن زياد طارق الدوري20102050209طب و جراحة األسنان801
طه ناجي عبد هللا العباد20102050211طب و جراحة األسنان802
طارق عبد هللا عبد القادر الربابعه20102050213طب و جراحة األسنان803
زينب جعفر احمد ال غزوي20102050214طب و جراحة األسنان804
محمد احمد محمد العبد الرزاق20102050215طب و جراحة األسنان805
االء كرم علي جرخي20102050216طب و جراحة األسنان806
عدي منصور محمد نعمان20102050218طب و جراحة األسنان807
ايه محمد صبحي الشحرورى20102050219طب و جراحة األسنان808
رزان عوني محمد الشويكي20102050220طب و جراحة األسنان809
لؤي نادر عبد المطلب الكببجي20102050221طب و جراحة األسنان810
يحيى زياد علي العمري20102050222طب و جراحة األسنان811
اثير عادل عبدهللا عودات20102050224طب و جراحة األسنان812
غدير نضال يوسف ملكاوي20102050225طب و جراحة األسنان813
ايه مروان عبد اللطيف ريحان20102050226طب و جراحة األسنان814
ميس نواف مصاروة 20102050227طب و جراحة األسنان815
كوثر رضي خليل ابراھيم احمد20102050228طب و جراحة األسنان816
ماھر منير محمد خطيب20102050230طب و جراحة األسنان817
ھناء محمد حسين العجور20102050231طب و جراحة األسنان818
احمد اكرم لطفي العبيد20102050232طب و جراحة األسنان819
مروه ابراھيم محمد الحاللمه20102050233طب و جراحة األسنان820
نيفين وسيم عراقي 20102050234طب و جراحة األسنان821
عبير فضيل ابو سبيه 20102050235طب و جراحة األسنان822
احمد علي سلمان احمد20102050236طب و جراحة األسنان823
مريم عبد الحميد حسن ال ھارون20102050237طب و جراحة األسنان824
يزن عماد سالم ابو رمان20102050240طب و جراحة األسنان825
رنا محمود ابراھيم زحالقه20102050241طب و جراحة األسنان826
عال طلعت فيصل ابو داھش20102050242طب و جراحة األسنان827
اسيل محمود محمد اللوزي20102050243طب و جراحة األسنان828
احمد فوزي محمد خالد عبده20102050244طب و جراحة األسنان829
شادي نخله سعيد دكور20102050245طب و جراحة األسنان830
امل عمر عبدالعزيز الشوفيين20102050248طب و جراحة األسنان831
محمد خالد عبدالسالم االعرج20102050250طب و جراحة األسنان832
انصاف غسان عدنان صفوري20102050252طب و جراحة األسنان833
غدير محمد علي الحاج عفانه20102050254طب و جراحة األسنان834
ماريا محمد توفيق محمود جبارين20102050257طب و جراحة األسنان835
شھد عزام اديب عبد الرحمن20102050258طب و جراحة األسنان836
عبدالعزيز فھد سعيد حمد الشھراني20102050259طب و جراحة األسنان837
باسل الياس صبحي عزام20102050260طب و جراحة األسنان838
ھال مصدق صالح  الخطيب20102050263طب و جراحة األسنان839
مي نافز سليمان السوطرى20102050264طب و جراحة األسنان840
ميناس رومل سعيد صالح20102050265طب و جراحة األسنان841
فرح مروان ممدوح الموال20102050266طب و جراحة األسنان842
زينه جمال عبد الفتاح حماد20102050268طب و جراحة األسنان843
يزن عزام حسني االشھب20102050270طب و جراحة األسنان844
جورجينا سعيد رزق 20102050271طب و جراحة األسنان845
يارا جالل اشقر 20102050272طب و جراحة األسنان846
بيان فاروق فارس 20102050273طب و جراحة األسنان847
روزين يوسف قاسم 20102050274طب و جراحة األسنان848
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منال احمد حجازي 20102050275طب و جراحة األسنان849
سوزان رحيب المنصور 20102050276طب و جراحة األسنان850
جيانا محمود موسى 20102050277طب و جراحة األسنان851
بشرى مازن كامل الحدادين20102050278طب و جراحة األسنان852
جوانا جرجور غزال 20102050279طب و جراحة األسنان853
يوسف يزيد عواد 20102050280طب و جراحة األسنان854
انغام احمد ابو غليون 20102050281طب و جراحة األسنان855
روضه عبد القادر نجار 20102050282طب و جراحة األسنان856
روجيه جمال منصور 20102050284طب و جراحة األسنان857
نھاد احمد بشارة 20102050285طب و جراحة األسنان858
مؤمن جمال قشوع 20102050286طب و جراحة األسنان859
منى سيمون عبيد 20102050287طب و جراحة األسنان860
يوسف جورج عيسى 20102050288طب و جراحة األسنان861
امال الياس سليمان 20102050289طب و جراحة األسنان862
حلوة مجيد عساقلة 20102050290طب و جراحة األسنان863
مرام محمد حماد سعيد20102050291طب و جراحة األسنان864
روان رياض عناية 20102050292طب و جراحة األسنان865
حسام عدنان عدوي 20102050293طب و جراحة األسنان866
راني جمال مطر 20102050296طب و جراحة األسنان867
يوسف حنا جوزيف نصراوي20102050297طب و جراحة األسنان868
سمر ذياب شالعطة 20102050298طب و جراحة األسنان869
سالم احمد عزام البطاينه20102050299طب و جراحة األسنان870
عماد حمزه ياسين 20102050300طب و جراحة األسنان871
اساور نضال عبد الكاظم 20102050303طب و جراحة األسنان872
غدي مجدي محمد خميس السيد20102050304طب و جراحة األسنان873
ھبة صالح محمد ردايده20102050305طب و جراحة األسنان874
منار ميخائيل ابو شقارة 20102050306طب و جراحة األسنان875
وليد خالد عطا حنون20102050307طب و جراحة األسنان876
مرام احمد محمد سليمان20102050308طب و جراحة األسنان877
سيف الدين خالد تيسير الشرايرى20102050309طب و جراحة األسنان878
محمود لطفي صبح 20102050310طب و جراحة األسنان879
آالء حافظ مصلح عدس20102050311طب و جراحة األسنان880
ساره مصطفى ابراھيم الشاعر20102050313طب و جراحة األسنان881
مرام  عثمان جمھور 20102050315طب و جراحة األسنان882
دياله سھيل حنوت 20102050316طب و جراحة األسنان883
روال عبد الھادي راغب خصيب20102050317طب و جراحة األسنان884
ريم جمال محمد ابو عجينه20102050319طب و جراحة األسنان885
اميمه موسى علي ابوالعناز20102050320طب و جراحة األسنان886
رناد زياد احمد المبيضين20102050321طب و جراحة األسنان887
عبد العزيز فھد خميس الشراري20102050322طب و جراحة األسنان888
محمود عبد المجيد محمد عمرو الكبير20102050323طب و جراحة األسنان889
اسيل خالد طه مال هللا20102050324طب و جراحة األسنان890
النا حنا سعيد العواد20108050001طب و جراحة األسنان891
اريج قاسم عطيه كليب20110050001طب و جراحة األسنان892
محمود محمد بشير النوافله20110050002طب و جراحة األسنان893
اسيل عوني عبدهللا أبوسريه20110050003طب و جراحة األسنان894
لينا يوسف محمد الحوراني20110050004طب و جراحة األسنان895
ريما سليمان سلمان الحجاج20110050005طب و جراحة األسنان896
اسيل حسام حسين نقرش20110050006طب و جراحة األسنان897
ھديل احمد سليمان الكعابنه20110050007طب و جراحة األسنان898
مريم موسى مصباح مصطفى20110050008طب و جراحة األسنان899
كرمل يوسف محمد عبدالكريم20110050009طب و جراحة األسنان900
نزار محمد خالد العجلوني20110050011طب و جراحة األسنان901
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سلسبيل محمود شحاده الزارع20110050012طب و جراحة األسنان902
ھاله حسن موسى عبدالقادر20110050014طب و جراحة األسنان903
بيان صالح عبدالصمد الخمايسه20110050016طب و جراحة األسنان904
محمد جمال رشيد عبدالحليم20110050017طب و جراحة األسنان905
حنان عبدالحافظ صالح ذياب20110050018طب و جراحة األسنان906
رواء حسام ابراھيم ارشيد20110050019طب و جراحة األسنان907
ميس محمد نجيب عبدهللا الصرايره20110050022طب و جراحة األسنان908
رابعه تركي عبدهللا الشرع20110050023طب و جراحة األسنان909
دعاء عدنان سليمان الشطناوي20110050024طب و جراحة األسنان910
لينا حسن محمد السرخي20110050025طب و جراحة األسنان911
سامر احمد عبدالسالم القعاقعه20110050026طب و جراحة األسنان912
حسان ابراھيم حسن شلبايه20110050027طب و جراحة األسنان913
داليا عاكف حمدى زيتون20110050031طب و جراحة األسنان914
مي فالح فرحان العوايدة20110050033طب و جراحة األسنان915
كارمن بسام صالح القضماني الداغستاني20110050034طب و جراحة األسنان916
وعد عبدربه جمعه الجمال20110050035طب و جراحة األسنان917
مروه فرعون فالح خليل20110050036طب و جراحة األسنان918
صخر حسين محمد الشريده20110050037طب و جراحة األسنان919
اسيل عبداللطيف محمد أبومزروع20110050038طب و جراحة األسنان920
روضه زياد محمد الزرعيني20110050039طب و جراحة األسنان921
رفاد نايف ياسين الدويري20110050040طب و جراحة األسنان922
عدي محمد احمد الرفوع20110050041طب و جراحة األسنان923
ھال ھاني أحمد أبو قديس20110050042طب و جراحة األسنان924
تھاني محمد سرور المومني20110050043طب و جراحة األسنان925
بدر غالب عبدهللا اكباريه20110050044طب و جراحة األسنان926
ساره ماھر حلمي الساليمه20110050045طب و جراحة األسنان927
اسالم حسن خضير النجادات20110050046طب و جراحة األسنان928
دانيه محمد عيد ارشيد أبوسالم20110050051طب و جراحة األسنان929
بشار يحيى عبدهللا القضاه20110050052طب و جراحة األسنان930
مرح عواد محمود الجريري20110050053طب و جراحة األسنان931
مي احمد راضي أبومطاوع20110050054طب و جراحة األسنان932
ليث محمد خير أحمد أبوقديس20110050058طب و جراحة األسنان933
مجد محمد شريف نايف خشاشنه20110050059طب و جراحة األسنان934
براء عبدهللا احمد الشرمان20110050060طب و جراحة األسنان935
لجين محمود عيسى بني عيسى20110050062طب و جراحة األسنان936
يارا مازن احمد البازيان20110050063طب و جراحة األسنان937
عائشه فوزي ابراھيم عليان20110050064طب و جراحة األسنان938
لين صبحي ابراھيم شرقاوي20110050065طب و جراحة األسنان939
محمد خليل ابراھيم الصغير20110050066طب و جراحة األسنان940
مصطفى طالب شغاتي شغاتي20110050067طب و جراحة األسنان941
رغد نايف محمد روابده20110050068طب و جراحة األسنان942
بيان يحيى ربحي طھبوب20110050070طب و جراحة األسنان943
ديمة محمد علي ابنيان20110050071طب و جراحة األسنان944
غرام عدنان سعد الزعبي20110050072طب و جراحة األسنان945
دانيا وائل احمد الصمادي20110050073طب و جراحة األسنان946
ساره ماجد ابراھيم النمري20110050074طب و جراحة األسنان947
سالم ناصر منصور ضباب20110050076طب و جراحة األسنان948
صابر قايد حزام الشرجبي20110050077طب و جراحة األسنان949
مروان عبد الجليل ابكر القديمي20110050078طب و جراحة األسنان950
فاطمه علي خلقي عدنان الشرايري20110050080طب و جراحة األسنان951
محمد احمد علي القضاة20110050081طب و جراحة األسنان952
يسر نبيل ابراھيم ناصيف20110050082طب و جراحة األسنان953
شادي ھايل كامل الشناق20110050083طب و جراحة األسنان954
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افاق مضر ربيع الحسن20110050084طب و جراحة األسنان955
اماندا بسام صفوري 20110050085طب و جراحة األسنان956
حذيفه يوسف علي الذياب20110050086طب و جراحة األسنان957
آالء رزق عقلة الشرمان20110050087طب و جراحة األسنان958
ھبه زھير محمد العزام20110050088طب و جراحة األسنان959
والء عليان حمود الحماد20110050089طب و جراحة األسنان960
سند علي سامي الحالق20110050090طب و جراحة األسنان961
حال عبدهللا علي الجالبنه20110050091طب و جراحة األسنان962
دانه احمد عمر الشبول20110050092طب و جراحة األسنان963
دانة حسين محمد الذيابات20110050093طب و جراحة األسنان964
احمد محمد امين الخزاعله20110050094طب و جراحة األسنان965
عبير امجد ضيف هللا خصاونه20110050095طب و جراحة األسنان966
سناء خليل احمد الھزايمه20110050096طب و جراحة األسنان967
بكر عثمان رمضان أبوراشد20110050097طب و جراحة األسنان968
ايھاب نبيل صالح الوقفي20110050098طب و جراحة األسنان969
ھيثم احمد عقيل بني بكار20110050099طب و جراحة األسنان970
فاطمة نائل محمد الخطيب20110050100طب و جراحة األسنان971
عبد الرحمن فھمي عبد الناصر ناصر20110050101طب و جراحة األسنان972
خالد احمد محمد عقيل20110050102طب و جراحة األسنان973
علي احمد حسن النعيمات20110050103طب و جراحة األسنان974
عبير عبد الرحمن حسن عواد20110050104طب و جراحة األسنان975
االء ايمن عدنان البرديني20110050105طب و جراحة األسنان976
ايوب محمود محمد البشيش20110050106طب و جراحة األسنان977
بالل حسن عبد هللا العقرباوي20110050107طب و جراحة األسنان978
اسراء راضي ذياب الشربيني20110050108طب و جراحة األسنان979
عبد هللا عصام محمود عبد20110050109طب و جراحة األسنان980
حسام مثقال محمد رواشده20110050110طب و جراحة األسنان981
صھيب ناصر عقله احمد20110050112طب و جراحة األسنان982
ابراھيم اديب ابراھيم حسان20110050113طب و جراحة األسنان983
احمد وليد خالد الخطيب20110050114طب و جراحة األسنان984
سھيل ابراھيم سھيل حجازي20110050115طب و جراحة األسنان985
ايمن نواف ربحي حمدان20110050117طب و جراحة األسنان986
وسن مازن عطية هللا الرواشده20110050118طب و جراحة األسنان987
يوسف عبد هللا محمد الخصاونه20110050119طب و جراحة األسنان988
حواء ابراھيم طاھر ريراش20110050120طب و جراحة األسنان989
ياسمين خالد محمد عبد هللا20110050121طب و جراحة األسنان990
سارة محمد محمود ابو ھاني20110050122طب و جراحة األسنان991
مجد حسن محمد حوامده20110050123طب و جراحة األسنان992
رامي احمد عبد الكريم الدغيم20110050124طب و جراحة األسنان993
احمد محمود عبد الرحيم الحراحشة20110050125طب و جراحة األسنان994
طارق احمد محمد العبد الرزاق20110050127طب و جراحة األسنان995
لينا احمد سليمان الكوفحي20110050129طب و جراحة األسنان996
ساره نصر بديع بطاينه20110050130طب و جراحة األسنان997
ميس محمد محمود الزبون20110050131طب و جراحة األسنان998
عبدهللا محمد ناصر البدارين20110050132طب و جراحة األسنان999

سناء احمد رشيدي 20110050133طب و جراحة األسنان1000
صالح محمد عوده الشرفات20110050134طب و جراحة األسنان1001
بشير محمد عبدالرحمن طوالبه20110050135طب و جراحة األسنان1002
غانم انور غانم صقر الغانم20112050001طب و جراحة األسنان1003
حال االسود معيجل العنزي20112050002طب و جراحة األسنان1004
محمد مھدي ناصر الشرمان20112050003طب و جراحة األسنان1005
سلمى سعد محمد القحطاني20112050007طب و جراحة األسنان1006
الوليد خالد سليم البلوي20112050008طب و جراحة األسنان1007
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نواف صالح سالم الزھراني20112050009طب و جراحة األسنان1008
احمد دحام فزاع نويران20112050010طب و جراحة األسنان1009
ريم عبدهللا اسماعيل اسماعيل20112050012طب و جراحة األسنان1010
شيرين عماد يوسف عودة خضر20112050013طب و جراحة األسنان1011
أماني زكريا علي الفريح20112050014طب و جراحة األسنان1012
محمد جمال احمد صالح20112050015طب و جراحة األسنان1013
االء عدنان عبدالرحمن قباجه20112050016طب و جراحة األسنان1014
نورا ناصر محمد الرشيدي20112050017طب و جراحة األسنان1015
مناير فالح ثالب الخرازه20112050018طب و جراحة األسنان1016
معتز أمجد عبدالعزيز شبانة20112050020طب و جراحة األسنان1017
االء موفق عبدالحفيظ ابوزيد20112050021طب و جراحة األسنان1018
مجدي حاتم لطفي ابو طريف20112050022طب و جراحة األسنان1019
ايه وليد محمد الزريقات20112050023طب و جراحة األسنان1020
حنين حسين عبد الغفور الحراحشه20112050024طب و جراحة األسنان1021
أسماء مھدي رمضان صالح20112050027طب و جراحة األسنان1022
صفوان جمال نايف المساعده20112050028طب و جراحة األسنان1023
ايمان كمال محمد عزالدين20112050030طب و جراحة األسنان1024
راوند مروان عزت اديب ابو ناموس20112050031طب و جراحة األسنان1025
مھند حسن علي الحاج علي20112050032طب و جراحة األسنان1026
عمر نسيب محي الدين رجوب20112050033طب و جراحة األسنان1027
اكرم خلدون اكرم الطواشي20112050034طب و جراحة األسنان1028
عبدهللا عبدالصمد حاجي محمد20112050035طب و جراحة األسنان1029
محمد عبد هللا غانم الجبيلي20112050036طب و جراحة األسنان1030
ابراھيم صالح حمد آل شويل القحطاني20112050037طب و جراحة األسنان1031
طارق عامر عبدالرزاق القدور20112050039طب و جراحة األسنان1032
فاطمة عبدالجليل يعقوب يوسف علي20112050040طب و جراحة األسنان1033
ھيا مالك محمد حسان20112050041طب و جراحة األسنان1034
ھبة عبد العزيز فھد العتيبي20112050042طب و جراحة األسنان1035
خالد أسامه عبد الرحيم عمر20112050043طب و جراحة األسنان1036
خليل محمد فيضي ياسين السقا20112050045طب و جراحة األسنان1037
محمد حسام مرھف راتب الدروبي20112050046طب و جراحة األسنان1038
سارة موفق المؤيد  العظم 20112050048طب و جراحة األسنان1039
انس محمد علي الصفدي20112050049طب و جراحة األسنان1040
تارا احمد عبد االمير عبد االمير20112050052طب و جراحة األسنان1041
يحيى محمد باسل قنبر 20112050053طب و جراحة األسنان1042
ضحى عبد الرؤوف عبد الحليم قاروني20112050056طب و جراحة األسنان1043
دانه عايد عبد الرحمن ابو شويمه20112050058طب و جراحة األسنان1044
مروان يوسف عبدهللا قرقز20112050059طب و جراحة األسنان1045
احمد نور الدين خضر درباس20112050060طب و جراحة األسنان1046
عبد الھادي ابراھيم محمد دعدوع20112050063طب و جراحة األسنان1047
غالب عادل غالب حداد20112050065طب و جراحة األسنان1048
ايناس محمود محمد الطرده20112050067طب و جراحة األسنان1049
وسام فايز عليان الدالبيح20112050068طب و جراحة األسنان1050
ايه عبدالقادر فندي العبدهللا20112050069طب و جراحة األسنان1051
أبي معن أحمد الخن20112050070طب و جراحة األسنان1052
نجوان فوزي عبد اللطيف الدوخي20112050071طب و جراحة األسنان1053
خالد عبد الرحمن سعد الغامدي20112050072طب و جراحة األسنان1054
سعود عدنان يوسف خليل20112050073طب و جراحة األسنان1055
حسن علي حسن الشرقاوي20112050074طب و جراحة األسنان1056
بيان فؤاد رضى ال خليتيت20112050075طب و جراحة األسنان1057
محمد احمد ثامر المسعود20112050077طب و جراحة األسنان1058
روال الشواف  20112050078طب و جراحة األسنان1059
محمد جواد نورالدين الھدمي20112050079طب و جراحة األسنان1060
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سندس عبد العزيز ابراھيم العطار20112050080طب و جراحة األسنان1061
عبد العزيز خالد عبد العزيز الشيخ علي20112050081طب و جراحة األسنان1062
ھدايه محمد سعيد علقم20112050082طب و جراحة األسنان1063
براءه نبيل محمد الغريب20112050083طب و جراحة األسنان1064
حوراء فؤاد علي غلوم20112050084طب و جراحة األسنان1065
اسيل ضافي سلطان الطعاني20112050085طب و جراحة األسنان1066
شيماء عامر خالد الشيخ علي20112050086طب و جراحة األسنان1067
محمد عبدهللا محمد السريعي20112050088طب و جراحة األسنان1068
ثامر مفضي سلمان الشراري20112050093طب و جراحة األسنان1069
ممدوح زيدان مدان الشراري20112050094طب و جراحة األسنان1070
مجدولين ياسين يوسف بحور20112050095طب و جراحة األسنان1071
رند عمر يوسف ردايده20112050096طب و جراحة األسنان1072
خزاما سرحان حسن الوديان20112050097طب و جراحة األسنان1073
ھبه محمد رضوان التميمي20112050098طب و جراحة األسنان1074
طارق محمد سالم بني ملحم20112050100طب و جراحة األسنان1075
بدر احمد شطي العنزي20112050101طب و جراحة األسنان1076
ھديل عماد محمد عزام20112050104طب و جراحة األسنان1077
محمد قناص الذرو السالمي العنزي20112050105طب و جراحة األسنان1078
ناصر صقر غازي الجرير العنزي20112050106طب و جراحة األسنان1079
سيف حسن مرشد العبدلي العنزي20112050107طب و جراحة األسنان1080
فاطمه جميل عبدالجبار منصور العصفور20112050108طب و جراحة األسنان1081
والء عبد الصمد سعيد الغربال20112050109طب و جراحة األسنان1082
محمد فخري زيل اكرام  بن جليلودين20112050110طب و جراحة األسنان1083
نور زاھين بنت نوريشم بن سليمان20112050111طب و جراحة األسنان1084
نور الفاطن فرحانا   بنت كمارجان بن مامات20112050112طب و جراحة األسنان1085
نورول ليانا  بنت رشيد بن عثمان20112050113طب و جراحة األسنان1086
اديبه  بنت محمد شھر الدين 20112050115طب و جراحة األسنان1087
نور ھدايه   بنت شمس البحرين20112050116طب و جراحة األسنان1088
فاطن اميرة  بنت عمر 20112050118طب و جراحة األسنان1089
اليا ايفا  بنت يوسف عثمان 20112050119طب و جراحة األسنان1090
محمد حاتيم بن محمد مارواي بن سالمة20112050120طب و جراحة األسنان1091
امير حمزة  بن خير االزھار بن احمد ناتل20112050121طب و جراحة األسنان1092
نور اميرا فتحيه  بنت جيك عثمان بن قاسم20112050122طب و جراحة األسنان1093
نادا نضيره  بنت عبد الطالب بن محمد يوسف20112050123طب و جراحة األسنان1094
محمد شفيق  عبد الرزاق بن واھب20112050124طب و جراحة األسنان1095
فرح ايمان بنت احمد نورول عزم بن مد زين20112050127طب و جراحة األسنان1096
نور ارينا  بنت محمد نصري  بن عبدالرحيم 20112050128طب و جراحة األسنان1097
محمد سھيل بن محمد صوفي بن عبدول 20112050130طب و جراحة األسنان1098
ارنيدا بنت عزفار ويجايا بن عبدهللا20112050131طب و جراحة األسنان1099
مريم محمد علي رضى ال عباس20112050132طب و جراحة األسنان1100
ناصر محمد عبده سوادي20112050133طب و جراحة األسنان1101
عبدالعزيز مطلق قبيل الذبياني الجھني20112050134طب و جراحة األسنان1102
سجى عاكف قاسم المصري20112050135طب و جراحة األسنان1103
سيفان ابراھيم الفرد دركجيان20112050137طب و جراحة األسنان1104
محمود شعبان عبدالرحيم شكور20112050139طب و جراحة األسنان1105
نور فرحنا بنت روسلي  بن يحيى 20112050140طب و جراحة األسنان1106
نور  حسنينا  بنت فريشھدين بن مونشي 20112050141طب و جراحة األسنان1107
نور  النصوحا محمد زواوي بن محمد 20112050142طب و جراحة األسنان1108
عبدهللا  وافي بن بذامي بن نواوي 20112050143طب و جراحة األسنان1109
فاطن  حازقة  ھدى بنت حامدين  بن حاج خر احمد 20112050144طب و جراحة األسنان1110
اكمل حكيم بن خير الزمن بن حاج نفيس 20112050146طب و جراحة األسنان1111
اقبال  عديلي بن نور عزمي بن مت عريف 20112050147طب و جراحة األسنان1112
عزيان نوارة محمد عزاني بن زكريا 20112050148طب و جراحة األسنان1113
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فاطن  فتحية فھمي بنت محمد  نور عزمي بن ابو بكر 20112050149طب و جراحة األسنان1114
انيسا  نضيرا بنت انوار بن محمد علي 20112050150طب و جراحة األسنان1115
عاليا اميرة بنت محمد ذوھالي بن سنين 20112050151طب و جراحة األسنان1116
حارث  حنيف بن حمدان بن معروف 20112050152طب و جراحة األسنان1117
نور  انشراح بنت توان بذلي بنت راجا حسن 20112050153طب و جراحة األسنان1118
سكينه بريه بنت عبد القادر رسلن بن محمود 20112050154طب و جراحة األسنان1119
وان حسنى بنت وان عبدالغفار بن وان احمد 20112050155طب و جراحة األسنان1120
نور شھيرة بنت شھداء بنت ورداني 20112050156طب و جراحة األسنان1121
نور الحزيقة بنت عزيز بن سليمان 20112050157طب و جراحة األسنان1122
محمد نھار بن ربين بن رملي 20112050158طب و جراحة األسنان1123
نور فريزا جسمين بنت نظري بن حاج اسحاق 20112050159طب و جراحة األسنان1124
خير النساء بنت محمد رسلي بن بدين 20112050160طب و جراحة األسنان1125
سيتي نور عواني بنت مصطفى بن عبدالرحمن 20112050161طب و جراحة األسنان1126
نور فخيرة بنت غاني بن محمد علي 20112050162طب و جراحة األسنان1127
تنكو عين العاشقين بنت تنكو عزيز بن تنكز يحيى 20112050163طب و جراحة األسنان1128
سيتي ظفيرة بنت محمد بن علي 20112050164طب و جراحة األسنان1129
يوحنا نظمي بنت محمد يزام بن بصير 20112050165طب و جراحة األسنان1130
عبد الفتاح بن رزالي بن سعدان 20112050166طب و جراحة األسنان1131
محمد فائز االيمان بن زلزلة رشيدي بن حارس 20112050167طب و جراحة األسنان1132
نبيله حنة بنت محمد رفيق بن زكريا 20112050168طب و جراحة األسنان1133
نضرة المنيرا بنت محمد فوزي بن رملي 20112050169طب و جراحة األسنان1134
محمد شمير بن قمر شوفي بن عبدالقادر 20112050170طب و جراحة األسنان1135
نور فرحنا محمد ركبي  بن مت سعود 20112050171طب و جراحة األسنان1136
نور عطيرة بنت طاھر بن حاج عبدالحق 20112050172طب و جراحة األسنان1137
محمد توفيق بن محمد جنور بن نوردين 20112050173طب و جراحة األسنان1138
محمد لقمان محمد ذو الكفلي بن يعقوب 20112050175طب و جراحة األسنان1139
نور  الفرحانا بنت عزمي ابن حمد بھاروم 20112050176طب و جراحة األسنان1140
نور االميرا  عتيقي عبدالحليم بنت سام 20112050177طب و جراحة األسنان1141
نور نظمنا بنت عبدالحميد بن يوسف 20112050178طب و جراحة األسنان1142
ميسره بنت علي بن سليمان  20112050179طب و جراحة األسنان1143
فاطن عاشقين بنت عبدالمطلب بن حاج اسماعيل 20112050180طب و جراحة األسنان1144
فاطمه حسن على محمد20112050182طب و جراحة األسنان1145
احمد حمود مسيفر العتيبي20112050184طب و جراحة األسنان1146
مسفر جابر محمد القحطاني20112050186طب و جراحة األسنان1147
نايال ضياف  20112050187طب و جراحة األسنان1148
ليال نشأت ابراھيم طنبوز20112050188طب و جراحة األسنان1149
عبدالملك مساعد عبدالرحمن سلطان20112050192طب و جراحة األسنان1150
مصعب عبدهللا سليمان الشيبان20112050193طب و جراحة األسنان1151
محمد عبد هللا حمود البكر20112050195طب و جراحة األسنان1152
ھيا ھشام جمعه عوض هللا20112050198طب و جراحة األسنان1153
عبد الرحمن عبد العزيز محمد ال الشيخ20112050199طب و جراحة األسنان1154
لمياء محمود موسى دويات20112050202طب و جراحة األسنان1155
رشا موسى خليل حنا20112050203طب و جراحة األسنان1156
فيصل يحيى محمد شاجري20112050205طب و جراحة األسنان1157
كريستيان الياس سمعان ايوب20112050209طب و جراحة األسنان1158
لونا كارم صباغ 20112050210طب و جراحة األسنان1159
عرين علي عكاشه  20112050212طب و جراحة األسنان1160
حنان علي دحلة 20112050215طب و جراحة األسنان1161
فھد سامي يعقوب القوز20112050217طب و جراحة األسنان1162
عمرو سعد سنكري 20112050218طب و جراحة األسنان1163
روان محمد خلف عودات20112050219طب و جراحة األسنان1164
عبدالرحمن سامي محمد بدارنه20112050220طب و جراحة األسنان1165
سارة جاسم عبد الرحمن الشيراوي20112050221طب و جراحة األسنان1166
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رشا منذر نايف ابوعبيد20112050223طب و جراحة األسنان1167
سرى جمال يوسف المصاروه20112050224طب و جراحة األسنان1168
شفاء احمد علي القضاه20112050225طب و جراحة األسنان1169
احمد محمود عيسى خصاونه20112050228طب و جراحة األسنان1170
محمد ھيكل بن زين الدين بن عبدهللا 20112050229طب و جراحة األسنان1171
عبد العزيز سعود مرزوق العنزي20112050231طب و جراحة األسنان1172
آالء ابراھيم حسين عرابي20112050233طب و جراحة األسنان1173
زيد سامح شريف سيالوي20112050237طب و جراحة األسنان1174
ابراھيم عدنان ابراھيم الھاجري20112050238طب و جراحة األسنان1175
ھاله محمد عبود السامرائي20112050239طب و جراحة األسنان1176
حنين يحيى عبد الرحمن الجراح20112050241طب و جراحة األسنان1177
محمد عبد القادر فھمي بصيلة20112050242طب و جراحة األسنان1178
 حال نضال عوني السعافين20112050246طب و جراحة األسنان1179
عبدالجليل محمد عبدالجليل دياب20112050247طب و جراحة األسنان1180
تاال صالح محمد المراونه20112050248طب و جراحة األسنان1181
اسراء ماجد بدر العسود20112050250طب و جراحة األسنان1182
بنان عبدهللا حسين طعامنه20112050257طب و جراحة األسنان1183
رامز بشاره توفيق أبومريم20112050258طب و جراحة األسنان1184
حمزه محمد نوري العكيلي20112050260طب و جراحة األسنان1185
امجد جھاد عبد ابو طعيمه20112050261طب و جراحة األسنان1186
ريم بركات يونس زلوم20112050262طب و جراحة األسنان1187
محمد مجدي محمود بشيتي20112050266طب و جراحة األسنان1188
شروق غازي علي القضاه20112050267طب و جراحة األسنان1189
عبد هللا فيصل مذيب الرشدان20112050268طب و جراحة األسنان1190
االء مالك عبد الفتاح الشيخ20112050269طب و جراحة األسنان1191
ايمان عبد القادر ابراھيم خريس20112050270طب و جراحة األسنان1192
والء ناجح علي سماره20112050271طب و جراحة األسنان1193
غيث زكي محمد القضاه20112050272طب و جراحة األسنان1194
سباتيني جھاد جورج سمور20112050274طب و جراحة األسنان1195
دعاء علي ھالل البقوم20112050275طب و جراحة األسنان1196
ھيثم احمد يوسف القيناوي20112050276طب و جراحة األسنان1197
بتول احمد ياسين الخب20112050277طب و جراحة األسنان1198
عال طارق محمد المومني20112050278طب و جراحة األسنان1199
براءة موفق محمد الرفاعي20112050279طب و جراحة األسنان1200
ليديا احمد حسن الطراونه20112050280طب و جراحة األسنان1201
ھيا جعفر خضر العموري20112050281طب و جراحة األسنان1202
ياسمين سفيان زيدان العمورى20112050282طب و جراحة األسنان1203
ايمان موسى محمد خشاشنه20112050283طب و جراحة األسنان1204
نرمين ناصر محمد عثمان20112050284طب و جراحة األسنان1205
اسامه عزام اسماعيل طربوش20112050285طب و جراحة األسنان1206
جنى ياسر محمد عكاشه20112050286طب و جراحة األسنان1207
بنا غالب عطا هللا المواجده20112050287طب و جراحة األسنان1208
معتز محمد حسن علي20112050288طب و جراحة األسنان1209
ضي علي ھزاع حمدان الرشيدي20112050289طب و جراحة األسنان1210
تقى علي عبدهللا القضاه20112050290طب و جراحة األسنان1211
نور االزيان بنت محمد سدري بن احمد تاج الدين 20112050291طب و جراحة األسنان1212
عيني شفيقة  بنت حسين  بن راني 20112050292طب و جراحة األسنان1213
وان نور عاليا املينا بنت وان رسلن  بن مصطفى 20112050293طب و جراحة األسنان1214
نور افيقه بنت ھشام بن حسن 20112050294طب و جراحة األسنان1215
سيتي امنه بنت دارمن بن اسماعيل 20112050295طب و جراحة األسنان1216
نور عزيزه محمد عباس بن حاج طاھر 20112050296طب و جراحة األسنان1217
ربيعة العداويه بنت  محمد شكور  بن عبد الرحمن 20112050297طب و جراحة األسنان1218
نور ريحانا  بنت محسين بن الياس 20112050298طب و جراحة األسنان1219
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شفيقه عينا بنت شھردي بن محمد عيسى 20112050299طب و جراحة األسنان1220
محمد حفيفي بن  حسن بن درامن 20112050300طب و جراحة األسنان1221
محمد اشرف الدين  اسماعيل علي 20112050301طب و جراحة األسنان1222
روان ھزاع سمير العموش20112050302طب و جراحة األسنان1223
محمد راضي عبد هللا عالونه20112050304طب و جراحة األسنان1224
سكينه ياسر عبدهللا العفيشات20112050305طب و جراحة األسنان1225
ايه انور منصور المصطفى20112050306طب و جراحة األسنان1226
نجاح اسماعيل نعيم السكسك20112050307طب و جراحة األسنان1227
ساره زياد حسني سالمه20112050308طب و جراحة األسنان1228
زھراء قاسم عبد الكريم ديري20112050309طب و جراحة األسنان1229
تسنيم حسن سليمان البراھمه20112050311طب و جراحة األسنان1230
فاطمه ھاشم أحمد المومني20112050312طب و جراحة األسنان1231
عبد هللا محمد عبد هللا ياسين20112050313طب و جراحة األسنان1232
مجد يوسف فھد السرحان20112050314طب و جراحة األسنان1233
نور محمد ابراھيم دھشان20112050316طب و جراحة األسنان1234
بلقيس رامي فايز الدلقموني20112050317طب و جراحة األسنان1235
وائل عوني سعد ايوب20112050318طب و جراحة األسنان1236
ساره حمزه حسين 20112050319طب و جراحة األسنان1237
ابراھيم محمود عزيز عزيز20112050320طب و جراحة األسنان1238
شروق ھاني علي القطان20112050321طب و جراحة األسنان1239
علي طالب محمد عبد المطلب20112050322طب و جراحة األسنان1240
ابرار ابراھيم يوسف محمد20112050323طب و جراحة األسنان1241
نور عدى ذيب حداد20112050326طب و جراحة األسنان1242
ضحى خالد عبد الرحمن الرويح20112050327طب و جراحة األسنان1243
محمد ابراھيم محمد البشير20112050328طب و جراحة األسنان1244
محمود احمد محمود الفحيلي20112050331طب و جراحة األسنان1245
رامي عاطف ناصر 20112050332طب و جراحة األسنان1246
النا ماجد عبدالرحيم سالمة20112050333طب و جراحة األسنان1247
سجود محمود عبد الحميد الخطيب20112050334طب و جراحة األسنان1248
امجد زارع علي العمري20112050335طب و جراحة األسنان1249
علي عبد هللا علي العمري20112050336طب و جراحة األسنان1250
فھد عبد الحكيم سلطان ششه20112050337طب و جراحة األسنان1251
حسن محمد حسن البلوة20112050338طب و جراحة األسنان1252
روان رشيد قدورة 20112050339طب و جراحة األسنان1253
ھيا جميل احمد السبوبه20112050340طب و جراحة األسنان1254
ساره رزق صالح بني ھاني20112050341طب و جراحة األسنان1255
انس جمال محمود الشناق20112050345طب و جراحة األسنان1256
احمد يوسف شرف 20112050346طب و جراحة األسنان1257
تامر خليل محمد القصير20112050347طب و جراحة األسنان1258
ناصر خالد ناصر مھنا العنزي20112050348طب و جراحة األسنان1259
بشرى يعقوب صالح تلفت20112050349طب و جراحة األسنان1260
كلثوم عبد الحق عيسى سداح20112050350طب و جراحة األسنان1261
عبد العزيز عبد هللا مرزوق العتيبي20112050351طب و جراحة األسنان1262
مروه محمد سعيد الھواوره20112050353طب و جراحة األسنان1263
نور يعقوب مريود عويس20112050354طب و جراحة األسنان1264
والء راضي سالم الخرشه20112050356طب و جراحة األسنان1265
محمد طارق نھاد حلمي الخضراء20112050358طب و جراحة األسنان1266
سارة عادل فؤاد عويس20112050359طب و جراحة األسنان1267
حال قاسم محمد البطاينه20112050360طب و جراحة األسنان1268
الرا عبدالفتاح مصطفى يغمور20112050361طب و جراحة األسنان1269
ربى مصطفى مفضي الحسامي20112050362طب و جراحة األسنان1270
خلود عاطف حمادة 20112050363طب و جراحة األسنان1271
شادن عوده خليل ابو درويش20112050364طب و جراحة األسنان1272
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حنين احمد عقله الجوارنه20112050365طب و جراحة األسنان1273
الحسين عبدالسالم عبدالرحمن حسنات20112050367طب و جراحة األسنان1274
مشاري ھائل محيالن العنزي20112050368طب و جراحة األسنان1275
االء عمر ضيف هللا المالكي20112050369طب و جراحة األسنان1276
ھند كامل محمد سنقرط20112050370طب و جراحة األسنان1277
ليان باسم محمد شحرور20112050372طب و جراحة األسنان1278
ساره محمد حسين ابوخضير20112050373طب و جراحة األسنان1279
حنين جمال محمد سعاده20112050374طب و جراحة األسنان1280
سوزان ناصر احمد ابو غنام20112050375طب و جراحة األسنان1281
ميري حسيب عراف 20112050376طب و جراحة األسنان1282
ھيا بشار ابراھيم الفاعوري20112050377طب و جراحة األسنان1283
محمد  انس حسان الدوجي 20112050378طب و جراحة األسنان1284
سيرين حسين عبدالرحمن الربابعه20112050379طب و جراحة األسنان1285
ثراء محمد خمايسي 20112050380طب و جراحة األسنان1286
ھديل محمود ابراھيم الجراح20112050381طب و جراحة األسنان1287
معتز محمود فالح بطاينه20112050385طب و جراحة األسنان1288
مريم يسري محمد عبدالرحمن20112050386طب و جراحة األسنان1289
حسام احمد شحادة العطية20112050387طب و جراحة األسنان1290
عبد هللا محارب حسن العنزي20112050388طب و جراحة األسنان1291
يوسف محمد علي السليمان20118050001طب و جراحة األسنان1292
حسن صالح حسن الداھري20120050001طب و جراحة األسنان1293
منى علي سالمه العبيني     20120050002طب و جراحة األسنان1294
بيان فتحي سليمان القوابعه    20120050003طب و جراحة األسنان1295
فرح عدنان خليل شختور     20120050004طب و جراحة األسنان1296
ايناس خالد كايد الشطناوي    20120050005طب و جراحة األسنان1297
عباده احمد صالح العودات     20120050006طب و جراحة األسنان1298
اسراء مصطفى محمود جرادات    20120050008طب و جراحة األسنان1299
ضحى عوني احمد تغوج      20120050009طب و جراحة األسنان1300
اماني حازم نصرى أبوصھيون    20120050011طب و جراحة األسنان1301
الرا سامي نصرهللا حداد20120050012طب و جراحة األسنان1302
سندس نايف حسن بدارنه     20120050013طب و جراحة األسنان1303
صالح رياض صالح مطلق      20120050014طب و جراحة األسنان1304
محمد نايف محمود أبوشقير    20120050015طب و جراحة األسنان1305
محمد امجد محمد حموده     20120050016طب و جراحة األسنان1306
بھاء جميل احمد عويدات20120050017طب و جراحة األسنان1307
لين فايز احمد العمرى     20120050018طب و جراحة األسنان1308
نسرين حسين محيسن الربيحات    20120050019طب و جراحة األسنان1309
ايمان حسين محمد القضاه     20120050020طب و جراحة األسنان1310
االء ھاني يعقوب السيد احمد    20120050021طب و جراحة األسنان1311
ايمان فھمي اسعد الديلواني    20120050022طب و جراحة األسنان1312
رنيم عصام عبدالقادر عبيدات    20120050023طب و جراحة األسنان1313
نور خالد عناد مصطفى كناعنة   20120050024طب و جراحة األسنان1314
دانيه يحيى ربحي طھبوب20120050025طب و جراحة األسنان1315
انس زكريا محمود المعالي     20120050026طب و جراحة األسنان1316
اسيل خليل الضعيف الھودي     20120050027طب و جراحة األسنان1317
الھام عزام فواز نصانصره     20120050028طب و جراحة األسنان1318
ياسمينه كامل عزيز صبيح     20120050029طب و جراحة األسنان1319
لينا ھشام خلف الدرايسه20120050030طب و جراحة األسنان1320
شيماء محمد احمد أبوجابر    20120050032طب و جراحة األسنان1321
مرح شفيق احمد أبوھنيه20120050033طب و جراحة األسنان1322
تقوى عدنان محمود النقرش     20120050034طب و جراحة األسنان1323
ايليان احمد محمود بني اسماعيل   20120050035طب و جراحة األسنان1324
بالل فارس احمد الشرمان     20120050036طب و جراحة األسنان1325
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اسالم محمد علي النعامنه     20120050038طب و جراحة األسنان1326
دانا عبدالرحمن عبدالفتاح خنفر20120050039طب و جراحة األسنان1327
انوار بسام عقله الحوامده20120050040طب و جراحة األسنان1328
رنيم رزق حسن أبوخاطر     20120050041طب و جراحة األسنان1329
حال علي حسين عبيدات20120050042طب و جراحة األسنان1330
تسنيم علي محمود الشبول20120050043طب و جراحة األسنان1331
ھديل يوسف احمد الزعبي20120050044طب و جراحة األسنان1332
عز الدين عبدالمولى عبدهللا المومني 20120050045طب و جراحة األسنان1333
انوار خالد حسن الرواشده     20120050046طب و جراحة األسنان1334
ميسم ابراھيم مصطفي الرشيدات20120050047طب و جراحة األسنان1335
زكريا نزار محمد أبوھرفيل20120050048طب و جراحة األسنان1336
علي توفيق عبدالسالم الرواشده   20120050050طب و جراحة األسنان1337
تسنيم فواز ايوب مومني20120050052طب و جراحة األسنان1338
ايھاب مياس محمد المحاسنه20120050053طب و جراحة األسنان1339
سجى ضافي سلطان الطعاني20120050054طب و جراحة األسنان1340
علي عبد الرحمن عليوي العزي20120050056طب و جراحة األسنان1341
دعاء جابر محمود ابو ناصر20120050057طب و جراحة األسنان1342
اسيل محمود احمد العثامنه    20120050058طب و جراحة األسنان1343
عبد الحميد معاويه عبد الحميد القضاه20120050059طب و جراحة األسنان1344
علي ھاني صالح الدين الجعبري20120050060طب و جراحة األسنان1345
حسين محمد منصر عبدالرب حلبوب20120050061طب و جراحة األسنان1346
تاال عبدالحميد عبدهللا الطراونه20120050062طب و جراحة األسنان1347
تقوى احمد بھجت الرواشده20120050063طب و جراحة األسنان1348
محمد علي عثمان ناجي20120050064طب و جراحة األسنان1349
صفاء ابراھيم محمد دالل20120050066طب و جراحة األسنان1350
نسرينه سعيد جبر أبوخضر20120050067طب و جراحة األسنان1351
بتول عبدهللا سليمان الغزو    20120050069طب و جراحة األسنان1352
خالد سليمان نھار الشديفات20120050070طب و جراحة األسنان1353
ايات رتيب محمد الزغول20120050071طب و جراحة األسنان1354
مروان منجي غالب الخصاونه    20120050072طب و جراحة األسنان1355
اريج عمر حامد دالبيح     20120050073طب و جراحة األسنان1356
محمد عارف علي قائد20120050074طب و جراحة األسنان1357
ارام باسم محمد خصاونه     20120050075طب و جراحة األسنان1358
ھيا احمد ابراھيم زواتين20120050076طب و جراحة األسنان1359
صھيب محمد عقيل الرواشده     20120050077طب و جراحة األسنان1360
نور منذر الطيبي 20120050078طب و جراحة األسنان1361
فرح فؤاد نجيب الشيخ20120050079طب و جراحة األسنان1362
عرين حسام علي أبوزيد20120050080طب و جراحة األسنان1363
يوال صالح محمد احمد20120050081طب و جراحة األسنان1364
ديما احمد سليمان الكوفحي20120050082طب و جراحة األسنان1365
فجر ماجد محمود أبوازريق20120050083طب و جراحة األسنان1366
انوار كمال عيسى المالح20120050084طب و جراحة األسنان1367
نعيم منصور ادريس 20122050001طب و جراحة األسنان1368
سماح تيسير حموده 20122050002طب و جراحة األسنان1369
بشار حنا عبيد 20122050003طب و جراحة األسنان1370
فرح  محمد ثائر يوسف النجار20122050005طب و جراحة األسنان1371
تركية سمر كامل غريز20122050009طب و جراحة األسنان1372
خالد اسامه الفحام 20122050012طب و جراحة األسنان1373
عبدالحكيم عبيد عطاء العنزي20122050013طب و جراحة األسنان1374
محمد مبارك الفي الشراري20122050014طب و جراحة األسنان1375
احمد فاضل ھالل الدوخي20122050016طب و جراحة األسنان1376
فيصل ھالل صاھود العنزي20122050017طب و جراحة األسنان1377
ساره مبارك  عبدهللا الدوسري 20122050018طب و جراحة األسنان1378
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مشاعل مبارك عبدهللا الدوسري20122050019طب و جراحة األسنان1379
محمد فضي عيد الجھني20122050020طب و جراحة األسنان1380
محمد حسن صايغ 20122050021طب و جراحة األسنان1381
موسى يحي محمد اسلمي20122050022طب و جراحة األسنان1382
محمد علي محمد عسيري20122050023طب و جراحة األسنان1383
فيصل ابراھيم احمد الصالح20122050024طب و جراحة األسنان1384
خالد ابراھيم عبدهللا عسيري20122050025طب و جراحة األسنان1385
حسين حمدان علي طوري20122050026طب و جراحة األسنان1386
عبدهللا محمد حسن رواشده20122050031طب و جراحة األسنان1387
مياده اسامة مصطفى موسى20122050032طب و جراحة األسنان1388
شحود رفيق االتاسي 20122050033طب و جراحة األسنان1389
رياض توفيق الجيجكلي 20122050035طب و جراحة األسنان1390
اسماء عبد الرحمن احمدو 20122050036طب و جراحة األسنان1391
زين ملھم جلب 20122050037طب و جراحة األسنان1392
ھديل علي حسين ھالل20122050038طب و جراحة األسنان1393
تسنيم وائل احمد ابوعزه20122050039طب و جراحة األسنان1394
بلقيس  نايف فواز فاري20122050041طب و جراحة األسنان1395
االء حسام الفحام 20122050043طب و جراحة األسنان1396
احمد نافذ محمد النجار20122050045طب و جراحة األسنان1397
باسل وليد فائق علي20122050046طب و جراحة األسنان1398
حذيفه رائد محمد البصول20122050047طب و جراحة األسنان1399
ندين  نشأت  مصطفى  القاضي 20122050048طب و جراحة األسنان1400
زھير  رافت  زھير سليم20122050049طب و جراحة األسنان1401
محمد انس محمد بشير  حنيفي 20122050050طب و جراحة األسنان1402
عبد الھادي عماد الدين ماجد جانودي20122050051طب و جراحة األسنان1403
عمرو خالد امون 20122050052طب و جراحة األسنان1404
الطيب كنعان المصري 20122050053طب و جراحة األسنان1405
رحاب كنعان الحلبي 20122050054طب و جراحة األسنان1406
نور ميرزا عبدالرسول العلي20122050056طب و جراحة األسنان1407
مروه واصف زيتون 20122050057طب و جراحة األسنان1408
عبدهللا نايف مفلح العنزي20122050058طب و جراحة األسنان1409
أسيل إبراھيم أحمد حمدان20122050059طب و جراحة األسنان1410
سجا عادل عبدالمجيد بني يونس20122050060طب و جراحة األسنان1411
فايز صالح ضيف هللا الردايده20122050061طب و جراحة األسنان1412
ريم أسامة مصطفى نوفل20122050062طب و جراحة األسنان1413
يسرى محمد خليل ياسين20122050065طب و جراحة األسنان1414
بتول حمزة احمد الرامزي20122050066طب و جراحة األسنان1415
مھند حبيب غويش 20122050068طب و جراحة األسنان1416
لينا فطين فرج زايد20122050069طب و جراحة األسنان1417
نادين مازن حسن حمد هللا 20122050070طب و جراحة األسنان1418
بھاء محمد صقر المسعود20122050072طب و جراحة األسنان1419
نرمين معن أحمد  خلف20122050073طب و جراحة األسنان1420
عبدهللا سعود طنف العتيبي20122050074طب و جراحة األسنان1421
اسراء  نمر طالب  بدح 20122050075طب و جراحة األسنان1422
احمد خليل احمد كيال20122050076طب و جراحة األسنان1423
علي لؤي علي كالس20122050077طب و جراحة األسنان1424
شھد احمد عبدهللا حسن20122050078طب و جراحة األسنان1425
ھناء سعيد محمد شمسان20122050080طب و جراحة األسنان1426
وليد نواف فتحي ابوسبع20122050081طب و جراحة األسنان1427
ھال ايمن بدوان احمد20122050083طب و جراحة األسنان1428
محمد محمود محمد الخطيب20122050084طب و جراحة األسنان1429
براء وليد رجب الحاج عيد20122050085طب و جراحة األسنان1430
سامح كمال عبدالفتاح خشان20122050086طب و جراحة األسنان1431
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بتول راضي عبدالرحمن الوقفي20122050087طب و جراحة األسنان1432
ميس  حسني  راغب  قاسم 20122050090طب و جراحة األسنان1433
وسيم فھد يونس المشھراوي20122050091طب و جراحة األسنان1434
علي محمد حسين حلوه20122050093طب و جراحة األسنان1435
ناصر سفيان سامي ابوشھاب20122050094طب و جراحة األسنان1436
فاطمه سعد غدير القديري20122050096طب و جراحة األسنان1437
صفيه محمود  ممدوح  الصغير 20122050097طب و جراحة األسنان1438
روان عمران عبداللطيف عبدالفتاح20122050098طب و جراحة األسنان1439
محمد  عمر  عبدالعزيز  ابوسمك20122050099طب و جراحة األسنان1440
نسرين خالد سعود ابومطاوع20122050100طب و جراحة األسنان1441
وھيب خالد سھوان 20122050101طب و جراحة األسنان1442
انس محمد الحسن المشھور 20122050102طب و جراحة األسنان1443
مي لؤي علي كالس20122050103طب و جراحة األسنان1444
احمد عبدهللا سعد الجبيره20122050106طب و جراحة األسنان1445
طارق عبدهللا سلمان المسيب20122050107طب و جراحة األسنان1446
عمر خليفه صالح عودات20122050108طب و جراحة األسنان1447
محمد عبد الكريم سالم موسى20122050109طب و جراحة األسنان1448
محمود خالد خليل درويش20122050110طب و جراحة األسنان1449
أحمد غسان الزيبق 20122050111طب و جراحة األسنان1450
لينه قاسم حبوس 20122050112طب و جراحة األسنان1451
ندى محمود علي الزمام20122050113طب و جراحة األسنان1452
ايه بالل محمد حلو ناصر20122050114طب و جراحة األسنان1453
عائشه عبدهللا علي عمايره20122050115طب و جراحة األسنان1454
مشھور مناحي غضبان الرويلي20122050116طب و جراحة األسنان1455
شعيب سامي شعيب الربيع20122050117طب و جراحة األسنان1456
شوق احمد ثويني ثويني20122050118طب و جراحة األسنان1457
نورس جورج متري حدادين20122050120طب و جراحة األسنان1458
مجد علي مصطفى شرادقه20122050121طب و جراحة األسنان1459
سوار حكم محمد حكمت االشھب20122050123طب و جراحة األسنان1460
ھديل محمد بشير الجراح20122050129طب و جراحة األسنان1461
رھف عيسى خليل ابوخضره20122050134طب و جراحة األسنان1462
مريم ھشام علي فريد قاسم20122050136طب و جراحة األسنان1463
غاده ماجد عبدالمجيد قباجه20122050138طب و جراحة األسنان1464
عبدهللا مصطفى  القوس 20122050140طب و جراحة األسنان1465
مجد عيسى يوسف الربضي20122050145طب و جراحة األسنان1466
فرح عصام فرح بطارسه20122050147طب و جراحة األسنان1467
ساره محمود ابراھيم العلي20122050148طب و جراحة األسنان1468
يحيى خالد زيدان المصالحه20122050149طب و جراحة األسنان1469
ضياء قاسم ذيب ھياجنه20122050150طب و جراحة األسنان1470
عبدهللا محمد بالل قتوت 20122050152طب و جراحة األسنان1471
حنين خالد محمد القطناني20122050153طب و جراحة األسنان1472
شھد فندى ابراھيم ابراھيم20122050155طب و جراحة األسنان1473
يوسف أمجد يوسف حرزهللا20122050157طب و جراحة األسنان1474
وسن ھارون اسماعيل الطوره20122050161طب و جراحة األسنان1475
مرام ذاكر عبدالھادى قدوره20122050162طب و جراحة األسنان1476
عمر محمد عبدالجليل دياب20122050163طب و جراحة األسنان1477
ساره خالد انور الرواشده20122050165طب و جراحة األسنان1478
بتول خالد محمد العراعرة20122050168طب و جراحة األسنان1479
ساره محمد احمد االسمر20122050169طب و جراحة األسنان1480
محمد ھاني سليمان الطعيمات20122050171طب و جراحة األسنان1481
دانه خالد رشاد قعدان20122050172طب و جراحة األسنان1482
محمود عبدالرسول  ابراھيم حسن 20122050174طب و جراحة األسنان1483
نورالدين ھشام حماده 20122050175طب و جراحة األسنان1484
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يارا محمد منال محمد فخر الدين ابازيد20122050176طب و جراحة األسنان1485
شھد حيان الشيخ زين 20122050177طب و جراحة األسنان1486
دانية عمار صادق 20122050178طب و جراحة األسنان1487
حسني  ماھر حسني قدح20122050179طب و جراحة األسنان1488
داود عبدالوھاب أحمد محمد20122050180طب و جراحة األسنان1489
مروان لقاء  مكي شھرباني20122050181طب و جراحة األسنان1490
النا زھير صبيح 20122050182طب و جراحة األسنان1491
افنان احمد مدثر العمري 20122050183طب و جراحة األسنان1492
تحرير نھار عبدهللا الخالدي20122050185طب و جراحة األسنان1493
راما محمد نزار سرور 20122050186طب و جراحة األسنان1494
سارة عبد القادر عدي 20122050189طب و جراحة األسنان1495
حذيفه عبد الوھاب طرقجي 20122050190طب و جراحة األسنان1496
لولوه عبد هللا  اسماعيل  الخميس 20122050193طب و جراحة األسنان1497
حسين شاكر  نوري  اجباره 20122050194طب و جراحة األسنان1498
ناصر  سالم  ناصر  العجمي 20122050195طب و جراحة األسنان1499
مريم  محمد  احمد  االنصاري 20122050196طب و جراحة األسنان1500
بسمه بسام شعبان 20122050198طب و جراحة األسنان1501
حنين طالب سلوم العاني20122050200طب و جراحة األسنان1502
البراء عواد صالح علي20122050201طب و جراحة األسنان1503
ريم وليد البابا 20122050202طب و جراحة األسنان1504
علي  خليل احمد حسن20122050205طب و جراحة األسنان1505
ريم محمد صادق الشيبه20122050206طب و جراحة األسنان1506
خالد  توفيق  مصطفى  محمود 20122050208طب و جراحة األسنان1507
لبابة صالح الدين حسن رمضان20122050211طب و جراحة األسنان1508
زينب علي عبدهللا النشيط20122050212طب و جراحة األسنان1509
سيتي عائشة بنت قمر الزمان  20122050215طب و جراحة األسنان1510
ريحان بنت محمد جوھاري  20122050216طب و جراحة األسنان1511
فخر الرازي بن محمد عثمان  20122050217طب و جراحة األسنان1512
أكمال حزيق بن عزالدين  20122050218طب و جراحة األسنان1513
أمير الرافي بن مت نوردين  20122050219طب و جراحة األسنان1514
محمد شھرين بن شھر الزمان  20122050220طب و جراحة األسنان1515
اسماء روسفائزة بنت احمد داؤد  20122050221طب و جراحة األسنان1516
نور شھداء بنت عبد هللا  20122050222طب و جراحة األسنان1517
نور شھيرة بنت أحمد صبري  20122050223طب و جراحة األسنان1518
عمران بن قمرولزامن  20122050224طب و جراحة األسنان1519
نور دايانا بنت عبد الرشيد  20122050225طب و جراحة األسنان1520
سھيرا بنت صوفي انوار  20122050226طب و جراحة األسنان1521
أالنج عارف أشرف بن محمد غزالي  20122050227طب و جراحة األسنان1522
عبدهللا انس بن حسين  20122050228طب و جراحة األسنان1523
محمد لقمان بن حارث فظيلة  20122050229طب و جراحة األسنان1524
نورشزواني بنت خير الدين  20122050230طب و جراحة األسنان1525
فطين شھيندة بنت داود  20122050231طب و جراحة األسنان1526
شھيدا بنت احمد كمال  20122050232طب و جراحة األسنان1527
وان ھودا بنت وان نور عزيلة  20122050233طب و جراحة األسنان1528
نور ايوني فرحانا بنت محمد نظام  20122050234طب و جراحة األسنان1529
نور شفيقا بنت جزلن  20122050235طب و جراحة األسنان1530
نور الحميراء بنت روسلي  20122050236طب و جراحة األسنان1531
مريم بنت حاج عبد الحليم  20122050237طب و جراحة األسنان1532
نبيال حسنى بنت نوردين  20122050238طب و جراحة األسنان1533
نور نجيحا بنت عبد الرحيم  20122050239طب و جراحة األسنان1534
عزة النجوى بنت إسماعيل  20122050240طب و جراحة األسنان1535
منيرة بنت يعقوب  20122050241طب و جراحة األسنان1536
إيلي ارينا بنت إسكان  20122050242طب و جراحة األسنان1537
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سيتي نور ھداية بنت زلريادي  20122050243طب و جراحة األسنان1538
شرفا شھيرة بنت ھاجم  20122050244طب و جراحة األسنان1539
فائزة العاليا  بنت إبراھيم إيكسترا  20122050245طب و جراحة األسنان1540
نور العزاتي نضرة بنت ھارون  20122050246طب و جراحة األسنان1541
نور حزيرة بنت محمد  20122050247طب و جراحة األسنان1542
نور فراحية بنت جيء عبد الحليم  20122050248طب و جراحة األسنان1543
انجكو أينينا بنت انجكو أوانج  20122050249طب و جراحة األسنان1544
محمد أديب فداعي بن محمد حنافي  20122050250طب و جراحة األسنان1545
نور عزتي بنت رحيم  20122050251طب و جراحة األسنان1546
عين الخيزوران بنت محمد تاج الدين  20122050252طب و جراحة األسنان1547
نور نجاح بنت حميدون  20122050253طب و جراحة األسنان1548
محمد صبري فضيل الدي جوھاري  20122050254طب و جراحة األسنان1549
امالينا بنت بدر الھشام  20122050255طب و جراحة األسنان1550
محمد نبيل بن أزھار  20122050256طب و جراحة األسنان1551
سيتي عائشة حميرة بن محمد لقمان  20122050257طب و جراحة األسنان1552
خير النساء بنت صفيان  20122050258طب و جراحة األسنان1553
بتري شامين بنت ھاشم  20122050259طب و جراحة األسنان1554
كميله أينا بنت كمال عريفين  20122050260طب و جراحة األسنان1555
نور عائشه بنت الياس  20122050261طب و جراحة األسنان1556
سيتي خديجه بنت مزلن  20122050262طب و جراحة األسنان1557
نِور أمالينا بنت محمد  20122050263طب و جراحة األسنان1558
محمد سليم فيصل دقماق 20122050264طب و جراحة األسنان1559
محمد عبد الرزاق محمد ال  رشيد20122050266طب و جراحة األسنان1560
أبرار محمد ابراھيم يوسف صالح20122050269طب و جراحة األسنان1561
مجد حسين علي ابو جبل20122050271طب و جراحة األسنان1562
دانه عفيف منتش 20122050272طب و جراحة األسنان1563
نور قسطنا ھانوم بنت عبدالرزيف  20122050273طب و جراحة األسنان1564
أليشا بنت عريف دنيال ماتيو  20122050274طب و جراحة األسنان1565
شزرين أزيرا بنت نور عزمان  20122050275طب و جراحة األسنان1566
وان نور عاطرة بنت وان إسماعيل  20122050276طب و جراحة األسنان1567
نور حميزة بنت شھرين  20122050277طب و جراحة األسنان1568
عالية شايره نور أزھار محمد نور 20122050278طب و جراحة األسنان1569
أم شيماء بنت ايوب  20122050279طب و جراحة األسنان1570
سيتي زليھا بنت محمد ناصر  20122050280طب و جراحة األسنان1571
فاطن عزتي أمالينا بنت عبدالعزيز  20122050281طب و جراحة األسنان1572
سيتي زليھا بننت محمد جنيد  20122050282طب و جراحة األسنان1573
نور ھداية الفردوس بنت محمد سعد  20122050283طب و جراحة األسنان1574
عزا بنت مد شاه  20122050284طب و جراحة األسنان1575
نور ليلى با بنت نوردين  20122050285طب و جراحة األسنان1576
محمد رقيب بن بصيران  20122050286طب و جراحة األسنان1577
أيمان بن عبدالرزاق  20122050287طب و جراحة األسنان1578
محمد أشرف بن يحي  20122050288طب و جراحة األسنان1579
أمر أفبيات بن أميرالدين  20122050289طب و جراحة األسنان1580
نورالعينا مرضية بنت عبدالرزاق  20122050290طب و جراحة األسنان1581
أحمد غدير مربد الشمري20122050291طب و جراحة األسنان1582
سارة علي عبد الذھبي20122050292طب و جراحة األسنان1583
نور جمال عبدالرحمن الجيطان20122050293طب و جراحة األسنان1584
نور محمد موسى عمرو20122050294طب و جراحة األسنان1585
مشاري ذياب مزعل السرھيد20122050295طب و جراحة األسنان1586
محمد فارس بن عبد الحليم  20122050296طب و جراحة األسنان1587
بيير ھاني بطرس سالمة20122050297طب و جراحة األسنان1588
زينه زھير توفيق مصلح20122050298طب و جراحة األسنان1589
محمد خير ايمن موسى ابو عواد20122050299طب و جراحة األسنان1590
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محمد حمود محمد بني مصطفى20122050300طب و جراحة األسنان1591
رنين عصام عبد القادر قاسم الحجاوي20122050301طب و جراحة األسنان1592
فجر حسن يوسف العسيري20122050302طب و جراحة األسنان1593
ھديل صالح عبد الغني الشرع20122050303طب و جراحة األسنان1594
مجد احمد علي العفيشات     20122050304طب و جراحة األسنان1595
احمد حسين حجي الصراف20122050305طب و جراحة األسنان1596
ايمان فؤاد حسين القطان20122050306طب و جراحة األسنان1597
رنا محمد رضا سعيد20122050307طب و جراحة األسنان1598
فاطمة عبد الحميد حسين ال شھاب20122050309طب و جراحة األسنان1599
نور  ارداياني  عطيره محمد علي محمد 20122050310طب و جراحة األسنان1600
محمد  روسيدن روسلي ابراھيم 20122050311طب و جراحة األسنان1601
ريم سعد سلمان بورويح20122050313طب و جراحة األسنان1602
باسل نبيل مشھور برانسي20122050314طب و جراحة األسنان1603
محمد  احمد عثامنه 20122050315طب و جراحة األسنان1604
زينب احمد عبد هللا مراد20122050316طب و جراحة األسنان1605
تولين خالد عبد هللا نوفل20122050318طب و جراحة األسنان1606
محمد عماد صالح أبوعمر20122050319طب و جراحة األسنان1607
منى اياد محمد دغيش      20122050320طب و جراحة األسنان1608
مالك محمد عايد الذايدي20122050323طب و جراحة األسنان1609
سيتي خديجة محمد حوسنن تمبنج 20122050324طب و جراحة األسنان1610
روالنا اسامه عرسان ابو الھيجاء20122050325طب و جراحة األسنان1611
نور عبد الحميد زعبي 20122050326طب و جراحة األسنان1612
عبدهللا محمد عبدهللا حسن20122050327طب و جراحة األسنان1613
زھراء صالح عبد هللا يوسف20122050328طب و جراحة األسنان1614
قتيبة عوده محمد عودة20122050330طب و جراحة األسنان1615
ساره ناشد زبيدات 20122050331طب و جراحة األسنان1616
وعد زھير احمد الخطيب20122050332طب و جراحة األسنان1617
ريان محمد فوزي العرفاوي20122050333طب و جراحة األسنان1618
روى سعود سيف الكثيري20122050334طب و جراحة األسنان1619
انور تراحيب فايح المطيري20122050335طب و جراحة األسنان1620
رند احمد جھاد عون هللا 20122050336طب و جراحة األسنان1621
ھبه هللا فائز قناة 20122050337طب و جراحة األسنان1622
دانيه محمود عبد الفتاح الحوامده20122050338طب و جراحة األسنان1623
نور العزه محمد فاضل صالح 20122050339طب و جراحة األسنان1624
مريم علي يوسف عيسى20122050341طب و جراحة األسنان1625
أحمد  يحيى جميل  أبو ساره 20122050342طب و جراحة األسنان1626
سيتي صفيا شافعي يوسف 20122050343طب و جراحة األسنان1627
وان  ناضرة وان محمد وان حسين 20122050344طب و جراحة األسنان1628
نور  ھانيس مت نور عبدهللا 20122050345طب و جراحة األسنان1629
عبدالعزيز عبدهللا نجم العبدهللا20122050346طب و جراحة األسنان1630
انفال حسن علي خاجه20122050347طب و جراحة األسنان1631
عبد هللا  عوض مجبل العصيمي20122050349طب و جراحة األسنان1632
عبدهللا منير عبدالمحسن  الخنفر20122050350طب و جراحة األسنان1633
مشعل راشد جابر محيبس20122050351طب و جراحة األسنان1634
روان سامح حسين غوانمه20122050352طب و جراحة األسنان1635
نبيل احمد الريابي 20127050001طب و جراحة األسنان1636
اسماء سعدي يوسف عمرو20127050002طب و جراحة األسنان1637
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محمد موسى سليمان السواخنه20052061007اإلنتاج الحيواني1
طارق مشھور موسى حتامله20070061019اإلنتاج الحيواني2
محمد مصطفى علي المستريحيه20070061073اإلنتاج الحيواني3
حنين ابراھيم محمد الرفاعي20070061085اإلنتاج الحيواني4
صبيح عمران عون هللا 20072061007اإلنتاج الحيواني5
ميساء نبيل محمد بني عيسى20072061009اإلنتاج الحيواني6
النا زھير ضيف هللا الدويري20080061009اإلنتاج الحيواني7
رفاه محمد حسن قرباع20080061042اإلنتاج الحيواني8
محمد ابراھيم مصباح الرفاعي20080061046اإلنتاج الحيواني9

صفاء طه فندي بني اسماعيل20080061057اإلنتاج الحيواني10
محمد سليم مصطفي محاسنه20080061058اإلنتاج الحيواني11
اسماء اشرف حسين بني ھاني20090061001اإلنتاج الحيواني12
ابراھيم رسمي محمود قنو20090061002اإلنتاج الحيواني13
ايمن كامل محمد عبابنه20090061003اإلنتاج الحيواني14
فارس عبد الرحمن قاسم جرادات20090061006اإلنتاج الحيواني15
عماد موسى محمد الھليل20090061009اإلنتاج الحيواني16
عباده عبد الرحمن احمد العمري20090061010اإلنتاج الحيواني17
انس محمد موسى الزامل20090061011اإلنتاج الحيواني18
ربى سليم صالح الجوارنه20090061013اإلنتاج الحيواني19
مالك ھاني عبدهللا سمارة20090061015اإلنتاج الحيواني20
حياه فخرى حامد قوزح20090061016اإلنتاج الحيواني21
محمد احمد محمد ابودريع20090061018اإلنتاج الحيواني22
طارق خالد احمد الشرايعه20090061026اإلنتاج الحيواني23
نزار محمد عبد القادر الرفاعي20090061029اإلنتاج الحيواني24
طارق مشھور محمد البصول20090061031اإلنتاج الحيواني25
ھازار محمود محمد عبدالعزيز20090061033اإلنتاج الحيواني26
عمار سالم احمد السعيدين20090061041اإلنتاج الحيواني27
محمود يوسف سليمان ابو مسامح20090061043اإلنتاج الحيواني28
محمد سليمان سليم رفيع20090061046اإلنتاج الحيواني29
مصطفى منصور مصطفى نجادات20090061047اإلنتاج الحيواني30
يارا عبد الرؤوف حماد قفاف20090061051اإلنتاج الحيواني31
خليل الرحمن يوسف خليل ابراھيم20090061057اإلنتاج الحيواني32
عدي فزاع قبالن الرديعات20090061060اإلنتاج الحيواني33
تامر محمد احمد الفريحات20090061062اإلنتاج الحيواني34
احمد عبدهللا حسن زبون20090061065اإلنتاج الحيواني35
غدير عبد الرحمن خلف جرادات20090061066اإلنتاج الحيواني36
احمد عبداللطيف سليمان الطحاينه20090061068اإلنتاج الحيواني37
احمد فيصل مصطفى عفيفي20090061069اإلنتاج الحيواني38
ليث ھيثم محمد الكسواني20090061070اإلنتاج الحيواني39
حمزه خالد عبد القادر داغر20100061006اإلنتاج الحيواني40
عمر صالح محمود المحمد20100061007اإلنتاج الحيواني41
عبد الناصر عبد الھادى حمدان عبد هللا20100061009اإلنتاج الحيواني42
مھند مثقال محمد العطاونه20100061013اإلنتاج الحيواني43
بھاء الدين حسين عبد هللا الفواز20100061019اإلنتاج الحيواني44
عمر عايد سالم العظامات20100061031اإلنتاج الحيواني45
سميا عبد السالم عبد هللا العنانبه20100061035اإلنتاج الحيواني46
عاصم عمر محمد الرحاحله20100061036اإلنتاج الحيواني47
عالء الدين امين علي عبابنه20100061048اإلنتاج الحيواني48
مصعب عبد الحليم محمد العجلوني20100061050اإلنتاج الحيواني49
احمد عبد الكريم محمد حراحشه20100061051اإلنتاج الحيواني50
حسام احمد حسن بني خلف20100061052اإلنتاج الحيواني51
محمد ابراھيم احمد حامد20100061055اإلنتاج الحيواني52
مصعب زاھر طالب الشدفان20100061057اإلنتاج الحيواني53
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مصعب علي محمد جبالي20100061062اإلنتاج الحيواني54
محمد سليمان عبد الرحيم ابوغنيم20100061063اإلنتاج الحيواني55
احمد عبد الرحمن موسى الصمادي20100061064اإلنتاج الحيواني56
صفاء محمد زكي حافظ حتامله20100061065اإلنتاج الحيواني57
محمد عطا هللا محمد السلمان20100061069اإلنتاج الحيواني58
ايمان جمعه محمد العبسي20100061070اإلنتاج الحيواني59
يحيى "محمودعلي" محمد السليمان20100061071اإلنتاج الحيواني60
ربى مزعل سعد ابو عفان20100061072اإلنتاج الحيواني61
شرف ناصر علي الشديفات20100061073اإلنتاج الحيواني62
سعد تيسير علي الحوارنه20100061074اإلنتاج الحيواني63
مصعب محمد محمود يعقوب20100061075اإلنتاج الحيواني64
يوسف نضال يوسف البطران20100061076اإلنتاج الحيواني65
مصعب عادل محمد الحسين20100061077اإلنتاج الحيواني66
مراد محمد جميل ابو فارس20102061001اإلنتاج الحيواني67
راشد عبد ربه رضوان ھزايمه20110061003اإلنتاج الحيواني68
عنود جمال منصور الخزاعلة20110061005اإلنتاج الحيواني69
لينا محمود حسين الموسى20110061008اإلنتاج الحيواني70
تغريد محمد ذيبان الخطيب20110061010اإلنتاج الحيواني71
اسراء رضوان محمود عودات20110061016اإلنتاج الحيواني72
ايمان محمد حسين بني بكر20110061019اإلنتاج الحيواني73
عامر محمد عبدالمجيد ابوشعر20110061022اإلنتاج الحيواني74
سامر غسان محمود سالم20110061028اإلنتاج الحيواني75
محمد محمود ارشيد منسي20110061029اإلنتاج الحيواني76
محمد احمد مصطفى الصمادى20110061030اإلنتاج الحيواني77
طاھر خالد طاھر سمرين20110061039اإلنتاج الحيواني78
اسراء خليف حمد الحسبان20110061040اإلنتاج الحيواني79
ھبه نزار " محمد خير " عكور20110061043اإلنتاج الحيواني80
احمد مامون احمد حماده20110061045اإلنتاج الحيواني81
فايق عاھد يوسف محمد20110061047اإلنتاج الحيواني82
نعيمه ناصر نايف بني سالمه20110061048اإلنتاج الحيواني83
انس زيتون محمد زيتون20110061049اإلنتاج الحيواني84
وندي نبيه جورج جباره20110061052اإلنتاج الحيواني85
حوريه حاتم احمد الدرسيه20110061056اإلنتاج الحيواني86
ثامر صايل سالمة الشديفات20110061060اإلنتاج الحيواني87
محمد عبد المھدي حمد نصيرات20110061061اإلنتاج الحيواني88
عبد هللا بشير موسى فارح20110061064اإلنتاج الحيواني89
احمد بسام فالح الرواشده     20110061065اإلنتاج الحيواني90
اماني فاروق عادل الصليبي    20110061073اإلنتاج الحيواني91
يزيد عبد الفتاح محمد االقطش20110061074اإلنتاج الحيواني92
انس محمد عبدالكريم السوالقة20112061002اإلنتاج الحيواني93
انوار فتحي عبدالكريم الغزاوى   20120061001اإلنتاج الحيواني94
بشار محمد نايف الصوافطه     20120061004اإلنتاج الحيواني95
احمد عمر حامد العمري20120061005اإلنتاج الحيواني96
عبدالرحيم حسين عبدالكريم الجوخان  20120061007اإلنتاج الحيواني97
بتول ابراھيم محمد موسى     20120061009اإلنتاج الحيواني98
بسمة عبدالرحمن محمد الشديفات   20120061010اإلنتاج الحيواني99
فارس جھاد عوده ابوفارس20120061012اإلنتاج الحيواني100
احمد محمد احمد الحمايده     20120061014اإلنتاج الحيواني101
عاليه محمود محمد البالونه    20120061015اإلنتاج الحيواني102
يزن ناصر محمد خوالدة     20120061016اإلنتاج الحيواني103
مجد عوني حسن بني ھاني     20120061017اإلنتاج الحيواني104
محمد محمود اسماعيل صالح     20120061018اإلنتاج الحيواني105
باكير احمد علي ابوباكير     20120061019اإلنتاج الحيواني106



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

احمد وليد علي بكر      20120061020اإلنتاج الحيواني107
محمد راغب سعد شطناوي     20120061021اإلنتاج الحيواني108
محمد وليد محمد الجعيدى     20120061022اإلنتاج الحيواني109
حنان احسان محمود عبيدات     20120061024اإلنتاج الحيواني110
احمد نايل احمد اسماعيل     20120061025اإلنتاج الحيواني111
محمد ابراھيم محمد العزام    20120061026اإلنتاج الحيواني112
خليل ابراھيم احمد الحلو     20120061029اإلنتاج الحيواني113
محمد عبدالباسط محمد المصطفى   20120061031اإلنتاج الحيواني114
ساره وليد خالد الميناوي     20120061035اإلنتاج الحيواني115
سمير صالح علي القضاة     20120061040اإلنتاج الحيواني116
محمود محمد اشالش خفاجه     20120061042اإلنتاج الحيواني117
خزامى وليد قسيم عبيدات     20120061045اإلنتاج الحيواني118
نھيل علي محمود شعراوى     20120061047اإلنتاج الحيواني119
عبدالرحمن عبدالمطلب عبدهللا شتيوى  20120061048اإلنتاج الحيواني120
محمد صالح محمود عماوى     20120061051اإلنتاج الحيواني121
حنان عواد ارشيد الزيود     20120061053اإلنتاج الحيواني122
دانيا محمد خير صايل الرفاعي    20120061054اإلنتاج الحيواني123
احمد بشار يوسف ابوكشك20120061055اإلنتاج الحيواني124
محمد حسين عبدالكريم الھزايمه   20120061057اإلنتاج الحيواني125
نور الدين محمد عبدهللا ايوب   20120061058اإلنتاج الحيواني126
 عماد الدين  محمود علي الشقران20120061059اإلنتاج الحيواني127
محمد محمود فالح درادكه20120061061اإلنتاج الحيواني128
شروق محمد عيسى بني فواز20120061062اإلنتاج الحيواني129
محمد سليمان احمد صعابنه20120061063اإلنتاج الحيواني130
ھنديه عقله خلف المقابله     20120061064اإلنتاج الحيواني131
اكرم احمد محمد القضاه     20120061065اإلنتاج الحيواني132
صھيب ماجد محمد عكور      20120061066اإلنتاج الحيواني133
باسل بالل محمود نصيرات     20120061067اإلنتاج الحيواني134
قصي رضا خالد عبيدات      20120061068اإلنتاج الحيواني135
رامي معن دوخي عبيدات20120061069اإلنتاج الحيواني136
مصطفى ماجد مصطفى عتوم     20120061070اإلنتاج الحيواني137
ھالل طارق ھالل مقدادي     20120061071اإلنتاج الحيواني138
ميس يوسف ذيب الخزاعلة20120061072اإلنتاج الحيواني139
محمد زھير ناظم عبيدات     20120061073اإلنتاج الحيواني140
عبدهللا خالد احمد الدرادره    20120061074اإلنتاج الحيواني141
معاذ فواز علي مخاتره20120061075اإلنتاج الحيواني142
ربى يوسف محمد الردايده     20120061076اإلنتاج الحيواني143
قتيبه قاسم احمد الزقيبه     20120061077اإلنتاج الحيواني144
اشرف محمود مزعل وحشه     20120061078اإلنتاج الحيواني145
ھيثم ضيف هللا علي العمرى    20120061079اإلنتاج الحيواني146
مي نھار حمد البشتاوى     20120061080اإلنتاج الحيواني147
ايھاب حسن محمود مقدادى     20120061081اإلنتاج الحيواني148
ثائر خالد احمد الشختورى     20120061082اإلنتاج الحيواني149
ايھاب فراس ممدوح عبيدات     20120061083اإلنتاج الحيواني150
تسنيم محمد احمد شتات     20120061084اإلنتاج الحيواني151
مرام ابراھيم يوسف ملكاوي    20120061085اإلنتاج الحيواني152
المثنى محمد حمود الحتامله    20120061086اإلنتاج الحيواني153
محمود محمد عوده هللا العدره    20120061087اإلنتاج الحيواني154
عنود ناصر جاد هللا الطويل    20120061088اإلنتاج الحيواني155
نداء وليد موسى أبوعناب     20120061089اإلنتاج الحيواني156
عرين محمود مصطفى الصمادي    20120061090اإلنتاج الحيواني157
روان عاھد ابراھيم الزعبي    20120061091اإلنتاج الحيواني158
محمد بسام بركات بطاينه20120061092اإلنتاج الحيواني159
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فرح عبدالمجيد عوض حسينات20120061093اإلنتاج الحيواني160
معن اسحق مصطفى الدباس20122061001اإلنتاج الحيواني161
محمد نعيم عبدالجبار الخطيب20122061004اإلنتاج الحيواني162
معاذ محمود عبدهللا قرعان20122061005اإلنتاج الحيواني163
معتصم با رسمي عيسى بني عامر20122061006اإلنتاج الحيواني164
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دالل احمد حمد الحوامده20060062089اإلنتاج النباتي1
اماني عبدالطيف فالح الشواقفه20060062095اإلنتاج النباتي2
ھناء احمد محمد خباص20060062097اإلنتاج النباتي3
صابرين حسان عايش اعيده20060062098اإلنتاج النباتي4
ساميه عبدالحليم محمد العلي20060062101اإلنتاج النباتي5
مجد عبد هللا محمد سمان20060062105اإلنتاج النباتي6
مجد محمد مصطفى طناش20062062014اإلنتاج النباتي7
احمد ابراھيم حسين ابودخيل20062062015اإلنتاج النباتي8
معاذ احمد محمد كساسبه20062062016اإلنتاج النباتي9

احالم خالد قاسم ابوكساب20062062017اإلنتاج النباتي10
اسراء عدنان سليم بني ھاني20062062018اإلنتاج النباتي11
برھان محمد علي نوافله20070062048اإلنتاج النباتي12
اريج عمر سالمه منيزل20070062082اإلنتاج النباتي13
نور قاسم مصطفى الداود20070062084اإلنتاج النباتي14
فلایر مروان علي منصور20080062016اإلنتاج النباتي15
مرام سامي احمد العواوده20080062028اإلنتاج النباتي16
نادين احمد سالمة الشديفات20080062033اإلنتاج النباتي17
عالء شوكات سليمان اسماعيل20080062036اإلنتاج النباتي18
روان ضيف هللا ارشيد الخزاعلة20080062045اإلنتاج النباتي19
رؤيه عبد الحميد محمد بخيت20080062057اإلنتاج النباتي20
روان إبراھيم احمد ابو  شقرا20080062060اإلنتاج النباتي21
ساندي رياض احمد الدرابسه20080062063اإلنتاج النباتي22
احمد سمير راغب تايه20080062065اإلنتاج النباتي23
محمد حسين محمد الشرعه20080062066اإلنتاج النباتي24
مھا محمود محمد مبارك20090062001اإلنتاج النباتي25
رؤى رزق ابراھيم نواصره20090062002اإلنتاج النباتي26
اروى قيصر محمد زكي مھداوي20090062003اإلنتاج النباتي27
ياسمين وليد محمد حتامله20090062004اإلنتاج النباتي28
ھبه هللا محمد صالح العجلوني20090062006اإلنتاج النباتي29
احالم عارف علي الزعبي20090062012اإلنتاج النباتي30
معاويه محسن ابراھيم بني ھاني20090062014اإلنتاج النباتي31
بشرى جھاد فالح الرشود20090062015اإلنتاج النباتي32
بتول سامي حسن البيارى20090062018اإلنتاج النباتي33
مؤمنه وليد احمد ھزايمه20090062020اإلنتاج النباتي34
لجين ابراھيم فواز ابو الھيجاء20090062025اإلنتاج النباتي35
حال قاسم احمد الدردور20090062026اإلنتاج النباتي36
رائده برجس ابراھيم مياس20090062027اإلنتاج النباتي37
صفاء محمد ساري عصيري20090062029اإلنتاج النباتي38
امل ياسر احمد اسماعيل20090062030اإلنتاج النباتي39
احالم نضال شوقي نزال20090062031اإلنتاج النباتي40
روان راضي عبدالكريم الشديفات20090062032اإلنتاج النباتي41
النا محمود محمد ابو شريعه20090062036اإلنتاج النباتي42
والء محمود احمد محاسنه20090062041اإلنتاج النباتي43
رحمه سفيان محمد مساد20090062045اإلنتاج النباتي44
دعاء محمد احمد الداود20090062047اإلنتاج النباتي45
حال نايف حكمت الرفاعي20090062053اإلنتاج النباتي46
جھاد صالح موسى بني مفرج20090062056اإلنتاج النباتي47
محمد الھادي شيخ عبدهللا يوسف20090062057اإلنتاج النباتي48
اسراء حسن محمد غانم20090062062اإلنتاج النباتي49
طارق عادل حسن الزعبي20090062065اإلنتاج النباتي50
ديما محمد فھد داود20090062069اإلنتاج النباتي51
حال ناصر علي الشديفات20090062070اإلنتاج النباتي52
شھاب احمد نايف الدلقموني20090062071اإلنتاج النباتي53
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ميسون ابراھيم حسين الجراح20090062073اإلنتاج النباتي54
رغده صقر عبدهللا يحيى20090062077اإلنتاج النباتي55
اسراء ادريس كايد عودات20090062079اإلنتاج النباتي56
مرام محمد حرفان الجمعان20090062080اإلنتاج النباتي57
تماضر محمود حسين الشرمان20090062082اإلنتاج النباتي58
امتياز دخيل خالد العليمات20092062001اإلنتاج النباتي59
اسراء وليد عبد بني ھاني20100062002اإلنتاج النباتي60
صفاء احمد سالم الصياحين20100062008اإلنتاج النباتي61
سلسبيل زيدان عدنان بني عيسى20100062009اإلنتاج النباتي62
ھال يزن عيسى السقار20100062010اإلنتاج النباتي63
ايات امين اسماعيل عبدالغني20100062011اإلنتاج النباتي64
سوسن احمد عقلة الزبون20100062012اإلنتاج النباتي65
عدي انور ناصر عتمه20100062013اإلنتاج النباتي66
ھديل علي سعيد عبد القادر20100062017اإلنتاج النباتي67
رجاء عبد السالم احمد خطايبه20100062018اإلنتاج النباتي68
ليث محمد محمود سعد20100062019اإلنتاج النباتي69
عال عيسى محمد عتوم20100062020اإلنتاج النباتي70
اسراء خالد محمد ابوعبيد20100062022اإلنتاج النباتي71
عبدالرحمن محمد فايز الفواز20100062023اإلنتاج النباتي72
ساره حسين علي الغرايبه20100062025اإلنتاج النباتي73
منار فرحان احمد السيد احمد20100062026اإلنتاج النباتي74
ايه يوسف محمود فرغل20100062029اإلنتاج النباتي75
احمد محمد غازي ياسين20100062030اإلنتاج النباتي76
االء محمد محمود العنانبه20100062032اإلنتاج النباتي77
رنا نور الدين جمعه الجمال20100062035اإلنتاج النباتي78
زينه مالك ضافي شخاتره20100062036اإلنتاج النباتي79
تاج الدين جعفر سليمان مناصره20100062041اإلنتاج النباتي80
صھيب فوزي محمد المناصره20100062049اإلنتاج النباتي81
عالء محمد صالح العمرى20100062051اإلنتاج النباتي82
لونا جمال خالد مخلوف20100062052اإلنتاج النباتي83
نسرين محمود حسن عالونه20100062054اإلنتاج النباتي84
مروان سامي ابراھيم قمر20100062055اإلنتاج النباتي85
ايات محمد حمدان الكوري20100062058اإلنتاج النباتي86
غدير " محمد علي" عبد هللا العجلوني20100062060اإلنتاج النباتي87
اسماعيل محمد عيسى كلميه20100062061اإلنتاج النباتي88
مصطفى شيخ محمد معلم خيري20100062062اإلنتاج النباتي89
رند ھايل ارشيد العموش20100062063اإلنتاج النباتي90
وسام معاذ نھار سليمان20100062066اإلنتاج النباتي91
االء محمد اسعد الشيخ20100062068اإلنتاج النباتي92
مريم صايل محمد العنبر20100062075اإلنتاج النباتي93
ريم علي محمد المحمود20100062078اإلنتاج النباتي94
اماني شايش سليمان عقرباوي20100062080اإلنتاج النباتي95
جوليا احمد عبد هللا القواقنه20100062082اإلنتاج النباتي96
عالء الدين ابراھيم احمد عبد العزيز20100062083اإلنتاج النباتي97
ايسر عبد الكريم علي زوانه20100062084اإلنتاج النباتي98
عبد هللا عبد الرحيم محمد ھزايمه20100062085اإلنتاج النباتي99
سناء عصام عبد الھادي بني عامر20102062003اإلنتاج النباتي100
ھيا محمود علي المنسي20110062002اإلنتاج النباتي101
اسامه محمد عبدهللا عبيدات20110062004اإلنتاج النباتي102
احمد محمد حسين الفار20110062006اإلنتاج النباتي103
احمد ھايل حسين محمد20110062008اإلنتاج النباتي104
والء احمد نائل السوقي20110062010اإلنتاج النباتي105
محمد احمد مصطفى الشويات20110062011اإلنتاج النباتي106
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عريب خالد علي المومني20110062014اإلنتاج النباتي107
دينا زھير محمود الرشدان20110062017اإلنتاج النباتي108
محمد عدنان يوسف عبد الجواد20110062020اإلنتاج النباتي109
محمد علي مصطفى حروب20110062022اإلنتاج النباتي110
اسماء باسم مصطفى ابوعمره20110062023اإلنتاج النباتي111
صابرين امين موسى محاسنه20110062024اإلنتاج النباتي112
ليندا محمود حسن سمير20110062025اإلنتاج النباتي113
اسراء عمر عبدالرحمن نصيرات20110062029اإلنتاج النباتي114
اسيل اكرم عبدالرحمن البصول20110062031اإلنتاج النباتي115
رزان سفيان راشد البصول20110062032اإلنتاج النباتي116
اسالم عدنان محمد اللطايفه20110062036اإلنتاج النباتي117
ملك اسامه سامي الرجال20110062037اإلنتاج النباتي118
حمد عوض فرحان غرايبه20110062039اإلنتاج النباتي119
عبدهللا زكي صبرى دحنوس20110062040اإلنتاج النباتي120
اسالم فتحي احمد البلوي20110062044اإلنتاج النباتي121
االء مازن سليمان الغزاالت20110062045اإلنتاج النباتي122
اسراء بسام قاسم دردور20110062050اإلنتاج النباتي123
والء احمد علي البدور20110062053اإلنتاج النباتي124
الحسن عمر حسن القيام20110062056اإلنتاج النباتي125
روان حسن ذيبان الصبيحي20110062058اإلنتاج النباتي126
نانسي نور الدين محمد توفيق اللمع20110062060اإلنتاج النباتي127
االء فواز محمود "بني محمد"20110062061اإلنتاج النباتي128
روان محمد ذيب قواسمه20110062063اإلنتاج النباتي129
دعاء كمال فضل ابوصھيون20110062064اإلنتاج النباتي130
منى محمد شاھر بطاينه20110062067اإلنتاج النباتي131
مرام يحيى فوزات البلعوس20110062069اإلنتاج النباتي132
فايز عاھد محمد الشوبكي20110062072اإلنتاج النباتي133
مھا محمد الفي بني صخر20110062073اإلنتاج النباتي134
طارق علي عبدالحفيظ الشعراء20110062074اإلنتاج النباتي135
محمد عبدالرحمن عبدالنور المومني20110062075اإلنتاج النباتي136
معتز حسن محمد العمري20110062077اإلنتاج النباتي137
سھم "محمدعمر" احمد العيسى20110062078اإلنتاج النباتي138
مرام سامي عيسى الشناق20110062079اإلنتاج النباتي139
صخر خالد محمد زيتون20110062080اإلنتاج النباتي140
داليا بشار احمد العطار20110062081اإلنتاج النباتي141
عنود عزت عبد الرحيم مقصقص20110062082اإلنتاج النباتي142
بيان عبد المجيد مسلم ابوعماش20110062083اإلنتاج النباتي143
عبد هللا نور حسين حرسي20110062084اإلنتاج النباتي144
عھد سامي فضل ابوعباس20110062087اإلنتاج النباتي145
مريم محمد صالح "ابوالعيس العموش"20110062089اإلنتاج النباتي146
انس فايز سالم عياصره20110062090اإلنتاج النباتي147
سماء وليد صبحي ابو عاشور20110062091اإلنتاج النباتي148
ھيا طالل موسى بني مرعي20110062092اإلنتاج النباتي149
دعاء محمد علي العذاربه20110062093اإلنتاج النباتي150
عبدالعزيز ركان سالم الحماد20110062094اإلنتاج النباتي151
عبدهللا عبدالعزيز رفيق السكجي20110062096اإلنتاج النباتي152
اسيل طالل فوزات البطاينه    20110062098اإلنتاج النباتي153
اسامه زيد حسن بني عيسى20110062099اإلنتاج النباتي154
معاذ خلدون محمود الكوري20112062002اإلنتاج النباتي155
عمر محمود سعيد عالونه20112062003اإلنتاج النباتي156
مروه عصام حسين نصرهللا20112062004اإلنتاج النباتي157
عھد فايق عبدالمجيد السالمات20112062005اإلنتاج النباتي158
رويده صيتان حسن خشان20112062006اإلنتاج النباتي159
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علي عقاب علي مروج20112062007اإلنتاج النباتي160
ايمان موسى مصطفى جرادات20112062008اإلنتاج النباتي161
محمد خالد محمد الصياحين20112062009اإلنتاج النباتي162
عالء جمعه موسى بدارنه20112062010اإلنتاج النباتي163
عمار محمود عبدهللا الشناق    20120062001اإلنتاج النباتي164
ليث ھشام حسني "علي األحمد"20120062002اإلنتاج النباتي165
ھبا محمود مفلح قواقزه     20120062005اإلنتاج النباتي166
ساجده عبدالكريم قاسم بشارات   20120062008اإلنتاج النباتي167
ناديه عفان محمد سعيد شريتح    20120062010اإلنتاج النباتي168
ھاله محمود محمد دراوشه     20120062011اإلنتاج النباتي169
زياد محمود احمد عبدالقادر    20120062012اإلنتاج النباتي170
محمد ابراھيم حسين عتوم     20120062013اإلنتاج النباتي171
معتصم عمر عبدهللا البحراوي    20120062014اإلنتاج النباتي172
سوار زياد احمد القاسم     20120062015اإلنتاج النباتي173
والء يوسف محمود الشيالوى    20120062017اإلنتاج النباتي174
مھا احمد عبدهللا معال     20120062018اإلنتاج النباتي175
مھند خالد مصطفى نوافله     20120062019اإلنتاج النباتي176
عالء دولت محمود الرشدان     20120062021اإلنتاج النباتي177
ديما جمال فالح المخزومي     20120062022اإلنتاج النباتي178
شجاع يونس اسماعيل الطيطي    20120062023اإلنتاج النباتي179
اسيل امجد فالح االحمد     20120062024اإلنتاج النباتي180
بتول يوسف ابراھيم ابوجميل20120062025اإلنتاج النباتي181
ريم ابراھيم مصطفى العزب     20120062028اإلنتاج النباتي182
عبداالله نواش عايد اليازجين    20120062030اإلنتاج النباتي183
ھديل حسين محمد محمود     20120062033اإلنتاج النباتي184
احالم حسين محمود بني احمد    20120062034اإلنتاج النباتي185
تمارا فيصل علي القطايشه     20120062035اإلنتاج النباتي186
نديم عبدهللا نايل الرحيل    20120062036اإلنتاج النباتي187
شادي علي صبحي حمادنه     20120062037اإلنتاج النباتي188
ميساء خالد احمد الشبيل     20120062038اإلنتاج النباتي189
ديما بسام عبده الخزاعله     20120062039اإلنتاج النباتي190
اسالم محمد احمد ھزايمه     20120062040اإلنتاج النباتي191
ايجاد محمد محمود ابوحشيش20120062041اإلنتاج النباتي192
سرى عبدالكريم حسن عمايره    20120062042اإلنتاج النباتي193
احمد عصام محمد الشيخ يوسف    20120062043اإلنتاج النباتي194
مصعب محمد سالم الصقر     20120062044اإلنتاج النباتي195
خالد ھاني دريبي السرديه     20120062045اإلنتاج النباتي196
دانا عادل عاطف المومني     20120062046اإلنتاج النباتي197
سناء محمود احمد عمر      20120062048اإلنتاج النباتي198
زكا ابراھيم علي شطناوى     20120062050اإلنتاج النباتي199
ھبه حسين محمد قبالني     20120062051اإلنتاج النباتي200
حذيفه عبدالحافظ عبده المحمد    20120062052اإلنتاج النباتي201
النا قسيم سالم الروسان     20120062053اإلنتاج النباتي202
والء خالد عمر الجبالي     20120062055اإلنتاج النباتي203
ميس محمد قاسم شطناوى     20120062056اإلنتاج النباتي204
ھدى ابراھيم فالح الزعبي     20120062057اإلنتاج النباتي205
مھند خليل طه الشيخ يوسف     20120062058اإلنتاج النباتي206
اخالص عاھد ضاحي المسرب     20120062059اإلنتاج النباتي207
بيان محمود صالح بني ھاني20120062061اإلنتاج النباتي208
مرام عامر نجاتي الخضراء     20120062063اإلنتاج النباتي209
ركان ابراھيم حسين السميعات    20120062065اإلنتاج النباتي210
احمد حسين احمد الدرادره     20120062067اإلنتاج النباتي211
مرح مفيد ابراھيم مومني20120062070اإلنتاج النباتي212
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مولد ابراھيم محمود عماري    20120062071اإلنتاج النباتي213
االء احمد عبد الكريم السلمان20120062073اإلنتاج النباتي214
محمد احمد حسن مقدادي     20120062074اإلنتاج النباتي215
حمزه نضال كريم الرشدان     20120062075اإلنتاج النباتي216
يوسف صالح حسين مقدادي20120062076اإلنتاج النباتي217
اسراء محمد عوض الذينات20120062077اإلنتاج النباتي218
يوسف غازي عبد الرحمن الحمايده20120062079اإلنتاج النباتي219
دعاء محمد صبحي موسى الفريحات20120062080اإلنتاج النباتي220
قصي محمد سليمان البريقي20120062082اإلنتاج النباتي221
عالء محمد عبدالھادي القواسمي   20120062083اإلنتاج النباتي222
مھند مكحول خلف السرديه20120062086اإلنتاج النباتي223
وجدان يحيى محمد الشديفات20120062087اإلنتاج النباتي224
الفيصل عبدالكريم فنخور الصويت20120062088اإلنتاج النباتي225
تقوى محمد سعيد الشياب     20120062089اإلنتاج النباتي226
صفاء جھاد مصطفى السعدى     20120062090اإلنتاج النباتي227
سلسبيال غالب غازى الزغول    20120062091اإلنتاج النباتي228
اسراء عبد الفتاح سالم الفواعير   20120062092اإلنتاج النباتي229
حنين خالد علي المومني     20120062093اإلنتاج النباتي230
حنين نبيل محمد خير حتامله    20120062094اإلنتاج النباتي231
االء سامي محمد دھيمش     20120062095اإلنتاج النباتي232
دانه يحيى محمد بواعنه     20120062096اإلنتاج النباتي233
عمر محمود علي بدندي      20120062097اإلنتاج النباتي234
وعد احمد ذيب ھياجنه      20120062098اإلنتاج النباتي235
بتول احمد حسن الرداد     20120062099اإلنتاج النباتي236
حنين احمد محمد بني عبد الغني20120062100اإلنتاج النباتي237
سناء احمد ياسين الكردي     20120062101اإلنتاج النباتي238
ثريا عبد الجليل محمد  " الحاج علي "20120062102اإلنتاج النباتي239
روان محمد ابراھيم حميدات    20120062103اإلنتاج النباتي240
ايمان عماد ذيب العمري     20120062104اإلنتاج النباتي241
غزل خالد احمد عبيدات20120062105اإلنتاج النباتي242
نھال عامر محمد أبوراشد20120062106اإلنتاج النباتي243
اسراء فاروق عادل الصليبي    20120062107اإلنتاج النباتي244
وفاء عبد القادر محمد جمھور    20120062108اإلنتاج النباتي245
بتول فؤاد عبد هللا غرايبه    20120062109اإلنتاج النباتي246
شھد انيس اسماعيل الطويل     20120062110اإلنتاج النباتي247
ھيا محمد خير صالح  الرجوب20120062111اإلنتاج النباتي248
مجاھد محمد محمود يعقوب     20120062112اإلنتاج النباتي249
اباء محمد سليم المومني     20120062113اإلنتاج النباتي250
انعام زكي محمد بني سالمه    20120062114اإلنتاج النباتي251
مريم خالد فواز بطاينه20120062115اإلنتاج النباتي252
محمد موسى فالح المحمد20122062001اإلنتاج النباتي253
يوسف نواف عطا الديري20122062004اإلنتاج النباتي254
يزن زايد حامد العوده هللا20122062005اإلنتاج النباتي255
احمد  علي احمد نصير20122062006اإلنتاج النباتي256
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محمد محمود مفلح عثامنه20032063030التغذية وتكنولوجيا الغذاء1
فخرية محمد جمعه فيصل السكران20050063105التغذية وتكنولوجيا الغذاء2
وليد خالد معروف سليمان20052063022التغذية وتكنولوجيا الغذاء3
شاھة حسين يوسف العمري20052063030التغذية وتكنولوجيا الغذاء4
ناصر حسن احمد مقدادى20062063050التغذية وتكنولوجيا الغذاء5
االء ھاني فضل ابوعباس20070063024التغذية وتكنولوجيا الغذاء6
سميه "محمد خير" عيسى الصبابحه20070063080التغذية وتكنولوجيا الغذاء7
محمد علي محمد الزيادنه20070063086التغذية وتكنولوجيا الغذاء8
معاذ عبد الرحمن علي عنانبه20070063090التغذية وتكنولوجيا الغذاء9

منار صالح علي محمد20072063026التغذية وتكنولوجيا الغذاء10
دانا فرح فايز النبر20072063032التغذية وتكنولوجيا الغذاء11
رجاء سالم القاسم الشنيور20072063037التغذية وتكنولوجيا الغذاء12
عبدالرحمن جھاد محمد مكسب20072063040التغذية وتكنولوجيا الغذاء13
ايمان راجح شحاده محمد20072063042التغذية وتكنولوجيا الغذاء14
ساره محمد بركات عليان20080063028التغذية وتكنولوجيا الغذاء15
رايه احمد ذيب حوراني20080063032التغذية وتكنولوجيا الغذاء16
محمد سامي عيسى الشناق20080063051التغذية وتكنولوجيا الغذاء17
دانا زياد احمد الصمادي20080063058التغذية وتكنولوجيا الغذاء18
منى زياد عبدالحميد سالمات20080063065التغذية وتكنولوجيا الغذاء19
شذى سالمه طالل عبيدات20080063068التغذية وتكنولوجيا الغذاء20
والء سلمان مصطفى ابو شنب20080063069التغذية وتكنولوجيا الغذاء21
فداء خليفه حمدان نوافله20082063038التغذية وتكنولوجيا الغذاء22
رؤى عبد الناصر محمد ابو ناصر20082063040التغذية وتكنولوجيا الغذاء23
عذاري فايز حمدان العليمات20082063041التغذية وتكنولوجيا الغذاء24
بشرى احمد مصطفى جابر20090063001التغذية وتكنولوجيا الغذاء25
منى قاسم عوض شطناوي20090063002التغذية وتكنولوجيا الغذاء26
غدير محمد حسين دغيم20090063003التغذية وتكنولوجيا الغذاء27
نيفين مصطفى طراد حسين20090063004التغذية وتكنولوجيا الغذاء28
رنين حسن محمد كنعان20090063005التغذية وتكنولوجيا الغذاء29
ياسمين مجدي عبد اللطيف ابو ھنطش20090063006التغذية وتكنولوجيا الغذاء30
تھاني علي محمود عبابنه20090063007التغذية وتكنولوجيا الغذاء31
انتصار احمد علي مقدادى20090063011التغذية وتكنولوجيا الغذاء32
لما قاسم محمد ابو غزال20090063012التغذية وتكنولوجيا الغذاء33
ھديل شريف خليل البطاط20090063014التغذية وتكنولوجيا الغذاء34
ريم محمد محمود حسين20090063015التغذية وتكنولوجيا الغذاء35
مھدي جھاد عبدهللا شاھين20090063020التغذية وتكنولوجيا الغذاء36
ھديل خالد جمال سالم20090063021التغذية وتكنولوجيا الغذاء37
وفاء عدنان اسماعيل حجير20090063023التغذية وتكنولوجيا الغذاء38
سولينا عماد درويش عبد الھادي20090063026التغذية وتكنولوجيا الغذاء39
وداد موسى محمود سعيد20090063027التغذية وتكنولوجيا الغذاء40
انوار سالم محمد الحديان20090063028التغذية وتكنولوجيا الغذاء41
ساره عالم جمال الجيوسي20090063029التغذية وتكنولوجيا الغذاء42
مي حابس سليمان الدھون20090063030التغذية وتكنولوجيا الغذاء43
مھا اسامه يوسف بدر20090063033التغذية وتكنولوجيا الغذاء44
سندس محمود عيد فليح20090063036التغذية وتكنولوجيا الغذاء45
مالك محمود طالب القطيشات20090063037التغذية وتكنولوجيا الغذاء46
داليا محمدخير حلمي الخليل20090063039التغذية وتكنولوجيا الغذاء47
دعاء طارق مصطفى زھيري20090063040التغذية وتكنولوجيا الغذاء48
ايمان حسين موسى بني فياض20090063042التغذية وتكنولوجيا الغذاء49
رنيم احمد محمد الشلبي20090063043التغذية وتكنولوجيا الغذاء50
احمد محمد محمود الزغول20090063045التغذية وتكنولوجيا الغذاء51
رجائي خالد مرفق ريا20090063047التغذية وتكنولوجيا الغذاء52
براءه عصام خليل جبر20090063049التغذية وتكنولوجيا الغذاء53
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منار محمد علي العربي20090063055التغذية وتكنولوجيا الغذاء54
اقبال احمد محمد الدويري20090063059التغذية وتكنولوجيا الغذاء55
احمد "محمد تيسير" متعب بطاينه20090063061التغذية وتكنولوجيا الغذاء56
احمد رشيد محمد بني سعيد20090063064التغذية وتكنولوجيا الغذاء57
محمد يونس ابراھيم مزيد20090063067التغذية وتكنولوجيا الغذاء58
رغدة ناظم صفوري 20090063068التغذية وتكنولوجيا الغذاء59
فداء امين يوسف عزايزه20090063069التغذية وتكنولوجيا الغذاء60
وسام عادل محمود طالفحه20090063070التغذية وتكنولوجيا الغذاء61
تسنيم فريد محمد عبيدات20090063071التغذية وتكنولوجيا الغذاء62
اسالم ابراھيم محمد البطوش20090063072التغذية وتكنولوجيا الغذاء63
ميس جمال فالح المخزومي20090063074التغذية وتكنولوجيا الغذاء64
روان عوني صالح الغرايبه20090063075التغذية وتكنولوجيا الغذاء65
روان فرج احمد الرومي20090063076التغذية وتكنولوجيا الغذاء66
زينب محمد احمد قاسم20090063077التغذية وتكنولوجيا الغذاء67
محمد حسن محمود الشدوح20090063078التغذية وتكنولوجيا الغذاء68
شيرين خلف عبدهللا خشاشنه20090063079التغذية وتكنولوجيا الغذاء69
منار فياض احمد العزام20090063080التغذية وتكنولوجيا الغذاء70
مرام عقلة عقاب الحراحشة20090063081التغذية وتكنولوجيا الغذاء71
محمد جمال خالد خليل20090063082التغذية وتكنولوجيا الغذاء72
امجد محمد محمود المغيض20090063083التغذية وتكنولوجيا الغذاء73
عرين محمد يوسف القضاه20090063088التغذية وتكنولوجيا الغذاء74
االء فوزي  الشردوب20090063091التغذية وتكنولوجيا الغذاء75
احمد كمال محمود العفيف20090063092التغذية وتكنولوجيا الغذاء76
حال وديع زكي ابو سمره20092063001التغذية وتكنولوجيا الغذاء77
ھبه عمر محمد  موسى حمدان20092063002التغذية وتكنولوجيا الغذاء78
روزين رياض حنا عوده20092063006التغذية وتكنولوجيا الغذاء79
رزان زھير فيصل العلي20092063007التغذية وتكنولوجيا الغذاء80
فاتن رجب شعبان 20092063008التغذية وتكنولوجيا الغذاء81
اماني وجدي مرازقة 20092063012التغذية وتكنولوجيا الغذاء82
ربى احمد عبد الفتاح عطاهللا20092063013التغذية وتكنولوجيا الغذاء83
جيھان ريمون صالح زروق20092063017التغذية وتكنولوجيا الغذاء84
سبل محمد عبد الرحيم بني مصطفى20092063020التغذية وتكنولوجيا الغذاء85
رزان علي احمد طوالبه20092063024التغذية وتكنولوجيا الغذاء86
سجى احمد علي خليفات20092063027التغذية وتكنولوجيا الغذاء87
عرين باسم عبد الكريم شطناوي20092063029التغذية وتكنولوجيا الغذاء88
صبا غسان يوسف المومني20092063033التغذية وتكنولوجيا الغذاء89
ديما ھاني احمد السريخ20092063035التغذية وتكنولوجيا الغذاء90
روان علي احمد الربابعه20092063040التغذية وتكنولوجيا الغذاء91
والء خالد محمود محمد القفاف20092063041التغذية وتكنولوجيا الغذاء92
جمانه ابراھيم الحاج عبد هللا االفغاني20092063042التغذية وتكنولوجيا الغذاء93
ايمان وليد علي ابو عابد20092063044التغذية وتكنولوجيا الغذاء94
جميله يوسف عادل الدردوك20092063045التغذية وتكنولوجيا الغذاء95
فرح مأمون محمد فوزي عرفه20092063046التغذية وتكنولوجيا الغذاء96
سوسن علي فياض الغنانيم20092063047التغذية وتكنولوجيا الغذاء97
دانا ناجح علي خويله20100063001التغذية وتكنولوجيا الغذاء98
شذى علي رشيد العصيره20100063002التغذية وتكنولوجيا الغذاء99
رنا علي فايز نوافله20100063003التغذية وتكنولوجيا الغذاء100
سكينه تركي عبد هللا النعيمات20100063004التغذية وتكنولوجيا الغذاء101
اسراء حسين محمد قبالني20100063007التغذية وتكنولوجيا الغذاء102
عمر محمد قاسم الساليمه20100063008التغذية وتكنولوجيا الغذاء103
دياال ھاني محمد سعيد عقده20100063009التغذية وتكنولوجيا الغذاء104
ياسمين محمد حسن الخطيب20100063010التغذية وتكنولوجيا الغذاء105
يزيد كمال محمد الشويات20100063011التغذية وتكنولوجيا الغذاء106
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ابتھاج محمد سليمان الجنيدي20100063012التغذية وتكنولوجيا الغذاء107
مالك ابراھيم محمد الروسان20100063013التغذية وتكنولوجيا الغذاء108
مجد حسين صبرى عليان20100063014التغذية وتكنولوجيا الغذاء109
مليحه محمود احمد ابوعماره20100063015التغذية وتكنولوجيا الغذاء110
ھال خالد سعيد حالوه20100063016التغذية وتكنولوجيا الغذاء111
جھاد محمد محمود ابو بكر20100063017التغذية وتكنولوجيا الغذاء112
سالم حسام حسن حمزه20100063019التغذية وتكنولوجيا الغذاء113
سرى عبدالناصر محمد ابوناصر20100063021التغذية وتكنولوجيا الغذاء114
آيات بسيم تركي البطاينه20100063023التغذية وتكنولوجيا الغذاء115
شروق زكريا عقله مقدادي20100063025التغذية وتكنولوجيا الغذاء116
اسماء محمد خالد اللوباني20100063026التغذية وتكنولوجيا الغذاء117
اسماء محمد عبد الرحمن الرفاعي20100063028التغذية وتكنولوجيا الغذاء118
ھيا عبد الرزاق تيھي الفندي20100063029التغذية وتكنولوجيا الغذاء119
رنا منذر طاھر النمر20100063031التغذية وتكنولوجيا الغذاء120
وعد عادل احمد الرفاعي20100063033التغذية وتكنولوجيا الغذاء121
االء تركي عبد الرحمن رواشده20100063034التغذية وتكنولوجيا الغذاء122
غدير امجد محمد احمد20100063035التغذية وتكنولوجيا الغذاء123
لبنى اياد لطفي العبد20100063036التغذية وتكنولوجيا الغذاء124
ديمه سعيد فريد نزال20100063039التغذية وتكنولوجيا الغذاء125
رند فايز نوفان عبيدات20100063040التغذية وتكنولوجيا الغذاء126
دياال فؤاد ابراھيم برجاوى20100063041التغذية وتكنولوجيا الغذاء127
ھبة نبيل شفيق القرعان20100063044التغذية وتكنولوجيا الغذاء128
وفاء عماد محمد الخواجه20100063045التغذية وتكنولوجيا الغذاء129
جمان اسماعيل عبد الرحمن خالد20100063048التغذية وتكنولوجيا الغذاء130
ھبه محمود احمد الخوالده20100063049التغذية وتكنولوجيا الغذاء131
زكريا محمد صالح العنيزات20100063051التغذية وتكنولوجيا الغذاء132
مجد عبد هللا حمدان العاصم20100063055التغذية وتكنولوجيا الغذاء133
ھديل يوسف عبد الكريم ابو الرب20100063057التغذية وتكنولوجيا الغذاء134
ھدايه بسام محمد غرايبه20100063062التغذية وتكنولوجيا الغذاء135
امل حسن صالح الزعبي20100063063التغذية وتكنولوجيا الغذاء136
اسراء حسين ياسين عيسى20100063064التغذية وتكنولوجيا الغذاء137
تغريد محمد محمود القضاه20100063065التغذية وتكنولوجيا الغذاء138
عمار مصطفى محمد الموسى20100063067التغذية وتكنولوجيا الغذاء139
ھبه ضيف هللا موسى كراسنه20100063068التغذية وتكنولوجيا الغذاء140
حنين نايف عبدالرحمن الجراح20100063069التغذية وتكنولوجيا الغذاء141
ذكريات منصور احمد الرصاصي20100063070التغذية وتكنولوجيا الغذاء142
ايناس عماد عبدالفتاح غريب20100063071التغذية وتكنولوجيا الغذاء143
فردوسه محمد عمر جمعالي20100063072التغذية وتكنولوجيا الغذاء144
عدي نعمان مصطفى سعدي20100063073التغذية وتكنولوجيا الغذاء145
اميره حسني محمد تيسير باكير20100063074التغذية وتكنولوجيا الغذاء146
ھبه سمير اسماعيل الزبديه20100063075التغذية وتكنولوجيا الغذاء147
يوسف نادر يوسف صوان20100063076التغذية وتكنولوجيا الغذاء148
سماح محمد محمود ابو ارتيمه20100063079التغذية وتكنولوجيا الغذاء149
االء بسام محمد الرشيدات20100063080التغذية وتكنولوجيا الغذاء150
بيان فاروق احمد ابو عناب20100063081التغذية وتكنولوجيا الغذاء151
شيماء سھيل احمد عبابنه20100063082التغذية وتكنولوجيا الغذاء152
ساره عادل علي جمعه20102063001التغذية وتكنولوجيا الغذاء153
وفاء وليد محمد حسن منصور20102063002التغذية وتكنولوجيا الغذاء154
امل عدنان موسى عبابنه20102063005التغذية وتكنولوجيا الغذاء155
خلود زيدان صالح السويركي20102063008التغذية وتكنولوجيا الغذاء156
ندى يحيى حسن العارف20102063010التغذية وتكنولوجيا الغذاء157
ريما محمود عبدالكريم شناعة20102063012التغذية وتكنولوجيا الغذاء158
دانه جميل محاجنة 20102063014التغذية وتكنولوجيا الغذاء159
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ندى غسان محمد قلعاوي20102063015التغذية وتكنولوجيا الغذاء160
ھديل مروان علي افھيد20102063016التغذية وتكنولوجيا الغذاء161
ھديل فؤاد جميل درويش20102063017التغذية وتكنولوجيا الغذاء162
رؤى حسين علي ملكاوي20102063018التغذية وتكنولوجيا الغذاء163
علي سامح دخل هللا الرفاعي20102063023التغذية وتكنولوجيا الغذاء164
نيفين نور الدين سعيد كتانه20102063025التغذية وتكنولوجيا الغذاء165
ازھار مھدي ابراھيم احمد دبي20102063027التغذية وتكنولوجيا الغذاء166
بيان ھارون رشيد المومني20102063029التغذية وتكنولوجيا الغذاء167
راما حسان محمد زكريا االمعري20102063032التغذية وتكنولوجيا الغذاء168
رنا صالح خليل مبسلط20102063033التغذية وتكنولوجيا الغذاء169
وعد ربحي سعيد ھرشه20102063034التغذية وتكنولوجيا الغذاء170
معتز يوسف سليمان المقدادي20110063001التغذية وتكنولوجيا الغذاء171
صفاء رائد علي الذنيبات20110063003التغذية وتكنولوجيا الغذاء172
اسيل ابراھيم تركي ابو كايد20110063004التغذية وتكنولوجيا الغذاء173
سنابل زھير محمد شحاده20110063005التغذية وتكنولوجيا الغذاء174
ھيا طالل عبدهللا بنات20110063006التغذية وتكنولوجيا الغذاء175
مالك احمد صالح عتمه20110063007التغذية وتكنولوجيا الغذاء176
دعاء وحيد احمد العبابنه20110063009التغذية وتكنولوجيا الغذاء177
اشراق ابراھيم سعيد درويش20110063010التغذية وتكنولوجيا الغذاء178
اريج راشد احمد عليمات20110063011التغذية وتكنولوجيا الغذاء179
ابراھيم فيصل حسين الرفاعي20110063012التغذية وتكنولوجيا الغذاء180
نسرين حسين محمد الدويرى20110063014التغذية وتكنولوجيا الغذاء181
سالم عامر محمد ابو الرب20110063015التغذية وتكنولوجيا الغذاء182
مالك احمد محمد عليان20110063016التغذية وتكنولوجيا الغذاء183
احالم محمد اسماعيل علي20110063017التغذية وتكنولوجيا الغذاء184
سالم ابراھيم واصف ابو الھيجاء20110063018التغذية وتكنولوجيا الغذاء185
غدير مصطفى طه عبابنه20110063021التغذية وتكنولوجيا الغذاء186
رغد احمد سعاده بني شمسي20110063022التغذية وتكنولوجيا الغذاء187
نسيبه احسان سليمان عياصره20110063023التغذية وتكنولوجيا الغذاء188
سوار محمد عبد الرحمن النجار20110063025التغذية وتكنولوجيا الغذاء189
رانيا محمد حسن موسى  حج احمد20110063027التغذية وتكنولوجيا الغذاء190
االء محمد غازى التل20110063028التغذية وتكنولوجيا الغذاء191
جميل محمد جميل الطحل20110063030التغذية وتكنولوجيا الغذاء192
اسيل جھاد محمود النواطير20110063031التغذية وتكنولوجيا الغذاء193
ھديل ھيثم محمد جادورى20110063032التغذية وتكنولوجيا الغذاء194
رناء قاسم حامد الزبون20110063033التغذية وتكنولوجيا الغذاء195
فادية جمال ذيب ملحم20110063034التغذية وتكنولوجيا الغذاء196
مجد حسان خالد خطاطبه20110063035التغذية وتكنولوجيا الغذاء197
اسيل محمد رشيد صوان20110063036التغذية وتكنولوجيا الغذاء198
علياء جمال اسماعيل عرابي20110063037التغذية وتكنولوجيا الغذاء199
لبنى بسام سركيس شنيص20110063038التغذية وتكنولوجيا الغذاء200
االء خالد محمد الربابعه20110063044التغذية وتكنولوجيا الغذاء201
سوار واكد خالد الواكد20110063045التغذية وتكنولوجيا الغذاء202
ضحى وليد عبد السالم الصرايره20110063046التغذية وتكنولوجيا الغذاء203
صفيه احمد فھمي العالم20110063047التغذية وتكنولوجيا الغذاء204
ھبه راشد رشيد حكواتي20110063048التغذية وتكنولوجيا الغذاء205
صفاء ھشام سعيد دنون20110063049التغذية وتكنولوجيا الغذاء206
ھبه خالد عبد هللا اسماعيل20110063051التغذية وتكنولوجيا الغذاء207
شيماء محمد عايد القيسي20110063052التغذية وتكنولوجيا الغذاء208
اشرف حسان صبحي ابو اسعد20110063053التغذية وتكنولوجيا الغذاء209
رؤيا محمد عبد الكريم جعيدى20110063054التغذية وتكنولوجيا الغذاء210
ايه فھد شبيب الخصاونه20110063055التغذية وتكنولوجيا الغذاء211
تقوى فالح سليمان الجعافره20110063056التغذية وتكنولوجيا الغذاء212
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لميس منذر نصرت البيطار20110063057التغذية وتكنولوجيا الغذاء213
ديمه اسماعيل ھاشم الجراح20110063059التغذية وتكنولوجيا الغذاء214
كوثر احمد محمد باكير20110063064التغذية وتكنولوجيا الغذاء215
دعاء احمد مرشد الجديتاوى20110063067التغذية وتكنولوجيا الغذاء216
بيان يونس محمود النواطير20110063068التغذية وتكنولوجيا الغذاء217
دانه عصام محمد كنعان20110063069التغذية وتكنولوجيا الغذاء218
ھدى ابراھيم محمد القضاه20110063072التغذية وتكنولوجيا الغذاء219
لول عبد هللا عثمان علي20110063074التغذية وتكنولوجيا الغذاء220
االء عليان محمد ابوعين20110063075التغذية وتكنولوجيا الغذاء221
حنين احمد عمر التميمي20110063076التغذية وتكنولوجيا الغذاء222
حنان عماد محمد اليونس20110063077التغذية وتكنولوجيا الغذاء223
تقوى احمد راضي المومني20110063078التغذية وتكنولوجيا الغذاء224
عالء محمد سليم طواھا20110063079التغذية وتكنولوجيا الغذاء225
رغده خالد نجيب االعمى20110063080التغذية وتكنولوجيا الغذاء226
فاطمة عزيز حداد الكاف20110063081التغذية وتكنولوجيا الغذاء227
مرام رياض محمد عوينه20110063082التغذية وتكنولوجيا الغذاء228
بيان ابراھيم محمد عبدالخالق20110063083التغذية وتكنولوجيا الغذاء229
عھد عماد عبد الكريم الشھاب20110063084التغذية وتكنولوجيا الغذاء230
اميره بسيم سالم الروسان20110063085التغذية وتكنولوجيا الغذاء231
ايمان زكي خالد مصطفى     20110063086التغذية وتكنولوجيا الغذاء232
دانا محمد يوسف الطعاني     20110063088التغذية وتكنولوجيا الغذاء233
اسراء كريم خليل القاسم20110063092التغذية وتكنولوجيا الغذاء234
ھداية احمد حسين الشرمان20110063093التغذية وتكنولوجيا الغذاء235
انس محمد محي الدين اليحيى20110063094التغذية وتكنولوجيا الغذاء236
سرى خالد ناصر غرايبه20110063095التغذية وتكنولوجيا الغذاء237
ادريس احمد محمد الدومي20110063096التغذية وتكنولوجيا الغذاء238
حسن علي محمد جوارنه20110063097التغذية وتكنولوجيا الغذاء239
مؤمن عطا محمد المساعفه20110063098التغذية وتكنولوجيا الغذاء240
اماني محمد   الشرابي20112063001التغذية وتكنولوجيا الغذاء241
اروى محمد عبدالعزيز جودة20112063005التغذية وتكنولوجيا الغذاء242
فيروز محمدزين فوزي الشريف20112063006التغذية وتكنولوجيا الغذاء243
ھيا ابراھيم  الركابي السكري20112063007التغذية وتكنولوجيا الغذاء244
بيان محمد محمود حسن20112063008التغذية وتكنولوجيا الغذاء245
نور مريم اميل نيقوال ربيع20112063009التغذية وتكنولوجيا الغذاء246
محمد لطفي شفيق فوزي20112063010التغذية وتكنولوجيا الغذاء247
غاده جمال عبد ربه ابو ھاشم20112063011التغذية وتكنولوجيا الغذاء248
نور ثابت جوده خميس20112063012التغذية وتكنولوجيا الغذاء249
فاطمه السيد محمد باقر شبر علوي20112063013التغذية وتكنولوجيا الغذاء250
ميس محمد نايف محاسنه20112063016التغذية وتكنولوجيا الغذاء251
نادين علي عبد هللا العودات20112063017التغذية وتكنولوجيا الغذاء252
نورھان نبيل عبد الخطيب20112063018التغذية وتكنولوجيا الغذاء253
معتصم فتحي محمد الزغول20112063019التغذية وتكنولوجيا الغذاء254
معصومه خليل ابراھيم المطر20112063026التغذية وتكنولوجيا الغذاء255
محمد احمد موسى صالح20112063027التغذية وتكنولوجيا الغذاء256
مريم مازن رزق حتاملة20112063028التغذية وتكنولوجيا الغذاء257
بكر صالح  سبع20112063029التغذية وتكنولوجيا الغذاء258
ايناس قاسم  قاروط20112063031التغذية وتكنولوجيا الغذاء259
منى جمال علي عبد هللا20112063032التغذية وتكنولوجيا الغذاء260
زينب صالح عبدهللا احمد علي السماك20112063034التغذية وتكنولوجيا الغذاء261
ھتاف مھيار عبدالعزيز الشريف20112063035التغذية وتكنولوجيا الغذاء262
أسيل حسن سعيد الشبح20112063037التغذية وتكنولوجيا الغذاء263
والء عبدهللا احمد منصور20112063038التغذية وتكنولوجيا الغذاء264
زينه عمر سعيد حالوه20112063039التغذية وتكنولوجيا الغذاء265
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دانا احمد سليمان ابراھيم20112063040التغذية وتكنولوجيا الغذاء266
اسيل عبد هللا عبد الرحيم حمدان20112063041التغذية وتكنولوجيا الغذاء267
حنان فرحان ابراھيم عبدالعال20112063042التغذية وتكنولوجيا الغذاء268
ھيا محمد فھد الرديني20112063043التغذية وتكنولوجيا الغذاء269
امل "محمد عزمي" سليمان طنش20112063044التغذية وتكنولوجيا الغذاء270
علياء ابراھيم يوسف ابراھيم  عبدهللا20112063045التغذية وتكنولوجيا الغذاء271
محمد سلطان احمد نجادات20112063046التغذية وتكنولوجيا الغذاء272
عھد عبد هللا محمد الزعبي20112063047التغذية وتكنولوجيا الغذاء273
مالك نعمان شعبان القصراوي20112063048التغذية وتكنولوجيا الغذاء274
لينا خالد غازي الزعبي     20120063002التغذية وتكنولوجيا الغذاء275
رغده احمد عبد الكريم مصطفى    20120063003التغذية وتكنولوجيا الغذاء276
رباء محمد خليل ابو خضره20120063004التغذية وتكنولوجيا الغذاء277
توفيق الياس توفيق عويضه20120063006التغذية وتكنولوجيا الغذاء278
اركان سميح خليل عبد العزيز20120063007التغذية وتكنولوجيا الغذاء279
والء وجدى طلعت البشر     20120063008التغذية وتكنولوجيا الغذاء280
سندس عزات كامل سعيد      20120063009التغذية وتكنولوجيا الغذاء281
سوار عبد هللا عبد الرزاق زھران20120063010التغذية وتكنولوجيا الغذاء282
دانه ماھر مصطفى الشريف     20120063011التغذية وتكنولوجيا الغذاء283
روان عبدالرحيم محمد الجمال    20120063012التغذية وتكنولوجيا الغذاء284
ورود حسين حمدان علي      20120063013التغذية وتكنولوجيا الغذاء285
ايمان موفق عوض لوباني     20120063014التغذية وتكنولوجيا الغذاء286
سجود احمد عطوة السعود     20120063016التغذية وتكنولوجيا الغذاء287
نوال نضال محمد زيتون     20120063017التغذية وتكنولوجيا الغذاء288
صبا بسام محمد عقده      20120063018التغذية وتكنولوجيا الغذاء289
سيرين محمد محمود سعد     20120063019التغذية وتكنولوجيا الغذاء290
ايمان مسلم سالم عليمات     20120063020التغذية وتكنولوجيا الغذاء291
اسامه طاھر محمد سعيد شھوان20120063021التغذية وتكنولوجيا الغذاء292
رھام محمد فرحان مھاوش     20120063022التغذية وتكنولوجيا الغذاء293
االء زين الدين سھيل شموط    20120063024التغذية وتكنولوجيا الغذاء294
ماجده طالل عقاب الشعبي     20120063025التغذية وتكنولوجيا الغذاء295
لميس احمد عبد القادر العمري    20120063026التغذية وتكنولوجيا الغذاء296
انعام عدنان محمد البطايحه    20120063027التغذية وتكنولوجيا الغذاء297
اسيل حسين ابراھيم بني عطا    20120063028التغذية وتكنولوجيا الغذاء298
مؤيد محمد حسن الطاھات     20120063029التغذية وتكنولوجيا الغذاء299
بيان محمد عمر محمد  العجيل20120063030التغذية وتكنولوجيا الغذاء300
ساجده احمد كايد عودات     20120063031التغذية وتكنولوجيا الغذاء301
روان باسم بدر الدين الوديان    20120063032التغذية وتكنولوجيا الغذاء302
رزان أبو بكر الصديق محمد  الحمدان20120063035التغذية وتكنولوجيا الغذاء303
سجى محمود سالم بني ھاني     20120063036التغذية وتكنولوجيا الغذاء304
خالد قصي محمود ابو حسين20120063037التغذية وتكنولوجيا الغذاء305
والء محمد محمود دخل هللا20120063038التغذية وتكنولوجيا الغذاء306
توفيق خالد صبح الفنيخ     20120063039التغذية وتكنولوجيا الغذاء307
امل علي بركات الشريده     20120063040التغذية وتكنولوجيا الغذاء308
شيرين محمد موسى بطاينه     20120063041التغذية وتكنولوجيا الغذاء309
رنيم عصام علي القرعان     20120063042التغذية وتكنولوجيا الغذاء310
ردينا منصور علي الفقيه     20120063043التغذية وتكنولوجيا الغذاء311
ريھام احمد سالم المصالحه    20120063044التغذية وتكنولوجيا الغذاء312
نور زھير محمود أبو الھيجاء20120063045التغذية وتكنولوجيا الغذاء313
رزان احمد يوسف عمر      20120063046التغذية وتكنولوجيا الغذاء314
ايمان ھشام فايز فلوات     20120063047التغذية وتكنولوجيا الغذاء315
دعاء زياد ابراھيم الشقيرات    20120063048التغذية وتكنولوجيا الغذاء316
شروق عبد القادر عوض رمضان    20120063049التغذية وتكنولوجيا الغذاء317
انوار ابراھيم سالم أبو شقرا20120063050التغذية وتكنولوجيا الغذاء318
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نماء موسى عبد النور المومني    20120063051التغذية وتكنولوجيا الغذاء319
روعه ھارون علي القضاه     20120063053التغذية وتكنولوجيا الغذاء320
بتول عمر شريف النواصره     20120063054التغذية وتكنولوجيا الغذاء321
رؤى احمد اسماعيل بكيرات     20120063055التغذية وتكنولوجيا الغذاء322
انوار مرزوق علي الحوراني    20120063056التغذية وتكنولوجيا الغذاء323
ھيا يوسف محمد قاسم      20120063057التغذية وتكنولوجيا الغذاء324
فرح زياد حسن عبد ربه20120063058التغذية وتكنولوجيا الغذاء325
آيه فراس محمد خصاونه20120063059التغذية وتكنولوجيا الغذاء326
بتول تيسير محمد الخطايبه    20120063060التغذية وتكنولوجيا الغذاء327
رزان احمد عبد الحليم الرحاحله   20120063061التغذية وتكنولوجيا الغذاء328
تسنيم حسين سليم حوري20120063063التغذية وتكنولوجيا الغذاء329
دانيا سعيد محمد الياسين20120063066التغذية وتكنولوجيا الغذاء330
خليفه حجاج محمد الصمادى20120063067التغذية وتكنولوجيا الغذاء331
منتصر مصطفى محمود شطناوي20120063068التغذية وتكنولوجيا الغذاء332
تحرير سميح  ابو احمد20120063069التغذية وتكنولوجيا الغذاء333
عمر محمد حسين ردايده20120063070التغذية وتكنولوجيا الغذاء334
محمد ناجي نايف الصمادى20120063071التغذية وتكنولوجيا الغذاء335
اسامه راتب احمد الصمادى20120063072التغذية وتكنولوجيا الغذاء336
مريم عيسى احمد نصار20120063073التغذية وتكنولوجيا الغذاء337
زين يوسف احمد بني احمد20120063074التغذية وتكنولوجيا الغذاء338
خلف احمد علي العمري20120063076التغذية وتكنولوجيا الغذاء339
علياء محمد نايف حتامله20120063077التغذية وتكنولوجيا الغذاء340
ميس قاسم محمد ابوبكر20120063078التغذية وتكنولوجيا الغذاء341
ھديل خالد محمود خلف20120063079التغذية وتكنولوجيا الغذاء342
اسراء عزام حسين الشويات     20120063080التغذية وتكنولوجيا الغذاء343
مصعب احمد عبدالعزيز خريسات    20120063081التغذية وتكنولوجيا الغذاء344
عبدهللا محمد ادم برالى20120063082التغذية وتكنولوجيا الغذاء345
سارة معتز  رسالن20122063001التغذية وتكنولوجيا الغذاء346
شھد عبد الجليل  الرحبي20122063002التغذية وتكنولوجيا الغذاء347
لجين وليد داود الخالدي20122063003التغذية وتكنولوجيا الغذاء348
نور  محمد علي  مصطفى  أبو زور 20122063004التغذية وتكنولوجيا الغذاء349
غزاله مصطفى  الحلقي20122063005التغذية وتكنولوجيا الغذاء350
النا خالد محمد أبو الھيجاء20122063006التغذية وتكنولوجيا الغذاء351
ديمه ھشام محمد الحمدان20122063007التغذية وتكنولوجيا الغذاء352
سامي محمد علي االسمر20122063009التغذية وتكنولوجيا الغذاء353
اميلي مامون سليمان النمرى20122063010التغذية وتكنولوجيا الغذاء354
حسني خليف حسني السالمه20122063016التغذية وتكنولوجيا الغذاء355
ھالة حسين محمد حسن فردان20122063017التغذية وتكنولوجيا الغذاء356
اماني احمد محمد السراجي20122063018التغذية وتكنولوجيا الغذاء357
آالء  محمد   العشا 20122063020التغذية وتكنولوجيا الغذاء358
عمران محمد عبدهللا أبوقمر20122063021التغذية وتكنولوجيا الغذاء359
ارسينور يلدرم  20122063022التغذية وتكنولوجيا الغذاء360
اصاله محمود صايل ابونزال20122063023التغذية وتكنولوجيا الغذاء361
عنايات ھاني مفيد الترك20122063024التغذية وتكنولوجيا الغذاء362
تامر احمد حسن زھران20122063025التغذية وتكنولوجيا الغذاء363
غاده ماجد احمد النجار20122063026التغذية وتكنولوجيا الغذاء364
غيداء ايمن عيسى الحليسي20122063027التغذية وتكنولوجيا الغذاء365
فاطمة يوسف فالح ابو الكشك20122063028التغذية وتكنولوجيا الغذاء366
سماح محمود عبد القادر التميمي20122063030التغذية وتكنولوجيا الغذاء367
فرح منذر مراد مراد20122063031التغذية وتكنولوجيا الغذاء368
دانا ھيثم احمد خصاونه20122063032التغذية وتكنولوجيا الغذاء369
ياسمين زھير محمد ناصر20122063033التغذية وتكنولوجيا الغذاء370
لينه جمال حسن أبو نواس20122063034التغذية وتكنولوجيا الغذاء371
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نور صالح مصطفى حجازي20122063035التغذية وتكنولوجيا الغذاء372
شھد سعيد يوسف ردايده20122063036التغذية وتكنولوجيا الغذاء373
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عبد القدوس ماجد كامل حسنيه20030065054التربة والمياه والبيئة1
صالح مصطفى احمد ابوديه20060065053التربة والمياه والبيئة2
ايھاب بدر ھالل البدارنه20070068061التربة والري1
محمود محمد عبدالقادر بني فياض20070068071التربة والري2
صابرين راتب احمد عبيدات20070068081التربة والري3
ايه نبيل محمد عبيدات20072068002التربة والري4
عبدهللا ابراھيم احمد الصمادي20072068004التربة والري5
عبداللطيف علي عبداللطيف الخطيب20072068005التربة والري6
بشار عبدهللا صدقي خليل20080068005التربة والري7
والء توفيق ذيب المومني20080068016التربة والري8
شيماء احمد محمد عبدالھادي20080068018التربة والري9

وعد ظاھر خالد الصمادي20080068050التربة والري10
حسام الدين صدقي حسني عبيد20080068053التربة والري11
راويه غسان احمد القرعان20080068061التربة والري12
حسين موسى حسين البراھمه20080068062التربة والري13
رواء احمد مصطفى السلوط20082068005التربة والري14
بلقيس خلدون محمد امين الصمادي20090068001التربة والري15
دانيا سمير علي مغايره20090068009التربة والري16
ياسمين محمد اسماعيل العمري20090068014التربة والري17
خوله محمد مفلح الشرمان20090068015التربة والري18
اريج سليم محمد المصطفى20090068017التربة والري19
مي محمد ذيبان الخطيب20090068020التربة والري20
ايات سعيد عبد هللا القضاه20090068021التربة والري21
محمد علي صالح العجلوني20090068022التربة والري22
مجد محمد صبحي الشرع20090068025التربة والري23
عروب خالد عبد المجيد قواسمه20090068028التربة والري24
عبادة فراس سليمان الرجا20090068030التربة والري25
ھديل خالد احمد خليفه20090068036التربة والري26
مھا نايف ابراھيم ابوربيع20090068038التربة والري27
رنيم عبد الكريم سليم حجازي20090068041التربة والري28
بالل احمد صبحي الشحاحده20090068045التربة والري29
روان خلف محمد بدور20090068047التربة والري30
احمد خالد عبد الكريم بني ھاني20090068051التربة والري31
ساجده عقله محمد العليان20090068052التربة والري32
اشراق يوسف محمد العقله20090068056التربة والري33
محمد بھاء الدين علي درادكه20090068057التربة والري34
نور محمد صادق عوض20090068060التربة والري35
عرين محمد خلف عاشور20090068065التربة والري36
روان صالح حسين كساب20090068069التربة والري37
مصطفى احمد ديرية ابتدون20090068070التربة والري38
محمد حسن سليم عبد هللا20090068071التربة والري39
مروه ناصر محمد عبيدات20090068072التربة والري40
حنان حسين ابراھيم مقدادي20090068073التربة والري41
سناء ابراھيم محمد الخصاونه20090068074التربة والري42
لينه مصطفى صالح السعيد20090068075التربة والري43
لينا منصور عقيل الصالح20090068076التربة والري44
افنان احمد محارب العليمي20092068003التربة والري45
رنا جھاد ماجد الفندي20092068004التربة والري46
رلى فتحي محمد سعيفان20100068002التربة والري47
عصمت علي عبد الرحمن الحسنات20100068006التربة والري48
جمانه عبد الكريم محمود الرواشده20100068008التربة والري49
ميرفت تركي علي ربابعه20100068014التربة والري50
ھيا خالد عبد الرحمن الكوفحي20100068016التربة والري51
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عبد الھادي عوده مسلم المساعيد20100068025التربة والري52
فراس موفق محمد المومني20100068031التربة والري53
محمود احمد عبد هللا ابو اسعد20100068032التربة والري54
عادل محمد برجس البشابشه20100068040التربة والري55
االء عرفات حسين الحوراني20100068044التربة والري56
محمد عبد هللا محمود الراجبي20100068046التربة والري57
عمار مفلح محمد العرايضه20100068047التربة والري58
راشد مرشد راشد عنبوسي20100068048التربة والري59
ايناس اسامه سعد البشتاوي20100068050التربة والري60
براءة عوض سليمان السلمان20100068053التربة والري61
رھف مصطفى عبد رحاحله20100068056التربة والري62
عرين صالح يوسف الخطباء20100068058التربة والري63
طارق زياد مفلح العرايضه20100068059التربة والري64
معتصم عبد هللا محمد الزعبي20100068062التربة والري65
معالي حسن حامد الرويسي20100068065التربة والري66
عبدهللا سالم صالح فياض20100068066التربة والري67
وئام موفق محمد نوافله20100068068التربة والري68
تھاني احمد محمود الحموري20100068069التربة والري69
انوار صالح محمد السالمه20100068070التربة والري70
عمر فايز محمد الصمادي20100068074التربة والري71
لبنى احمد ابراھيم حواتمه20100068075التربة والري72
سيرين عدنان محمد العسولي20102068002التربة والري73
حنين خالد حمدان المومني20102068003التربة والري74
االء موسى محمد العبدهللا20110068006التربة والري75
ايثار عيسى احمد مھيدات20110068007التربة والري76
اماني فتحي حسن كليب20110068009التربة والري77
اثير خالد مفلح الفرخ20110068010التربة والري78
محمد توفيق علي الزعبي20110068011التربة والري79
محمود ابراھيم سالم الزعبي20110068012التربة والري80
سالم ھاني محمد الطراونه20110068016التربة والري81
مي نبيل عبدالكريم االعمر20110068018التربة والري82
حمزة عبدالمھدي حمود درادكه20110068019التربة والري83
جلبھار محمد عايش زريقات20110068021التربة والري84
االء عمر يوسف عموره20110068028التربة والري85
سالم محمد فارع جرادات20110068031التربة والري86
ھداء سالمه احمد الزعارير20110068032التربة والري87
صدام محمود محمد الونديين20110068038التربة والري88
حمزه ضيف هللا مصطفى الشواشره20110068043التربة والري89
سجى خالد ابراھيم بني عطا20110068047التربة والري90
غدير حسين احمد ابراھيم20110068048التربة والري91
معاويه فھيم مصطفى بنى فواز20110068049التربة والري92
سوار احمد محمد البعيرات20110068050التربة والري93
نداء ثائر حامد ارشيدات20110068051التربة والري94
اينال رائد " محمد امين " الزعبي20110068054التربة والري95
محمد عصام محمد القطب20110068056التربة والري96
مراد عبدالوھاب سليمان البخيت20110068060التربة والري97
مرح عماد احمد كراسنه20110068062التربة والري98
ھنادي اكرم ناصر صوالحه20110068063التربة والري99
براء احمد حموده سلھب20110068065التربة والري100
محمد عدنان محمد عواوده20110068066التربة والري101
آيات جمال محمد المصري20110068067التربة والري102
ديما محمد خير مصطفى محمد20110068069التربة والري103
عبد القادر محمد جمعالي 20110068070التربة والري104
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غيداء طاھر عبد الرحيم حوراني20110068072التربة والري105
ايات محمود محمد علي      20110068073التربة والري106
محمد نضال ضيف هللا حماشا20110068074التربة والري107
الين محمد ياسين طاھات20110068078التربة والري108
ھال احمد حسن بدور20120068001التربة والري109
محمد خير فايق طالب قويدر    20120068004التربة والري110
عال ايمن محمود حميدات20120068005التربة والري111
احمد سالم بخيت قواقزه     20120068006التربة والري112
عائده نادر ماجد القيسي     20120068008التربة والري113
سلسبيل احمد عودة الخزاعلة    20120068010التربة والري114
خليل محمد خليل بني مصطفى    20120068011التربة والري115
احالم نايف محمد عبابنه     20120068012التربة والري116
دانا حمد قاسم ذياب      20120068013التربة والري117
ابراھيم محمد سعيد الرفاعي    20120068014التربة والري118
دعاء محمد مصطفى العمرى     20120068015التربة والري119
عماد يوسف عبدالرحمن العمرى    20120068017التربة والري120
شيرين نايل محمد عبابنه     20120068019التربة والري121
محمد منذر موسى سوالمه     20120068020التربة والري122
احمد صالح احمد الزيوت     20120068023التربة والري123
نسيبه قاسم محمد الصبيح     20120068024التربة والري124
فارس احمد فضي المناصره     20120068026التربة والري125
آالء مصلح طالق السرحان     20120068029التربة والري126
روان نزيه مناور القرعان     20120068030التربة والري127
رنده ايمن مفلح بني ھاني     20120068031التربة والري128
ركان احمد عبدهللا السميرات    20120068032التربة والري129
ايه سامي محمد الخصاونه     20120068035التربة والري130
شادي زاھي محمود العلي     20120068036التربة والري131
دعاء وليد عبد بني ھاني20120068037التربة والري132
احمد خالد سليمان العبدهللا    20120068038التربة والري133
سوار احمد حسين العمرى     20120068039التربة والري134
وعد " محي الدين " حسن عالونه    20120068041التربة والري135
راشد محمود عبدهللا الدالبيح    20120068042التربة والري136
سماء ابراھيم محمد عسولي     20120068043التربة والري137
دارينا محمد فايز نبھاني     20120068045التربة والري138
محمد ماجد علي القيسي     20120068046التربة والري139
ايناس محمد حسن حماد      20120068047التربة والري140
محمد زياد محمد سعيد الفاھوم    20120068049التربة والري141
بھاءالدين رائف عبدالعزيز الكوفحي  20120068050التربة والري142
ليث ايمن قاسم بني مصطفى     20120068051التربة والري143
مريم محمود سليمان زريقات20120068052التربة والري144
عيسى غانم غالب الفالحات20120068053التربة والري145
نور نايف احمد ابوالعسل20120068054التربة والري146
ممدوح محمود محمد النعيم20120068055التربة والري147
ماجده رياض مصطفى طالفحه20120068056التربة والري148
ليث ماجد سالمه البالونه     20120068057التربة والري149
اخالص عدنان عبدالعزيز العتوم   20120068058التربة والري150
صفاء محمد مفلح الدويرى     20120068059التربة والري151
بتول عربي نواف القاضي     20120068060التربة والري152
خالد محمد ناصر ابوناصر20120068061التربة والري153
ابراھيم محمد نجيب محمود عقله   20120068062التربة والري154
مريم وليد بدر البطاينه     20120068063التربة والري155
ھنادي جمال نواف ابوعباس20120068064التربة والري156
رنيم امجد محمد الشبول     20120068065التربة والري157
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جيالن ھشام ناصر الردايده    20120068066التربة والري158
محمود عوض رزق الذيابات     20120068067التربة والري159
بتول نضال فھد الصمادى     20120068068التربة والري160
معن احمد ياسين عكور      20120068069التربة والري161
فادي بسام فريد فريحات     20120068070التربة والري162
سخاء حسين محمد الصمادى     20120068072التربة والري163
ياسمين صالح محمد الطاھات    20120068073التربة والري164
مشھور عبد الكريم مشھور زريق    20120068074التربة والري165
ھشام عثمان خلف بني ھاني     20120068075التربة والري166
 زين الشرف  موسى احمد الزغول20120068076التربة والري167
مرام عزام مرجي المساعيد     20120068077التربة والري168
سيرين احمد حسين خطاطبه     20120068078التربة والري169
آيه عبدالسالم علوان عطير    20120068079التربة والري170
احمد عمر ابراھيم الطواھا    20120068080التربة والري171
ساره ماھر احمد اشريدي     20120068081التربة والري172
عدي عاطف حسني ابو حالوه20120068082التربة والري173
حنين زھر الدين سرحان الفقيه    20120068083التربة والري174
عبد هللا امجد احمد كنعان    20120068084التربة والري175
شفاء محمد عبد هللا الرباعي    20120068085التربة والري176
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ريمي احمد عبد الكريم الحجاج20052066016الطب والجراحة البيطرية1
ليلى زياد راشد المومني20062066020الطب والجراحة البيطرية2
والء محمد عبداللطيف الزيادات20070066042الطب والجراحة البيطرية3
نائل حسين علي الزعبي20070066044الطب والجراحة البيطرية4
سعيد محمود احمد الحوامده20080066005الطب والجراحة البيطرية5
ناھد جمال موسى ابداح20080066006الطب والجراحة البيطرية6
عبير اسامه شحاده غيث20080066007الطب والجراحة البيطرية7
ھبة حمد محمد الزبون20080066009الطب والجراحة البيطرية8
حنين حسام الدين محمد ابوبكر20080066011الطب والجراحة البيطرية9

دعاء عاطف محمود المسيعدين20080066012الطب والجراحة البيطرية10
سناء سعيد سعد السكارنه20080066014الطب والجراحة البيطرية11
غاليه سامي عبد الرفوع20080066016الطب والجراحة البيطرية12
عبدهللا فالح محمد الدويكات20080066019الطب والجراحة البيطرية13
ھناء محمد احمد البكيرات20080066020الطب والجراحة البيطرية14
فرح حسن رفعت النابلسي20080066024الطب والجراحة البيطرية15
خالد غالب محمود الزريقات20080066025الطب والجراحة البيطرية16
صفاء احمد سليمان ابوطالب20080066026الطب والجراحة البيطرية17
فاطمه احمد عبد االحمد20080066029الطب والجراحة البيطرية18
مراد احمد خطيب 20080066031الطب والجراحة البيطرية19
جميل باسم ابو غنيمة 20080066033الطب والجراحة البيطرية20
ھاله سرور رشيد الشقيرات20080066036الطب والجراحة البيطرية21
عوض سعيد عزايزه 20080066037الطب والجراحة البيطرية22
مؤمن محمد فالح الرواشده20080066039الطب والجراحة البيطرية23
سامي حمدي محمد سعيد النابلسي20080066041الطب والجراحة البيطرية24
دانا عمر وجيه الديسي20080066042الطب والجراحة البيطرية25
سعيد محمد بركه 20080066043الطب والجراحة البيطرية26
مجد عبد هللا حسين بدارنه20082066001الطب والجراحة البيطرية27
محمد صدقي يحيى 20082066002الطب والجراحة البيطرية28
اكرم ابراھيم عراف 20082066006الطب والجراحة البيطرية29
زاھر عبد اللطيف متعب 20082066008الطب والجراحة البيطرية30
محمد سھيل موسى 20082066009الطب والجراحة البيطرية31
احمد عمار علي منديل20082066010الطب والجراحة البيطرية32
صھباء ياسين علي الشياب20082066012الطب والجراحة البيطرية33
عبد هللا فايز صالح االتيم20090066001الطب والجراحة البيطرية34
عدي ناصر محمود النواصره20090066003الطب والجراحة البيطرية35
ياسمين عاطف علي العفيف20090066005الطب والجراحة البيطرية36
حال حسين صالح العودات20090066007الطب والجراحة البيطرية37
نضال نايف رزق هللا ابو ھوال20090066010الطب والجراحة البيطرية38
نسيبه حسين احمد العكام20090066011الطب والجراحة البيطرية39
اسراء جمال عبد المنعم النوافعه20090066012الطب والجراحة البيطرية40
ثائر محمود محمد الظواھره20090066013الطب والجراحة البيطرية41
فاطمة رياض توفيق غباري20090066014الطب والجراحة البيطرية42
لينا عادل جريس مشعل20090066016الطب والجراحة البيطرية43
رناد احمد محمد الھزايمه20090066018الطب والجراحة البيطرية44
ھاله ابراھيم فالح بني عبد النبي20090066020الطب والجراحة البيطرية45
معتصم بديع ذياب الحداد20090066021الطب والجراحة البيطرية46
امنيه حسان عبدهللا المجذوب20090066022الطب والجراحة البيطرية47
شروق قاسم محمد شطناوى20090066027الطب والجراحة البيطرية48
صفاء عبد الحميد نايف بني مرتضى20090066028الطب والجراحة البيطرية49
نيفين صبرى محمود تكرورى20090066030الطب والجراحة البيطرية50
ساره صالح عيد عيال سلمان20090066031الطب والجراحة البيطرية51
ركاز عوض توفيق ابراھيم20090066032الطب والجراحة البيطرية52
انس يحيى طعمه القضاه20090066034الطب والجراحة البيطرية53
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ايات علي احمد القضاه20090066035الطب والجراحة البيطرية54
سيرين خليل محمد الخطاطبه20090066037الطب والجراحة البيطرية55
ھبه عبد هللا حمدان الحوراني20090066038الطب والجراحة البيطرية56
احمد رشيد سليمان الزيود20090066039الطب والجراحة البيطرية57
رشا محمد ناصر موسى يغمور20090066041الطب والجراحة البيطرية58
فرح غسان شفيق ابونجم20090066045الطب والجراحة البيطرية59
رامي نواف حجوج 20090066050الطب والجراحة البيطرية60
تميم احمد حمشو 20090066053الطب والجراحة البيطرية61
صفاء محمد عبد العزيز القدومي20090066054الطب والجراحة البيطرية62
رزان فيصل محمود القادرى20090066056الطب والجراحة البيطرية63
يوسف خالد يوسف ابوغاليه20090066057الطب والجراحة البيطرية64
محمد احمد حسن الزامل20090066059الطب والجراحة البيطرية65
صفوان صالح موسى ابورميلة20092066002الطب والجراحة البيطرية66
نسرين ابراھيم بدير 20092066003الطب والجراحة البيطرية67
نور الدين ربحي ابو احمد 20092066004الطب والجراحة البيطرية68
سامر باسم عرطول 20092066005الطب والجراحة البيطرية69
أميرة محمد شحادة 20092066007الطب والجراحة البيطرية70
محمد سمير حمودة 20092066008الطب والجراحة البيطرية71
دعاء عيسى عبد الغني سرور20092066010الطب والجراحة البيطرية72
محمد كمال قشوع 20092066013الطب والجراحة البيطرية73
سلطان خليفة جمعة عبيد شاھر الكعبي20092066016الطب والجراحة البيطرية74
احمد سيف سالم سيف مسلم حامد المزروعي20092066017الطب والجراحة البيطرية75
معاذ عبدهللا احمد راشد زايد حيايى20092066018الطب والجراحة البيطرية76
محمد رياض صالح الشريده20092066019الطب والجراحة البيطرية77
طه نعمان قايد ھدوان20092066022الطب والجراحة البيطرية78
احمد عبد الحميد عفيفي 20092066024الطب والجراحة البيطرية79
لمى مسعود محاميد 20092066025الطب والجراحة البيطرية80
كترينا تيسير حداد 20092066028الطب والجراحة البيطرية81
والء عمر سليمان ابو قيزان20100066001الطب والجراحة البيطرية82
نورس خلف محمد القيام20100066002الطب والجراحة البيطرية83
يوسف نديم فؤاد الخفش20100066003الطب والجراحة البيطرية84
ھديل محمد حسن الجبالي20100066005الطب والجراحة البيطرية85
الھام جواد امين العمري20100066006الطب والجراحة البيطرية86
اسالم احمد قاسم الساليمه20100066007الطب والجراحة البيطرية87
روان عبد هللا احمد طيلوني20100066009الطب والجراحة البيطرية88
روان سليم جروان الرجوب20100066010الطب والجراحة البيطرية89
المعتز با عماد الدين جميل النوباني20100066011الطب والجراحة البيطرية90
كرم عبد الباسط علي العمرى20100066012الطب والجراحة البيطرية91
سجى حافظ محمود الخضور20100066015الطب والجراحة البيطرية92
عمران فارع محمد سميرى20100066016الطب والجراحة البيطرية93
منال مشھور محمود الجراح20100066018الطب والجراحة البيطرية94
احمد بالل فالح الھيله20100066019الطب والجراحة البيطرية95
حال صالح سعود الربيع20100066020الطب والجراحة البيطرية96
ساره يوسف ابراھيم النواصره20100066021الطب والجراحة البيطرية97
اميره كامل علي القطامين20100066022الطب والجراحة البيطرية98
اسماء احمد عادل رضوان20100066024الطب والجراحة البيطرية99
ياسمين منصور محمد منصور20100066025الطب والجراحة البيطرية100
سالي منقذ حسين مرعي20100066030الطب والجراحة البيطرية101
اسماعيل محمد خير ناظم  ملكاوى20100066031الطب والجراحة البيطرية102
شيماء محمود محيسن الحويطات20100066033الطب والجراحة البيطرية103
فرات حسين حسن عبابنه20100066035الطب والجراحة البيطرية104
خالد ابراھيم خالد الزغول20100066036الطب والجراحة البيطرية105
احمد نبيل محمد الزرعيني20100066037الطب والجراحة البيطرية106
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معاذ احمد سليمان المراحله20100066043الطب والجراحة البيطرية107
دنيا الئق عبد العفو الشيخ حمد20100066045الطب والجراحة البيطرية108
بيان غازي جميل الحسينات20100066046الطب والجراحة البيطرية109
عدي فارس سليمان المصرى20100066047الطب والجراحة البيطرية110
احمد نصار ابراھيم الكسيح20100066049الطب والجراحة البيطرية111
ميس محمد حمزه الشھاب20100066053الطب والجراحة البيطرية112
فيصل حسين محمد عموش20100066054الطب والجراحة البيطرية113
نجوى عبد السالم أحمد االصبحي20100066055الطب والجراحة البيطرية114
تسنيم عبد الفتاح محمد محافظه20100066058الطب والجراحة البيطرية115
انعام خالد غنايم 20100066063الطب والجراحة البيطرية116
طارق ابراھيم دحلة 20100066064الطب والجراحة البيطرية117
اسماء علي ذيب الخرفان20100066065الطب والجراحة البيطرية118
تميم بكر مصطفى الغرايبه20100066067الطب والجراحة البيطرية119
احمد خالد عبد القادر تيم20100066068الطب والجراحة البيطرية120
مصطفى سمير مصطفى ياسين20100066069الطب والجراحة البيطرية121
صھيب كمال حماد جاد هللا20100066070الطب والجراحة البيطرية122
معاذ احمد حامد الحجيله20100066072الطب والجراحة البيطرية123
دعاء الياس محمد وھيب  عبابنه20100066073الطب والجراحة البيطرية124
حربي حسن حربي حسين20100066074الطب والجراحة البيطرية125
جمانه اميل  قموع20102066001الطب والجراحة البيطرية126
محمد علي  حجازي20102066002الطب والجراحة البيطرية127
ماريا جبر عبد الرحمن 20102066004الطب والجراحة البيطرية128
حمزه بركات عبد الرحمن العوامره20102066005الطب والجراحة البيطرية129
اشرف سمير شيبان 20102066007الطب والجراحة البيطرية130
تحرير موعد  كنانه20102066010الطب والجراحة البيطرية131
سري سمعان عواد 20102066011الطب والجراحة البيطرية132
محمد حسان المصري 20102066012الطب والجراحة البيطرية133
حنا منير بربارة 20102066013الطب والجراحة البيطرية134
ھديل عبد هللا محمد الحسنات20102066014الطب والجراحة البيطرية135
قيس حامد جميل الدويري20110066001الطب والجراحة البيطرية136
ثبات عبد هللا رضا عالونه20110066003الطب والجراحة البيطرية137
محمد جمال يوسف الحناحنه20110066004الطب والجراحة البيطرية138
حنين عصام ياسين طشطوش20110066005الطب والجراحة البيطرية139
عبد القادر احمد عبد القادر كريشان20110066006الطب والجراحة البيطرية140
تاال عصام موسى المعايطه20110066007الطب والجراحة البيطرية141
محمود حسين عبد الرحمن الخطيب20110066008الطب والجراحة البيطرية142
شھاب الدين جالل مصطفى عساف20110066009الطب والجراحة البيطرية143
غدير حمدان فخرى الزغول20110066010الطب والجراحة البيطرية144
اوس بركات فواز البطاينه20110066011الطب والجراحة البيطرية145
اسيل اسامه عادل الصمادي20110066012الطب والجراحة البيطرية146
نزار وسيم عدنان عبابنه20110066013الطب والجراحة البيطرية147
يونس عبدالسالم عبدهللا العنانبه20110066014الطب والجراحة البيطرية148
زينب عبد المھدي عيسى غوانمه20110066015الطب والجراحة البيطرية149
انوار فراس نايف عسولي20110066016الطب والجراحة البيطرية150
االء مروان نايف العالونه20110066017الطب والجراحة البيطرية151
جوانه عصام غضيان الحجازين20110066018الطب والجراحة البيطرية152
محمد اسحق عبد هللا ابو فارس20110066019الطب والجراحة البيطرية153
وعد محمد ضرار رضا الشريده20110066020الطب والجراحة البيطرية154
احمد منذر طاھر القرعان20110066021الطب والجراحة البيطرية155
عمر كامل احمد بني ياسين20110066022الطب والجراحة البيطرية156
رنا ابراھيم قاسم الشمالي20110066024الطب والجراحة البيطرية157
ميرا ماجد غازي العارضه20110066025الطب والجراحة البيطرية158
محمد عبد الكريم عدنان الشيخ حسن20110066026الطب والجراحة البيطرية159
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وسام يحيى خضر الخشروم20110066027الطب والجراحة البيطرية160
محمد جھاد احمد حسين20110066028الطب والجراحة البيطرية161
ياسر احمد قاسم عبابنه20110066030الطب والجراحة البيطرية162
بتول نبيل ذيب الخطيب20110066031الطب والجراحة البيطرية163
يزن محمد سليم زريقات20110066032الطب والجراحة البيطرية164
زيد جالل نايف الفندى20110066034الطب والجراحة البيطرية165
راكان عمر احمد بشير  تمبوالت20110066035الطب والجراحة البيطرية166
محمد عاطف حرب ابو شنار20110066036الطب والجراحة البيطرية167
ايسر مروان ذياب ھديب20110066037الطب والجراحة البيطرية168
داليا يحيى توفيق دبوسه20110066038الطب والجراحة البيطرية169
بشر سامح سليم عبد ربه20110066040الطب والجراحة البيطرية170
مي حسين احمد محمد20110066041الطب والجراحة البيطرية171
امجد ھاني محمود حسين20110066042الطب والجراحة البيطرية172
حسين عبد الفتاح حسين فاخوري20110066043الطب والجراحة البيطرية173
دعاء صابر ضيف هللا الدقامسه20110066045الطب والجراحة البيطرية174
رامي علي مصطفى ابو الھيجاء20110066047الطب والجراحة البيطرية175
محمد محمود علي ابو العناز20110066048الطب والجراحة البيطرية176
محمد عدنان علي عطيه20110066049الطب والجراحة البيطرية177
حسان حسين سليمان العزام20110066050الطب والجراحة البيطرية178
يزن عبد هللا فارس بني عيسى20110066051الطب والجراحة البيطرية179
رؤى شكري فارس حسين20110066052الطب والجراحة البيطرية180
منصور بركة مطلق المشاقبة20110066053الطب والجراحة البيطرية181
ليث منذر صالح الشرمان20110066054الطب والجراحة البيطرية182
محمد فارس الحاج محمد ناصر20110066055الطب والجراحة البيطرية183
ياسر عدنان محمد الشياب20110066056الطب والجراحة البيطرية184
احمد "محمد جمعه" عيسى العكور20110066057الطب والجراحة البيطرية185
صھيب عبد الحفيظ محمد ابوناصر20110066058الطب والجراحة البيطرية186
ورود محمود محمد النواصره20110066059الطب والجراحة البيطرية187
اسماء رضوان محمود عبيدات20110066060الطب والجراحة البيطرية188
محمد ابراھيم مطلق الشرمان20110066061الطب والجراحة البيطرية189
دانيا ھاني محمود الجدايه20110066063الطب والجراحة البيطرية190
ابراھيم احمد ابراھيم الشياب20110066064الطب والجراحة البيطرية191
فارس احمد محمود درادكه20110066065الطب والجراحة البيطرية192
رجاء زكريا يونس درادكه20110066066الطب والجراحة البيطرية193
محمد عبد هللا شعبان الجندي20110066067الطب والجراحة البيطرية194
وسام ھاني ميخائيل حجازين20110066068الطب والجراحة البيطرية195
ربى سامي محمود ابوصھيون20110066069الطب والجراحة البيطرية196
محمد ابراھيم حسن ابو  كبريت20110066070الطب والجراحة البيطرية197
مصطفى محمود نوفان حسين20110066071الطب والجراحة البيطرية198
اسامه محمد عبد الرحيم عواوده20110066072الطب والجراحة البيطرية199
 محمد وصفي مصطفى احمد المحاسنه20110066073الطب والجراحة البيطرية200
معاويه محمد طالب عبيدات20110066074الطب والجراحة البيطرية201
ھبه مصطفى ماجد القواسمه20110066075الطب والجراحة البيطرية202
حاتم محمد احمد الرشدان20110066076الطب والجراحة البيطرية203
محمود كمال محمود عبد هللا20110066077الطب والجراحة البيطرية204
مؤيد منيف عبدالرحيم طقاطقه20110066079الطب والجراحة البيطرية205
ارقم احمد محمد البردويل20110066080الطب والجراحة البيطرية206
والء اسامة محمد العثامنه20110066081الطب والجراحة البيطرية207
الوليد حمدان عليان اللوباني20110066082الطب والجراحة البيطرية208
محمد احمد فواز الدرادكه20110066084الطب والجراحة البيطرية209
حمزه جميل عباس حرب20110066085الطب والجراحة البيطرية210
ثائر محمد عيسى الفالح20110066086الطب والجراحة البيطرية211
خالد صالح عبد هللا درادكه20110066087الطب والجراحة البيطرية212
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ھبه ھاني محمد المشاقبه20110066089الطب والجراحة البيطرية213
يوسف علي عيد الصبيحي20110066090الطب والجراحة البيطرية214
احمد عبد الغني سليمان مھيدات20110066092الطب والجراحة البيطرية215
روزانا بسام عمر العاص20110066093الطب والجراحة البيطرية216
فاطمه ابراھيم سعد محمد يعاقيب20110066094الطب والجراحة البيطرية217
عالء ماجد عفانة  20110066095الطب والجراحة البيطرية218
رغد شاكر حمزه زيتون20110066096الطب والجراحة البيطرية219
ايھاب جريس الياس كفوف20110066097الطب والجراحة البيطرية220
مؤمن محمد رسمي بني ياسين20110066098الطب والجراحة البيطرية221
نمر فريد ابو شريف 20110066099الطب والجراحة البيطرية222
بشار فارس عبد هللا فارس ابو غزال20110066100الطب والجراحة البيطرية223
سعيد نضال بلعوم  20110066101الطب والجراحة البيطرية224
زينه محمد صبري النابلسي20110066102الطب والجراحة البيطرية225
والء محمد سليم الصمادى20110066103الطب والجراحة البيطرية226
احمد نايف ياسين الخمايسه20110066104الطب والجراحة البيطرية227
علي كامل عيسى فريحات20110066105الطب والجراحة البيطرية228
ھدى عبد هللا طه الزعبي20110066106الطب والجراحة البيطرية229
امجد محمد بدر كناكري20110066107الطب والجراحة البيطرية230
ياسمين حمدي مصطفى العتوم20110066108الطب والجراحة البيطرية231
محمد محمود حسن زامل20110066109الطب والجراحة البيطرية232
ساجده مشھور محمد ماھل20110066110الطب والجراحة البيطرية233
ھديل يحيى عبد القادر أبومھنا20110066111الطب والجراحة البيطرية234
ماجد محمد ھادي زيد الشناق20110066112الطب والجراحة البيطرية235
محمد نوفان عايد الفقھاء20110066113الطب والجراحة البيطرية236
حسام رمزى احمد مستريحي     20110066114الطب والجراحة البيطرية237
دياب وليد فاھوم  20112066002الطب والجراحة البيطرية238
احمد خليل عبدربه اوالدمحمد20112066005الطب والجراحة البيطرية239
حمزه نصار محمد الزامل20112066007الطب والجراحة البيطرية240
نور عزت محمدھاشم فطايرجي20112066008الطب والجراحة البيطرية241
محمود عبد الكريم داود الفي20112066010الطب والجراحة البيطرية242
محمد ابراھيم عبد اللطيف ابو عيسى20112066012الطب والجراحة البيطرية243
اياد اسماعيل احمد نصر20112066013الطب والجراحة البيطرية244
وديعه حسن جعفر علي حسين المعباد20112066015الطب والجراحة البيطرية245
سناء عبد الكريم علي ابو شريعة20112066016الطب والجراحة البيطرية246
مروان وليد احمد الشبول20112066017الطب والجراحة البيطرية247
رنده احمد علي بزي20112066019الطب والجراحة البيطرية248
حميد عصام  سالم20112066021الطب والجراحة البيطرية249
مبارك سعيد مبارك الغنيمي20112066022الطب والجراحة البيطرية250
سميه يوسف كنين نوبي الشكيلية20112066023الطب والجراحة البيطرية251
عائشه علي سالم الغسانية20112066024الطب والجراحة البيطرية252
معاذ زكريا   الزيناتي20112066025الطب والجراحة البيطرية253
اسعد رياض  محاميد20112066027الطب والجراحة البيطرية254
سيماء خليل يوسف العجرمي20112066028الطب والجراحة البيطرية255
احمد ابراھيم دسوقي 20112066029الطب والجراحة البيطرية256
علي محمد محاميد 20112066030الطب والجراحة البيطرية257
وائل محمد  حالق20112066032الطب والجراحة البيطرية258
عبد العزيز باسل  عرفه20112066034الطب والجراحة البيطرية259
وائل حميد  حسن20112066035الطب والجراحة البيطرية260
محمود حمود  خطيب20112066036الطب والجراحة البيطرية261
سامي  اياد   زحالقة20112066037الطب والجراحة البيطرية262
الياس غسان  سلمان20112066038الطب والجراحة البيطرية263
خالد احمد محمود عالونة20112066039الطب والجراحة البيطرية264
شيرين توما  توما20112066040الطب والجراحة البيطرية265
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مھند محمد صالح  قطان20112066041الطب والجراحة البيطرية266
ياسين محمد كمال  شقفه20112066042الطب والجراحة البيطرية267
فارس ايمن طه مستريحي20112066046الطب والجراحة البيطرية268
رائد عبد الستار خليل غرايبه20112066049الطب والجراحة البيطرية269
صائب احمد محمود عبد الھادي20112066050الطب والجراحة البيطرية270
ثامر مجلي عبد الكريم أبو شرعان20120066001الطب والجراحة البيطرية271
محمود بسام مفلح الكوفحي20120066003الطب والجراحة البيطرية272
سالي ناصر محمد القالب20120066004الطب والجراحة البيطرية273
احمد جعفر احمد مومني20120066005الطب والجراحة البيطرية274
يحيى وليد احمد خطيب20120066007الطب والجراحة البيطرية275
سامر يوسف خضر االخرس20120066008الطب والجراحة البيطرية276
علي محمد علي دحادحه20120066009الطب والجراحة البيطرية277
اسيل راشد كريم الحوامدة20120066010الطب والجراحة البيطرية278
عائشه راضي الحاج بدر االخرس20120066011الطب والجراحة البيطرية279
عيد حسني عيد الحجازين20120066012الطب والجراحة البيطرية280
ابراھيم عبد هللا احمد رشايده20120066013الطب والجراحة البيطرية281
صابرين سعيد توفيق عز الدين20120066014الطب والجراحة البيطرية282
اوس محمد عيسى خاليله20120066015الطب والجراحة البيطرية283
ھند ياسر طالب الدقس20120066016الطب والجراحة البيطرية284
رزان حاتم  محمود الطرمان20120066017الطب والجراحة البيطرية285
ديمة نصري وديع الفار20120066018الطب والجراحة البيطرية286
فرح غازي احمد مصطفى20120066019الطب والجراحة البيطرية287
صابرين محمد ممدوح العقرباوي20120066020الطب والجراحة البيطرية288
اسماء محمد يوسف الزناتي20120066021الطب والجراحة البيطرية289
راشد مصطفى راشد الشديفات20120066022الطب والجراحة البيطرية290
وسن احمد عواد غرايبه20120066023الطب والجراحة البيطرية291
سرى احمد موسى أبو الھيجاء20120066024الطب والجراحة البيطرية292
غيداء جھاد محمد عتوم20120066025الطب والجراحة البيطرية293
عبد الرزاق حسين عبد الرزاق المناصير20120066027الطب والجراحة البيطرية294
برجس محمد عبد اللطيف عرايشي20120066028الطب والجراحة البيطرية295
دعاء اسماعيل حمدان الصياح20120066029الطب والجراحة البيطرية296
سابا عبد هللا سلمان الريحاني20120066030الطب والجراحة البيطرية297
يوسف نضال يوسف عبابنه20120066031الطب والجراحة البيطرية298
ميناس خالد حسين تيم20120066032الطب والجراحة البيطرية299
يحيى سليمان عبد الرحمن أبو الرب20120066033الطب والجراحة البيطرية300
نبيل احمد حسين عبابنه20120066034الطب والجراحة البيطرية301
معاذ غازي محمد الشنيقات20120066035الطب والجراحة البيطرية302
عبد هللا يوسف عبد هللا صالح20120066036الطب والجراحة البيطرية303
اشرف سفيان عبد الفتاح ابو صالح20120066037الطب والجراحة البيطرية304
علي ناصر جميل الصمادى20120066038الطب والجراحة البيطرية305
خيريه رؤوف يوسف غباري20120066039الطب والجراحة البيطرية306
عال علي سلطان عبابنه20120066040الطب والجراحة البيطرية307
علي احمد علي زواھره20120066041الطب والجراحة البيطرية308
قيس حيدر فرحان الحناتله20120066042الطب والجراحة البيطرية309
معين ماھر مصطفى اللمع20120066043الطب والجراحة البيطرية310
ليث خالد سامي نصير20120066044الطب والجراحة البيطرية311
محمد فؤاد صالح ھزايمة20120066045الطب والجراحة البيطرية312
عباده محمد غازي الزعبي20120066046الطب والجراحة البيطرية313
عماد ابراھيم حسان الدھيني20120066047الطب والجراحة البيطرية314
رحمه ماجد شعبان البز لميط20120066048الطب والجراحة البيطرية315
اوس محمد عوض أبو دلو20120066049الطب والجراحة البيطرية316
ھيلين رمزي يوسف كبوشي20120066050الطب والجراحة البيطرية317
االء عمر احمد وحشات20120066051الطب والجراحة البيطرية318
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ليث لورنس علي الشلول20120066052الطب والجراحة البيطرية319
عمار عيسى عبد الحميد محمود20120066053الطب والجراحة البيطرية320
نغم جمال موسى بني ھاني20120066054الطب والجراحة البيطرية321
رنيم باسم محمد القضاه20120066055الطب والجراحة البيطرية322
سوسن سليمان علي جراح20120066056الطب والجراحة البيطرية323
امين محمود سالم الدخل هللا20120066057الطب والجراحة البيطرية324
امجاد ماجد محمد الشعار20120066058الطب والجراحة البيطرية325
ايمان محمد عبد هللا درادكه20120066059الطب والجراحة البيطرية326
لبنى سامر رشيد رباطه20120066060الطب والجراحة البيطرية327
دعاء احمد يوسف كليب20120066061الطب والجراحة البيطرية328
انس زياد مسعود أبو سعيد20120066062الطب والجراحة البيطرية329
ثراء عبد الكريم ابراھيم درادكه20120066063الطب والجراحة البيطرية330
محمد ابراھيم خلف علي     20120066064الطب والجراحة البيطرية331
عصام عثمان موسى الشديفات20120066065الطب والجراحة البيطرية332
قصي ياسر عيد الشديفات20120066066الطب والجراحة البيطرية333
غيث موفق شحاده شكور20120066067الطب والجراحة البيطرية334
حذيفه عبد الحميد   عتمه20120066068الطب والجراحة البيطرية335
مؤيد عبد الباسط  جمھور20120066069الطب والجراحة البيطرية336
غدير ضيف هللا دروبي شديد20120066070الطب والجراحة البيطرية337
احمد عواد يوسف الشديفات20120066071الطب والجراحة البيطرية338
شريف مصباح مصري 20120066072الطب والجراحة البيطرية339
عبد الھادي رضا  محاجنه20120066073الطب والجراحة البيطرية340
محمد احمد منور البدور20120066074الطب والجراحة البيطرية341
اسيل طالب عبد العزيز البقور20120066075الطب والجراحة البيطرية342
محمد صالح عبد المجيد أبو رمان20120066076الطب والجراحة البيطرية343
فلورا نبيل موسى عواد20122066001الطب والجراحة البيطرية344
وائل نظمي  ابو راشد20122066002الطب والجراحة البيطرية345
محمد نواف محمد خليل20122066003الطب والجراحة البيطرية346
انس  فواز   فواز20122066004الطب والجراحة البيطرية347
عبد الرحمن عمار محمود العالوي20122066006الطب والجراحة البيطرية348
ركان وليد عبد الرحمن العزام20122066007الطب والجراحة البيطرية349
سونيا نور الدين محمود عبيدات20122066008الطب والجراحة البيطرية350
حسن سامي  عابد20122066009الطب والجراحة البيطرية351
محمد ضرار عبد الرؤوف الخواجه20122066010الطب والجراحة البيطرية352
رجا عطيه ا عشماوي20122066012الطب والجراحة البيطرية353
وعد محمد عنيزان المغاربه20122066013الطب والجراحة البيطرية354
صالح احمد صالح القرعاني20122066015الطب والجراحة البيطرية355
محمد حسني  جاروشي20122066016الطب والجراحة البيطرية356
تاال عامر احمد ابو عوقل20122066017الطب والجراحة البيطرية357
بالل وصفي يوسف الزغول20122066018الطب والجراحة البيطرية358
رامي اسامة مصطفى عواد20122066019الطب والجراحة البيطرية359
باسل سليمان  خالدي20122066020الطب والجراحة البيطرية360
طارق خليل محمود أبو رمان20122066021الطب والجراحة البيطرية361
محمد  محمود   عسلي 20122066022الطب والجراحة البيطرية362
عدي عمر  غليون20122066024الطب والجراحة البيطرية363
محمد محسن احمد  قطان20122066026الطب والجراحة البيطرية364
بيان زياد ناصر الصالح     20122066028الطب والجراحة البيطرية365
محمد اياد محمد رضوان  الخرقي20122066029الطب والجراحة البيطرية366
وسام زين الدين  20122066031الطب والجراحة البيطرية367
حسن عثمان ھاشم العناتي20122066032الطب والجراحة البيطرية368
مھند جميل محمود ابراھيم20122066033الطب والجراحة البيطرية369
قصي وائل محمد الخطيب20122066034الطب والجراحة البيطرية370
نبيل نادر نبيل اشجي20122066035الطب والجراحة البيطرية371
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مريم سالم مسلم الشواوره20122066037الطب والجراحة البيطرية372
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محمد خالد محمد يوسف20042171066ھندسة الحاسوب1
والء موفق حسن الجراروه20050171034ھندسة الحاسوب2
فادي ابراھيم عبد السالم الشطناوي20050171093ھندسة الحاسوب3
ايناس محمود سليمان ابو غزله20052171026ھندسة الحاسوب4
مرام عبد المجيد احمد المومني20052171041ھندسة الحاسوب5
عبد الرحمن طاھر شيخ احمد20052171070ھندسة الحاسوب6
نوال سليمان محمود المسيعدين20060171062ھندسة الحاسوب7
انس مازن فھيم ابو الشعر20060171070ھندسة الحاسوب8
عبدهللا راشد محمد الشبول20060171098ھندسة الحاسوب9

جويس فندي فوزي النمري20062171010ھندسة الحاسوب10
رزق محمود موسى السميرات20062171033ھندسة الحاسوب11
زين العابدين احمد حسن زين العابدين20062171036ھندسة الحاسوب12
راضي سفيان راضي صوفان20062171062ھندسة الحاسوب13
احمد محمد نمر البسيوني20062171074ھندسة الحاسوب14
محمود خالد محمود عناب20062171076ھندسة الحاسوب15
ايمان سليمان دليع عيال سلمان20070171051ھندسة الحاسوب16
والء فواز محمد عبد الرحمن20070171064ھندسة الحاسوب17
الزھراء امين يوسف عتوم20070171065ھندسة الحاسوب18
امل خيرو فليح الزبون20070171070ھندسة الحاسوب19
رشا عبد الكريم ضيف هللا الصغير20070171079ھندسة الحاسوب20
ھديل احمد محمد العبد الرزاق20070171081ھندسة الحاسوب21
احمد سامح عبدالحليم الحموري20070171086ھندسة الحاسوب22
افتكار محمد رضوان الشاعر20070171087ھندسة الحاسوب23
اروى محمد محمود بني عيسى20070171102ھندسة الحاسوب24
يوسف عبد هللا عبد الرحمن حسن20070171103ھندسة الحاسوب25
بالل عالءالدين مقصوصه 20072171007ھندسة الحاسوب26
دانيا رياض حسن الدلكي20072171010ھندسة الحاسوب27
ابراھيم احمد االبراھيم 20072171011ھندسة الحاسوب28
محمد زاد داود الحمد20072171012ھندسة الحاسوب29
شادي الياس عبد هللا قاروط20072171027ھندسة الحاسوب30
انس فايز محمد الصيفي20072171030ھندسة الحاسوب31
ريان خالد عثمان عاشور20072171097ھندسة الحاسوب32
رعد الياس بسكال شوملي20072171099ھندسة الحاسوب33
ضياء ابراھيم فالح الزيوت20072171104ھندسة الحاسوب34
رينيه سليمان محمد العماري20072171105ھندسة الحاسوب35
محمد امجد "محمد علي" ربابعه20072171106ھندسة الحاسوب36
ھناء احمد ابراھيم الذيابات20080171001ھندسة الحاسوب37
امامه محمدزياد نايف مناع20080171003ھندسة الحاسوب38
غدير كمال شحاده حداد20080171005ھندسة الحاسوب39
ايناس عماد يوسف ابولبده20080171006ھندسة الحاسوب40
اسراء زكريا محمد قنديل20080171007ھندسة الحاسوب41
نسيبة محمد حسن المنيص20080171010ھندسة الحاسوب42
ربى فيصل خالد حايك20080171011ھندسة الحاسوب43
عائشة شھاب محمد السعدي20080171014ھندسة الحاسوب44
عال ھشام سليمان الزعبي20080171015ھندسة الحاسوب45
ھدى مازن محمود الشبول20080171016ھندسة الحاسوب46
دعاء غسان خليل مطر20080171017ھندسة الحاسوب47
مرام محمد سليمان رواشده20080171018ھندسة الحاسوب48
بنان جميل عبدالرحمن قرقز20080171020ھندسة الحاسوب49
ھاشم عصام اسماعيل عبنده20080171021ھندسة الحاسوب50
اثيل عدي ذيب حداد20080171022ھندسة الحاسوب51
سجى وليد مصطفى نخله20080171029ھندسة الحاسوب52
مالك عبد هللا حسن زامل20080171030ھندسة الحاسوب53
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اشرف احمد صالح الذيابات20080171033ھندسة الحاسوب54
لمى فوزي امين البرقاوي20080171034ھندسة الحاسوب55
ديمه مروان حسين طوالبه20080171035ھندسة الحاسوب56
االء احمد صالح شھاب20080171037ھندسة الحاسوب57
ايه عدنان عبدالكريم مرعي20080171038ھندسة الحاسوب58
دانة تحسين احصيد البطاينة20080171039ھندسة الحاسوب59
ميس سليمان يوسف الشناق20080171040ھندسة الحاسوب60
رينادا زكي سليم حداد20080171044ھندسة الحاسوب61
سالم يوسف علي العجلوني20080171045ھندسة الحاسوب62
احمد محمد خلف ابو غزال20080171047ھندسة الحاسوب63
لؤي عاھد جمعه الخطيب20080171048ھندسة الحاسوب64
محمد احمد محمد القضاه20080171052ھندسة الحاسوب65
غفران بركات حسين القور20080171054ھندسة الحاسوب66
سناء عبد العزيز احمد سماره20080171055ھندسة الحاسوب67
وئام محمد مصطفى ربابعة20080171057ھندسة الحاسوب68
محمد علي احمد الجرادات20080171058ھندسة الحاسوب69
وعد محمد علي محمود البطاينه20080171059ھندسة الحاسوب70
معاذ محمد عبد الحميد العسولي20080171061ھندسة الحاسوب71
جاكلين مأمون سليمان النمري20080171062ھندسة الحاسوب72
ربى محمد عبد الرزاق الفريحات20080171063ھندسة الحاسوب73
زيد ھاني عواد الخرمان20080171065ھندسة الحاسوب74
محمد زياد محمد الحسن20080171067ھندسة الحاسوب75
اسحار زكريا محمود رواشده20080171068ھندسة الحاسوب76
عال حسن محمد الشوالي20080171069ھندسة الحاسوب77
انسام قاسم محمد بشابشه20080171070ھندسة الحاسوب78
رعد مازن سعيد مرجي20080171071ھندسة الحاسوب79
امنه عيد حطاب الشرفات20080171072ھندسة الحاسوب80
ريم محمد ثاري الحنيطي20080171073ھندسة الحاسوب81
محمد شاھر احمد حميدات20080171074ھندسة الحاسوب82
محمد يوسف حسن برو20080171075ھندسة الحاسوب83
مرام ياسين صالح العويدات20080171077ھندسة الحاسوب84
والء غسان محمود شطناوي20080171078ھندسة الحاسوب85
سحر ھايل عليان الشرفات20080171079ھندسة الحاسوب86
مجد رضوان محمد سعود20080171080ھندسة الحاسوب87
احمد محمد احمد السليم20080171081ھندسة الحاسوب88
خالد وائل محمد عمران الجعبري20082171003ھندسة الحاسوب89
امين اھليل امين حداد20082171019ھندسة الحاسوب90
محمد نايف احمد الشبول20082171024ھندسة الحاسوب91
بدر الدين عصام عبد اللطيف حموده20082171031ھندسة الحاسوب92
سالي منذر عبد هللا ارشيدات20082171040ھندسة الحاسوب93
محمد تيسير محمد كايد20082171046ھندسة الحاسوب94
أنس "محمد صابر" ديب ناصر الدين20082171048ھندسة الحاسوب95
روال صقر عبد هللا عفانة20082171054ھندسة الحاسوب96
عمر الفاروق وليد الحفار 20082171059ھندسة الحاسوب97
معتصم مطر احمد ا لدرابسه20082171061ھندسة الحاسوب98
حنين عبد الحليم عبد رشيد الوريكات20082171063ھندسة الحاسوب99
ساره محمود سعيد اللوباني20082171064ھندسة الحاسوب100
عائده عطاهللا بخيتان المساعيد20082171065ھندسة الحاسوب101
وجدي محمد ابراھيم سالمه20082171066ھندسة الحاسوب102
سحر عاطف محمد كنعان20082171067ھندسة الحاسوب103
نرمين زياد لطفي شعبان20082171069ھندسة الحاسوب104
حنين مفيد محمد عنانبه20082171070ھندسة الحاسوب105
ايمان محمد خالد الغدران20082171072ھندسة الحاسوب106
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محمد تيسير محمد أبو الكرسنه20082171081ھندسة الحاسوب107
زكريا عبد هللا فالح الخليفة20082171087ھندسة الحاسوب108
صفيه محمد محمود ابو مسلم20082171088ھندسة الحاسوب109
ايات معن علي شرادقه20090171004ھندسة الحاسوب110
ابرار حمزه سعد عبد النبي20090171006ھندسة الحاسوب111
نسيم عادل توفيق محاسنه20090171007ھندسة الحاسوب112
ھديل احمد اسماعيل العمري20090171011ھندسة الحاسوب113
رشاد عماد احمد الدويك20090171016ھندسة الحاسوب114
ايه بسام سليم عالونه20090171017ھندسة الحاسوب115
نسيبة فھد سليمان المشاقبة20090171018ھندسة الحاسوب116
امال ابراھيم سلطي مھيدات20090171021ھندسة الحاسوب117
شذى عليان خلف بني ھاني20090171022ھندسة الحاسوب118
بغداد عبدالغفور علي الخطيب20090171023ھندسة الحاسوب119
روان وائل امين عبد القادر20090171026ھندسة الحاسوب120
حنين رشيد محمد سعيد20090171030ھندسة الحاسوب121
ضحى مھند احمد خصاونه20090171031ھندسة الحاسوب122
روان حسين يحيى العطيوي20090171032ھندسة الحاسوب123
سكينه احمد محمد عثامنه20090171033ھندسة الحاسوب124
ضحى احمد فايز الحبشي20090171034ھندسة الحاسوب125
احمد ماجد فواز المالك20090171035ھندسة الحاسوب126
عبير عبد الرحمن سليمان ابو مطاوع20090171036ھندسة الحاسوب127
مصعب محمد حسين ملحم20090171037ھندسة الحاسوب128
االء ياسين محمد عبيدات20090171039ھندسة الحاسوب129
حنين وليد محمود البس20090171041ھندسة الحاسوب130
امنه طالل محمد عبابنه20090171042ھندسة الحاسوب131
اسراء احمد محمود عبيدات20090171043ھندسة الحاسوب132
العنود علي محمد الجبور20090171045ھندسة الحاسوب133
عرين فالح احمد العباس20090171046ھندسة الحاسوب134
بيان محمد عوض اليونس20090171047ھندسة الحاسوب135
اسراء رياض جمال خليفه20090171050ھندسة الحاسوب136
رقيه علي سالمه الناصر20090171053ھندسة الحاسوب137
رنا جھاد موسى حداد20090171056ھندسة الحاسوب138
حسام حسن سليمان ارشيد20090171058ھندسة الحاسوب139
مھا خليفه علي الجراح20090171060ھندسة الحاسوب140
كفاح فارس عواد العيسى20090171064ھندسة الحاسوب141
ضرار عاصم سعيد ابوبكر20090171071ھندسة الحاسوب142
محمود زكريا محمود مطاوع20090171073ھندسة الحاسوب143
رائد تيسير مفلح شطناوي20090171075ھندسة الحاسوب144
لفين مقبل محمد خوالد20090171078ھندسة الحاسوب145
محمود امين محمود عالونه20090171079ھندسة الحاسوب146
عامرة فتحي محمد الضايع20090171083ھندسة الحاسوب147
روان بدر محمود القرم20090171084ھندسة الحاسوب148
نسيم علي محمد سماره20090171086ھندسة الحاسوب149
اسالم احمد نومان بني خالد20090171089ھندسة الحاسوب150
ميسم عواد علي السليم20090171090ھندسة الحاسوب151
شيماء حسين محمد القضاه20090171092ھندسة الحاسوب152
اقبال محمد اسعد ملحم20090171095ھندسة الحاسوب153
ايمان فالح حمدان جالبنه20090171096ھندسة الحاسوب154
دعاء جمال شحاده النمراوي20090171097ھندسة الحاسوب155
بتول قاسم محمد عبابنه20090171099ھندسة الحاسوب156
سالم يحيى محمد ابراھيم20090171100ھندسة الحاسوب157
رقيا سليم موسى عودات20090171101ھندسة الحاسوب158
دعاء راضي ابديوي الشلول20090171102ھندسة الحاسوب159
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اكابر محمد احمد مساعده20090171103ھندسة الحاسوب160
زھاء محمد علي حمورى20090171104ھندسة الحاسوب161
نسيبه محمد عبد الرحمن العمري20090171105ھندسة الحاسوب162
روان راضي علي المساعده20090171106ھندسة الحاسوب163
روان مصطفى سليم الخصاونه20090171107ھندسة الحاسوب164
تقوى غازي ياسين جنايده20090171108ھندسة الحاسوب165
ھناء عبد الكريم محمد العبد الرزاق20090171109ھندسة الحاسوب166
سميره عبدالكريم خضر عواوده20090171110ھندسة الحاسوب167
اماني عبدهللا احمد بني نصر20090171111ھندسة الحاسوب168
زكريا معلم محمد محمود20090171112ھندسة الحاسوب169
ديما موسى محمد المشعور20090171113ھندسة الحاسوب170
اريج تحسين احمد نافع20090171114ھندسة الحاسوب171
رھام جمعة اشھيب الفقير20090171115ھندسة الحاسوب172
طارق احمد محمد طوالبه20090171120ھندسة الحاسوب173
مريم احسان مصطفى بعباع20090171122ھندسة الحاسوب174
احمد صبحي حسن عالونه20090171123ھندسة الحاسوب175
محمد عبد هللا عبدالكريم خصاونه20090171124ھندسة الحاسوب176
ھشام جمال موسى زعيتر20092171004ھندسة الحاسوب177
جھاد فريد رجب عزالدين20092171013ھندسة الحاسوب178
شيماء سميح احمد يحيى20092171014ھندسة الحاسوب179
مي محمود علي قسايمه20092171016ھندسة الحاسوب180
سامر محمود محمد سليم ابو بكر20092171018ھندسة الحاسوب181
الرا وليد محمد ختالين20092171019ھندسة الحاسوب182
مصعب حسين محمود طعمه20092171020ھندسة الحاسوب183
فاطمة سمير احمد كيوان20092171043ھندسة الحاسوب184
أنال يوسف محمد الكراسنة20092171044ھندسة الحاسوب185
حنان محمود موسى السميرات20092171045ھندسة الحاسوب186
أمجد محمد زھير الساطي 20092171046ھندسة الحاسوب187
رائد سيمون فريد فرح التقي20092171048ھندسة الحاسوب188
ابراھيم يوسف محمد العلعالي20092171051ھندسة الحاسوب189
معتز امين نعمان محمد20092171052ھندسة الحاسوب190
حمزه سمير ميخائيل العجيالت20092171053ھندسة الحاسوب191
حسام الدين شكري عبد العزيز المومني20092171055ھندسة الحاسوب192
خالد جمال صالح الزيناتي20092171057ھندسة الحاسوب193
احمد عبدهللا احمد ذياب20092171059ھندسة الحاسوب194
رند احمد فؤاد محمد ياسين االمعري20092171061ھندسة الحاسوب195
نجالء خالد علي النادر20092171062ھندسة الحاسوب196
والء غسان صالح العيد20092171068ھندسة الحاسوب197
أشرف معن  عربي20092171069ھندسة الحاسوب198
اسراء احمد فايز العزام20100171001ھندسة الحاسوب199
اريج محمد عبدالحميد القديمات20100171003ھندسة الحاسوب200
سناء محمد احمد الشبول20100171004ھندسة الحاسوب201
نيار تيسير نمر ياسين20100171007ھندسة الحاسوب202
نوره حسن موسى غزاوي20100171008ھندسة الحاسوب203
نھاد مصطفى علي خوالدة20100171009ھندسة الحاسوب204
رنا شاھر احمد ابوالحسن20100171010ھندسة الحاسوب205
والء ابراھيم حسين الھامي20100171011ھندسة الحاسوب206
اسيل زكي حسن سعد الدين20100171013ھندسة الحاسوب207
أحمد عمر يوسف برھوش20100171014ھندسة الحاسوب208
ايمن تيسير حسين موافي20100171015ھندسة الحاسوب209
رعد احمد انور بشماف20100171016ھندسة الحاسوب210
الھيثم جودت ناصر طوالبه20100171018ھندسة الحاسوب211
ھبه زياد محمد عالونه20100171019ھندسة الحاسوب212
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ماجده قاسم كريم الزعبي20100171020ھندسة الحاسوب213
اسماء جميل عبدهللا السميرات20100171021ھندسة الحاسوب214
رشاد نزار رشاد صالح20100171028ھندسة الحاسوب215
اماني خالد فريد ابومطاوع20100171029ھندسة الحاسوب216
ھديل معروف حسين جنيدات20100171031ھندسة الحاسوب217
دعاء زكريا علي الحمورى20100171032ھندسة الحاسوب218
شادن ماجد محمد غالب  الزيود20100171034ھندسة الحاسوب219
جمانه ھاني مفلح الرواشده20100171035ھندسة الحاسوب220
ميساء رياض تركي الزعبي20100171036ھندسة الحاسوب221
ريما عدنان عبدهللا سلمان20100171037ھندسة الحاسوب222
عبدهللا احمد طالب ابوعليم20100171038ھندسة الحاسوب223
اسماء محمود شكرى ابوبكر20100171040ھندسة الحاسوب224
نداء وليد محمد عفانه20100171041ھندسة الحاسوب225
سالم محمود علي عمران20100171042ھندسة الحاسوب226
محمد عبدهللا محمد ھادي  الشبول20100171043ھندسة الحاسوب227
روان امين احمد القرعان20100171048ھندسة الحاسوب228
رانيا محمد حسن عمايره20100171051ھندسة الحاسوب229
دانيه فوزى انيس عباس20100171053ھندسة الحاسوب230
روعه محمود يوسف الصوالحه20100171055ھندسة الحاسوب231
سالم فخري محمود شواھين20100171059ھندسة الحاسوب232
سوار احمد علي الطاھات20100171060ھندسة الحاسوب233
محمد فتحي محمد البطوش20100171061ھندسة الحاسوب234
محمد اقبال نايف يونس الزعارير20100171062ھندسة الحاسوب235
ايھاب محمد شفيق غباشنه20100171063ھندسة الحاسوب236
ساره سعيد محمد جربوع20100171066ھندسة الحاسوب237
عرين محمد عبد الرحمن بشتاوي20100171067ھندسة الحاسوب238
ليث باسم بدر الدين الوديان20100171068ھندسة الحاسوب239
سيماء سامي احمد الصمادي20100171069ھندسة الحاسوب240
عبدهللا عارف موسى اسحاقات20100171070ھندسة الحاسوب241
ميساء رزق محمد البطاينه20100171072ھندسة الحاسوب242
ثائر أحمد محمد عبدهللا20100171073ھندسة الحاسوب243
تسنيم احمد مجلي محاميد20100171074ھندسة الحاسوب244
عمر تركي محمد خصاونه20100171076ھندسة الحاسوب245
اسماعيل باسم حسن خضور20100171077ھندسة الحاسوب246
حسام وليد عبد الكريم صوافطه20100171078ھندسة الحاسوب247
سيرين خالد خلف المشاقبة20100171079ھندسة الحاسوب248
ايات عبدهللا سليم الرجوب20100171082ھندسة الحاسوب249
حنين سليمان ناصر الذيابات20100171084ھندسة الحاسوب250
ديما عبدهللا ابراھيم بني حمد20100171085ھندسة الحاسوب251
عبدهللا محمد علي مصطفى20100171086ھندسة الحاسوب252
صابرين غالب سليم الخصاونه20100171087ھندسة الحاسوب253
بنان زياد احمد الشبول20100171088ھندسة الحاسوب254
االء محمد سليمان المومني20100171089ھندسة الحاسوب255
رؤيا محمد عبد هللا الربابعه20100171090ھندسة الحاسوب256
ساره سعيد عمر العمري20100171091ھندسة الحاسوب257
وفاء رائد عبد هللا جرادات20100171092ھندسة الحاسوب258
ندى سليمان منصور عبيدات20100171093ھندسة الحاسوب259
ھبه علي سالم الشرمان20100171094ھندسة الحاسوب260
ديما عبد الفتاح فوزي الحاج يوسف20102171002ھندسة الحاسوب261
عبادة نورالدين فالح المھيدات20102171013ھندسة الحاسوب262
سوسن محمد علي الجمل20102171016ھندسة الحاسوب263
عرين سليم مسلم بيبرس20102171019ھندسة الحاسوب264
حنين ھاني صالح قواسمه20102171020ھندسة الحاسوب265
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ليث كمال علي حمد20102171021ھندسة الحاسوب266
زكريا احمد محمد حسين20102171023ھندسة الحاسوب267
ماريال ھاني جميل عويس20102171026ھندسة الحاسوب268
ليزا عاطف نايف قندح20102171028ھندسة الحاسوب269
نقاء ايھاب احمد أبوالھيجاء20102171031ھندسة الحاسوب270
امل عوض محمد الوردات20102171039ھندسة الحاسوب271
مجد محمد خليل العطاري20102171043ھندسة الحاسوب272
روزان وائل عبد الفتاح الشامي20102171044ھندسة الحاسوب273
احمد محمد غازي الزعبي20102171045ھندسة الحاسوب274
حنين محمد احمد السليتي20102171047ھندسة الحاسوب275
أجود محمد أجود الشرع20102171049ھندسة الحاسوب276
ايات عمر محمد عبابنه20102171050ھندسة الحاسوب277
عال محمد عيسى صوانه20102171051ھندسة الحاسوب278
عبدهللا محمود عبدالرحمن ابداح20102171053ھندسة الحاسوب279
انس يوسف فرج الحاج درويش20102171054ھندسة الحاسوب280
دعاء عبد هللا فوزي جرادات20102171057ھندسة الحاسوب281
يحيى محمد خير خليل المبيضين20102171058ھندسة الحاسوب282
حذيفه عبدهللا احمد بني عيسى20102171060ھندسة الحاسوب283
ضياء احمد رشيد الكنجي20102171062ھندسة الحاسوب284
زياد محمد رشاد ضياء الدين المظفر20110171001ھندسة الحاسوب285
رنا رزق ابراھيم نواصره20110171003ھندسة الحاسوب286
نور نائل محمود الصالح20110171004ھندسة الحاسوب287
عمرو محمد حمدى أبوعبده20110171007ھندسة الحاسوب288
منار وليد صالح العمرى20110171008ھندسة الحاسوب289
حال نعمان محمد كنعان20110171010ھندسة الحاسوب290
روان عارف فالح العلي20110171012ھندسة الحاسوب291
آمنه عقله عبدهللا مصالحه20110171014ھندسة الحاسوب292
ھديل عادل سعد سويدان20110171015ھندسة الحاسوب293
ھيا يحيى محمد بني ياسين20110171016ھندسة الحاسوب294
فرح عمر زكي العزايزه20110171017ھندسة الحاسوب295
الرا محمد محمود أبوطبنجه20110171018ھندسة الحاسوب296
مي خالد ماجد الدوالت20110171019ھندسة الحاسوب297
ورود خالد اسماعيل الفياض20110171021ھندسة الحاسوب298
مارلين رزق تركي حداد20110171022ھندسة الحاسوب299
اسراء محمود حسن الزعبي20110171023ھندسة الحاسوب300
اصاله محمود عوض بني ذياب20110171026ھندسة الحاسوب301
سرى محمد سالمه الزيادنه20110171027ھندسة الحاسوب302
ھبه محمد بدر عقل20110171028ھندسة الحاسوب303
علي عزت صالح عبدالفتاح عوده20110171031ھندسة الحاسوب304
آالء مصطفى عبدالمحسن بني عمر20110171032ھندسة الحاسوب305
آالء عمر تركي سمارة20110171034ھندسة الحاسوب306
ھيا باسل عبدهللا كنعان20110171035ھندسة الحاسوب307
بشرى حسن محمد البيادره20110171036ھندسة الحاسوب308
عيسى يزن عيسى السقار20110171037ھندسة الحاسوب309
ساجدة قاسم كريم الزعبي20110171038ھندسة الحاسوب310
نينا محمد صالح سخنيني20110171039ھندسة الحاسوب311
ايمان احمد سمير عبابنه20110171040ھندسة الحاسوب312
منوه وليد احمد البدارنه20110171043ھندسة الحاسوب313
سخاء علي احمد المصرى20110171044ھندسة الحاسوب314
بيان امين محمد جراح20110171045ھندسة الحاسوب315
اسماء مناور عليان شتيات20110171047ھندسة الحاسوب316
اسراء فواز فرحان بني بكر20110171054ھندسة الحاسوب317
ايك منذر محمد الشمري20110171055ھندسة الحاسوب318
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فاطمه يوسف محمود السعاده20110171056ھندسة الحاسوب319
مھا عدنان عبدهللا أبولبده20110171057ھندسة الحاسوب320
ثراء صالح مصطفى أبوعاشور20110171059ھندسة الحاسوب321
اسماء محمد عيسى جرادات20110171060ھندسة الحاسوب322
الرين رشدي ذيب حداد20110171071ھندسة الحاسوب323
ھشام سليم مفلح شطناوى20110171072ھندسة الحاسوب324
حمدي قصي حمدي بطاينه20110171073ھندسة الحاسوب325
زينة خالد محمد الداود20110171074ھندسة الحاسوب326
ايمن عاھد عبدالكريم ادريس20110171075ھندسة الحاسوب327
اسالم جمعه عبدالكريم مومني20110171076ھندسة الحاسوب328
احمد محمد حمزه مناصره20110171080ھندسة الحاسوب329
وفاء غازي توفيق كنعان20110171081ھندسة الحاسوب330
غدير عبدهللا فرحان العمري20110171084ھندسة الحاسوب331
محمد خليل ابراھيم عبنده20110171086ھندسة الحاسوب332
زينب سليم موسى عودات20110171087ھندسة الحاسوب333
رلى تيسير حسين موافي20110171088ھندسة الحاسوب334
تسنيم زكريا محمد سالمه20110171089ھندسة الحاسوب335
اخالص حسن عبدالقادر بني مفرج20110171090ھندسة الحاسوب336
الرا زيد جميل عمايره20110171091ھندسة الحاسوب337
نسرين احمد امين السعدي20110171092ھندسة الحاسوب338
سامر محمد محمود الشبول20110171093ھندسة الحاسوب339
عثمان حسان علي العثمان20110171094ھندسة الحاسوب340
اشرف خلدون اكرم الطواشي20112171001ھندسة الحاسوب341
محمد سعيد قاسم المومني20112171004ھندسة الحاسوب342
سيف الدين داود محمد الرفاعي20112171011ھندسة الحاسوب343
ابراھيم عبد االله محمد الخاليله20112171023ھندسة الحاسوب344
سامر رائد نخله القسيس20112171024ھندسة الحاسوب345
مطانيوس صابر خضر جرايسه20112171026ھندسة الحاسوب346
بدر الدين باسل محمد علي خليفه20112171027ھندسة الحاسوب347
يوسف عبدالمنعم   السويدان20112171028ھندسة الحاسوب348
دانيه منذر ممدوح الموال20112171037ھندسة الحاسوب349
دانيه يوسف محمود ابو رجيع20112171038ھندسة الحاسوب350
ايھاب محمود محمد الصبيح20112171040ھندسة الحاسوب351
محمد بسام محمد الطراد20112171043ھندسة الحاسوب352
ھبه محمد فھمي حمد حمد20112171045ھندسة الحاسوب353
رافي لؤي زايد القرعان20112171046ھندسة الحاسوب354
محمود فتحي علي محمد20112171047ھندسة الحاسوب355
سندس صبحي محمد عتوم20112171048ھندسة الحاسوب356
اسراء محمد جمعه علي رواشدة20112171052ھندسة الحاسوب357
حنان محمد عبد الحافظ قرعان20112171055ھندسة الحاسوب358
عبدالرحمن محمد مسلم سرور20112171059ھندسة الحاسوب359
رزان جھاد علي الشرع20112171061ھندسة الحاسوب360
داليا محمود حسين الصياحين20112171062ھندسة الحاسوب361
رھف عماد حسين عبيدات20112171064ھندسة الحاسوب362
ثائر احمد عوض شطناوى20112171066ھندسة الحاسوب363
احمد علي عبد العزيز مرھون20112171067ھندسة الحاسوب364
سليمان وائل سليمان أبوالرب20112171068ھندسة الحاسوب365
محمد يحيى محمد دويري20112171069ھندسة الحاسوب366
سارا  علي احمد  حسونه20112171070ھندسة الحاسوب367
روان رائد علي خاليله20112171073ھندسة الحاسوب368
انس سمير محمود العواوده20112171074ھندسة الحاسوب369
ھيا عاھد عبدالنبي االبراھيم20112171075ھندسة الحاسوب370
غدير نظام لطفي جلبوش     20120171001ھندسة الحاسوب371
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المثنى احمد محمود ربابعه    20120171002ھندسة الحاسوب372
ليث عمر سليمان الردايده     20120171004ھندسة الحاسوب373
مؤمن زياد نصر الجراح     20120171006ھندسة الحاسوب374
غنى ابراھيم محمود بركات     20120171008ھندسة الحاسوب375
عمر عبدهللا محمدھادي الشبول20120171010ھندسة الحاسوب376
اسراء حمزه سعد عبدالنبي     20120171011ھندسة الحاسوب377
بيان ابراھيم محمود بني عامر    20120171012ھندسة الحاسوب378
عريب علي محمد ادغيم      20120171013ھندسة الحاسوب379
سماء مروان اديب حداد     20120171016ھندسة الحاسوب380
تسنيم احمد سالم عبابنه     20120171018ھندسة الحاسوب381
علي محمود خالد بني علي     20120171019ھندسة الحاسوب382
االء فريد ضيف هللا السيد احمد   20120171020ھندسة الحاسوب383
بشرى بسام محمد الصمادي     20120171021ھندسة الحاسوب384
بتول كامل احمد لبابنه     20120171022ھندسة الحاسوب385
رغد عامر يوسف العتوم     20120171023ھندسة الحاسوب386
حنين عماد ماجد الذيابات     20120171024ھندسة الحاسوب387
رحمه محمد خالد الصالح     20120171025ھندسة الحاسوب388
نسرين عمر تركي سماره     20120171026ھندسة الحاسوب389
مالك ماجد فواز المالك     20120171027ھندسة الحاسوب390
احمد عكرمه راضي أبوحماد    20120171028ھندسة الحاسوب391
مروه عبدالوھاب حسن الزعبي    20120171031ھندسة الحاسوب392
مراد ابراھيم يوسف أبوقمر    20120171032ھندسة الحاسوب393
اسماء جعفر عبدهللا بني عيسى   20120171033ھندسة الحاسوب394
سامر رائد محمود علي      20120171034ھندسة الحاسوب395
ايات محمد جمعه العايدى     20120171036ھندسة الحاسوب396
حلى مھيوب محمد الفرج     20120171037ھندسة الحاسوب397
ميمونه محمد ابراھيم ھياجنه    20120171038ھندسة الحاسوب398
رزان نبيه شاكر القيسي     20120171039ھندسة الحاسوب399
ساره بالل عبدالفتاح عبدالمجيد   20120171040ھندسة الحاسوب400
لين خالد علي النادر      20120171043ھندسة الحاسوب401
سبأ احمد علي خويله      20120171044ھندسة الحاسوب402
حنان محمد راشد أبوعليقه    20120171045ھندسة الحاسوب403
محمد ھاشم سالم علي  طويق20120171047ھندسة الحاسوب404
دعاء خليفه علي الجراح     20120171048ھندسة الحاسوب405
احمد مضر احمد خريس      20120171049ھندسة الحاسوب406
مرام محمد سلمان السعيد     20120171050ھندسة الحاسوب407
روان نبيل صالح مھيار     20120171052ھندسة الحاسوب408
ربيع فيصل نايف مناع      20120171053ھندسة الحاسوب409
ساميه محمد فريد محمود البس20120171055ھندسة الحاسوب410
محمد عبدهللا حامد المكاحله20120171060ھندسة الحاسوب411
سبا خليفه احمد الدومي20120171061ھندسة الحاسوب412
عبد هللا علي سليمان السعدي20120171063ھندسة الحاسوب413
محمد فوزي يوسف حمدان20120171064ھندسة الحاسوب414
صالح ابراھيم محمود السوقي20120171066ھندسة الحاسوب415
نور الدين جھاد محمود محاوره20120171068ھندسة الحاسوب416
اسراء عبدالمجيد احمد الصمادى20120171069ھندسة الحاسوب417
مريانا سامح نواف غدايره20120171070ھندسة الحاسوب418
فرح رائد عبداللطيف فريج    20120171072ھندسة الحاسوب419
آيه احمد علي عتوم      20120171073ھندسة الحاسوب420
اسيل داھود فارس العابد20120171075ھندسة الحاسوب421
مرح فاروق محمد الرفاعي     20120171076ھندسة الحاسوب422
احمد راضي احمد مياس20120171077ھندسة الحاسوب423
خالد احمد غازى بدارنه     20120171079ھندسة الحاسوب424
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بيان علي سالم الشرمان     20120171080ھندسة الحاسوب425
العنود نبيل سليمان العبابنه    20120171082ھندسة الحاسوب426
مي علي خلف دراوشه      20120171083ھندسة الحاسوب427
محمد فيصل محمد أبوقطيش20120171085ھندسة الحاسوب428
مارينا احمد عبدالرزاق الصبيحي   20120171086ھندسة الحاسوب429
افنان عاطف مفلح الھباھبه    20120171087ھندسة الحاسوب430
ليث محمد نور محمد اباط20120171088ھندسة الحاسوب431
سجود خالد حامد حماشا     20120171089ھندسة الحاسوب432
رھف محمود خالد مقدادي     20120171090ھندسة الحاسوب433
جمال عبدالناصر احمد يونس    20120171091ھندسة الحاسوب434
شھد عز الدين خالد اللوباني    20120171092ھندسة الحاسوب435
رايه منير ابراھيم لوباني    20120171093ھندسة الحاسوب436
سلسبيل محمد سالم العبدالالت    20120171094ھندسة الحاسوب437
راكان احمد سالم عجلوني     20120171095ھندسة الحاسوب438
رغد محمد مصطفى المومني20120171096ھندسة الحاسوب439
ساجده عبدالمجيد احمد الجماحنه   20120171097ھندسة الحاسوب440
سناء ھشام امين المصرى     20120171098ھندسة الحاسوب441
سيف ھيثم قدرى النمر      20120171099ھندسة الحاسوب442
محمد خالد محمد رشيد حادر20120171100ھندسة الحاسوب443
حازم محمد عبدالرزاق قطيشات    20120171101ھندسة الحاسوب444
رنا عدنان محمد قصراوي     20120171102ھندسة الحاسوب445
باسل محمد خير سعيد الحلبي    20120171103ھندسة الحاسوب446
راشد عادل راشد الدوسري20122171005ھندسة الحاسوب447
ندا اسامة مصطفى رجب20122171008ھندسة الحاسوب448
جودت حذيفة  محمد القادري20122171012ھندسة الحاسوب449
خالد وليد حسين قشمر20122171014ھندسة الحاسوب450
اسراء قاسم محمد الدرابسه20122171016ھندسة الحاسوب451
محمد موفق يمان موفق دعبول20122171017ھندسة الحاسوب452
رامي توفيق محمد مياس20122171018ھندسة الحاسوب453
سلسبيل احمد كامل مقدادي20122171022ھندسة الحاسوب454
يزيد ابراھيم "محمد امين"  الرفاعي20122171023ھندسة الحاسوب455
علي عبدالمؤمن علي سلوادي20122171025ھندسة الحاسوب456
ايھاب منير احمد كيوان20122171026ھندسة الحاسوب457
محمد أنور محمد بھجت الزالق 20122171029ھندسة الحاسوب458
بسام  يحيى  جابر المعمري20122171031ھندسة الحاسوب459
طارق جمال الدين درويش 20122171032ھندسة الحاسوب460
يزن زكريا محمود العمري20122171033ھندسة الحاسوب461
عمار فرحان محمد رجب شيخ عبد الحميد20122171036ھندسة الحاسوب462
اريج محمد شفيق ابويونس20122171037ھندسة الحاسوب463
روان باسم رجا زايد20122171038ھندسة الحاسوب464
سعيد احمد سعيد علي راجح20122171040ھندسة الحاسوب465
حمزه امجد خلف العراجنة20122171041ھندسة الحاسوب466
رامي وائل عرسان منسي20122171043ھندسة الحاسوب467
طارق يوسف ابراھيم الخطيب20122171044ھندسة الحاسوب468
باسل محمد سمير عبدالرحمن20122171045ھندسة الحاسوب469
حنين محمد سھل محمد عناب20122171046ھندسة الحاسوب470
ميس شريف عمر برجوس20122171047ھندسة الحاسوب471
وسام أحمد محمد عدنان الموصللي20122171048ھندسة الحاسوب472
يعقوب صيتان فھد سليمان20122171049ھندسة الحاسوب473
علي محمود عبدالرحمن محمد20122171050ھندسة الحاسوب474
رانيا  مازن  احمد صباح 20122171051ھندسة الحاسوب475
حنين حسام محمد محمد20122171052ھندسة الحاسوب476
لؤي وزان عبده خزاعله20122171053ھندسة الحاسوب477
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بتول شريف سليمان العطاونه20122171054ھندسة الحاسوب478
علياء محمد زياد احمد  التل20122171055ھندسة الحاسوب479
يقين خالد عبدالقادر البشابشه20122171056ھندسة الحاسوب480
محمد امين انور فالح عالونه20122171057ھندسة الحاسوب481
حنين احمد جميل أبوغزله20122171058ھندسة الحاسوب482
رناد محمد سلطي القضاه20122171059ھندسة الحاسوب483
ساره ماجد خالد الملكاوي20122171060ھندسة الحاسوب484
حمزه جميل عيسى القواسمه20122171061ھندسة الحاسوب485
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ابراھيم ماجد محمد طايع20042173024علوم الحاسوب1
ھدايه جاد هللا محمود القاسم20052173044علوم الحاسوب2
صفاء عبد الكريم محمد عيادات20060173028علوم الحاسوب3
عدنان محمد مھند عدنان الشرايري20060173086علوم الحاسوب4
رايه خليل ابراھيم عبد السالم20062173027علوم الحاسوب5
احمد عبد المجيد خالد العكور20070173083علوم الحاسوب6
امل عبدهللا محمد بني اسماعيل20070173092علوم الحاسوب7
انس فارس صالح كيوان20070173096علوم الحاسوب8
وليد خالد احمد الفندي20072173031علوم الحاسوب9

حسام عادل احمد ابو لباد20072173045علوم الحاسوب10
طارق ناصر سالمه البلوي20072173049علوم الحاسوب11
علي ميرزا عبد الرسول محسن محمد20072173050علوم الحاسوب12
رزان عبد الرزاق مصطفى ابو عاقوله20072173051علوم الحاسوب13
مجد زيد بركات شطناوي20080173015علوم الحاسوب14
حنين غالب محمد ابوالھيجاء20080173017علوم الحاسوب15
عرين احمد منصور العودات20080173018علوم الحاسوب16
ايمن خالد علي سعيد20080173044علوم الحاسوب17
محمد عمر محمد بازرعه20080173045علوم الحاسوب18
محمد تيسير حسين سالمة20080173049علوم الحاسوب19
وسام محمد مرعي حداد20080173050علوم الحاسوب20
سالم مصطفى محمود سخنيني20080173051علوم الحاسوب21
سجود باسل عصام الكيالني20080173063علوم الحاسوب22
محمد صالح عبد المجيد الھمشري20080173064علوم الحاسوب23
عبير محمد علي الطويق20080173069علوم الحاسوب24
فداء خليل محمد السعود20080173071علوم الحاسوب25
لبنى فيصل صالح العثامنه20080173076علوم الحاسوب26
رائد رجا عيسى قندح20080173078علوم الحاسوب27
محمد نعيم حسين السعيد20080173080علوم الحاسوب28
ايات خلف محمد المصطفى20080173081علوم الحاسوب29
ميساء عطا هللا سليمان الحوراني20080173084علوم الحاسوب30
احمد محمد موسى مشاقبة20080173085علوم الحاسوب31
خالد محمد براك العتيبي20082173003علوم الحاسوب32
كامل بسام محمد العتوم20082173005علوم الحاسوب33
جنين سفيان فياض جرادات20082173016علوم الحاسوب34
مؤيد معتصم سليمان الحسين20082173020علوم الحاسوب35
رامي محمد أمين عبد المالك المالح20082173021علوم الحاسوب36
محمد قسيم محمد البطاينه20082173023علوم الحاسوب37
روان احمد عبد الرحمن زايد20082173035علوم الحاسوب38
ھشام خالد سليمان عطيه20082173036علوم الحاسوب39
انس فيصل احمد زعارير20082173044علوم الحاسوب40
والء عبد هللا يوسف البطاينه20082173045علوم الحاسوب41
عبد الرحمن فرج محمود عبنده20082173059علوم الحاسوب42
دعاء مرشد كامل حافي20082173062علوم الحاسوب43
نضال ابراھيم محمد الدلقموني20082173066علوم الحاسوب44
مجد الدين ماجد محمد عوده20082173067علوم الحاسوب45
نور عبد الرحمن حسين الھرش20082173071علوم الحاسوب46
عمار مھدي عبدهللا مھدي20082173073علوم الحاسوب47
رامه خالد جبر الطيطي20082173074علوم الحاسوب48
روان محمد خلف العمري20082173075علوم الحاسوب49
كرم عبد المنعم محمود عبدالعزيز20082173076علوم الحاسوب50
سلسبيال حسن محمد الشروع20090173001علوم الحاسوب51
محمد عماد الدين محمد ابوسنيمه20090173003علوم الحاسوب52
خالده وليد محمود عزام20090173006علوم الحاسوب53
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احمد يوسف احمد ابو عواد20090173008علوم الحاسوب54
شادي محمد شحادة االحمد20090173009علوم الحاسوب55
بشار بسام ناصر طالفحه20090173012علوم الحاسوب56
أمالك انور ابراھيم الزعبي20090173015علوم الحاسوب57
حنين زھير محمد الزغول20090173016علوم الحاسوب58
صدام عبد الرحمن محمود ابو ديه20090173019علوم الحاسوب59
اشرف خالد محمد الزعبي20090173024علوم الحاسوب60
وفاء سلطان احمد قواقنه20090173027علوم الحاسوب61
ريتا غانم عيسى حداد20090173028علوم الحاسوب62
عبد الرحيم عماد عبد الرحيم حسونه20090173029علوم الحاسوب63
نجيب جميل نجيب ابو الشعر20090173030علوم الحاسوب64
نور لطفي علي ملكاوى20090173035علوم الحاسوب65
سحر محمد صالح الشطي20090173036علوم الحاسوب66
شفاء بسام محمد المساعدة20090173038علوم الحاسوب67
ثناء محمد عبدهللا الزعبي20090173040علوم الحاسوب68
فارس انيس صقر خصاونه20090173046علوم الحاسوب69
االء مفلح احمد المحاسنه20090173048علوم الحاسوب70
عھد عبد هللا ابراھيم الشلول20090173049علوم الحاسوب71
والء محمد علي عبيدات20090173056علوم الحاسوب72
االء علي حسين يوسف20090173059علوم الحاسوب73
ثراء محمد عثمان العمري20090173060علوم الحاسوب74
معاذ مصطفى علي المصري20090173062علوم الحاسوب75
محمد جمال عبد اللطيف الجيالني20090173070علوم الحاسوب76
رزان حاتم سليمان بني فواز20090173074علوم الحاسوب77
ابراھيم فتحي ابراھيم سعيد20090173075علوم الحاسوب78
االء فيصل محمد الحوراني20090173076علوم الحاسوب79
ھديل محمود احمد العثامنه20090173077علوم الحاسوب80
احمد حكمت حسن الكردي20090173079علوم الحاسوب81
محمد زھدي صالح المريسي20090173084علوم الحاسوب82
صفاء محمود نوفان حسين20090173086علوم الحاسوب83
براءه فواز محمد مطالقه20090173087علوم الحاسوب84
عبدهللا كمال داود البزور20090173088علوم الحاسوب85
ابراھيم احمد حسين العفيف20090173094علوم الحاسوب86
منال ھزاع فردوس الشرفات20090173096علوم الحاسوب87
محمد قاسم محمد الروسان20090173099علوم الحاسوب88
احمد ماجد محمد عبيدات20090173100علوم الحاسوب89
االء عوض حسن دعيبس20090173101علوم الحاسوب90
مھند احمد حمدان عودات20090173102علوم الحاسوب91
عبد الرحيم فھمي سليم الصمادي20090173103علوم الحاسوب92
سرين محمود محمد الدھون20090173105علوم الحاسوب93
انسام طالل محمود الزعبي20090173106علوم الحاسوب94
اسراء حسام عيسى مصطفى20090173107علوم الحاسوب95
يزن باسم محمد سماره20090173108علوم الحاسوب96
سحر علي محمود السالمه20090173109علوم الحاسوب97
ايمان سليم محمد الحميدات20090173110علوم الحاسوب98
خالد عبد الرحمن محمد البيتاوي20090173114علوم الحاسوب99
سجى خالد عيسى طوالبه20090173116علوم الحاسوب100
نور فيصل محيميد حراحشة20090173119علوم الحاسوب101
حنين سامي ابراھيم محاميد20090173120علوم الحاسوب102
محمد امين عارف احمد بني عبود20090173121علوم الحاسوب103
رمزي يعقوب نجيب حداد20092173007علوم الحاسوب104
عبد هللا احمد اسماعيل الدخنوش20092173019علوم الحاسوب105
عالء ابراھيم حسن فندي20092173021علوم الحاسوب106
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ميس ابراھيم عقله جوخان20092173030علوم الحاسوب107
عمر عبد هللا مصطفى القواسمه20092173032علوم الحاسوب108
محمود صالح سالم عبد هللا ھيثمي20092173034علوم الحاسوب109
مروان كريم ناجي الريحاني20092173036علوم الحاسوب110
شعاع غالب جميل السواعير20092173038علوم الحاسوب111
طارق زياد محمود خليل20092173043علوم الحاسوب112
اشرف فيصل ضيف هللا مقدادي20092173044علوم الحاسوب113
محمد تيسير عبد السالم المحادين20092173045علوم الحاسوب114
النا صالح نظمي ابو بكر20100173003علوم الحاسوب115
منار بسام حسن بني عيسى20100173005علوم الحاسوب116
خالده خالد مفلح عبيدات20100173007علوم الحاسوب117
رؤى احمد حسن مجدالوي20100173008علوم الحاسوب118
اسالم سليمان سلمان البريقي20100173009علوم الحاسوب119
رنده سامي احمد حرب20100173010علوم الحاسوب120
سھير صالح علي العبد هللا20100173011علوم الحاسوب121
محمد جمال نجيب العزه20100173013علوم الحاسوب122
احمد طالل احمد ذيب20100173015علوم الحاسوب123
سبأ علي عايد القيسي20100173017علوم الحاسوب124
صھيب علي محمد كناني20100173018علوم الحاسوب125
وجدان كرم احمد القرم20100173023علوم الحاسوب126
ھديل منذر يوسف العرايضه20100173024علوم الحاسوب127
ناديه احمد محمد طبيشات20100173025علوم الحاسوب128
االء فتحي مصطفى جانم20100173028علوم الحاسوب129
الحسن علي ھاشم عبد الرحمن20100173029علوم الحاسوب130
راشد خالد محمد ابوالعسل20100173033علوم الحاسوب131
اسراء احمد محمد شنيك20100173034علوم الحاسوب132
سميه تيسير محمد عويص20100173035علوم الحاسوب133
مجد علي محمود الرواشده20100173037علوم الحاسوب134
دعاء مصطفى عبد المحسن "بني عمر"20100173038علوم الحاسوب135
عرين منصور يوسف العقيلي20100173039علوم الحاسوب136
مروه محمود محمد الطعاني20100173040علوم الحاسوب137
شيماء محمد سالمه المحاسنه20100173041علوم الحاسوب138
فداء زياد محمد جمعه20100173042علوم الحاسوب139
دعاء محمود حسن الزعبي20100173043علوم الحاسوب140
حيفا ھاشم ابراھيم مصلح20100173044علوم الحاسوب141
رامي معن حسن السريحين20100173045علوم الحاسوب142
دعاء عبد الكريم احمد المصري20100173046علوم الحاسوب143
ھناء محمد سفيان مرتوق20100173047علوم الحاسوب144
زكريا محمد علي كنج20100173048علوم الحاسوب145
رشا حسين موسى عجاينه20100173049علوم الحاسوب146
جمانه جبر جاد هللا الفواخره20100173050علوم الحاسوب147
رويدة محمد فؤاد تيسير  الحنبلي20100173052علوم الحاسوب148
النا عاطف مبارك البطاينه20100173053علوم الحاسوب149
سلوى عماد محمد محمد20100173055علوم الحاسوب150
نجود جمال صالح زيناتي20100173058علوم الحاسوب151
ايمان مجدي عبدالرؤوف النابلسي20100173060علوم الحاسوب152
حنين جميل محمد علي  طعامنه20100173067علوم الحاسوب153
ايمان يحيى يونس العمري20100173069علوم الحاسوب154
بيان خليل محمد الشديفات20100173070علوم الحاسوب155
ھيا حمزه ابراھيم فاخورى20100173073علوم الحاسوب156
نداء احمد علي البشير20100173075علوم الحاسوب157
حنين حسين صبحي الحسين20100173076علوم الحاسوب158
محمد ھاني محمد علي الروسان20100173077علوم الحاسوب159
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محمد باسم محمد بني ھاني20100173078علوم الحاسوب160
كرم خليل صالح الغرام20100173080علوم الحاسوب161
اخالص عبد الحافظ عبد هللا ابو عليم20100173083علوم الحاسوب162
طارق طالل عبد هللا الضامن20100173084علوم الحاسوب163
حمزه احمد ونس العمري20100173085علوم الحاسوب164
يوسف محمد نور يوسف ابو خرمه20100173086علوم الحاسوب165
مرام طالل فھد عطا20100173087علوم الحاسوب166
رانيه ناصر موسى الزغول20100173088علوم الحاسوب167
سرى حمزه حسن ابداح20100173089علوم الحاسوب168
يزن عزام صبري قدومي20100173091علوم الحاسوب169
طارق زياد طارق العبد الجبار20100173092علوم الحاسوب170
عدي محمد احمد الضامن20100173095علوم الحاسوب171
ساره عبدالسالم محمد علعالي20100173096علوم الحاسوب172
روان راتب قاسم الحالوي20100173097علوم الحاسوب173
ضحى عمر ابراھيم الطواھا20100173100علوم الحاسوب174
غدير عبدالكريم فوزي الشبول20100173101علوم الحاسوب175
اسامه صافي عبدالجواد اغريب20100173102علوم الحاسوب176
محمد مصطفى قاسم بني دومي20100173104علوم الحاسوب177
صدام احمد محمد بني ياسين20100173105علوم الحاسوب178
االنور محمد معاذ  كيالني20102173002علوم الحاسوب179
أشرف ھاني صالح غرايبه20102173009علوم الحاسوب180
عمار موسى كردي جباره20102173012علوم الحاسوب181
عوض نضال عوض النوايسه20102173014علوم الحاسوب182
فاروق زياد عبدالحافظ مرعي20102173020علوم الحاسوب183
محمد خليل محمد خير سعدون20102173023علوم الحاسوب184
وصال عقله محمد البقاعي20102173025علوم الحاسوب185
رزان حسن محمد ياسين20102173026علوم الحاسوب186
محمد موفق محمد مساعدة20102173033علوم الحاسوب187
مروان عاطف محمد شبالق20102173034علوم الحاسوب188
غيث معين احمد الطباع20102173036علوم الحاسوب189
ھيا احمد ذياب بطارنه20102173043علوم الحاسوب190
عمر عادل محمد شواقفه20110173001علوم الحاسوب191
ھناء محمد فھد عثامنة20110173002علوم الحاسوب192
ھند اكرم محمود الزعبي20110173003علوم الحاسوب193
براء عز الدين رضوان طوالبه20110173005علوم الحاسوب194
بيان بسام عبدهللا الخليلي20110173006علوم الحاسوب195
حال سمير علي مغايره20110173007علوم الحاسوب196
ضحى بركات محمد أبوكركي20110173009علوم الحاسوب197
دعاء ھيثم محمد العبدالرزاق20110173012علوم الحاسوب198
سيرينا احمد يوسف الطعاني20110173013علوم الحاسوب199
رھف رسمي خميس فريد أبوزھو20110173014علوم الحاسوب200
محمد خلف محمد نصيرات20110173015علوم الحاسوب201
اسالم محمد مصطفى بردويل20110173016علوم الحاسوب202
احمد فيصل عبدالرحمن الردايده20110173017علوم الحاسوب203
ھبه فايز مصطفى الحواتمه20110173018علوم الحاسوب204
تسنيم فاروق محمد شرادقه20110173019علوم الحاسوب205
مجدلين سلطي نواف السنجالوي20110173020علوم الحاسوب206
حمزة ماجد محمد حجازي20110173021علوم الحاسوب207
فاطمه ابراھيم خليل ھواش20110173022علوم الحاسوب208
وعد علي حسين البركات20110173023علوم الحاسوب209
عبدهللا جھاد مراد النزال20110173025علوم الحاسوب210
محمد احمد عوده دويرى20110173026علوم الحاسوب211
الرا راضي احمد طالب20110173027علوم الحاسوب212
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حال عمران محمد العسيلي20110173029علوم الحاسوب213
احمد محمد محمود حسين20110173031علوم الحاسوب214
تھاني جھاد قاسم حيفاوي20110173032علوم الحاسوب215
سيرين فايز سليم حداد20110173034علوم الحاسوب216
ماجده احمد خليل حموري20110173035علوم الحاسوب217
ھيا فراس فريد رواشده20110173036علوم الحاسوب218
طالل سرحان خالد المجالي20110173039علوم الحاسوب219
ايمان ثابت محمد داللعه20110173041علوم الحاسوب220
سجى ماھر محمد العزه20110173042علوم الحاسوب221
فرح محمود محمد سعيد الشنيك20110173043علوم الحاسوب222
ريما احمد يوسف عبدالرازق20110173044علوم الحاسوب223
اسراء يحيى احمد القضاه20110173045علوم الحاسوب224
شادي عبدهللا محمد أبوعمر20110173046علوم الحاسوب225
اسيل فخرى صالح مغاربه20110173048علوم الحاسوب226
نور يوسف زكي سعادات20110173049علوم الحاسوب227
فلایر مأمون محمد سعيد سكجھا20110173052علوم الحاسوب228
فواز موفق محمد الداود20110173053علوم الحاسوب229
احمد رسمى احمد المبيضين20110173056علوم الحاسوب230
رؤى محمد فؤاد خلف الشرايري20110173057علوم الحاسوب231
سالي واصف محمود البس20110173058علوم الحاسوب232
وسام تيسير عبدهللا الجالد20110173059علوم الحاسوب233
ربيع محمد انيس مصطفى خضر20110173061علوم الحاسوب234
فداء محمد علي ملحم20110173062علوم الحاسوب235
ھيا ابراھيم يوسف ادعيس20110173065علوم الحاسوب236
ايالف عبدالحكيم عمر عثامنه20110173066علوم الحاسوب237
طارق محمد سليمان اللحام20110173067علوم الحاسوب238
عبدهللا محمد عبدهللا عواقله20110173068علوم الحاسوب239
امال رضوان محمد الشولي20110173070علوم الحاسوب240
محمد علي عقله العموش20110173073علوم الحاسوب241
سھير حسان ساكت الزغول20110173075علوم الحاسوب242
نور عيسى علي العلي20110173077علوم الحاسوب243
انوار سالم محمد الفواضله20110173082علوم الحاسوب244
ناصر علي محمد السقار20110173083علوم الحاسوب245
عدي نبيل احمد الحليواني20110173084علوم الحاسوب246
عريفه نافع محمد الحاج علي20110173087علوم الحاسوب247
محمد حمود زين شنظور20110173089علوم الحاسوب248
حسن راتب احمد محمد20110173090علوم الحاسوب249
سندس صالح عبدالنور الزعبي20110173091علوم الحاسوب250
عبدهللا محمد سالم الزعبي20110173092علوم الحاسوب251
سفيان ياسر جمال االعور20110173095علوم الحاسوب252
مؤمن خالد سليمان ربابعه20110173096علوم الحاسوب253
حنين محمد قاسم الزعبي20110173097علوم الحاسوب254
علي عبدالرحمن محمد زيادنه20110173098علوم الحاسوب255
مراد احمد مكي الجراح20110173099علوم الحاسوب256
ھبه عبدالمجيد عياده حداد20110173100علوم الحاسوب257
احسان علي طاھر أبوكشك20110173101علوم الحاسوب258
نسرين محمد سليم فريحات20110173103علوم الحاسوب259
رشا عبدهللا حسين الحمدان20110173104علوم الحاسوب260
ھيثم محمود يوسف العواوده20110173106علوم الحاسوب261
والء مروان خالد المحاميد20110173107علوم الحاسوب262
مھند احمد يوسف ملكاوي20110173108علوم الحاسوب263
صبا ھايل محمد السعيدين20110173110علوم الحاسوب264
احمد محمد ھنداوي البطاينه20110173111علوم الحاسوب265
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والء سمير ابراھيم احمد20110173112علوم الحاسوب266
محمود خليل محمد دقامسه20110173113علوم الحاسوب267
لوجين حامد محمد الصمادي20110173114علوم الحاسوب268
سجود كمال ابراھيم حمورى20110173115علوم الحاسوب269
ھديل محمد احمد الشياب20110173116علوم الحاسوب270
دعاء محمد عبدالحميد حبيب هللا20110173117علوم الحاسوب271
محمد سعيد محمد جربوع20110173118علوم الحاسوب272
ھبه احمد محمد بني دومي     20110173119علوم الحاسوب273
ساره صالح الدين محمد المخلالتي20112173001علوم الحاسوب274
محمد أنس وائل محمد فارس20112173002علوم الحاسوب275
حسان سميح عبدالقادر كبھا20112173004علوم الحاسوب276
رندا علي شاكر قواسمي20112173007علوم الحاسوب277
ايمان عبد الخالق صالح الشريده20112173008علوم الحاسوب278
محمد فيصل خلف بطاينه20112173019علوم الحاسوب279
اسامه انور احمد ابو عواد20112173020علوم الحاسوب280
ايثار احمد عبدالرزاق قواسمه20112173023علوم الحاسوب281
دانا عز احمد الحلبي20112173024علوم الحاسوب282
براءه محمد رضوان الناطور20112173026علوم الحاسوب283
سامي عمر ياسين الحيحي20112173029علوم الحاسوب284
محمود محمد خضر ارشيدات20112173030علوم الحاسوب285
صھيب مازن محمد حمورى20112173032علوم الحاسوب286
محمود محمد عيد ابراھيم اليبرودي20112173033علوم الحاسوب287
علي حسن عبدهللا أبوفارس20112173034علوم الحاسوب288
بتول موفق ماجد الخطيب20112173035علوم الحاسوب289
محمد نصر رشيد العابد20112173036علوم الحاسوب290
سھيل سالم محمد الراشدي20112173040علوم الحاسوب291
عرين عبدالمولى ابراھيم بني سليم   20120173004علوم الحاسوب292
ھبه هللا محمد عبدهللا ابراھيم   20120173005علوم الحاسوب293
اثار سعيد محمد سعيد الخطيب20120173006علوم الحاسوب294
بلقيس فواز فالح المومني20120173007علوم الحاسوب295
محمد بكر محمد أبوعناب     20120173009علوم الحاسوب296
عمار حسن احمد الحياري20120173010علوم الحاسوب297
ايناس خليل محمد فريج     20120173011علوم الحاسوب298
مراد خالد احمد الشياب20120173012علوم الحاسوب299
سالي قاسم علي الشرايرى     20120173013علوم الحاسوب300
امل كامل محمد الشريده     20120173014علوم الحاسوب301
اكرام مرضي عبدهللا عزايزه    20120173015علوم الحاسوب302
اسماء محمد مصطفى جرادات     20120173016علوم الحاسوب303
رايه احمد عايد الزعبي     20120173017علوم الحاسوب304
انوار احمد عبدالكريم كليب    20120173018علوم الحاسوب305
سجى محمد محمود الزعبي     20120173019علوم الحاسوب306
ميس يحيى نواف أبوسالم     20120173020علوم الحاسوب307
سيف رائد محمد سعيد خصاونه    20120173021علوم الحاسوب308
محمد احمد عبدهللا خصاونه    20120173023علوم الحاسوب309
اسراء بسام بركات بطاينه     20120173024علوم الحاسوب310
رامي محمد حسين أبوعاشور    20120173025علوم الحاسوب311
الرا وائل محمود نصيرات     20120173027علوم الحاسوب312
صالح الدين ايوب عبدالقادر ابواسماعيل 20120173028علوم الحاسوب313
وئام محمد عبدالرحيم العودات   20120173032علوم الحاسوب314
مي عاطف اسماعيل الجراح     20120173033علوم الحاسوب315
منار خالد محمد البطاينه     20120173034علوم الحاسوب316
نبيل عمر محمد سرطاوي20120173036علوم الحاسوب317
ليث محمد مصطفى المومني     20120173037علوم الحاسوب318
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روان خالد كامل الربابعه     20120173038علوم الحاسوب319
ابراھيم ياسين ابراھيم شخاتره   20120173039علوم الحاسوب320
ايات عبدهللا عيسى عبدهللا    20120173040علوم الحاسوب321
ھبه محمد امين عبابنه     20120173041علوم الحاسوب322
ندى محمد حسين خزاعله     20120173042علوم الحاسوب323
سيف احمد محمد رواشده     20120173043علوم الحاسوب324
عال محمد حسين خزاعله     20120173044علوم الحاسوب325
محمد حمود احمد بني خالد     20120173045علوم الحاسوب326
ياسمين علي محمد الدراوشه    20120173046علوم الحاسوب327
ايمان احمد موسى ردايده     20120173047علوم الحاسوب328
سماح سليمان محمد حلواني     20120173051علوم الحاسوب329
اسيل منير ابراھيم غوانمه    20120173053علوم الحاسوب330
ساره ابراھيم محمد دنون     20120173054علوم الحاسوب331
غيداء عبدالرؤوف احمد الرجوب   20120173056علوم الحاسوب332
وفاء زھير عوض أبوارواق     20120173058علوم الحاسوب333
نسيبه يوسف احمد الحسين     20120173059علوم الحاسوب334
اسيل حسين علي بدندي      20120173060علوم الحاسوب335
روان احمد علي المرازيق     20120173061علوم الحاسوب336
محمد حسن فواز الباعوني     20120173062علوم الحاسوب337
رزان محمد جمال المصرى     20120173063علوم الحاسوب338
مالك مصطفى كامل أبوھنود    20120173064علوم الحاسوب339
يزيد رامي فالح أبوعامود    20120173065علوم الحاسوب340
دانه عماد سليم العالونه     20120173066علوم الحاسوب341
ھديل بالل علي الشبار     20120173068علوم الحاسوب342
تسنيم عبدالحميد كامل المالح   20120173069علوم الحاسوب343
اسيل شحاده كساب أبوالرب    20120173070علوم الحاسوب344
ميرفت امين محمد القضاه     20120173071علوم الحاسوب345
ايه محمد علي العبدهللا     20120173072علوم الحاسوب346
رغد ايمن سالم عبيدات     20120173073علوم الحاسوب347
نسرين محمد ابراھيم القاسم    20120173074علوم الحاسوب348
منصور يوسف منصور البشابشه    20120173075علوم الحاسوب349
شادى خالد عوض منسي      20120173076علوم الحاسوب350
شروق ياسين محمد شياب     20120173078علوم الحاسوب351
رشا عبدالحكيم ثابت بيارى    20120173080علوم الحاسوب352
اسماء عبدالكريم احمد أبوحماد   20120173082علوم الحاسوب353
حنين اسماعيل علي البدوي     20120173083علوم الحاسوب354
حنين حسين محمد شحاده     20120173084علوم الحاسوب355
ريم تيسير محمد بواعنه     20120173085علوم الحاسوب356
مرام غازى قاسم مقدادي     20120173087علوم الحاسوب357
ميماس خلف علي الشرعه20120173088علوم الحاسوب358
نبيل محمد احمد داود      20120173090علوم الحاسوب359
رھف ناصر محمد علي غرايبه    20120173091علوم الحاسوب360
نورسان فواز احمد عقيلي20120173092علوم الحاسوب361
رزان خيرى حسني العوراني     20120173093علوم الحاسوب362
بتول "محمد ذيب" قاسم عزام20120173095علوم الحاسوب363
محمد سعد محمد علي  ا البطاينه20120173098علوم الحاسوب364
دانه نافذ احمد عوده20120173099علوم الحاسوب365
سالم عوض صالح الخليفي20120173100علوم الحاسوب366
ھنادي محمود سعيد ابوغزله20120173101علوم الحاسوب367
عبد هللا ھصام محمد االعور20120173102علوم الحاسوب368
حسن رزق سليم الجرايدة20120173104علوم الحاسوب369
عاصم راتب محمد الردايده20120173105علوم الحاسوب370
نبيل عبدالقادر يحيى الماخذي20120173107علوم الحاسوب371
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عماد حسن محمد ناصر20120173108علوم الحاسوب372
جابر فھد خلف الرمثان20120173109علوم الحاسوب373
محمد صالح محمود أبومھنا20120173111علوم الحاسوب374
عبدالرحيم محمد زياد عبدالرحيم  الزغول20120173113علوم الحاسوب375
عمران محمد رجب علي ملكاوى20120173114علوم الحاسوب376
حسن محمد حسن الشبول20120173115علوم الحاسوب377
ادريس محمد موسى الشبول     20120173116علوم الحاسوب378
شفاء غسان محمود شطناوي     20120173117علوم الحاسوب379
محمد علي  عبدهللا  اليزيدي20120173118علوم الحاسوب380
احمد غازي نزال الكركي20120173119علوم الحاسوب381
محمد خالد محمد الفريحات20120173120علوم الحاسوب382
محمد يوسف محمد السايس20120173121علوم الحاسوب383
ثائر نضال سميح صايمه20122173002علوم الحاسوب384
غيث مھند علي الخليل20122173003علوم الحاسوب385
ديما نضال موسى سويدان20122173004علوم الحاسوب386
محمد حسين كايد الجراروه20122173006علوم الحاسوب387
حسين محمد حسين أبوعبيد20122173007علوم الحاسوب388
ابراھيم خلدون ابراھيم الرشدان20122173008علوم الحاسوب389
عبدالكريم محمد رزق الداود20122173009علوم الحاسوب390
محمود عدنان محمود سلمان20122173010علوم الحاسوب391
عدي عادل محمود النقرش20122173011علوم الحاسوب392
ابراھيم ھشام ابراھيم الرشدان20122173013علوم الحاسوب393
صافي تيسير محمد أبوقاسم20122173014علوم الحاسوب394
محمد عادل غسان عادل القضماني20122173016علوم الحاسوب395
مريم  محمد عبدي عبدي20122173017علوم الحاسوب396
يوسف محمد يوسف بني ياسين20122173018علوم الحاسوب397
احمد محمد حسن الصمادي20122173020علوم الحاسوب398
خالد يوسف اسكندر عويس20122173022علوم الحاسوب399
عبدالرحمن غازي محمد ابوديه20122173024علوم الحاسوب400
ياسين نايف محمد بني ياسين20122173025علوم الحاسوب401
احمد صالح سعيد راجح20122173026علوم الحاسوب402
ليث خالد سلطان الشياب20122173028علوم الحاسوب403
عبدالرحمن  ظھير فھمي قوتلي20122173029علوم الحاسوب404
ماھر محمد مصطفى حجازي20122173030علوم الحاسوب405
احمد محمد سويد 20122173031علوم الحاسوب406
عبد الكريم محمد عدنان العمري 20122173032علوم الحاسوب407
ساره محمد ھنائي صالح الدين الحمصي20122173033علوم الحاسوب408
سالم بسام الحاج احمد الدللو20122173034علوم الحاسوب409
اسراء  ابراھيم  عبد العزيز  ابو الجمال 20122173035علوم الحاسوب410
باسل محمد محمود ضمره20122173036علوم الحاسوب411
ھاني مسعود نمر ابو العافيه20122173037علوم الحاسوب412
رعد محمود خالد عمرى20122173038علوم الحاسوب413
حسن احمد حسين الھندى20122173039علوم الحاسوب414
محمد سلطان عوني أبوغزال20122173040علوم الحاسوب415
محمد زياد احمد ابوشريعه20122173041علوم الحاسوب416
رعد احمد مصطفى الغول20122173042علوم الحاسوب417
احمد ثائر عيسى طوالبه     20122173043علوم الحاسوب418
فيصل زيد علي نقرش20122173044علوم الحاسوب419
رونزا جھاد ابراھيم النمر20122173045علوم الحاسوب420
ربا عبدهللا احمد ابوالھيجاء20122173046علوم الحاسوب421
محمد امجد محمد العزام20122173047علوم الحاسوب422
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فادي حمزه حسن سالمه20042174068نظم المعلومات الحاسوبية1
االء ابراھيم يوسف ربابعه20050174111نظم المعلومات الحاسوبية2
تسنيم احمد عبدهللا المومني20052174073نظم المعلومات الحاسوبية3
احمد سليمان عيسى الجمره20052174075نظم المعلومات الحاسوبية4
ھند محمد احمد العمور20052174076نظم المعلومات الحاسوبية5
ليث محمد احمد المقابلة20060174104نظم المعلومات الحاسوبية6
مريم مجبل جابر العنزي20060174110نظم المعلومات الحاسوبية7
عدي مروان عبد العظيم المصري20060174111نظم المعلومات الحاسوبية8
احمد خالد جمال الدين عطا هللا20062174055نظم المعلومات الحاسوبية9

روان حسين يوسف الحماد20062174060نظم المعلومات الحاسوبية10
رامي ھاني محمود محمود20070174072نظم المعلومات الحاسوبية11
اسامه نبيل فيصل النصراوي20072174031نظم المعلومات الحاسوبية12
نيفين جمال ھديب حسن20072174032نظم المعلومات الحاسوبية13
ھاني محمد ھاني بني ھاني20072174059نظم المعلومات الحاسوبية14
اسامة ھيثم كامل ملكاوي20072174062نظم المعلومات الحاسوبية15
يوسف البير ميشيل حداد20072174063نظم المعلومات الحاسوبية16
بروج سالم عايد الخوالده20072174064نظم المعلومات الحاسوبية17
عبيده جاد هللا قاسم طوالبه20072174070نظم المعلومات الحاسوبية18
ياسمين غالب قاسم العقيلي20080174015نظم المعلومات الحاسوبية19
ريما عدنان عبدالحافظ الدالبيح20080174016نظم المعلومات الحاسوبية20
عرين محمد علي بني عواد20080174037نظم المعلومات الحاسوبية21
ابراھيم قاسم محمود الشياب20080174048نظم المعلومات الحاسوبية22
اسامه عبد المحسن ابراھيم العزام20080174052نظم المعلومات الحاسوبية23
مرام عبد هللا احمد القضاه20080174071نظم المعلومات الحاسوبية24
عبد الناصر كايد خطار المحاسنه20080174073نظم المعلومات الحاسوبية25
علي خالد مفلح القضاه20080174077نظم المعلومات الحاسوبية26
باسم قاسم محمد السلمان20080174078نظم المعلومات الحاسوبية27
فداء خالد محمد الرواشده20080174079نظم المعلومات الحاسوبية28
براء محمد خلف الوقفي20080174081نظم المعلومات الحاسوبية29
محمد محمود محمد ابو عابد20080174087نظم المعلومات الحاسوبية30
ليث فيصل عبدالعزيز الجندي20080174089نظم المعلومات الحاسوبية31
لمى علي حسين العمري20080174091نظم المعلومات الحاسوبية32
محمد حكمت حماد علي20080174093نظم المعلومات الحاسوبية33
اسراء عكرمه خلف الوقفي20080174094نظم المعلومات الحاسوبية34
روان بسام ناصر طالفحه20080174095نظم المعلومات الحاسوبية35
دعاء صالح احمد الطرزي20080174096نظم المعلومات الحاسوبية36
مناف عبدهللا علي الدرابسه20080174097نظم المعلومات الحاسوبية37
محمد علي محمد االيوب20080174098نظم المعلومات الحاسوبية38
والء عيسى محمد الجبارات20080174099نظم المعلومات الحاسوبية39
صفاء حسين محمد بني ملحم20080174100نظم المعلومات الحاسوبية40
إبراھيم عيسى محمد صياد20082174008نظم المعلومات الحاسوبية41
ربى خالد شاھر العقيلي20082174011نظم المعلومات الحاسوبية42
نادر محمود حسن النجادات20082174024نظم المعلومات الحاسوبية43
عبد هللا محمد عوض الزعبي20082174030نظم المعلومات الحاسوبية44
المھند محسن علي عثامنه20082174037نظم المعلومات الحاسوبية45
محمد احمد اسماعيل غزالن20082174044نظم المعلومات الحاسوبية46
االء ايمن خالد عبيدات20082174053نظم المعلومات الحاسوبية47
سرى عوض احمد الطويق20082174054نظم المعلومات الحاسوبية48
تامر ياسر عبدالغني الحاج علي20082174060نظم المعلومات الحاسوبية49
مھند بالل يوسف أبو طحنات20082174062نظم المعلومات الحاسوبية50
مھنا عبد المھدي احمد العربي20082174063نظم المعلومات الحاسوبية51
شاھنده مكرم فرحان غرايبه20082174064نظم المعلومات الحاسوبية52
سامراء زياد احمد صدقي العقيلي20082174076نظم المعلومات الحاسوبية53
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دعاء عزام مرجي المساعيد20082174078نظم المعلومات الحاسوبية54
عامر فالح ابراھيم السميرات20082174079نظم المعلومات الحاسوبية55
ھنادي مسعود فرسان قاسم20082174080نظم المعلومات الحاسوبية56
عدنان فائق عدنان حجازات20082174082نظم المعلومات الحاسوبية57
بنان خالد قاسم عبيدات20082174083نظم المعلومات الحاسوبية58
غرام عبدالمنعم كريم الطويط20090174001نظم المعلومات الحاسوبية59
مھا محمد عثمان عثمان20090174006نظم المعلومات الحاسوبية60
ھبه مشھور فندي رواشده20090174007نظم المعلومات الحاسوبية61
اسراء علي حسن حجاحجه20090174009نظم المعلومات الحاسوبية62
رنا غازي ابراھيم عبد القادر الكفري20090174010نظم المعلومات الحاسوبية63
براءه بسام سلمان حداد20090174011نظم المعلومات الحاسوبية64
غدير انور نمر مريان20090174012نظم المعلومات الحاسوبية65
رايه حسين علي قوقزه20090174013نظم المعلومات الحاسوبية66
اماني عايد عوده الرجيالت20090174014نظم المعلومات الحاسوبية67
اسامه عمر مصطفى القضاه20090174015نظم المعلومات الحاسوبية68
فداء نضال علي العمري20090174016نظم المعلومات الحاسوبية69
تامر عدنان احمد عتوم20090174017نظم المعلومات الحاسوبية70
ھديل سامح حسن العبيدات20090174018نظم المعلومات الحاسوبية71
ابراھيم يوسف محمد الظاھر20090174020نظم المعلومات الحاسوبية72
ساليار محمد عبد النبي المغايره20090174021نظم المعلومات الحاسوبية73
اويس احمد خليل مصطفى البداد20090174022نظم المعلومات الحاسوبية74
حنين حسين موسى غريفات20090174024نظم المعلومات الحاسوبية75
وعد عبدالوھاب عبد الغفور الحمزه20090174025نظم المعلومات الحاسوبية76
اميره نايف عواد الدويري20090174026نظم المعلومات الحاسوبية77
رماح حسين عبد الكريم عتوم20090174027نظم المعلومات الحاسوبية78
تسنيم " محمد زكريا " اسماعيل طالفحة20090174029نظم المعلومات الحاسوبية79
ايمان فضل هللا غازي ابو دلو20090174031نظم المعلومات الحاسوبية80
عبد الحكيم محمود احمد ابو خضير20090174032نظم المعلومات الحاسوبية81
محمد نور منذر احمد الرشدان20090174033نظم المعلومات الحاسوبية82
مادلين صقر عبد هللا عفانه20090174034نظم المعلومات الحاسوبية83
حنين محمد غصاب الرواشده20090174037نظم المعلومات الحاسوبية84
رايه عادل احمد خريس20090174038نظم المعلومات الحاسوبية85
محمد خالد محمد البطاينه20090174039نظم المعلومات الحاسوبية86
فاتن احمد سالم فريوان20090174041نظم المعلومات الحاسوبية87
منار ابراھيم احمد العطار20090174042نظم المعلومات الحاسوبية88
ھنادي ابراھيم محمود عالونه20090174043نظم المعلومات الحاسوبية89
بيان محمد ھزاع حمادات20090174044نظم المعلومات الحاسوبية90
اسراء محمود عايد رشدان20090174046نظم المعلومات الحاسوبية91
فضة محمد ھويشل المسيعدين20090174047نظم المعلومات الحاسوبية92
شذى عبد الكريم راضي عقيالن20090174049نظم المعلومات الحاسوبية93
سماء منذر محمود الصمادى20090174052نظم المعلومات الحاسوبية94
لينا عبد هللا محمود خصاونه20090174053نظم المعلومات الحاسوبية95
محمد سعيد كامل الكرزون20090174057نظم المعلومات الحاسوبية96
تمارا محمد اسماعيل اللواما20090174058نظم المعلومات الحاسوبية97
عبدهللا محمد مرعي الداموني20090174059نظم المعلومات الحاسوبية98
بشرى محمد سعيد صالح الرجوب20090174061نظم المعلومات الحاسوبية99
رامي سامر فاتح شديد20090174063نظم المعلومات الحاسوبية100
رباب خالد احمد الوقفي20090174066نظم المعلومات الحاسوبية101
ندى حسين عقله الشياب20090174067نظم المعلومات الحاسوبية102
احمد محمد عبد الكريم الشبلي20090174069نظم المعلومات الحاسوبية103
دعاء محمد صافي ابو ھنطش20090174071نظم المعلومات الحاسوبية104
اسماء احمد سليمان بني احمد20090174072نظم المعلومات الحاسوبية105
ايات سليمان محمد الصبيح20090174075نظم المعلومات الحاسوبية106
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عدي بسام محمد المغربي20090174076نظم المعلومات الحاسوبية107
احمد نمر فارس شحرور20090174080نظم المعلومات الحاسوبية108
ايه سعيد محمود حوسو20090174081نظم المعلومات الحاسوبية109
مي سليمان محمود طاھات20090174083نظم المعلومات الحاسوبية110
محمد مشھور محمد الشرمان20090174085نظم المعلومات الحاسوبية111
حذيفة غالب حسين الصمادي20090174086نظم المعلومات الحاسوبية112
فاتن خالد سالمه منيزل20090174088نظم المعلومات الحاسوبية113
ھشام شرف حسين الربيع20090174089نظم المعلومات الحاسوبية114
ايتن احمد فوزي بشخوج20090174090نظم المعلومات الحاسوبية115
جراح عبدهللا محمد الجراح20090174092نظم المعلومات الحاسوبية116
محمد عماد محمد ابريوش20090174097نظم المعلومات الحاسوبية117
عيسى عاھد عيسى الرشدان20090174100نظم المعلومات الحاسوبية118
عمر احمد محمد الخزعلي20090174102نظم المعلومات الحاسوبية119
محمد عبد الحميد محمد العمري20090174103نظم المعلومات الحاسوبية120
محمد عليان عواد جرادات20090174104نظم المعلومات الحاسوبية121
ديمه ابراھيم نھار بني ياسين20090174105نظم المعلومات الحاسوبية122
اسماء علي ممدوح ابراھيم20090174106نظم المعلومات الحاسوبية123
محمد مصطفى محمد مبارك20090174107نظم المعلومات الحاسوبية124
محمد منصور عبد الرحمن رواشدة20090174109نظم المعلومات الحاسوبية125
سجا عبد هللا سالم المصري20090174112نظم المعلومات الحاسوبية126
حمزه عبد الخالق طالب عبد الغني20090174113نظم المعلومات الحاسوبية127
ورد ھاني محمود االيوب20090174114نظم المعلومات الحاسوبية128
رايه خالد صالح الفوارس20090174115نظم المعلومات الحاسوبية129
فرح نايف مصطفى الترعاني20090174116نظم المعلومات الحاسوبية130
ليما مروان ابراھيم الخرطبيل20090174117نظم المعلومات الحاسوبية131
وعد يحيى صالح ملكاوي20090174118نظم المعلومات الحاسوبية132
محمد جمعه علي المومني20090174120نظم المعلومات الحاسوبية133
غدير محمد لطفي عوض حجات20090174121نظم المعلومات الحاسوبية134
حليمه يحيى محمود الھدھد20090174122نظم المعلومات الحاسوبية135
سرى اكرم عبد الرزاق قديسات20090174123نظم المعلومات الحاسوبية136
فاتن محمد حسن الطويق20090174125نظم المعلومات الحاسوبية137
ساره حسين عزت السلطي20090174126نظم المعلومات الحاسوبية138
عرين شاھر غصاب الخليفة20090174127نظم المعلومات الحاسوبية139
مالك وليد عبده الحطيني20090174128نظم المعلومات الحاسوبية140
نھاية محمد سليمان ابو دامس20090174129نظم المعلومات الحاسوبية141
تسنيم عوني قسيم عبيدات20090174130نظم المعلومات الحاسوبية142
دعاء زياد احمد العليمي20090174131نظم المعلومات الحاسوبية143
حال علي فارس الشقران20090174132نظم المعلومات الحاسوبية144
عبدهللا موسى احمد الصرايره20090174133نظم المعلومات الحاسوبية145
رنا علي محسن االخرس20090174134نظم المعلومات الحاسوبية146
عبد الملك محمد علي مرغم20092174005نظم المعلومات الحاسوبية147
ھيثم محمد ابراھيم عبد هللا20092174008نظم المعلومات الحاسوبية148
جمال احمد عطيه ابو خرمه20092174010نظم المعلومات الحاسوبية149
دانا لؤي محمد فوزي الخطيب20092174011نظم المعلومات الحاسوبية150
ايھاب محمد محمد شكري20092174020نظم المعلومات الحاسوبية151
عمران محمد اسماعيل الدعاسين20092174021نظم المعلومات الحاسوبية152
فرح محمد فھد الرديني20092174022نظم المعلومات الحاسوبية153
براءه محمد طعمه المحمود20092174023نظم المعلومات الحاسوبية154
ھديل سمير ھالل عويس20092174024نظم المعلومات الحاسوبية155
ريم فؤاد محمد مفرج20092174026نظم المعلومات الحاسوبية156
ھيا سليمان احمد صعابنه20092174030نظم المعلومات الحاسوبية157
نور عبد الجبار علي ال محمد حسين20092174035نظم المعلومات الحاسوبية158
عبد هللا حسن سليمان حجير20092174040نظم المعلومات الحاسوبية159



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

محمد محمود علي الحوراني20092174042نظم المعلومات الحاسوبية160
عدي جزاع طنا الرويلي20092174044نظم المعلومات الحاسوبية161
االء مصطفى محمد قوقزه20092174052نظم المعلومات الحاسوبية162
سماح ضيف هللا عقله المومني20092174055نظم المعلومات الحاسوبية163
قيس عصام عبد الكريم النسور20092174056نظم المعلومات الحاسوبية164
زين عبد هللا محمد حلوش20092174060نظم المعلومات الحاسوبية165
حسن عبد الرسول حسن زين الدين20092174061نظم المعلومات الحاسوبية166
ضحى ابراھيم علي غنيم20092174062نظم المعلومات الحاسوبية167
ھبه عبدالكريم جبر السالل20100174001نظم المعلومات الحاسوبية168
االء فيصل محمد ابو قطيش20100174003نظم المعلومات الحاسوبية169
ايناس سامي محمد التميمي20100174005نظم المعلومات الحاسوبية170
رامي عبدهللا محمد محمود20100174007نظم المعلومات الحاسوبية171
محمد احمد محمد منيزل20100174011نظم المعلومات الحاسوبية172
رند محمد شحاده المريان20100174012نظم المعلومات الحاسوبية173
ھدايه حسام حسين نقرش20100174013نظم المعلومات الحاسوبية174
سناء ابراھيم جابر ابو العسل20100174014نظم المعلومات الحاسوبية175
سماح محمد خالد فراسين20100174015نظم المعلومات الحاسوبية176
حنين مصطفى علي عتوم20100174016نظم المعلومات الحاسوبية177
ھبه يونس محمد مريان20100174017نظم المعلومات الحاسوبية178
اسالم شوكت محمود عبويني20100174018نظم المعلومات الحاسوبية179
ايمان عوض حمدان الرشدان20100174019نظم المعلومات الحاسوبية180
مالك زين الدين سھيل شموط20100174020نظم المعلومات الحاسوبية181
مادلين موسى احمد صبيح20100174021نظم المعلومات الحاسوبية182
مرام فھد محمد شھاب20100174022نظم المعلومات الحاسوبية183
ايمان محمد خالد عضيبات20100174023نظم المعلومات الحاسوبية184
غيداء علي احمد طوالبه20100174024نظم المعلومات الحاسوبية185
بتول ابراھيم محمد خليفه20100174025نظم المعلومات الحاسوبية186
عبدهللا جمال ابراھيم خشان20100174029نظم المعلومات الحاسوبية187
لمى ايمن زكي خصاونه20100174031نظم المعلومات الحاسوبية188
رھام زيد سليمان مقابله20100174033نظم المعلومات الحاسوبية189
جعفر وليد احمد البدارنه20100174036نظم المعلومات الحاسوبية190
عدي عبدهللا علي الدرابسه20100174037نظم المعلومات الحاسوبية191
ھبه موسى جمعه بدوي20100174038نظم المعلومات الحاسوبية192
منى اسامه محمد خير الحتامله20100174039نظم المعلومات الحاسوبية193
بيان محمد ناصر ابوعاقوله20100174040نظم المعلومات الحاسوبية194
ديما فالح ابراھيم السميرات20100174043نظم المعلومات الحاسوبية195
اسراء احمد محمد الخطيب20100174044نظم المعلومات الحاسوبية196
ھاني سليمان احمد الشياب20100174045نظم المعلومات الحاسوبية197
والء عصام علي درايسه20100174046نظم المعلومات الحاسوبية198
ھبه جمال عبد الخالق يغمور20100174047نظم المعلومات الحاسوبية199
ابراھيم محمد موسى حمد20100174048نظم المعلومات الحاسوبية200
عرين حاتم عبد هللا الشلبي20100174050نظم المعلومات الحاسوبية201
والء خلف علي الردايده20100174053نظم المعلومات الحاسوبية202
صفاء صالح محمد مقدادي20100174055نظم المعلومات الحاسوبية203
دعاء ابراھيم عبد الكريم العبد هللا20100174058نظم المعلومات الحاسوبية204
رجاء فھمي اسماعيل حمايده20100174059نظم المعلومات الحاسوبية205
رھف حمدي عمر أبوصالح20100174062نظم المعلومات الحاسوبية206
ميسلون روحي محمد بعيرات20100174065نظم المعلومات الحاسوبية207
دعاء محمد سليمان الصمادي20100174068نظم المعلومات الحاسوبية208
اسالم ھيثم علي القصاص20100174070نظم المعلومات الحاسوبية209
عمر محمد علي الشديفات20100174072نظم المعلومات الحاسوبية210
ساره محمد زيدان الخريشا20100174073نظم المعلومات الحاسوبية211
عمر فيصل علي خزعلي20100174074نظم المعلومات الحاسوبية212
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صفاء أحمد محمد االيوب20100174075نظم المعلومات الحاسوبية213
عبدهللا امروح مصطفى القصاص20100174076نظم المعلومات الحاسوبية214
شوق سعد علي مومني20100174077نظم المعلومات الحاسوبية215
زين عبد هللا محمد الحوراني20100174079نظم المعلومات الحاسوبية216
وئام راضي ابراھيم عبيدات20100174080نظم المعلومات الحاسوبية217
نسيبه محمد خطار المحاسنه20100174084نظم المعلومات الحاسوبية218
احمد عبد الحافظ مصلح خطاطبه20100174086نظم المعلومات الحاسوبية219
ميرفت حمد عطيه حموده20100174087نظم المعلومات الحاسوبية220
منال عبد الكريم حسين القواسمي20100174088نظم المعلومات الحاسوبية221
ايمان رياض عبد الحي فياض20100174089نظم المعلومات الحاسوبية222
ميمونه قاسم محمد الحمد20100174092نظم المعلومات الحاسوبية223
محمد عقله محمود الفاعوري20100174093نظم المعلومات الحاسوبية224
باسل طعمه موسى بني ملحم20100174094نظم المعلومات الحاسوبية225
انوار ناصر علي زيادنه20100174095نظم المعلومات الحاسوبية226
دعاء عادل احمد شطناوى20100174096نظم المعلومات الحاسوبية227
روان ابراھيم محمد الخصاونه20100174097نظم المعلومات الحاسوبية228
ھبه علي زايد العبدالوالي20100174098نظم المعلومات الحاسوبية229
تاال زياد حسن النداف20100174099نظم المعلومات الحاسوبية230
دينا عبدالسالم علي الصفدى20100174100نظم المعلومات الحاسوبية231
مرام عدنان جميل الريان20100174101نظم المعلومات الحاسوبية232
قيس محمود توفيق السبع20100174102نظم المعلومات الحاسوبية233
بتول كفاح حسين العمرى20100174103نظم المعلومات الحاسوبية234
االء مصطفى محمد مقدادي20100174106نظم المعلومات الحاسوبية235
ھديل حسين سليمان الذيابات20100174108نظم المعلومات الحاسوبية236
عالء فرحان محمود البشابشه20100174111نظم المعلومات الحاسوبية237
والء عبد الكريم عبد الرحمن جوابره20100174113نظم المعلومات الحاسوبية238
اسيل علي محمد بني ملحم20100174114نظم المعلومات الحاسوبية239
نانسي علي مصطفى قوقزه20100174115نظم المعلومات الحاسوبية240
كرم عمر محمد االيوب20100174116نظم المعلومات الحاسوبية241
نجود بركات سالم الصمادي20100174117نظم المعلومات الحاسوبية242
منال مصطفى عبدالعزيز العنانبه20100174118نظم المعلومات الحاسوبية243
منى احمد حسن الدھني20100174119نظم المعلومات الحاسوبية244
ابراھيم محمد ابراھيم الطعاني20100174120نظم المعلومات الحاسوبية245
شروق صالح احمد بكار20100174121نظم المعلومات الحاسوبية246
رأفت وصفي ھالل حداد20100174122نظم المعلومات الحاسوبية247
عثمان عمر محمود عبدالجواد20100174123نظم المعلومات الحاسوبية248
مھا محمود خالد البواعنه20100174124نظم المعلومات الحاسوبية249
عبد الكريم رضوان حسن الحوري20102174003نظم المعلومات الحاسوبية250
علي حسن علي طلفاح20102174004نظم المعلومات الحاسوبية251
محمد يوسف علي ابو خليل20102174006نظم المعلومات الحاسوبية252
فراس فيصل  نعساني20102174007نظم المعلومات الحاسوبية253
عبد الحميد يوسف عوض ابو ارحيمه20102174008نظم المعلومات الحاسوبية254
ايه عارف فايز العجلوني20102174013نظم المعلومات الحاسوبية255
محمود بھجت عبدالرزاق الشمايله20102174014نظم المعلومات الحاسوبية256
مالك محمد خالد البقاعي20102174015نظم المعلومات الحاسوبية257
ضحى محمد عبد الغني مفرج20102174018نظم المعلومات الحاسوبية258
وسام ھاجم محمد الجراح20102174021نظم المعلومات الحاسوبية259
ايمان سليمان كريم الحميد20102174023نظم المعلومات الحاسوبية260
مرام فارس موسى العمري20102174025نظم المعلومات الحاسوبية261
مرام جمال سالم ملكاوي20102174028نظم المعلومات الحاسوبية262
روان محمد انور قبالن20102174033نظم المعلومات الحاسوبية263
انسام سامح عبد ربه العزام20102174035نظم المعلومات الحاسوبية264
رنا عوني محمد الحمود20102174038نظم المعلومات الحاسوبية265
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عبد الباسط ھاني يوسف الداود20102174039نظم المعلومات الحاسوبية266
ريما زياد عقله ابو دلو20102174040نظم المعلومات الحاسوبية267
ابتھال يوسف احمد ابو عواد20110174001نظم المعلومات الحاسوبية268
ھيثم تحسين محمد عثمان20110174002نظم المعلومات الحاسوبية269
فارس امين محمود المومني20110174003نظم المعلومات الحاسوبية270
عدي زياد علي الملكاوي20110174006نظم المعلومات الحاسوبية271
ھديل احمد سليمان عوده هللا20110174007نظم المعلومات الحاسوبية272
عدي محمد حميدان القيسى20110174009نظم المعلومات الحاسوبية273
وسام خلف علي الشرعة20110174010نظم المعلومات الحاسوبية274
لورين خالد سليم زعبي20110174012نظم المعلومات الحاسوبية275
حذيفه عماد موسى الصوالحه20110174013نظم المعلومات الحاسوبية276
دعاء ابراھيم محمود الدويرى20110174014نظم المعلومات الحاسوبية277
اسراء عبدهللا حسن ابولباد20110174015نظم المعلومات الحاسوبية278
حنين احمد عبدالكريم الشريف20110174016نظم المعلومات الحاسوبية279
براء عوض احمد الطويق20110174017نظم المعلومات الحاسوبية280
مھا محمد احمد زريق20110174019نظم المعلومات الحاسوبية281
عھد عادل محمد الزبون20110174020نظم المعلومات الحاسوبية282
اميرة زيد عبدالقادر عبنده20110174021نظم المعلومات الحاسوبية283
براء احمد عبدهللا قاسم20110174022نظم المعلومات الحاسوبية284
عمران مصطفى احمد غرايبه20110174023نظم المعلومات الحاسوبية285
وفاء راضي ضيفا بدارنه20110174028نظم المعلومات الحاسوبية286
قمر قاسم احمد الرشيدات20110174029نظم المعلومات الحاسوبية287
االء حسني محمد القضاه20110174030نظم المعلومات الحاسوبية288
دعاء طه يوسف عبابنه20110174031نظم المعلومات الحاسوبية289
عمار عامر محمد نعمان غياضه20110174032نظم المعلومات الحاسوبية290
بيان بسام محمد طبيشات20110174033نظم المعلومات الحاسوبية291
دانا احمد محمد الكرنز20110174034نظم المعلومات الحاسوبية292
حنين منذر قاسم الدراوشه20110174035نظم المعلومات الحاسوبية293
نسرين احمد يوسف حسين20110174036نظم المعلومات الحاسوبية294
ھديل يحيى عبده الخليلي20110174037نظم المعلومات الحاسوبية295
لينا فاروق عوض الخطيب20110174038نظم المعلومات الحاسوبية296
رناد فراس سامي الرواشده20110174039نظم المعلومات الحاسوبية297
والء حسني محمد القضاه20110174040نظم المعلومات الحاسوبية298
رايه سليمان نجيب المومني20110174043نظم المعلومات الحاسوبية299
رزان عبدالكريم خليفة خابور20110174044نظم المعلومات الحاسوبية300
رنا محمد خلف الرفاعي20110174045نظم المعلومات الحاسوبية301
دعاء موفق احمد فندي20110174046نظم المعلومات الحاسوبية302
سماح ھشام علي الجنيدي20110174047نظم المعلومات الحاسوبية303
حال سمير قاسم المومني20110174049نظم المعلومات الحاسوبية304
ايه خالد حسين محمد20110174050نظم المعلومات الحاسوبية305
محمد محمود عيسى يونس20110174051نظم المعلومات الحاسوبية306
امنه محمد عبدالرحمن العمرى20110174052نظم المعلومات الحاسوبية307
تمارا نبيل فرحان صوالحه20110174053نظم المعلومات الحاسوبية308
سرى احمد محمد الحراحشه20110174054نظم المعلومات الحاسوبية309
ساجده جبريل مطلق مقدادى20110174055نظم المعلومات الحاسوبية310
قيس سامي احمد العزه20110174056نظم المعلومات الحاسوبية311
سونيا موسى محمد الشياب20110174057نظم المعلومات الحاسوبية312
حنين خالد حسين العرود20110174059نظم المعلومات الحاسوبية313
يوسف علي يوسف دخال20110174060نظم المعلومات الحاسوبية314
داليا وليد احمد عواوده20110174061نظم المعلومات الحاسوبية315
ايمان يوسف سليمان الصمادي20110174062نظم المعلومات الحاسوبية316
تغريد عبد خالد الجھام20110174064نظم المعلومات الحاسوبية317
فرح نواف سعود القاضي20110174065نظم المعلومات الحاسوبية318
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اسراء احمد محمد ذكرهللا20110174067نظم المعلومات الحاسوبية319
فتون ماھر محمد أبوشقرا20110174070نظم المعلومات الحاسوبية320
حنين حيدر ابراھيم جبر20110174071نظم المعلومات الحاسوبية321
منير نزيه محمد صبيحات20110174073نظم المعلومات الحاسوبية322
ھبه علي محمد بني مصطفى20110174078نظم المعلومات الحاسوبية323
غدير كمال علي الغوادره20110174079نظم المعلومات الحاسوبية324
سماح جمال محمد الشلبي20110174081نظم المعلومات الحاسوبية325
سماح محمد عطاهللا العقايله20110174082نظم المعلومات الحاسوبية326
محمد احمد حسين أبورحمه20110174083نظم المعلومات الحاسوبية327
االء حمد عبدالعزيز السرحان20110174084نظم المعلومات الحاسوبية328
ھيا محمود محمد النصر20110174085نظم المعلومات الحاسوبية329
عال تركي ارحيل المومني20110174087نظم المعلومات الحاسوبية330
اريج حسين علي الصقر20110174088نظم المعلومات الحاسوبية331
سجى احمد محمود عودة20110174090نظم المعلومات الحاسوبية332
امل منذر زكريا الخطيب20110174095نظم المعلومات الحاسوبية333
منيف عارف محمد الزغول20110174096نظم المعلومات الحاسوبية334
محمود مصطفى محمدسعيد مرداوي20110174098نظم المعلومات الحاسوبية335
ابراھيم واصف راجح عفيفي20110174099نظم المعلومات الحاسوبية336
عبدهللا راسم احمد عنبتاوي20110174101نظم المعلومات الحاسوبية337
حاتم ھاني تيسير العقيلي20110174102نظم المعلومات الحاسوبية338
بتول احمد فليح الجبور20110174106نظم المعلومات الحاسوبية339
رجاء اسامه محمد سعيد مريان20110174107نظم المعلومات الحاسوبية340
امل باسم سليمان عودات20110174108نظم المعلومات الحاسوبية341
عمر محمد عصام ملكاوي20110174109نظم المعلومات الحاسوبية342
مھند يوسف محمد السعد20110174110نظم المعلومات الحاسوبية343
رامز مروان رزق هللا حداد20110174111نظم المعلومات الحاسوبية344
محمد سالم عبد المعطي برغال20110174112نظم المعلومات الحاسوبية345
زيد "محمد علي" حسن الزعارير20110174113نظم المعلومات الحاسوبية346
روان نصر يوسف الشطناوي20110174115نظم المعلومات الحاسوبية347
لوجين يوسف سالم ابراھيم20110174116نظم المعلومات الحاسوبية348
عبيده فؤاد محمد حسن20110174117نظم المعلومات الحاسوبية349
محمد احمد عبدهللا القضاة20110174118نظم المعلومات الحاسوبية350
زيد سامي فارس عبيدات20110174119نظم المعلومات الحاسوبية351
احمد علي محمد مقدادي20110174120نظم المعلومات الحاسوبية352
جنان محمد احمد ملحم20110174121نظم المعلومات الحاسوبية353
ايناس ابراھيم محمود الشطناوى20110174122نظم المعلومات الحاسوبية354
سالي جمال بادي االيوب20110174123نظم المعلومات الحاسوبية355
ھيثم احمد مفلح عواض20110174124نظم المعلومات الحاسوبية356
وسام يوسف محمد مھيدات20110174125نظم المعلومات الحاسوبية357
ندى محمود حسن الرفاعي20110174126نظم المعلومات الحاسوبية358
محمد ذياب حسين شقيرات20112174002نظم المعلومات الحاسوبية359
عمار عبدهللا علي باغميان20112174003نظم المعلومات الحاسوبية360
سمير اسامه سمير روحي20112174004نظم المعلومات الحاسوبية361
ابراھيم فرحان سالم خزعلي20112174006نظم المعلومات الحاسوبية362
انس مفيد عبد الفتاح المصطفى20112174007نظم المعلومات الحاسوبية363
محمد احمد محمد جمعه عثامنه20112174008نظم المعلومات الحاسوبية364
سندس فاروق محمد كنعان20112174010نظم المعلومات الحاسوبية365
عمار عمر ھزاع العرجاني20112174011نظم المعلومات الحاسوبية366
عبد العزيز محمد فھمي الطيطي20112174012نظم المعلومات الحاسوبية367
سجى امجد محمود ملحم20112174014نظم المعلومات الحاسوبية368
سرى محمد مصطفى الخطيب20112174019نظم المعلومات الحاسوبية369
سناء محمد سالم بني حمد20112174022نظم المعلومات الحاسوبية370
الناجي امجد منذر عبيدات20112174023نظم المعلومات الحاسوبية371
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علي ايمن علي خليفه20112174024نظم المعلومات الحاسوبية372
نعيم مفيد محمود بابيه20112174026نظم المعلومات الحاسوبية373
مروه عبد هللا محمد اللطايفه20112174027نظم المعلومات الحاسوبية374
ندى محمد سالم الشرعه20112174029نظم المعلومات الحاسوبية375
نبيھه رأفت صالح الفقھاء20112174030نظم المعلومات الحاسوبية376
محمود احمد محمود القريشات20112174033نظم المعلومات الحاسوبية377
عبدهللا محمود خالد بني اسماعيل20112174036نظم المعلومات الحاسوبية378
ھبه اسماعيل عبدهللا الصومالي20112174037نظم المعلومات الحاسوبية379
ايه ھايل حسين محمد      20120174001نظم المعلومات الحاسوبية380
نرمين سھيل عيسى بدر      20120174002نظم المعلومات الحاسوبية381
مرح ابراھيم محمود عماري     20120174003نظم المعلومات الحاسوبية382
دعاء محمود محمد ليحو     20120174006نظم المعلومات الحاسوبية383
ايمان يوسف محمود خصاونه20120174007نظم المعلومات الحاسوبية384
فاطمه محمود مصطفى الصمادي20120174008نظم المعلومات الحاسوبية385
رانيه فايز نايف محمد     20120174009نظم المعلومات الحاسوبية386
دعاء مصطفى عبد النواجي20120174010نظم المعلومات الحاسوبية387
احمد عمر حسين السماره20120174011نظم المعلومات الحاسوبية388
محمد عبدهللا سليم حمدان20120174012نظم المعلومات الحاسوبية389
عائده علي ابراھيم الصمادى    20120174013نظم المعلومات الحاسوبية390
سندس فتحي امين شطناوي     20120174014نظم المعلومات الحاسوبية391
ھند موسى ممدوح ابراھيم20120174015نظم المعلومات الحاسوبية392
ھيا عبدالعزيز رفيق السكجي    20120174016نظم المعلومات الحاسوبية393
ھشام محمد محمود المومني20120174017نظم المعلومات الحاسوبية394
نوار اسامه بشير عبابنه     20120174018نظم المعلومات الحاسوبية395
تقى قاسم محمود الشياب20120174019نظم المعلومات الحاسوبية396
ھديل قاسم محمد العجلوني     20120174020نظم المعلومات الحاسوبية397
حال عبدهللا خليفة خابور     20120174021نظم المعلومات الحاسوبية398
صفاء سليمان عبدالكريم ابو شندى20120174023نظم المعلومات الحاسوبية399
صابرين عبدهللا خلف العبدوني    20120174025نظم المعلومات الحاسوبية400
فرح ھاني احمد الحوراني     20120174026نظم المعلومات الحاسوبية401
صفاء عبدهللا رزق المكحل    20120174027نظم المعلومات الحاسوبية402
ايمان عصام محمد ابو طبنجه20120174028نظم المعلومات الحاسوبية403
ھناء جمال صالح زكارنه     20120174029نظم المعلومات الحاسوبية404
رنيم مؤيد كامل الرواشده     20120174030نظم المعلومات الحاسوبية405
وفاء يحيى يونس أبوجليل     20120174033نظم المعلومات الحاسوبية406
مرام احمد علي الرشدان     20120174034نظم المعلومات الحاسوبية407
بثينة حسين محمد الزريقات    20120174035نظم المعلومات الحاسوبية408
سندس وليد خالد ھنداوي     20120174037نظم المعلومات الحاسوبية409
سيف الدين محمد خير سليمان  عبيدات20120174041نظم المعلومات الحاسوبية410
ابراھيم عبدالجواد عبدالھادي الطيطي  20120174042نظم المعلومات الحاسوبية411
وعد عبد الحميد محمد بني ياسين   20120174044نظم المعلومات الحاسوبية412
عرب بسام سالم دواغره     20120174045نظم المعلومات الحاسوبية413
حنين محمد محمود محمد     20120174046نظم المعلومات الحاسوبية414
احالم عماد احمد السليتي     20120174047نظم المعلومات الحاسوبية415
محمد فريد عبدهللا طوالبه    20120174048نظم المعلومات الحاسوبية416
معتصم صالح سعد الخشان     20120174049نظم المعلومات الحاسوبية417
محمد سامر علي الخصاونه     20120174050نظم المعلومات الحاسوبية418
عال عمر عبدهللا المدني     20120174051نظم المعلومات الحاسوبية419
ھيا امين عبدالحافظ القرعان    20120174052نظم المعلومات الحاسوبية420
ھبه نضال صبري شقير      20120174053نظم المعلومات الحاسوبية421
احمد باسم احمد عواد      20120174055نظم المعلومات الحاسوبية422
ايناس جعفر مازن الجيوسي     20120174056نظم المعلومات الحاسوبية423
يقين محمد حمد خطاطبه     20120174057نظم المعلومات الحاسوبية424
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سمير عيسى نايف المعايعه     20120174058نظم المعلومات الحاسوبية425
ابراھيم محمد جودت ندى     20120174059نظم المعلومات الحاسوبية426
ھبه محمد عبدالجبار غانم    20120174060نظم المعلومات الحاسوبية427
معاذ محمد زھدى خليل      20120174061نظم المعلومات الحاسوبية428
ھبه عبدالعزيز ھيان الشيوخ    20120174062نظم المعلومات الحاسوبية429
نادين تيسير محمد القضاه     20120174063نظم المعلومات الحاسوبية430
يوسف باسم يوسف النيرب     20120174064نظم المعلومات الحاسوبية431
احالم علي محمود القضاه     20120174065نظم المعلومات الحاسوبية432
بثينه حسين محمد المخادمه20120174066نظم المعلومات الحاسوبية433
اسيل ھاني عارف القضاه     20120174067نظم المعلومات الحاسوبية434
ابتھال سلطان حامد الجالبنه    20120174068نظم المعلومات الحاسوبية435
ياسمين حيدر ابراھيم عنيزات    20120174069نظم المعلومات الحاسوبية436
لجين ياسر فخرى السكران     20120174070نظم المعلومات الحاسوبية437
ھبه قسيم محمد البشابشه     20120174072نظم المعلومات الحاسوبية438
روان حسين محمد قريش      20120174073نظم المعلومات الحاسوبية439
سالم عبد الرزاق عليان الدخل هللا20120174074نظم المعلومات الحاسوبية440
عائشة ممدوح حلمي الصباغ     20120174075نظم المعلومات الحاسوبية441
رند احمد محمد الجرايدة     20120174076نظم المعلومات الحاسوبية442
براءه رائد علي حجازي     20120174077نظم المعلومات الحاسوبية443
عبد الرحمن باسم عبد الرحمن عبد الغافر20120174079نظم المعلومات الحاسوبية444
ديمه زياد علي بني بكر     20120174080نظم المعلومات الحاسوبية445
ابتھال محمد فالح القضاه     20120174081نظم المعلومات الحاسوبية446
عدنان محمد عدنان صدوق     20120174082نظم المعلومات الحاسوبية447
دانه عبدالعزيز ذيب عرابي    20120174083نظم المعلومات الحاسوبية448
حسين فايز حسين بشابشه     20120174084نظم المعلومات الحاسوبية449
فارس محمد محمد بني اسماعيل    20120174085نظم المعلومات الحاسوبية450
رغد محمد فخرى قرعاوى     20120174087نظم المعلومات الحاسوبية451
دانه عالء الدين حسن الحاج عبدالغني20120174088نظم المعلومات الحاسوبية452
شروق عبدهللا فتحي ناصر     20120174089نظم المعلومات الحاسوبية453
وعد بالل احمد السقار     20120174090نظم المعلومات الحاسوبية454
لمى خالد سامح عبيدات     20120174091نظم المعلومات الحاسوبية455
عمر احمد محمود بطيحه20120174092نظم المعلومات الحاسوبية456
اسراء سليمان احمد العدوان    20120174093نظم المعلومات الحاسوبية457
تسنيم احمد عبد حنيف20120174094نظم المعلومات الحاسوبية458
فرات عبدالناصر عبدالكريم طاھات  20120174096نظم المعلومات الحاسوبية459
محمد فوزي الفي الخطيب     20120174097نظم المعلومات الحاسوبية460
نور يوسف محمود ابو منصور20120174098نظم المعلومات الحاسوبية461
انس جميل احمد العبد20120174100نظم المعلومات الحاسوبية462
بندر احمد مبارك عامر20120174103نظم المعلومات الحاسوبية463
فرح جھاد نصر بسيوني20120174104نظم المعلومات الحاسوبية464
دعاء ناجح محمود المومني20120174106نظم المعلومات الحاسوبية465
يونس مصطفى علي بني طه20120174107نظم المعلومات الحاسوبية466
بلقيس محمد عوده الرفوع20120174109نظم المعلومات الحاسوبية467
خوله صغير علي قاسم20120174110نظم المعلومات الحاسوبية468
خديجة عبدالفتاح ناصر الخزاعلة20120174111نظم المعلومات الحاسوبية469
بسمه طه عبد هللا التميمي20120174112نظم المعلومات الحاسوبية470
محمود يوسف سالمه ابو رفيع20120174113نظم المعلومات الحاسوبية471
عاصم معروف عز الدين محامدي20120174114نظم المعلومات الحاسوبية472
رزان ھاني سليمان عبابنه     20120174118نظم المعلومات الحاسوبية473
مرام مفيد محمد عنانبه     20120174119نظم المعلومات الحاسوبية474
مالك يوسف جدعان سالم     20120174120نظم المعلومات الحاسوبية475
منيب علي "دخل هللا" "دخل هللا"20120174121نظم المعلومات الحاسوبية476
فرح سالم محمد طبيشات     20120174122نظم المعلومات الحاسوبية477
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ھيثم خالد يوسف حمدان20120174123نظم المعلومات الحاسوبية478
مروان سليمان مصطفى الشكري20120174124نظم المعلومات الحاسوبية479
عمران علي عوض الزعبي20120174125نظم المعلومات الحاسوبية480
ساره زياد محمود حصري20120174126نظم المعلومات الحاسوبية481
معتز عادل فايز مھداوى20122174001نظم المعلومات الحاسوبية482
سيف الدين احسان محمد ابو زيتون20122174003نظم المعلومات الحاسوبية483
قيس سامي محمد العتوم20122174004نظم المعلومات الحاسوبية484
صائب مامون احمد ابوعلي20122174006نظم المعلومات الحاسوبية485
رافع علي عبد فحيلي20122174007نظم المعلومات الحاسوبية486
آالء حسين محمود الزعبي20122174009نظم المعلومات الحاسوبية487
تسنيم نعيم  محمود المومني20122174011نظم المعلومات الحاسوبية488
عبير خالد رافع زريق20122174012نظم المعلومات الحاسوبية489
ابراھيم محمود محمد النعيمي20122174013نظم المعلومات الحاسوبية490
صخر مازن محمود البركات20122174015نظم المعلومات الحاسوبية491
نور محمد ياسين جھامنه20122174017نظم المعلومات الحاسوبية492
حسين خالد حسين الروحاني20122174018نظم المعلومات الحاسوبية493
حمزه عادل صيتان الشناق20122174020نظم المعلومات الحاسوبية494
رعد احمد عطيه أبوخرمه20122174021نظم المعلومات الحاسوبية495
عمر اسامه صالح العمرى20122174022نظم المعلومات الحاسوبية496
باھر نصار عيد الربضي20122174023نظم المعلومات الحاسوبية497
ھشام بشار حسين شقيرات20122174024نظم المعلومات الحاسوبية498
مؤمن بسام محمود سالمه20122174025نظم المعلومات الحاسوبية499
اسالم خالد احمد ربابعه20122174026نظم المعلومات الحاسوبية500
ماجد طالل ماجد القرعان20122174027نظم المعلومات الحاسوبية501
احمد مصطفى احمد ابوخليل20122174028نظم المعلومات الحاسوبية502
احمد نادر محمود العقيلي20122174029نظم المعلومات الحاسوبية503
حمزه عبدهللا عوض العمرى20122174030نظم المعلومات الحاسوبية504
دانا ماھر سعيد اللوباني20122174031نظم المعلومات الحاسوبية505
اسيا اسامه احمد عبدالرزاق20122174032نظم المعلومات الحاسوبية506
يزن حسن محمد عبابنه20122174033نظم المعلومات الحاسوبية507
ساره محمد عبدالعزيز دواھده20122174034نظم المعلومات الحاسوبية508
زيد خالد محمود الحاتمي20122174035نظم المعلومات الحاسوبية509
عمر محمد سليمان االبراھيم20122174036نظم المعلومات الحاسوبية510
الرا رائد سليمان أبوسرايا20122174037نظم المعلومات الحاسوبية511
فارس نبيه سعد شطناوي20122174038نظم المعلومات الحاسوبية512
سمر صالح محمد غرايبه20127174001نظم المعلومات الحاسوبية513
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احمد مصطفى رشيد ھالل20090175001ھندسة وأمن شبكات الحاسوب1
زيد احمد محمد العلي20090175002ھندسة وأمن شبكات الحاسوب2
بيان عبدهللا عامر البركات20090175004ھندسة وأمن شبكات الحاسوب3
االء محمد وليد الوزني20090175005ھندسة وأمن شبكات الحاسوب4
سالي عماد احمد كراسنه20090175006ھندسة وأمن شبكات الحاسوب5
شذى نبيل صدقي شخاتره20090175008ھندسة وأمن شبكات الحاسوب6
ديما ظافر سليمان ربضي20090175010ھندسة وأمن شبكات الحاسوب7
يوسف ھندى يوسف بطاينه20090175011ھندسة وأمن شبكات الحاسوب8
عبدالوھاب محمد عوض رمضان20090175012ھندسة وأمن شبكات الحاسوب9

بتول فايز موسى عتوم20090175013ھندسة وأمن شبكات الحاسوب10
يوسف ابراھيم احمد بني نصر20090175015ھندسة وأمن شبكات الحاسوب11
يعرب احمد مطلق وحشه20090175016ھندسة وأمن شبكات الحاسوب12
انيس راشد حسين بني عطا20090175017ھندسة وأمن شبكات الحاسوب13
وعد متعب يوسف الغزاوى20090175018ھندسة وأمن شبكات الحاسوب14
احالم محمود مصطفى سليمان20090175019ھندسة وأمن شبكات الحاسوب15
ياسمين محمد محمود حتاملة20090175020ھندسة وأمن شبكات الحاسوب16
ھبه احمد محمد الزعبي20090175021ھندسة وأمن شبكات الحاسوب17
روان محمد علي الزريقات20090175022ھندسة وأمن شبكات الحاسوب18
فاطمه حسن محمد ياسين20090175023ھندسة وأمن شبكات الحاسوب19
روان قاسم محمد مھيدات20090175025ھندسة وأمن شبكات الحاسوب20
طاھر فواز قاسم ابولباد20090175026ھندسة وأمن شبكات الحاسوب21
شيماء احمد سالمه نواصره20090175027ھندسة وأمن شبكات الحاسوب22
االء عبدالحكيم محمد السمارنه20090175029ھندسة وأمن شبكات الحاسوب23
شفاء خالد محمود بني حمد20090175030ھندسة وأمن شبكات الحاسوب24
بيان علي يونس طعاني20090175031ھندسة وأمن شبكات الحاسوب25
سجى عوني عبدالرحمن حمدان20090175032ھندسة وأمن شبكات الحاسوب26
اسماء محمد احمد الفياض20090175033ھندسة وأمن شبكات الحاسوب27
صدام قاسم ناصر التميمي20090175034ھندسة وأمن شبكات الحاسوب28
سميه موفق شفيق بطاينه20090175035ھندسة وأمن شبكات الحاسوب29
جابي سليم بولص دعيبس20090175037ھندسة وأمن شبكات الحاسوب30
ريم مازن احمد اسعد20090175041ھندسة وأمن شبكات الحاسوب31
ھيام علي مرزوق الزيود20090175043ھندسة وأمن شبكات الحاسوب32
ايات سميح عيسى ابو خضره20090175044ھندسة وأمن شبكات الحاسوب33
ھديل وليد احمد الطوباسي20090175045ھندسة وأمن شبكات الحاسوب34
وعد ابراھيم محمود الغانم20090175047ھندسة وأمن شبكات الحاسوب35
ھيا "محمد نجيب" سليمان محافظه20090175049ھندسة وأمن شبكات الحاسوب36
محمد انور محمد خصاونه20090175050ھندسة وأمن شبكات الحاسوب37
والء عادل محمود القرعان20090175051ھندسة وأمن شبكات الحاسوب38
يمامه محمد فرحان عبيدات20090175054ھندسة وأمن شبكات الحاسوب39
مالك جمال توفيق بني كنانه20090175055ھندسة وأمن شبكات الحاسوب40
انمار علي محمود زواتين20090175056ھندسة وأمن شبكات الحاسوب41
محمد فتحي سالم المرعي20090175057ھندسة وأمن شبكات الحاسوب42
فؤاد يونس محمود العسولي20090175058ھندسة وأمن شبكات الحاسوب43
مجدي باسم مطلق عبيدات20090175059ھندسة وأمن شبكات الحاسوب44
اسراء محمود علي البرقات20090175060ھندسة وأمن شبكات الحاسوب45
فاديه موسى محمد الشبول20090175061ھندسة وأمن شبكات الحاسوب46
لونا رياض ابراھيم عويس20090175062ھندسة وأمن شبكات الحاسوب47
دانيه نزيه عبدالعزيز البطوش20090175063ھندسة وأمن شبكات الحاسوب48
ايات موسى فائق التاج20090175064ھندسة وأمن شبكات الحاسوب49
ھاشم عبد الكريم محمد عبابنه20090175066ھندسة وأمن شبكات الحاسوب50
اسراء ابراھيم محمد ملحم20090175067ھندسة وأمن شبكات الحاسوب51
فواز عبد هللا مصطفى 20092175001ھندسة وأمن شبكات الحاسوب52
محمود عبد الباسط راجح يوسف20092175003ھندسة وأمن شبكات الحاسوب53
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سارة محمد علي الجمل20092175004ھندسة وأمن شبكات الحاسوب54
نور محمد حسين القاضي20092175008ھندسة وأمن شبكات الحاسوب55
ديمة قصي محمود ابو حسين20092175009ھندسة وأمن شبكات الحاسوب56
محمد عبدهللا عبد الرزاق زھران20092175010ھندسة وأمن شبكات الحاسوب57
احمد عمر محمد محمد20092175011ھندسة وأمن شبكات الحاسوب58
مصعب سالمه ابراھيم ابو الشيخ20092175014ھندسة وأمن شبكات الحاسوب59
والء محمد ادريس ابو جبل20092175022ھندسة وأمن شبكات الحاسوب60
طارق محمد عفيف اسعد20092175026ھندسة وأمن شبكات الحاسوب61
عمر محمد حمد الجعافره20092175027ھندسة وأمن شبكات الحاسوب62
حذيفه لؤي عبد الحفيظ يوسف20092175028ھندسة وأمن شبكات الحاسوب63
مھند محمد انس عرقسوسي20092175029ھندسة وأمن شبكات الحاسوب64
شروق عبد هللا نعيم عبنده20092175031ھندسة وأمن شبكات الحاسوب65
الحسين عبد هللا مبارك الشقران20092175033ھندسة وأمن شبكات الحاسوب66
احمد مناع ابراھيم غانم20092175035ھندسة وأمن شبكات الحاسوب67
محمد حسين عبده قيران20092175039ھندسة وأمن شبكات الحاسوب68
كرستل مأمون سليمان النمري20092175041ھندسة وأمن شبكات الحاسوب69
محمد ھاني بشير جباره20092175043ھندسة وأمن شبكات الحاسوب70
لينا اكرم شحاده المومني20092175044ھندسة وأمن شبكات الحاسوب71
محمد حلمي محمد يوسف20092175050ھندسة وأمن شبكات الحاسوب72
بسام عادل شحدة الصيفي20092175051ھندسة وأمن شبكات الحاسوب73
محمد بھجت محمد السرحان20092175057ھندسة وأمن شبكات الحاسوب74
محمد عبد هللا جاسر جاسم20092175058ھندسة وأمن شبكات الحاسوب75
عمر حسام احمد محمد ابو زياد20092175059ھندسة وأمن شبكات الحاسوب76
رامي باسم امين عيسى20092175060ھندسة وأمن شبكات الحاسوب77
صھيب نور الدين فالح المھيدات20092175061ھندسة وأمن شبكات الحاسوب78
صبا يوسف محمود حميد20092175062ھندسة وأمن شبكات الحاسوب79
رنيم ھيثم القاسم 20092175063ھندسة وأمن شبكات الحاسوب80
عمر منذر علي الحموري20092175064ھندسة وأمن شبكات الحاسوب81
انمار احمد عبد الرزاق الحديدي20092175066ھندسة وأمن شبكات الحاسوب82
عمر بشار مروان البغدادي20092175067ھندسة وأمن شبكات الحاسوب83
احمد فيصل احمد الخطيب20092175068ھندسة وأمن شبكات الحاسوب84
حمزه عبدالجليل سعيد سالم20092175069ھندسة وأمن شبكات الحاسوب85
ايمان عليان عبيد العرقان20092175070ھندسة وأمن شبكات الحاسوب86
احمد حسني موسى احمد20092175071ھندسة وأمن شبكات الحاسوب87
ھبةهللا عبدالھادى عوده الجراح20100175001ھندسة وأمن شبكات الحاسوب88
شروق يحيى محمد ابراھيم20100175002ھندسة وأمن شبكات الحاسوب89
افتخار عماد يوسف ابولبده20100175003ھندسة وأمن شبكات الحاسوب90
نور محمود محمد الشبول20100175004ھندسة وأمن شبكات الحاسوب91
خالد وليد رضوان الردايده20100175005ھندسة وأمن شبكات الحاسوب92
ايمان جمال محمد البطاينه20100175006ھندسة وأمن شبكات الحاسوب93
ھديل رياض مصطفى ابوزياد20100175007ھندسة وأمن شبكات الحاسوب94
ايمان سليمان محمد النعيمات20100175008ھندسة وأمن شبكات الحاسوب95
مؤمن محمد احمد عقيلي20100175009ھندسة وأمن شبكات الحاسوب96
رشا فوزى سالمه شطناوى20100175010ھندسة وأمن شبكات الحاسوب97
ھيا بدر الدين محمد الصياحين20100175011ھندسة وأمن شبكات الحاسوب98
ھديل غالب خليل السايح20100175013ھندسة وأمن شبكات الحاسوب99
انسام سعيد ابراھيم الردايده20100175014ھندسة وأمن شبكات الحاسوب100
رغده زھير عبدهللا جرادات20100175015ھندسة وأمن شبكات الحاسوب101
تمارا تيسير محمد كايد20100175016ھندسة وأمن شبكات الحاسوب102
احمد لطفي علي البواعنه20100175017ھندسة وأمن شبكات الحاسوب103
سوسن سليم بديع البشتاوي20100175018ھندسة وأمن شبكات الحاسوب104
أحمد فوزي سالمة ابواعمير20100175019ھندسة وأمن شبكات الحاسوب105
صفاء محمود حسن خابور20100175020ھندسة وأمن شبكات الحاسوب106
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عنود يوسف جبر الشطناوى20100175021ھندسة وأمن شبكات الحاسوب107
جھان جھاد محمود عبابنه20100175022ھندسة وأمن شبكات الحاسوب108
رغد خالد سليمان ملكاوي20100175024ھندسة وأمن شبكات الحاسوب109
زينب وليد سعيد حسين20100175025ھندسة وأمن شبكات الحاسوب110
لينا عبدربه سليمان علي20100175026ھندسة وأمن شبكات الحاسوب111
دعاء سامي صالح قواسمه20100175027ھندسة وأمن شبكات الحاسوب112
انغام عبدالكريم محمد البنويين20100175028ھندسة وأمن شبكات الحاسوب113
نداء فارس محمد القواقنه20100175029ھندسة وأمن شبكات الحاسوب114
ميساء حسن مقبل مسعود20100175030ھندسة وأمن شبكات الحاسوب115
عبير احمد محمد القرعاوي20100175031ھندسة وأمن شبكات الحاسوب116
ضرار صالح حامد الشرمان20100175032ھندسة وأمن شبكات الحاسوب117
سنابل خطاب سالم ابوعكليك20100175035ھندسة وأمن شبكات الحاسوب118
اسراء محمد محمود الدعوم20100175039ھندسة وأمن شبكات الحاسوب119
عاصم حسام محمد عزمي العفوري20100175040ھندسة وأمن شبكات الحاسوب120
ديمه سليمان محمد كساسبه20100175041ھندسة وأمن شبكات الحاسوب121
واجده حمد محمد القمول20100175043ھندسة وأمن شبكات الحاسوب122
اسامه احمد كايد مقدادى20100175046ھندسة وأمن شبكات الحاسوب123
زھراء قاسم محمد عبيدات20100175047ھندسة وأمن شبكات الحاسوب124
مرام حسين حسن البطاينه20100175048ھندسة وأمن شبكات الحاسوب125
حنان خلدون حمدى بنيان20100175049ھندسة وأمن شبكات الحاسوب126
مالك محمد نايف الفواعره20100175050ھندسة وأمن شبكات الحاسوب127
خالد محمد ابراھيم الجراح20100175051ھندسة وأمن شبكات الحاسوب128
عمر فاروق زيد العمرى20100175052ھندسة وأمن شبكات الحاسوب129
غدير خالد كساب المصرى20100175053ھندسة وأمن شبكات الحاسوب130
ايمان سعيد عبدهللا بني سالمه20100175055ھندسة وأمن شبكات الحاسوب131
محمد عمر عبدالرزاق زھران20100175056ھندسة وأمن شبكات الحاسوب132
رؤى فرحان عوده حجازي20100175057ھندسة وأمن شبكات الحاسوب133
فؤاد حسن عمر السكران20100175058ھندسة وأمن شبكات الحاسوب134
شيماء محمد ناصر عبيدات20100175059ھندسة وأمن شبكات الحاسوب135
رابعه شفيق عبدهللا اغزاوي20100175060ھندسة وأمن شبكات الحاسوب136
يسرا ھشام علي الجنيدى20100175061ھندسة وأمن شبكات الحاسوب137
عاصم تيسير سليم عمارين20100175062ھندسة وأمن شبكات الحاسوب138
ھيثم اسامه يوسف الشيخ علي20102175001ھندسة وأمن شبكات الحاسوب139
طارق عبد الرحيم طالل محمود20102175005ھندسة وأمن شبكات الحاسوب140
فتون علي ابراھيم حمدان20102175006ھندسة وأمن شبكات الحاسوب141
ابراھيم وھيب ابراھيم خريس20102175007ھندسة وأمن شبكات الحاسوب142
حنين فتحي محمد ابو مراد20102175008ھندسة وأمن شبكات الحاسوب143
عبد الرحمن بالل محمد مسلم20102175009ھندسة وأمن شبكات الحاسوب144
محمد عبد الماجد طاھر الجمل20102175010ھندسة وأمن شبكات الحاسوب145
ھيثم محمد عبد اللطيف عتيلي20102175011ھندسة وأمن شبكات الحاسوب146
عمر سامي حسن حسين20102175013ھندسة وأمن شبكات الحاسوب147
مروة زياد محمود السخنيني20102175014ھندسة وأمن شبكات الحاسوب148
يوسف وليد محمد  علي الخصاونه20102175016ھندسة وأمن شبكات الحاسوب149
محمود احمد محمد شرايري20102175017ھندسة وأمن شبكات الحاسوب150
ريم محمود ھزيم الرشدان20102175018ھندسة وأمن شبكات الحاسوب151
محمد حسام محمد ابوجارور20102175021ھندسة وأمن شبكات الحاسوب152
شروق غالب ضيفا المومني20102175022ھندسة وأمن شبكات الحاسوب153
احمد ثابت عبدالمجيد الشريده20102175023ھندسة وأمن شبكات الحاسوب154
ھندي فارع فرحان المساعيد20102175024ھندسة وأمن شبكات الحاسوب155
ايمن عبداالله محمود مومني20102175025ھندسة وأمن شبكات الحاسوب156
نادين فھمي محمد عبيدات20102175027ھندسة وأمن شبكات الحاسوب157
محمد حسان نوار محمد فيصل شيخاني20102175029ھندسة وأمن شبكات الحاسوب158
سمر ابراھيم فرحان بطاح20102175030ھندسة وأمن شبكات الحاسوب159
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محمد عبد الجليل محمد رشيد الرحبي20102175031ھندسة وأمن شبكات الحاسوب160
حمزه ياسر شاھر العقيلي20102175034ھندسة وأمن شبكات الحاسوب161
الحسن ھيثم حسن حساسنه20102175035ھندسة وأمن شبكات الحاسوب162
راشد محمود حسين العفيف20102175036ھندسة وأمن شبكات الحاسوب163
عليه زيناتي احمد الزناتيه20102175037ھندسة وأمن شبكات الحاسوب164
محمد سمير عبد الكريم اشرق لبن20102175038ھندسة وأمن شبكات الحاسوب165
فرح محمد حسين القاضي20102175039ھندسة وأمن شبكات الحاسوب166
كمال محمود خالد خليفات20102175040ھندسة وأمن شبكات الحاسوب167
عالء عوض محمد علي حماد ابو شرخ20102175043ھندسة وأمن شبكات الحاسوب168
دينا عبدهللا محمد الشريده20110175001ھندسة وأمن شبكات الحاسوب169
شھد رائد علي العمري20110175002ھندسة وأمن شبكات الحاسوب170
ايمان جمال محمد بني عيسى20110175003ھندسة وأمن شبكات الحاسوب171
مريم عمر عبدالمجيد كناني20110175004ھندسة وأمن شبكات الحاسوب172
رندا محمد حمدان القضاه20110175005ھندسة وأمن شبكات الحاسوب173
ربى منصور سالم ربابعه20110175006ھندسة وأمن شبكات الحاسوب174
دعاء غسان موسى بني عواد20110175008ھندسة وأمن شبكات الحاسوب175
ميساء محمد مصطفى فاضل20110175009ھندسة وأمن شبكات الحاسوب176
ھيثم احمد محي الدين أبوعفار20110175010ھندسة وأمن شبكات الحاسوب177
وفاء جالل محمود بني ياسين20110175011ھندسة وأمن شبكات الحاسوب178
وعد زياد محمد المومني20110175012ھندسة وأمن شبكات الحاسوب179
ھيا حسن عمر الجادوري20110175013ھندسة وأمن شبكات الحاسوب180
عبدهللا محمد مصطفى القضاه20110175014ھندسة وأمن شبكات الحاسوب181
اسراء جمال نواف مريسي20110175015ھندسة وأمن شبكات الحاسوب182
زيد ھيثم حنا الربضي20110175016ھندسة وأمن شبكات الحاسوب183
احمد ملحم تركي ملحم20110175017ھندسة وأمن شبكات الحاسوب184
ايمان محمد مصلح الفرجات20110175019ھندسة وأمن شبكات الحاسوب185
اماني محمد صالح الزعبي20110175020ھندسة وأمن شبكات الحاسوب186
منال جودت علي جمعه20110175021ھندسة وأمن شبكات الحاسوب187
نور محمدفؤاد يوسف  العبابنه20110175022ھندسة وأمن شبكات الحاسوب188
براءة عاطف علي الشبول20110175023ھندسة وأمن شبكات الحاسوب189
امل سليمان محمود المومني20110175025ھندسة وأمن شبكات الحاسوب190
عبير عامر يوسف كركار20110175026ھندسة وأمن شبكات الحاسوب191
ضحى ھيثم محمد ابداح20110175027ھندسة وأمن شبكات الحاسوب192
سجود احمد سليمان العكش20110175029ھندسة وأمن شبكات الحاسوب193
لمياء عماد عبدهللا مريان20110175030ھندسة وأمن شبكات الحاسوب194
دانيه بالل محمد القبالوى20110175031ھندسة وأمن شبكات الحاسوب195
افنان ربحي عبدالقادر عبدهللا20110175032ھندسة وأمن شبكات الحاسوب196
ايه احمد سليمان المھيد20110175033ھندسة وأمن شبكات الحاسوب197
ثراء سلطان ذيب بطاينه20110175036ھندسة وأمن شبكات الحاسوب198
ايه نايف سالم الجرادات20110175037ھندسة وأمن شبكات الحاسوب199
اسيل محمد عبدالوھاب طبيشات20110175038ھندسة وأمن شبكات الحاسوب200
ساره فايز محمد جبر20110175042ھندسة وأمن شبكات الحاسوب201
ضحى محمد عاھد احمد السعودى20110175043ھندسة وأمن شبكات الحاسوب202
سوسن ماجد محمد الجماعات20110175044ھندسة وأمن شبكات الحاسوب203
سالم فؤاد عبدالغني شطاره20110175045ھندسة وأمن شبكات الحاسوب204
ضياء مالك احمد البداينه20110175046ھندسة وأمن شبكات الحاسوب205
علي عمر علي عبدهللا20110175050ھندسة وأمن شبكات الحاسوب206
ليلى وليد خالد ھنداوي20110175052ھندسة وأمن شبكات الحاسوب207
بيان محمد مجلي السليتي20110175053ھندسة وأمن شبكات الحاسوب208
شروق حسن عبدالرحيم حسين20110175054ھندسة وأمن شبكات الحاسوب209
وجدان منذر عطاهللا المومني20110175055ھندسة وأمن شبكات الحاسوب210
روان وليد حسن الرفاعي20110175056ھندسة وأمن شبكات الحاسوب211
نيفين محمد حسن عالن20110175057ھندسة وأمن شبكات الحاسوب212
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روزان ابراھيم محمود طيطي20110175058ھندسة وأمن شبكات الحاسوب213
ايالف عبدالفتاح ابراھيم أبوسويد20110175059ھندسة وأمن شبكات الحاسوب214
العز عبدالسالم محمدعلي  بطاينه20110175061ھندسة وأمن شبكات الحاسوب215
مصعب عبدالكريم محمد مساعده20110175062ھندسة وأمن شبكات الحاسوب216
ايه ابراھيم احمد حوري20110175063ھندسة وأمن شبكات الحاسوب217
تمارا رائد سليمان أبوسرايا20110175064ھندسة وأمن شبكات الحاسوب218
فداء محمد فارس القرعان20110175065ھندسة وأمن شبكات الحاسوب219
روان زھير سامح بطاينه20110175066ھندسة وأمن شبكات الحاسوب220
محمد رائد عبد الرحمن حجازي20110175067ھندسة وأمن شبكات الحاسوب221
حنين كمال عقيل عتوم20110175068ھندسة وأمن شبكات الحاسوب222
زيد احمد عثمان مسلط20110175069ھندسة وأمن شبكات الحاسوب223
محمد خالد محمد العالونه20110175071ھندسة وأمن شبكات الحاسوب224
محمد يحي احمد طواھا20110175072ھندسة وأمن شبكات الحاسوب225
جھاد اياد جمال ايوب20112175001ھندسة وأمن شبكات الحاسوب226
احمد امين محمود عالونه20112175004ھندسة وأمن شبكات الحاسوب227
فريد ھشام "علي فريد" قاسم20112175006ھندسة وأمن شبكات الحاسوب228
ايلي الياس جورج الياس شھوان20112175007ھندسة وأمن شبكات الحاسوب229
فواز يحي أحمد المالكي20112175008ھندسة وأمن شبكات الحاسوب230
عبدالرحمن مبتسم أحمد أبو حسين20112175010ھندسة وأمن شبكات الحاسوب231
زيد محمد ھالل نظير كلثوم20112175011ھندسة وأمن شبكات الحاسوب232
طاھر عبدالباسط حسين المنسي20112175012ھندسة وأمن شبكات الحاسوب233
علي شاكر عبد العزيز مشيمع20112175013ھندسة وأمن شبكات الحاسوب234
انس سليم ياسين كلش20112175014ھندسة وأمن شبكات الحاسوب235
غيداء عبدالرزاق علي العودات20112175015ھندسة وأمن شبكات الحاسوب236
فارس إحسان ايوب االيوب20112175016ھندسة وأمن شبكات الحاسوب237
ھال معاويه مشھور الروسان20112175018ھندسة وأمن شبكات الحاسوب238
عمر ھشام مشعل عودات20112175019ھندسة وأمن شبكات الحاسوب239
احمد حسين محمد مقدادي20112175020ھندسة وأمن شبكات الحاسوب240
مرح عمر عز الدين الحوري20112175021ھندسة وأمن شبكات الحاسوب241
حسن اسماعيل محمدخير بروقة20112175022ھندسة وأمن شبكات الحاسوب242
سيف فوزي سيلمان عازر20112175027ھندسة وأمن شبكات الحاسوب243
محمد رزق محمد الزعبي20112175030ھندسة وأمن شبكات الحاسوب244
فداء احمد طالل عالونه20112175031ھندسة وأمن شبكات الحاسوب245
محمد خضر احمد حموده20112175032ھندسة وأمن شبكات الحاسوب246
محمد عصام محمد الجراح20112175033ھندسة وأمن شبكات الحاسوب247
مصطفى عادل مصطفى دحادحه20112175037ھندسة وأمن شبكات الحاسوب248
صھيب احمد محمد بني ياسين20112175039ھندسة وأمن شبكات الحاسوب249
احمد محمود صالح ابوشقير20112175040ھندسة وأمن شبكات الحاسوب250
اسيا طارق محمد بني عطا20112175044ھندسة وأمن شبكات الحاسوب251
ليث نبيه محمد عبيدات20112175045ھندسة وأمن شبكات الحاسوب252
غدير صالح محمود عبيدات20112175046ھندسة وأمن شبكات الحاسوب253
رباح سالم حسن الشريده20112175047ھندسة وأمن شبكات الحاسوب254
عبد الرقيب عز الدين عبد الرقيب السروري20112175050ھندسة وأمن شبكات الحاسوب255
عبد هللا سميح محمد الحالق20112175051ھندسة وأمن شبكات الحاسوب256
محمد محمد سمير ياسين الخالدي20112175052ھندسة وأمن شبكات الحاسوب257
وليد زھير ياسين سويدان20112175053ھندسة وأمن شبكات الحاسوب258
اسيد محمد عبد الرحمن االسماعيل20112175054ھندسة وأمن شبكات الحاسوب259
محمد حسين طالب الذينات20112175056ھندسة وأمن شبكات الحاسوب260
صھيب سامر محمد عيد التل20120175001ھندسة وأمن شبكات الحاسوب261
دياال شاھر احمد البشتاوي    20120175002ھندسة وأمن شبكات الحاسوب262
اسراء خليل محمود النادي     20120175003ھندسة وأمن شبكات الحاسوب263
رند حسن احمد عبابنه      20120175004ھندسة وأمن شبكات الحاسوب264
لجين محمد كايد عبيدات     20120175006ھندسة وأمن شبكات الحاسوب265
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غدير وليد احمد ابودية20120175007ھندسة وأمن شبكات الحاسوب266
يوسف ياسر فريد  حادر20120175008ھندسة وأمن شبكات الحاسوب267
ساره صدقي ابراھيم نعمان     20120175009ھندسة وأمن شبكات الحاسوب268
ماري سميح ضيفا الدقامسه    20120175010ھندسة وأمن شبكات الحاسوب269
سارة محمد اشعير الصويتي     20120175011ھندسة وأمن شبكات الحاسوب270
ماريا حسين علي قماج      20120175012ھندسة وأمن شبكات الحاسوب271
ازاد رابي عبدهللا المرشد    20120175013ھندسة وأمن شبكات الحاسوب272
ميس عدنان فالح خطاطبه     20120175014ھندسة وأمن شبكات الحاسوب273
االء محمد صافي أبوھنطش     20120175015ھندسة وأمن شبكات الحاسوب274
مرام محمد مصطفى الصمادي     20120175016ھندسة وأمن شبكات الحاسوب275
اسالم عبدهللا محمد القرعان    20120175017ھندسة وأمن شبكات الحاسوب276
فرح موسى محمد العطيوي     20120175018ھندسة وأمن شبكات الحاسوب277
ميسره محمد موسى المصرى     20120175019ھندسة وأمن شبكات الحاسوب278
عرين قسيم محمد عبيدات     20120175020ھندسة وأمن شبكات الحاسوب279
سجى علي محمد اسماعيل     20120175022ھندسة وأمن شبكات الحاسوب280
يزيد رياض احمد الربيع     20120175024ھندسة وأمن شبكات الحاسوب281
محمد موفق شحاده السميرات    20120175025ھندسة وأمن شبكات الحاسوب282
فاطمة خالد ابراھيم الزعبي    20120175026ھندسة وأمن شبكات الحاسوب283
انس اكرم محمد عبيدات     20120175028ھندسة وأمن شبكات الحاسوب284
منصور سمير عيسى الشناق     20120175031ھندسة وأمن شبكات الحاسوب285
محمد مراد عوض عطير20120175032ھندسة وأمن شبكات الحاسوب286
ميس علي عبدالرحمن طوالبه    20120175033ھندسة وأمن شبكات الحاسوب287
صھيب علي عبدهللا الجوارنه    20120175034ھندسة وأمن شبكات الحاسوب288
فرح متعب يوسف الغزاوى     20120175035ھندسة وأمن شبكات الحاسوب289
حال اسماعيل عبدالفتاح الشلختي   20120175036ھندسة وأمن شبكات الحاسوب290
غاده محمد عقله العلي     20120175037ھندسة وأمن شبكات الحاسوب291
ابرار موسى فائق التاج     20120175038ھندسة وأمن شبكات الحاسوب292
حنين ناصر محمد حسين      20120175039ھندسة وأمن شبكات الحاسوب293
سندس نشات عوض غرايبه     20120175041ھندسة وأمن شبكات الحاسوب294
ضحى قاسم عبدالفتاح الكرمي    20120175042ھندسة وأمن شبكات الحاسوب295
تقى محمد مصلح بني ياسين     20120175043ھندسة وأمن شبكات الحاسوب296
ديما زياد ياسر ابراھيم     20120175044ھندسة وأمن شبكات الحاسوب297
محمد راتب شاكر فياض      20120175045ھندسة وأمن شبكات الحاسوب298
غيداء صقر اسماعيل البدارنه    20120175046ھندسة وأمن شبكات الحاسوب299
ديما رسمي حسين اليوسف     20120175047ھندسة وأمن شبكات الحاسوب300
احمد ابراھيم محمود خليفه    20120175049ھندسة وأمن شبكات الحاسوب301
لجين نازم مصطفى البدارنه    20120175050ھندسة وأمن شبكات الحاسوب302
وسن خالد عبدالمعطي القرارعه   20120175051ھندسة وأمن شبكات الحاسوب303
محمدنور فايز عبدالكريم القرعان   20120175052ھندسة وأمن شبكات الحاسوب304
براءة فايق احمد مستريحي     20120175053ھندسة وأمن شبكات الحاسوب305
رؤى محمد صالح سعيد      20120175055ھندسة وأمن شبكات الحاسوب306
نغم جازي سالم الدمانيه     20120175056ھندسة وأمن شبكات الحاسوب307
دانا مالذ سليمان ربضي     20120175057ھندسة وأمن شبكات الحاسوب308
ميالن منير عبدالفتاح سعدون    20120175058ھندسة وأمن شبكات الحاسوب309
وعد عمر زيد العقيل      20120175059ھندسة وأمن شبكات الحاسوب310
ايمان محمود يوسف ربابعه     20120175060ھندسة وأمن شبكات الحاسوب311
ايمان عبدالمھدى كايد أبواشقير   20120175062ھندسة وأمن شبكات الحاسوب312
روان عبدالوھاب عقاب السودي    20120175063ھندسة وأمن شبكات الحاسوب313
شروق محمد محمود المزرعاوي    20120175065ھندسة وأمن شبكات الحاسوب314
شيماء محمد جاسر سعايده     20120175066ھندسة وأمن شبكات الحاسوب315
سحر حسين علي أبوعكليك     20120175067ھندسة وأمن شبكات الحاسوب316
مناف علي محمد القيسي     20120175069ھندسة وأمن شبكات الحاسوب317
شفاء محمد علي مبارك      20120175070ھندسة وأمن شبكات الحاسوب318
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عائشه نسيم محمود السعيدين    20120175072ھندسة وأمن شبكات الحاسوب319
اسيل احمد عوض ايوب20120175073ھندسة وأمن شبكات الحاسوب320
ندى فرج االشطر 20120175078ھندسة وأمن شبكات الحاسوب321
فواز ابراھيم فواز ابوزيتون    20120175080ھندسة وأمن شبكات الحاسوب322
اسيل تيسير محمد النصيرات    20120175081ھندسة وأمن شبكات الحاسوب323
انوار يحيى محمد ابراھيم     20120175082ھندسة وأمن شبكات الحاسوب324
لبنى عدنان احمد الرفاعي     20120175084ھندسة وأمن شبكات الحاسوب325
عال حمد احمد القادري     20120175085ھندسة وأمن شبكات الحاسوب326
شفاء فاروق محمد العمرى     20120175086ھندسة وأمن شبكات الحاسوب327
ريما اسماعيل ھاشم الجراح    20120175087ھندسة وأمن شبكات الحاسوب328
فيروز فايز عبدالقادر بني فواز   20120175088ھندسة وأمن شبكات الحاسوب329
غيداء ابراھيم عبدالفتاح عمار   20120175089ھندسة وأمن شبكات الحاسوب330
تسنيم احمد حسين العمري     20120175090ھندسة وأمن شبكات الحاسوب331
شيماء زياد احمد الزعبي     20120175091ھندسة وأمن شبكات الحاسوب332
حمزه احمد عبدالرحمن السالم    20120175092ھندسة وأمن شبكات الحاسوب333
عبدالرحمن خالد مطلق عبيدات    20120175093ھندسة وأمن شبكات الحاسوب334
ھاني بشار محمد الخصاونه20120175094ھندسة وأمن شبكات الحاسوب335
مراد فراس محمد المومني     20120175095ھندسة وأمن شبكات الحاسوب336
دانا محمد احمد بني ملحم     20120175096ھندسة وأمن شبكات الحاسوب337
باسل محمود خالد كالب20120175097ھندسة وأمن شبكات الحاسوب338
وليد خالد عبد الجابر عبد الحافظ20122175001ھندسة وأمن شبكات الحاسوب339
سرحان منھل  حسن عبدالقادر20122175003ھندسة وأمن شبكات الحاسوب340
محمد محمود فارس القضاة20122175004ھندسة وأمن شبكات الحاسوب341
نورس سائد سفيان الخالدي20122175005ھندسة وأمن شبكات الحاسوب342
محمد راغب  محمد خالد راغب الوفائي20122175008ھندسة وأمن شبكات الحاسوب343
امجد محمد اجود الشرع20122175009ھندسة وأمن شبكات الحاسوب344
عمر عصام محمد سوالمه20122175010ھندسة وأمن شبكات الحاسوب345
ياسمين خالد عبدالعزيز الزعبي20122175011ھندسة وأمن شبكات الحاسوب346
معاذ يوسف محمد مقدادي20122175014ھندسة وأمن شبكات الحاسوب347
احمد ھاشم عبدهللا العمري20122175015ھندسة وأمن شبكات الحاسوب348
محمد مازن محمود جمال20122175018ھندسة وأمن شبكات الحاسوب349
محمود محمد نايف الحايك20122175019ھندسة وأمن شبكات الحاسوب350
سيف زين الدين عز الدين مسودة20122175020ھندسة وأمن شبكات الحاسوب351
عمر منذر عبدالقادر ابو نبعه20122175021ھندسة وأمن شبكات الحاسوب352
محمد منذر محمد نصرهللا20122175022ھندسة وأمن شبكات الحاسوب353
ليث باسم عمر حشمه20122175023ھندسة وأمن شبكات الحاسوب354
االء ابراھيم حسين الھامي20122175024ھندسة وأمن شبكات الحاسوب355
معتصم فيصل أحمد الخطيب20122175025ھندسة وأمن شبكات الحاسوب356
محمد ثائر محمد غرايبه20122175026ھندسة وأمن شبكات الحاسوب357
عمار  أحمد  عمر20122175027ھندسة وأمن شبكات الحاسوب358
انس سلمان عبد القادر  ابو مسامح20122175028ھندسة وأمن شبكات الحاسوب359
عامر محمد الفي ابو خرمه20122175033ھندسة وأمن شبكات الحاسوب360
محمد خير اسامة احمد مصالحة20122175034ھندسة وأمن شبكات الحاسوب361
احمد امين عبدالرحمن القضاه20122175035ھندسة وأمن شبكات الحاسوب362
عمران المنتصربا زيد الزعبي20122175036ھندسة وأمن شبكات الحاسوب363
أحمد  بسام يوسف  الحسناوي20122175037ھندسة وأمن شبكات الحاسوب364
رنا  مصباح محمد عواد20122175038ھندسة وأمن شبكات الحاسوب365
دانيا سميح محمد دعيس20122175039ھندسة وأمن شبكات الحاسوب366
مجيد احمد السيد مجيد الماجد20122175040ھندسة وأمن شبكات الحاسوب367
عبدهللا أحمد عبده أحمد20122175042ھندسة وأمن شبكات الحاسوب368
مالك احمد محمد شنيك20122175043ھندسة وأمن شبكات الحاسوب369
محمود وليد خيرو المعاني20122175044ھندسة وأمن شبكات الحاسوب370
أحمد ھاني عدلي حجازي20122175045ھندسة وأمن شبكات الحاسوب371
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ابراھيم جمال ابراھيم اغا علي20122175046ھندسة وأمن شبكات الحاسوب372
قتيبه منتصر محمد علي عبابنه20122175048ھندسة وأمن شبكات الحاسوب373
رغدا جادهللا حسن الشويات20122175049ھندسة وأمن شبكات الحاسوب374
صقر ابراھيم رزق الداود     20122175050ھندسة وأمن شبكات الحاسوب375



اسماء جميع الطلبة الملتحقين في الجامعة

ھاني وجيه موسى عويس20090176001ھندسة البرمجيات1
اسامة محمد خير ضيف هللا ذينات20090176002ھندسة البرمجيات2
صالح الدين بسام مصطفى خضيرات20090176004ھندسة البرمجيات3
زينا يوسف علي العجلوني20090176005ھندسة البرمجيات4
سلطان نصر محمود الذيابات20090176006ھندسة البرمجيات5
فرح ياسر محمد الدرابسه20090176007ھندسة البرمجيات6
ليث جمال ناجي الحموري20090176008ھندسة البرمجيات7
امل مازن خليل غرايبة20090176009ھندسة البرمجيات8
وسن يحيى سليم بني ملحم20090176010ھندسة البرمجيات9

نردين قاسم محمد المومني20090176011ھندسة البرمجيات10
وعد نبيل ساري ابو بكر20090176014ھندسة البرمجيات11
ھديل سلطي علي سماره20090176016ھندسة البرمجيات12
أنس رشيد محمد المصطفى20090176017ھندسة البرمجيات13
زيد احسان عرسان الرباعي20090176018ھندسة البرمجيات14
النا محمود محمد عبيدات20090176020ھندسة البرمجيات15
نور غالب محمد الشياب20090176022ھندسة البرمجيات16
رشا رافع عبدالرحمن ابوالرب20090176025ھندسة البرمجيات17
ضحى مازن فالح الكفيري20090176026ھندسة البرمجيات18
حنان زھير حسين فريحات20090176027ھندسة البرمجيات19
مالك اسماعيل حسن ابو زر20090176028ھندسة البرمجيات20
ساجده محمد حسين البدور20090176029ھندسة البرمجيات21
ايه جمال خالد فراسين20090176030ھندسة البرمجيات22
دعاء عبدهللا عبدالعزيز اعويضة20090176031ھندسة البرمجيات23
والء عبدالحليم سالم ابومعالي20090176034ھندسة البرمجيات24
راما كمال محمد الرفاعي20090176036ھندسة البرمجيات25
وعد محمد محمود ابو عاشور20090176037ھندسة البرمجيات26
عوالي عثمان عبدالرحمن حمدان20090176038ھندسة البرمجيات27
وعد محمد عبدهللا الذيابات20090176041ھندسة البرمجيات28
سالم احمد عبدهللا السعدي20090176042ھندسة البرمجيات29
ميس وليد مصلح الخاليله20090176043ھندسة البرمجيات30
رفيف حسين معيدي السرحان20090176047ھندسة البرمجيات31
لينا فارس محمد ابو خشفة20090176048ھندسة البرمجيات32
ايمان قاسم محمد عيادات20090176054ھندسة البرمجيات33
بيان محمد بريثع السعد20090176057ھندسة البرمجيات34
حنين مجلي عليان قرعان20090176059ھندسة البرمجيات35
بكر حسان ساكت الزغول20090176060ھندسة البرمجيات36
شيرين محمد صالح عكور20090176062ھندسة البرمجيات37
اسالم زياد حسين الصبح20090176063ھندسة البرمجيات38
احمد علي احمد الزعبي20090176064ھندسة البرمجيات39
اسيل كامل مصطفى الخالد20090176065ھندسة البرمجيات40
رعد احمد محمود الشياب20090176066ھندسة البرمجيات41
محمد علي محمد الزعبي20090176068ھندسة البرمجيات42
احمد فالح محمد عنبوسي20090176069ھندسة البرمجيات43
اقبال حسين ابراھيم النوافله20090176070ھندسة البرمجيات44
صھيب لطفي يوسف العمري20090176072ھندسة البرمجيات45
محمد فالح محمود غرايبه20090176073ھندسة البرمجيات46
امل علي توفيق جرادات20090176074ھندسة البرمجيات47
دعاء محمد محمود الحسان20090176076ھندسة البرمجيات48
رھام حسين يوسف الحماد20090176077ھندسة البرمجيات49
طارق محمود رجاء نوافله20090176078ھندسة البرمجيات50
ليث محمد حمدان غرايبه20090176079ھندسة البرمجيات51
غيث محمد حمدان غرايبه20090176080ھندسة البرمجيات52
روان عبدالفتاح محمد عبدالحق20090176081ھندسة البرمجيات53
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انس محمد احمد العثامنه20092176004ھندسة البرمجيات54
خالد ناصر احمد السايح20092176005ھندسة البرمجيات55
محمد شحادة توفيق التاج20092176011ھندسة البرمجيات56
ميسره موسى حسن ابوالعون20092176013ھندسة البرمجيات57
محمد نزار علي العيسى20092176016ھندسة البرمجيات58
محمد حسين عبد الھادي خضر20092176018ھندسة البرمجيات59
خير هللا محمود علي الحمد20092176020ھندسة البرمجيات60
حمزه عمر عبد الرحمن الكوفحي20092176021ھندسة البرمجيات61
يزن اسامة عطا هللا سوالمة20092176022ھندسة البرمجيات62
عدي كمال صبحي نزال20092176023ھندسة البرمجيات63
فارس عمر فارس الغانم20092176024ھندسة البرمجيات64
محمد موسى احمد مھيدات20092176025ھندسة البرمجيات65
حذيفة احمد محمد شنينه20092176026ھندسة البرمجيات66
نسيبة خالد محمد الربابعة20092176027ھندسة البرمجيات67
اآلء ابراھيم عبد الجواد الشيخ20092176028ھندسة البرمجيات68
دانيه محمود احمد العمري20092176030ھندسة البرمجيات69
محمد علي محمد القرم20092176032ھندسة البرمجيات70
باسل عثمان حسن ابداح20092176036ھندسة البرمجيات71
سيرين محمد عايش اعيده20092176037ھندسة البرمجيات72
حسان نزيه محمد شطناوي20092176038ھندسة البرمجيات73
يزن محمد احمد بني يونس20092176043ھندسة البرمجيات74
معاذ ھشام سعود القاضي20092176044ھندسة البرمجيات75
ھنوف ھليل محمد الخالدي20092176045ھندسة البرمجيات76
قصي غيث كريم العموش20092176047ھندسة البرمجيات77
محمد عوض احمد الطويق20092176048ھندسة البرمجيات78
شيرين عبد هللا يوسف المناعي20092176049ھندسة البرمجيات79
ورود احمد محمد الشياب20092176050ھندسة البرمجيات80
لؤي عبد المنعم سالم باطه20092176051ھندسة البرمجيات81
ليث محمود محمد سعيد طوالبه20092176052ھندسة البرمجيات82
جعفر " محمد طه " مناور الزعبي20092176054ھندسة البرمجيات83
وسيم نظمي محمد طاھر القواسمي20092176055ھندسة البرمجيات84
حسام حسن محمد عبيدات20092176056ھندسة البرمجيات85
مريم رائد فتحي بيطار20092176057ھندسة البرمجيات86
عبد هللا عادل عبد هللا عودات20092176060ھندسة البرمجيات87
خالد سليمان فايز النمري20092176062ھندسة البرمجيات88
عيسى وليد عيسى غنما20092176063ھندسة البرمجيات89
احمد حجي عبد هللا الحرز20092176064ھندسة البرمجيات90
محمد حمدان عبد الرحمن جابر20092176065ھندسة البرمجيات91
محمد عمر حسين العزام20092176066ھندسة البرمجيات92
صالح عبد الرحمن عبد هللا صالح20092176067ھندسة البرمجيات93
علي محمد يوسف احمدعلي20092176068ھندسة البرمجيات94
أيمن صالح مصباح ابو خليفة20092176069ھندسة البرمجيات95
خالد سامي دياب حداد20092176071ھندسة البرمجيات96
عبد هللا سعيد عبد هللا صبري20092176072ھندسة البرمجيات97
ربا عبد العزيز سامي مريشح20092176073ھندسة البرمجيات98
نعيم شاھين نعيم حداد20092176074ھندسة البرمجيات99
محمد ابراھيم محمد زكي ابراھيم شقير20092176075ھندسة البرمجيات100
عالء محمد عبد هللا النمراوي20092176076ھندسة البرمجيات101
انس احمد فايز العزام20100176001ھندسة البرمجيات102
نور محسن ندى عبيدات20100176002ھندسة البرمجيات103
رولى صالح محمد القباني20100176003ھندسة البرمجيات104
رشا رياض ابراھيم عويس20100176004ھندسة البرمجيات105
نضال احمد محمد مومني20100176007ھندسة البرمجيات106
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رنده ھاني محمد شريف  بني ھاني20100176008ھندسة البرمجيات107
دانيه ابراھيم محمد عبيدات20100176009ھندسة البرمجيات108
شيماء بسام محمد كساب20100176010ھندسة البرمجيات109
مروه امين صالح مھيدات20100176012ھندسة البرمجيات110
اسيل فھمي ابراھيم حاج  اسعد20100176013ھندسة البرمجيات111
شھد خالد رشيد حسن20100176014ھندسة البرمجيات112
سھام عمر ابراھيم العزام20100176015ھندسة البرمجيات113
حنين احمد علي بني نصر20100176016ھندسة البرمجيات114
عال صبحي سالم ابومنسي20100176017ھندسة البرمجيات115
حنين ماجد محمد القضاه20100176018ھندسة البرمجيات116
االء محمد تيسير اسماعيل  عبابنه20100176020ھندسة البرمجيات117
دينا منصور صالح بني ھاني20100176021ھندسة البرمجيات118
مالك محمد علي حسن العمري20100176022ھندسة البرمجيات119
تقاء عمر محمد ابوزيتون20100176023ھندسة البرمجيات120
عبير محمد علي العمري20100176024ھندسة البرمجيات121
عرين كريم سليمان الرياشي20100176025ھندسة البرمجيات122
محمد صالح علي عبد هللا20100176027ھندسة البرمجيات123
نداء احمد محمد عبد الرزاق20100176028ھندسة البرمجيات124
احمد ابراھيم مصطفى عبدهللا20100176029ھندسة البرمجيات125
قتيبه احمد شحاده الخشيني20100176034ھندسة البرمجيات126
علي موفق محمد الشبول20100176035ھندسة البرمجيات127
تريزا حكم ھاني العودات20100176037ھندسة البرمجيات128
مالك عبدهللا حسين المحمد20100176038ھندسة البرمجيات129
بيان عبدالمولى جبر الصغير20100176040ھندسة البرمجيات130
سالم توفيق احمد مومني20100176041ھندسة البرمجيات131
باسم مازن باسم سماوي20100176043ھندسة البرمجيات132
ريناد حسن اسعد حمود20100176044ھندسة البرمجيات133
مجد ماھر محمد العزه20100176046ھندسة البرمجيات134
عال نواف مناور الرفاعي20100176047ھندسة البرمجيات135
صالح محمد صالح سعيد20100176048ھندسة البرمجيات136
فاتنه محمد ماجد خصاونه20100176049ھندسة البرمجيات137
سجى علي ابراھيم العزام20100176050ھندسة البرمجيات138
قتيبه فارس سعود القاضي20100176051ھندسة البرمجيات139
محمد منذر ابراھيم الرفاعي20100176052ھندسة البرمجيات140
سماح حسين عبد الرحيم شواقفه20100176053ھندسة البرمجيات141
احمد منير منصور الرواشده20100176056ھندسة البرمجيات142
غاده عدنان محمد انيس شريعة20100176057ھندسة البرمجيات143
حمزة خالد عبده الزعبي20100176058ھندسة البرمجيات144
فيصل صالح مفلح الشطناوي20100176060ھندسة البرمجيات145
لين حسين بدر العمري20100176061ھندسة البرمجيات146
محمد قاسم محمد ابو راجوح20100176062ھندسة البرمجيات147
سجا محمد فايز ابراھيم20100176063ھندسة البرمجيات148
روان غازي ابراھيم الخطيب20100176064ھندسة البرمجيات149
جمانه ماجد ياسين الجعافره20100176065ھندسة البرمجيات150
ھبه غسان سميح شوملي20100176067ھندسة البرمجيات151
االء محمود عقاب عبود20100176069ھندسة البرمجيات152
حمزه رزق عبد الرحمن بطاح20100176070ھندسة البرمجيات153
ايمن يحيى حمدان القضاه20100176071ھندسة البرمجيات154
احمد قسيم محمد البطاينه20102176004ھندسة البرمجيات155
عالء عباس محمد الطير20102176005ھندسة البرمجيات156
تاله محمد  الشافعي محمد الزعبي20102176011ھندسة البرمجيات157
داره بسام حسن خصاونه20102176013ھندسة البرمجيات158
ريم ابراھيم فالح ابو الشيح20102176015ھندسة البرمجيات159
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نور احمد عبدهللا الخطيب20102176017ھندسة البرمجيات160
قصي عبد الحكيم محمود مناصره20102176018ھندسة البرمجيات161
اياد رائد جالل الخطيب20102176021ھندسة البرمجيات162
تركي موفق محمد القاضي20102176022ھندسة البرمجيات163
لبنى عبدالرحمن احمد عبدهللا20102176023ھندسة البرمجيات164
نيشان جميل عايد سمردلي20102176024ھندسة البرمجيات165
محمد احمد عبدهللا الخموس20102176026ھندسة البرمجيات166
والء محمود شحاده الجراح20102176027ھندسة البرمجيات167
مريانا ھاني جميل عويس20102176028ھندسة البرمجيات168
سناء ھشام سليمان الزعبي20102176029ھندسة البرمجيات169
سيف جمال رياض حداد20102176031ھندسة البرمجيات170
ساجده محمد عوض عماري20102176032ھندسة البرمجيات171
امينه محمد حسان فليفل20102176033ھندسة البرمجيات172
سحر رافع شافع العتوم20102176036ھندسة البرمجيات173
فاطمه ماجد مصطفى الصباغ20102176037ھندسة البرمجيات174
ليث مھند علي الخليل20102176040ھندسة البرمجيات175
رزان عدنان خالد كناكري20102176041ھندسة البرمجيات176
دعاء خالد محمود ابومنصور20102176042ھندسة البرمجيات177
حاتم كرم كمال حداد20102176043ھندسة البرمجيات178
مھند عمر محمد بني ملحم20102176044ھندسة البرمجيات179
حسن بھاء الدين باغجي  20102176045ھندسة البرمجيات180
مدين عمر ھزاع العرجاني20102176046ھندسة البرمجيات181
وعد عدنان رضوان شطناوي20102176047ھندسة البرمجيات182
محمود اديب عبد الكوفحي20102176048ھندسة البرمجيات183
سميح فيصل سميح عبد القادر20102176049ھندسة البرمجيات184
ايه سليم سھيل الرجال20102176050ھندسة البرمجيات185
محمد زكريا محمود مطاوع20102176051ھندسة البرمجيات186
االء محمود موسى ابراھيم20102176052ھندسة البرمجيات187
حسن ياسر حسن القضاه20102176053ھندسة البرمجيات188
وسام عماد محمد العزام20102176054ھندسة البرمجيات189
زين حسن محمد عبابنه20102176055ھندسة البرمجيات190
غيث شوقي احمد برھم20102176056ھندسة البرمجيات191
صھيب محمود نمر الدويري20102176057ھندسة البرمجيات192
مناف ھاشم بديوي الغرايبه20102176059ھندسة البرمجيات193
مصطفى محمود محمد المقصقص20102176060ھندسة البرمجيات194
مؤنس محمد عبد هللا قسايمة20102176061ھندسة البرمجيات195
خالد رائد فالح خريس20102176062ھندسة البرمجيات196
وعد عبدهللا محمد السقار20102176064ھندسة البرمجيات197
فداء محمد سليمان الرقيبات20102176065ھندسة البرمجيات198
عبد الودود عبد المھيمن عبد السالم الطحان20102176066ھندسة البرمجيات199
حمزة احمد ھزاع العرجاني20102176067ھندسة البرمجيات200
شروق فايز احمد داليكه20102176068ھندسة البرمجيات201
خالد جواد خالد مخلوف20102176070ھندسة البرمجيات202
محمد عبد االله محمد االيوب20102176071ھندسة البرمجيات203
اماني محمد حسام الدين محمد شيخ اكريم20102176073ھندسة البرمجيات204
تاال رائد سالم التل20110176001ھندسة البرمجيات205
لجين زياد درويش الكردى20110176002ھندسة البرمجيات206
يزيد فخري صالح عبدالقادر20110176003ھندسة البرمجيات207
سندس قاسم محمد المومني20110176004ھندسة البرمجيات208
محمد عامر عبد السالم عجاوي20110176006ھندسة البرمجيات209
شھد يوسف سليمان المقدادي20110176008ھندسة البرمجيات210
محمود عاطف محمود دلقموني20110176011ھندسة البرمجيات211
عبدهللا جمال حسن الزيق20110176012ھندسة البرمجيات212
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ساره محمد ماجد حتامله20110176015ھندسة البرمجيات213
منصور احمد منصور الشيوخ20110176017ھندسة البرمجيات214
ربا ناصر احمد الرصاصي20110176018ھندسة البرمجيات215
بيان احمد غالب الزعبي20110176019ھندسة البرمجيات216
حنين محمود سالمه الشرمان20110176020ھندسة البرمجيات217
تمارا حسن منيزل مقابله20110176021ھندسة البرمجيات218
بيان ماھر محمد أبودلو20110176022ھندسة البرمجيات219
ھبه محمد نمر ولويل20110176023ھندسة البرمجيات220
بتول مروان خالد الحتامله20110176024ھندسة البرمجيات221
منال يوسف علي بني عيسى20110176025ھندسة البرمجيات222
حلى ھايل صالح عكور20110176026ھندسة البرمجيات223
شروق محمد احمد عمري20110176027ھندسة البرمجيات224
ريم صالح احمد العمرى20110176028ھندسة البرمجيات225
ساجده محمود عبدالعزيز بنات20110176029ھندسة البرمجيات226
شيماء وضاح محمود الوادي20110176030ھندسة البرمجيات227
ريما علي محمد القرم20110176031ھندسة البرمجيات228
بيان زايد منجد عايش20110176032ھندسة البرمجيات229
زين محمد اكرم ياسين بيبرس20110176033ھندسة البرمجيات230
منال خالد يونس أبوصھيون20110176034ھندسة البرمجيات231
وعد عمر احمد بني عبده20110176035ھندسة البرمجيات232
تمارا احمد عبدهللا عبيدات20110176036ھندسة البرمجيات233
كرمة صالح عبدالعزيز اليوسف20110176037ھندسة البرمجيات234
سليمان وليد سليمان الجمحاوى20110176038ھندسة البرمجيات235
فاطمه خالد حسن بني خالد20110176039ھندسة البرمجيات236
تمارا جالل انيس الشواھنه20110176040ھندسة البرمجيات237
لينا محمود محمد النعيم20110176041ھندسة البرمجيات238
ماريانا رزق اسماعيل البستنجي20110176042ھندسة البرمجيات239
سالي شاھين نعيم حداد20110176044ھندسة البرمجيات240
احمد عبدهللا حسن زامل20110176045ھندسة البرمجيات241
نور امجد محمد الرفاعي20110176046ھندسة البرمجيات242
عرين محمود سليمان المريد20110176047ھندسة البرمجيات243
سحر خليل محمد حسان20110176048ھندسة البرمجيات244
يونس ناصر يونس صالح20110176052ھندسة البرمجيات245
غاده علي احمد أبوالبصل20110176053ھندسة البرمجيات246
عنود احمد محمد الحايك20110176054ھندسة البرمجيات247
غنى محمود سعيد اللوباني20110176055ھندسة البرمجيات248
شيرين عبدهللا محمد البطاينه20110176056ھندسة البرمجيات249
رفيده ابراھيم محمد الھويمل20110176057ھندسة البرمجيات250
حنين غازى مصطفى بدران20110176058ھندسة البرمجيات251
فواز صدقي احمد العتوم20110176059ھندسة البرمجيات252
لبنى منور غياض الربيعات20110176060ھندسة البرمجيات253
ھبه سامي احمد رجب20110176061ھندسة البرمجيات254
ايناس علي عطاهللا بني ياسين20110176062ھندسة البرمجيات255
غيداء ماھر عبدالمجيد المومني20110176063ھندسة البرمجيات256
انسام سمير محمد الرشيدات20110176064ھندسة البرمجيات257
ھيفاء رياض تركي الزعبي20110176065ھندسة البرمجيات258
ميس عادل سليم حداد20110176066ھندسة البرمجيات259
معاذ رفيق ابراھيم حطاب20110176067ھندسة البرمجيات260
احمد محمد زعل النواصره20110176068ھندسة البرمجيات261
ھنادي عصام محمود وديان20110176069ھندسة البرمجيات262
ميسم غسان جدوع كنعان20110176071ھندسة البرمجيات263
مراد احمد محمد بني ياسين20110176072ھندسة البرمجيات264
قتيبه وليد احمد السوداني20110176074ھندسة البرمجيات265
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منار سالم علي المنسي20110176076ھندسة البرمجيات266
رعد محمد سالم غريب20110176079ھندسة البرمجيات267
ربى محمد خلف الطبيشات20110176080ھندسة البرمجيات268
نسيبه محمد محمود قبالن20110176081ھندسة البرمجيات269
محمد عدنان ابراھيم عبيدات20110176082ھندسة البرمجيات270
عالء وليد منصور العبابنه20110176083ھندسة البرمجيات271
ميساء سفيان توفيق المومني20110176085ھندسة البرمجيات272
رجاء يوسف احمد ھياجنه20110176087ھندسة البرمجيات273
محمد صالح مالوي صبيح20110176089ھندسة البرمجيات274
آية قاسم محمد العواقلة20110176090ھندسة البرمجيات275
مالك ناصر محمد بطاينه20110176093ھندسة البرمجيات276
محمد ابراھيم امين ابو فاره20110176094ھندسة البرمجيات277
حمزه مأمون شكري الزعبي20110176096ھندسة البرمجيات278
عامر عبدالرزاق يوسف حراحشة20110176097ھندسة البرمجيات279
ھيا محمد بدر الدين محمود  الرواقه20110176098ھندسة البرمجيات280
مالك زھير يوسف معايعه20110176099ھندسة البرمجيات281
ساره غسان نواف نزال20110176100ھندسة البرمجيات282
ساره حسين محمد البطاينه20110176101ھندسة البرمجيات283
ھارون فاروق محمد الزغول20110176104ھندسة البرمجيات284
فرح صالح محمد بني ھاني20110176105ھندسة البرمجيات285
سليم نبيل سليم القاضي20110176106ھندسة البرمجيات286
عامر لطفي احمد أبوالھيجاء20110176107ھندسة البرمجيات287
روزان غازي محمود النجار20110176108ھندسة البرمجيات288
علي شحاده احميدى العمرى20110176109ھندسة البرمجيات289
حسام جابر محمود أبوناصر20110176110ھندسة البرمجيات290
يزن محمد فايز الطراونه20110176111ھندسة البرمجيات291
حمزة عبدهللا عايد خويلة20110176112ھندسة البرمجيات292
احمد فيصل مفلح الرفاعي20110176113ھندسة البرمجيات293
ياسر وليد وھيب عبابنه20110176115ھندسة البرمجيات294
ايھاب بسام محمد الصباحين20110176116ھندسة البرمجيات295
فواز تحسين ميخائيل االسود20112176002ھندسة البرمجيات296
غيث مصطفى حسن مصطفى20112176006ھندسة البرمجيات297
ابراھيم حسن علي عبد العال20112176007ھندسة البرمجيات298
عبد هللا ياسر سبع درويش20112176008ھندسة البرمجيات299
صھيب مأمون احمد ابو علي20112176010ھندسة البرمجيات300
حسام فايز حسين بشابشة20112176012ھندسة البرمجيات301
عبدهللا يوسف صالح محمود20112176013ھندسة البرمجيات302
عباده مصطفى محمد قوبر20112176016ھندسة البرمجيات303
رھف عبدهللا محمد حلوش20112176017ھندسة البرمجيات304
ھاشم رياض رسمي ابو عناب20112176018ھندسة البرمجيات305
افياء نظام سليمان مريان20112176021ھندسة البرمجيات306
سالي وليد عبد الملك عبد الملك20112176023ھندسة البرمجيات307
احمد عمر احمد الفندي20112176024ھندسة البرمجيات308
كريم عبدهللا ناجي غرايبه20112176028ھندسة البرمجيات309
الرا محمد توفيق رواشده20112176031ھندسة البرمجيات310
عمر قاسم عمر ابو الرب20112176032ھندسة البرمجيات311
ليث رائد ابراھيم الصالح20112176033ھندسة البرمجيات312
محمود نسيم محمود جمحاوي20112176034ھندسة البرمجيات313
ھيا سمير ايوب ريحاني20112176035ھندسة البرمجيات314
احمد خالد سليمان عطيه20112176036ھندسة البرمجيات315
اسالم احمد ابراھيم اسميرات20112176038ھندسة البرمجيات316
لينا يوسف خلف الطه20112176039ھندسة البرمجيات317
حنان محمود احمد الخرابشه20112176040ھندسة البرمجيات318
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محمد احمد علي بني علي20112176041ھندسة البرمجيات319
دعاء سالم حسن حسان20112176045ھندسة البرمجيات320
لبنى محمد قاسم محافظه20112176047ھندسة البرمجيات321
كرم احمد علي البشير20112176049ھندسة البرمجيات322
بكر فالح عبدالقادر البشابشة20112176050ھندسة البرمجيات323
نادر سمير رجب السوقي20112176051ھندسة البرمجيات324
عبدالفتاح صالح عبدالفتاح سليم20112176052ھندسة البرمجيات325
صھيب محمد احمد عبابنه20112176056ھندسة البرمجيات326
محمد شريف محمد نايفه20112176058ھندسة البرمجيات327
اقبال "محمدامين" محمود المصطفى20112176059ھندسة البرمجيات328
يزن اياد ماجد الشرع20112176061ھندسة البرمجيات329
محمد بالل محمد مومني20112176062ھندسة البرمجيات330
دانيا ھشام شاھر الملي20112176063ھندسة البرمجيات331
ايمن ياسر محمود مھاوش20112176064ھندسة البرمجيات332
محمد فوزى محمد بدارنه20112176065ھندسة البرمجيات333
عمار عادل عبدالمنعم حمدان20112176068ھندسة البرمجيات334
سارا خالد حسين الزيناتي20112176069ھندسة البرمجيات335
انس ابراھيم صبحي الحمود20112176070ھندسة البرمجيات336
يوسف محمد رايق الفاعور20112176071ھندسة البرمجيات337
حنان غازي حسين الشوابكه     20120176001ھندسة البرمجيات338
اسماء رضوان نايف بطاينه     20120176002ھندسة البرمجيات339
دانيا فراس رويلي البشكمي    20120176003ھندسة البرمجيات340
اسراء خالد احمد الزعبي     20120176004ھندسة البرمجيات341
سجى محمود محمد ملكاوي20120176006ھندسة البرمجيات342
فيصل موسى عبدالكريم أبودلبوح20120176007ھندسة البرمجيات343
شھد محمود صبرى العسل20120176008ھندسة البرمجيات344
بتول جھاد عبدالفتاح الجراح20120176009ھندسة البرمجيات345
عبدالكريم احمد عبدالكريم العزام  20120176010ھندسة البرمجيات346
ابتسام غالب محمد الشطي     20120176012ھندسة البرمجيات347
رشا علي يوسف عبدعواد     20120176014ھندسة البرمجيات348
ابراھيم سمير محمد الخليل20120176015ھندسة البرمجيات349
اسيل محمد حمد عوادين20120176016ھندسة البرمجيات350
انسام ادم كامل النادي     20120176017ھندسة البرمجيات351
جواد خالد احمد الشياب20120176018ھندسة البرمجيات352
ھدى زياد حمزه العزام     20120176019ھندسة البرمجيات353
ايمان لطفي حسن الحاج علي    20120176020ھندسة البرمجيات354
اسماء زياد احمد قدوره     20120176021ھندسة البرمجيات355
سھى سھل احمد الھنداوي20120176022ھندسة البرمجيات356
نسرين فراس عبدالكريم الشقران   20120176023ھندسة البرمجيات357
احمد حسن احمد حمدان20120176025ھندسة البرمجيات358
حنين حسام احمد الفاخورى20120176026ھندسة البرمجيات359
اسراء نبيل بدوي المالحي20120176027ھندسة البرمجيات360
براءه عمر محمد الصالح     20120176028ھندسة البرمجيات361
رداد مؤيد فرحان الشبول20120176029ھندسة البرمجيات362
ميرفت احمد صالح الزريقات    20120176030ھندسة البرمجيات363
سھام محمود ابراھيم الحسنات    20120176031ھندسة البرمجيات364
سميره محمد حسن ربيع      20120176032ھندسة البرمجيات365
بيان ناصر محمد المزاوده     20120176033ھندسة البرمجيات366
رابعه ھاني احمد الحاج علي20120176034ھندسة البرمجيات367
وعد قسيم محمد العمرات     20120176035ھندسة البرمجيات368
سيرينا نزار صالح معايعه     20120176036ھندسة البرمجيات369
نجود معتز خالد القرطه     20120176037ھندسة البرمجيات370
رجاء ھيثم صبري حسن      20120176038ھندسة البرمجيات371
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احمد محمد محمود عبدهللا    20120176041ھندسة البرمجيات372
سفيان محمد علي الدرابسه20120176042ھندسة البرمجيات373
اميره خليل حسين بني عطيه    20120176043ھندسة البرمجيات374
ضياء الحق موفق عبدهللا  الزعبي20120176044ھندسة البرمجيات375
بشير جودت محمد المومني     20120176045ھندسة البرمجيات376
ماجد احمد ھشام محمد الحطاب20120176046ھندسة البرمجيات377
ريم سھيل محمود الحانوتي     20120176047ھندسة البرمجيات378
عرين جھاد كامل عياش      20120176048ھندسة البرمجيات379
رنا احمد محمد الجراح     20120176049ھندسة البرمجيات380
اثير ماھر حمد حمايده     20120176050ھندسة البرمجيات381
اسيل فواز صالح الحسن     20120176052ھندسة البرمجيات382
اسيل راتب عبدالكريم أبوعبطه20120176053ھندسة البرمجيات383
اسيل نايف محمود عبيدات     20120176055ھندسة البرمجيات384
سالم حسين مصطفى عنانبه     20120176056ھندسة البرمجيات385
ياسر عدنان محمد شاويش     20120176057ھندسة البرمجيات386
شرف ناظم بدري البشابشه     20120176058ھندسة البرمجيات387
محمد سميح محمد عيسى      20120176059ھندسة البرمجيات388
نرمين فرحان محمد الداود     20120176060ھندسة البرمجيات389
العنود سليمان احمد مناصره    20120176061ھندسة البرمجيات390
شفاء علي غريب عثامنه     20120176062ھندسة البرمجيات391
تسنيم صالح الدين عبدالرحمن حسين  20120176063ھندسة البرمجيات392
لينا محمد حسن ابولباد     20120176064ھندسة البرمجيات393
لمى علي قاسم الخرابشه     20120176066ھندسة البرمجيات394
دينا احمد محمد عمر  النقشبندي20120176067ھندسة البرمجيات395
عبيده محمد حسين القرعان     20120176068ھندسة البرمجيات396
غيداء عامر خالد الشيخ علي20120176069ھندسة البرمجيات397
محمد وصفي محمود عوض20120176070ھندسة البرمجيات398
رؤى زياد نايل العقله     20120176072ھندسة البرمجيات399
رحمه ناجح صيتان الغزاوى     20120176073ھندسة البرمجيات400
يارا احمد عدنان الكردى     20120176074ھندسة البرمجيات401
ايناس رياض محمود بطاينه     20120176075ھندسة البرمجيات402
سجى طالب مصطفى عكاونه     20120176076ھندسة البرمجيات403
االء علي حموده الناطور     20120176077ھندسة البرمجيات404
صفاء عبدالرحمن رضوان بنات    20120176078ھندسة البرمجيات405
اسماء عارف فارس عيسى     20120176079ھندسة البرمجيات406
اسيل محمد خالد عبيدات     20120176080ھندسة البرمجيات407
بشار بسام علي المومني     20120176083ھندسة البرمجيات408
سنابل عبدالكريم عبدالفتاح قنو20120176084ھندسة البرمجيات409
حال صالح محمد الرحيمي     20120176085ھندسة البرمجيات410
ھبةهللا عمر محمد عالونه     20120176086ھندسة البرمجيات411
سليم حاكم سليم الزعبي     20120176087ھندسة البرمجيات412
بتول محمد مطلب الحماد     20120176088ھندسة البرمجيات413
ايناس رائد محمود زقيلي     20120176089ھندسة البرمجيات414
ثامر تيسير محمود محاسنة     20120176090ھندسة البرمجيات415
عبداالله فرحان علي القضاه20120176091ھندسة البرمجيات416
علي حسن امين الذيب      20120176092ھندسة البرمجيات417
ريما احمد عبدهللا ابوعاقوله    20120176093ھندسة البرمجيات418
غفران ابراھيم خيرو شھابات    20120176094ھندسة البرمجيات419
اديم رسالن احمد بني ياسين20120176095ھندسة البرمجيات420
الرا احمد محمد بني ياسين20120176096ھندسة البرمجيات421
سليم محمد سليمان اللحام20120176097ھندسة البرمجيات422
عبير عماد موسى أبولوم     20120176098ھندسة البرمجيات423
انصاف عوني احمد بني عبده    20120176101ھندسة البرمجيات424
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سھر سعد الدين احمد مومني20120176102ھندسة البرمجيات425
ضياء احمد محمود كبھا20120176104ھندسة البرمجيات426
ريما نبيل محمود شاكر20120176105ھندسة البرمجيات427
ايمن رفيق طالب ابو بكر20120176106ھندسة البرمجيات428
اية احمد مصطفى شطناوي20120176107ھندسة البرمجيات429
عبدالملك قسيم مصطفى المومني20120176108ھندسة البرمجيات430
سيف بسام كامل الخوالده20120176109ھندسة البرمجيات431
سليم ھاني سليم سليمان20120176111ھندسة البرمجيات432
حيدر كفاح عبد الحالوي20120176112ھندسة البرمجيات433
حمزه احمد حسن عكش20120176113ھندسة البرمجيات434
انس مروان توفيق أبوغيدا20120176115ھندسة البرمجيات435
فراس فھد نمر ايوب20120176116ھندسة البرمجيات436
عمر محمد نعيم عالونه20120176117ھندسة البرمجيات437
ايوب ابراھيم محمد القضاه20120176118ھندسة البرمجيات438
امين نافذ احمد عوده      20120176119ھندسة البرمجيات439
ديمه محمد حسن محمد20120176120ھندسة البرمجيات440
فؤاد مازن فواز المومني20120176121ھندسة البرمجيات441
مجد الدين سليم بديع بطاينه20120176122ھندسة البرمجيات442
رؤى حسن علي السرحان      20120176123ھندسة البرمجيات443
ھيا ضرار عبدالقادر بني ھاني   20120176124ھندسة البرمجيات444
ايناس سمير عبدالرحمن المغير   20120176125ھندسة البرمجيات445
احمد محمود عبدالقادر عالونه    20120176127ھندسة البرمجيات446
ريما محمد احمد السنجالوي    20120176128ھندسة البرمجيات447
عادل علي صبرى قنديل      20120176129ھندسة البرمجيات448
محمد فيصل محمد سليم الشطناوى   20120176130ھندسة البرمجيات449
محمد شاتي علي العنبر20120176131ھندسة البرمجيات450
نور عبدهللا حسن زامل20120176132ھندسة البرمجيات451
عمران جاسر محمد القاسم20120176133ھندسة البرمجيات452
ايمان ھاشم حسن ھنانده20120176134ھندسة البرمجيات453
نوزت ذوقان عيسى مصالحه20120176135ھندسة البرمجيات454
امجد محمد المأمون عيد ابو رمان20120176136ھندسة البرمجيات455
احمد عاطف عبدهللا ابوياسين النسور20120176137ھندسة البرمجيات456
نور ماجد يعقوب الربضي20120176138ھندسة البرمجيات457
مازن احمد محمود الديري20120176139ھندسة البرمجيات458
عبدالرحمن حسان يوسف عكور20120176140ھندسة البرمجيات459
محمد فخري محمد مخلوف20120176141ھندسة البرمجيات460
ناصر احمد محمد جراح20120176142ھندسة البرمجيات461
جود عبد المالك حبيب دويس20122176001ھندسة البرمجيات462
نايف محمد  نايف  قصبة20122176002ھندسة البرمجيات463
براء كمال خضر مسلماني20122176003ھندسة البرمجيات464
محمد عمر ماجد المصري20122176004ھندسة البرمجيات465
بدر  راسم  يوسف عوض20122176005ھندسة البرمجيات466
يوسف سميح احمد مجادبة20122176006ھندسة البرمجيات467
عبدهللا محمد جاسر الطريفي20122176008ھندسة البرمجيات468
نسرين حمدهللا مفضي جبور20122176009ھندسة البرمجيات469
شذى جعفر عبدهللا القضاه20122176013ھندسة البرمجيات470
رائد عمر عبدالقادر الذيابات20122176014ھندسة البرمجيات471
يحيى حمزه يحيى النجار20122176016ھندسة البرمجيات472
حال عامر أدھم خليفة20122176017ھندسة البرمجيات473
ايناس علي سليمان السرديه20122176018ھندسة البرمجيات474
صبا بالل محمد دردور20122176019ھندسة البرمجيات475
كريم شاكر ضامن ايوب20122176020ھندسة البرمجيات476
دانا عواد عايد الشرع20122176021ھندسة البرمجيات477
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زاھر  فخري زاھر  البسطامي20122176023ھندسة البرمجيات478
عمر  محمد نور أحمد العزام20122176024ھندسة البرمجيات479
عمر محمد فؤاد خلف الشرايرى20122176025ھندسة البرمجيات480
ايه عبدهللا محمد أبوعاقوله20122176026ھندسة البرمجيات481
عبدالعزيز محمد شريف صالح20122176028ھندسة البرمجيات482
عمار عبدالمجيد عرفات سلھب20122176029ھندسة البرمجيات483
مجد فارس ناصر البواب20122176030ھندسة البرمجيات484
دانيه خالد صالح ملكاوي20122176031ھندسة البرمجيات485
ياسمين عماد قدري الزعبي20122176032ھندسة البرمجيات486
صھيب خالد تركي عالونه20122176033ھندسة البرمجيات487
احمد خالد محمد مومني20122176034ھندسة البرمجيات488
عدي ايوب محمد رحمي  العفورى20122176035ھندسة البرمجيات489
زيد فايز يوسف خنفر20122176036ھندسة البرمجيات490
عال خضر يوسف شعبان20122176037ھندسة البرمجيات491
باسل حيدر احمد توفيق مساد20122176038ھندسة البرمجيات492
محمد صبري طعمه بني ملحم20122176039ھندسة البرمجيات493
كفاح  جميل  غازي شطناوي20122176040ھندسة البرمجيات494
عبدهللا مشرف احمد الزعبي20122176041ھندسة البرمجيات495
نور وليد علي الصمادى20122176042ھندسة البرمجيات496
طارق عبدهللا ناصر طالفحه20122176044ھندسة البرمجيات497
رنيم عدنان احمد المومني20122176046ھندسة البرمجيات498
محمدامين ماجد سليمان العالونه20122176047ھندسة البرمجيات499
طارق اسامه عبد بدران20122176048ھندسة البرمجيات500
انس فريد حبيب يارد20122176049ھندسة البرمجيات501
خالد جمال خالد الطيطي20122176050ھندسة البرمجيات502
سمر تيسير عبدالقادر ھندي20122176051ھندسة البرمجيات503
ھادي المعتز با النبوية 20122176053ھندسة البرمجيات504
يزن عصام محمد الحديدي20122176054ھندسة البرمجيات505
ھبه محمد احمد القضاه20122176055ھندسة البرمجيات506
مجد محمد فاضل الجوده20122176056ھندسة البرمجيات507
محمد صبحي حسن عالونه20122176057ھندسة البرمجيات508
رعد علي تركي مريان20122176059ھندسة البرمجيات509
اياد عمر خالد جعابو20122176060ھندسة البرمجيات510
احمد حسان محمود عبيدات20122176061ھندسة البرمجيات511
انوار حاكم جحيش السرديه20122176062ھندسة البرمجيات512
عباده محمد زايد خراشقه20122176064ھندسة البرمجيات513
اسامه احمد عبدهللا الخموس20122176065ھندسة البرمجيات514
احمد عبدالمھدى محمد صوالحه20122176066ھندسة البرمجيات515
دانا عثمان عيسى ھزايمه20122176067ھندسة البرمجيات516
محمد محمود موسى كنعان20122176068ھندسة البرمجيات517
يوسف اياد يوسف العريان20122176069ھندسة البرمجيات518
سامر ھشام محمود الشرقطلي20122176070ھندسة البرمجيات519
بالل محمد عبدالرحمن الحسينات20122176071ھندسة البرمجيات520
محمد علي محمود أبودلو20122176072ھندسة البرمجيات521
االء باسم محمد خصاونه20122176073ھندسة البرمجيات522
نور مازن علي المغايره20122176074ھندسة البرمجيات523
عمران عمر محمد الشقران20122176075ھندسة البرمجيات524
ديما مصطفى عبدهللا القضاة20122176076ھندسة البرمجيات525
علي يونس علي صوافطه20122176081ھندسة البرمجيات526
محمد سمير كامل الحجاوي20122176082ھندسة البرمجيات527
فرات نصرى سليمان الصوالحه20122176083ھندسة البرمجيات528
آية ھشام خليل عرابي20122176084ھندسة البرمجيات529
محمد عبدالمجيد محمد عمرو الكبير 20122176085ھندسة البرمجيات530
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ايھاب ماھر احمد سالم20122176086ھندسة البرمجيات531
مجد ناجي سليمان الربايعه20122176089ھندسة البرمجيات532
وليد باسم فائق مسعود صباح20122176091ھندسة البرمجيات533
احمد خلف طعمه مخادمه20122176092ھندسة البرمجيات534
ياسمين عبد الرحمن نواف عمري20122176093ھندسة البرمجيات535
احمد يوسف عوده عبدالجليل20122176094ھندسة البرمجيات536
احمد صالح محمود الحسنات20122176095ھندسة البرمجيات537
فراس  حسام محمد الكنج20122176096ھندسة البرمجيات538
ايوب مفضي ايوب دبابنة20122176097ھندسة البرمجيات539
طارق محمد وصفي بني منيه20122176098ھندسة البرمجيات540
احمد محمد علي الزعبي20122176099ھندسة البرمجيات541
عدي يوسف حسين ابو خالد20122176100ھندسة البرمجيات542
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الرا موسى سليمان الذيابات20060081005اللغة االنجليزية واللغويات1
رأفت فوزي سعيد جبرين20060081144اللغة االنجليزية واللغويات2
مالك عبد الرؤوف خلف عودات20060081164اللغة االنجليزية واللغويات3
ھال ھشام سليمان الزعبي20060081166اللغة االنجليزية واللغويات4
نداء عبدهللا موسى بنات20060081167اللغة االنجليزية واللغويات5
عال بركات علي المحاوره20060081168اللغة االنجليزية واللغويات6
نجيب "محمد امين" نجيب القرعان20062081059اللغة االنجليزية واللغويات7
والء خالد مصطفى ابوملحم20070081115اللغة االنجليزية واللغويات8
محمد يحيى احمد القضاة20070081127اللغة االنجليزية واللغويات9

رجاء صالح مصطفى القضاه20070081129اللغة االنجليزية واللغويات10
يزن عبد هللا محمد فريحات20070081130اللغة االنجليزية واللغويات11
منار محمود محمد الصباغ20070081139اللغة االنجليزية واللغويات12
احمد محمد عيسى الزيود20070081141اللغة االنجليزية واللغويات13
محمد تركي محمد الشرع20072081082اللغة االنجليزية واللغويات14
امام ھاني حسن بني عواد20072081089اللغة االنجليزية واللغويات15
ايناس ماھر محمود الصمادي20080081014اللغة االنجليزية واللغويات16
حنين احمد محمد الصبيحي20080081032اللغة االنجليزية واللغويات17
مجدولين ابراھيم احمد السراج20080081046اللغة االنجليزية واللغويات18
احمد قاسم منصور طاھات20080081074اللغة االنجليزية واللغويات19
عروة وجيه ابراھيم نمراوي20080081077اللغة االنجليزية واللغويات20
احمد محمد محمود عبيدات20080081078اللغة االنجليزية واللغويات21
افنان عمر رفيق األصفر20080081098اللغة االنجليزية واللغويات22
محمد سيف يحيى حسين عبيدات20080081099اللغة االنجليزية واللغويات23
رھام يوسف موسى العثامنه20080081101اللغة االنجليزية واللغويات24
احمد  "محمد جمعة" سلطان شياب20080081102اللغة االنجليزية واللغويات25
محمد سالم يحيى حسين عبيدات20080081103اللغة االنجليزية واللغويات26
رؤى عماد عبد هللا بني يونس20080081104اللغة االنجليزية واللغويات27
ھاله ھاني علي الشيخ حسن20080081106اللغة االنجليزية واللغويات28
ساره ادريس عصام ملكاوي20080081108اللغة االنجليزية واللغويات29
ايات كمال عبدهللا مالوي20080081110اللغة االنجليزية واللغويات30
غاده محمد حمدي الكوفحي20082081024اللغة االنجليزية واللغويات31
ھديل تيسير حسين النادي20082081035اللغة االنجليزية واللغويات32
رانيا رياض مفضي الدلكي20082081044اللغة االنجليزية واللغويات33
عصام كمال قاسم المرشد20082081046اللغة االنجليزية واللغويات34
صادق علي عبد العزيز ديباجة20082081051اللغة االنجليزية واللغويات35
نھايه محمد حسن الصفدي20082081057اللغة االنجليزية واللغويات36
ريم يوسف "محمدسعيد" الطاھات20082081058اللغة االنجليزية واللغويات37
عبد هللا محمد عبد الكريم الدروبي20082081059اللغة االنجليزية واللغويات38
يسرى زيدان  سنونو20082081060اللغة االنجليزية واللغويات39
ندى خالد مثقال السرحان20082081062اللغة االنجليزية واللغويات40
محمد سامي محمود السلمان20082081063اللغة االنجليزية واللغويات41
روند تحسين علي فني20090081001اللغة االنجليزية واللغويات42
ليلى غازي يوسف غرايبه20090081003اللغة االنجليزية واللغويات43
روان كمال عاطف خضر20090081004اللغة االنجليزية واللغويات44
االء نبيل بدوي المالحي20090081005اللغة االنجليزية واللغويات45
دانيه احمد محمود حمورى20090081006اللغة االنجليزية واللغويات46
رنده صيتان عبد الغفور الصمادي20090081007اللغة االنجليزية واللغويات47
دانا عبدهللا ابراھيم حسين20090081009اللغة االنجليزية واللغويات48
ميران علي فالح الذيابات20090081010اللغة االنجليزية واللغويات49
اسراء عبد الحفيظ علي الغزاوي20090081011اللغة االنجليزية واللغويات50
مجد يوسف مفلح عبيدات20090081012اللغة االنجليزية واللغويات51
رؤى ياسر محمد حتامله20090081014اللغة االنجليزية واللغويات52
غيث ياسين احمد ارشيدات20090081015اللغة االنجليزية واللغويات53
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الرا كساب يوسف اندراوس20090081016اللغة االنجليزية واللغويات54
رغد عيسى علي عالونه20090081019اللغة االنجليزية واللغويات55
سالم علي مصطفى ابوالكشك20090081020اللغة االنجليزية واللغويات56
بيان محمد عوض محمود20090081021اللغة االنجليزية واللغويات57
احمد محمد سعيد احمد20090081022اللغة االنجليزية واللغويات58
ھال يوسف نجيب الذيب20090081023اللغة االنجليزية واللغويات59
عبير فالح بركات الطويل20090081024اللغة االنجليزية واللغويات60
اسالم ھاني احمد الحاج علي20090081026اللغة االنجليزية واللغويات61
رانيا سليمان ابراھيم الشرع20090081027اللغة االنجليزية واللغويات62
ھديل جمال نواف السريحين20090081028اللغة االنجليزية واللغويات63
وسام عبدهللا محمد الدعجه20090081029اللغة االنجليزية واللغويات64
ھدى عبدالكريم عقله ابو شرعان20090081031اللغة االنجليزية واللغويات65
ھنادي لطفي سعيد العثمان20090081032اللغة االنجليزية واللغويات66
رھام محمد احمد الخطيب20090081033اللغة االنجليزية واللغويات67
نورالھدى حاكم سليم الزعبي20090081034اللغة االنجليزية واللغويات68
اخالص رافع يوسف غانم20090081035اللغة االنجليزية واللغويات69
ريما صالح العبد الذيابات20090081036اللغة االنجليزية واللغويات70
حنان سمير امين غانم20090081038اللغة االنجليزية واللغويات71
ازھار تيسير يوسف الذيابات20090081039اللغة االنجليزية واللغويات72
براءة عبدهللا فضل الخزعلي20090081041اللغة االنجليزية واللغويات73
ابتسام خالد قاسم االخرس20090081042اللغة االنجليزية واللغويات74
شفاء محمد محمد الصمادي20090081044اللغة االنجليزية واللغويات75
رزان راضي راشد ابوسالم20090081045اللغة االنجليزية واللغويات76
دينا محمد ياسين عبده الخطيب20090081046اللغة االنجليزية واللغويات77
اسراء عدنان محمد الزيود20090081048اللغة االنجليزية واللغويات78
رند رضا رسمي ابراھيم20090081049اللغة االنجليزية واللغويات79
رزان رياض مصطفى العط20090081050اللغة االنجليزية واللغويات80
ھزار احمد عارف عبيدات20090081051اللغة االنجليزية واللغويات81
منتھى حسن احمد سعيد20090081052اللغة االنجليزية واللغويات82
فاطمة حاتم حسن غانم20090081053اللغة االنجليزية واللغويات83
روان احمد حمد الشوبكي20090081055اللغة االنجليزية واللغويات84
ساره صالح محمد عبابنه20090081056اللغة االنجليزية واللغويات85
سجى بسام عبدالقادر عمور20090081058اللغة االنجليزية واللغويات86
منال محمد عبد الرحمن الخطيب20090081059اللغة االنجليزية واللغويات87
لينه طالل ابراھيم عاشور20090081060اللغة االنجليزية واللغويات88
مھا فاروق محمد الرفاعي20090081061اللغة االنجليزية واللغويات89
ضحى سعيد عبد ابو طوق20090081062اللغة االنجليزية واللغويات90
رامز حسين محمد مقدادي20090081063اللغة االنجليزية واللغويات91
صفوان حسن يوسف البرماوى20090081064اللغة االنجليزية واللغويات92
عبير وائل عز الدين العطاري20090081065اللغة االنجليزية واللغويات93
دانيه سمير احمد لحلوح20090081066اللغة االنجليزية واللغويات94
عبير محمد برجس البشابشه20090081067اللغة االنجليزية واللغويات95
حنين عبد المھدي عوده القالب20090081068اللغة االنجليزية واللغويات96
نورما فاروق "محمدخير" السريحين20090081070اللغة االنجليزية واللغويات97
تسنيم عصام رشيد الجزار20090081073اللغة االنجليزية واللغويات98
حنين سھيل مخائيل قوره20090081074اللغة االنجليزية واللغويات99
علي سالم عبد هللا عبيدات20090081075اللغة االنجليزية واللغويات100
منار اسامه غالب زغلول20090081076اللغة االنجليزية واللغويات101
عرين علي عيسى الغانم20090081077اللغة االنجليزية واللغويات102
وعد علي احمد مطالقه20090081078اللغة االنجليزية واللغويات103
رنا نضال نديم ابوعباه20090081079اللغة االنجليزية واللغويات104
اسراء ماجد علي ملكاوي20090081080اللغة االنجليزية واللغويات105
ديانا شاھر جمعه عطايا20090081081اللغة االنجليزية واللغويات106
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بيان عبدهللا محمد فريحات20090081083اللغة االنجليزية واللغويات107
رھام ھشام محمد عضيبات20090081084اللغة االنجليزية واللغويات108
ايه ابراھيم يوسف ادعيس20090081085اللغة االنجليزية واللغويات109
اسراء ھاني صالح دويري20090081086اللغة االنجليزية واللغويات110
حنان نضال شفيق قدومي20090081087اللغة االنجليزية واللغويات111
ذھبيه كامل احمد لبابنه20090081090اللغة االنجليزية واللغويات112
احمد غازي صالح بني ملحم20090081091اللغة االنجليزية واللغويات113
سالم حمدان ابراھيم النجار20090081093اللغة االنجليزية واللغويات114
منى عبد المنعم محمد المغربي20090081097اللغة االنجليزية واللغويات115
نور فيصل عبد الرحمن حسين20090081098اللغة االنجليزية واللغويات116
نارين سمير نور البدر20090081099اللغة االنجليزية واللغويات117
صفاء خالد علي بني حمدان20090081100اللغة االنجليزية واللغويات118
ھيفاء محمد خير محمد الحاج عيسى20090081101اللغة االنجليزية واللغويات119
آالء علي محمود ابو طبنجه20090081102اللغة االنجليزية واللغويات120
وعد بكر نصوح نصار20090081103اللغة االنجليزية واللغويات121
االء احمد يوسف الصبيحات20090081104اللغة االنجليزية واللغويات122
فداء رضوان سليمان عقرباوي20090081105اللغة االنجليزية واللغويات123
فاتن صالح محمد غدايره20090081106اللغة االنجليزية واللغويات124
ايمان نايف عبدالرزاق بني عامر20090081107اللغة االنجليزية واللغويات125
اسراء موفق احمد النواصره20090081108اللغة االنجليزية واللغويات126
ھال حسين محمد سعد20090081109اللغة االنجليزية واللغويات127
اسماء عبد هللا علي قماج20090081110اللغة االنجليزية واللغويات128
زينب نعمان ابراھيم الشواھين20090081111اللغة االنجليزية واللغويات129
وعد ناصر مصطفى مقدادى20090081117اللغة االنجليزية واللغويات130
ابرار حسام احمد غيث20090081118اللغة االنجليزية واللغويات131
مريم محمد احمد العمري20090081119اللغة االنجليزية واللغويات132
حذيفه رياض محمد البشير20090081124اللغة االنجليزية واللغويات133
ھبه عمر احمد البوريني20090081129اللغة االنجليزية واللغويات134
محمد رياض علي العزام20090081130اللغة االنجليزية واللغويات135
ميرا وليد ناجي الريحاني20090081131اللغة االنجليزية واللغويات136
والء فتحي فوزي بركات20090081133اللغة االنجليزية واللغويات137
انوار سمير راغب تايه20090081137اللغة االنجليزية واللغويات138
غدير عمر احمد الشرع20090081138اللغة االنجليزية واللغويات139
ايمان موسى محمد زقيبه20090081139اللغة االنجليزية واللغويات140
محمد حكمت عبد الرحمن خريس20090081140اللغة االنجليزية واللغويات141
محمد عقاب فالح بشابشه20090081141اللغة االنجليزية واللغويات142
سوزان نصرت مصطفى ابو العسل20090081142اللغة االنجليزية واللغويات143
نرمين عادل ماجد الفندي20090081143اللغة االنجليزية واللغويات144
تسنيم ھولو بدر العابد20090081144اللغة االنجليزية واللغويات145
صخر حسين علي خرابشه20090081146اللغة االنجليزية واللغويات146
ايمان نايف حسين الزيود20090081147اللغة االنجليزية واللغويات147
نھايه علي محمود القبالن20090081148اللغة االنجليزية واللغويات148
نسيبه فياض احمد ابو قريان20090081150اللغة االنجليزية واللغويات149
نور محمود محمد يوسف الطنطاوي20090081151اللغة االنجليزية واللغويات150
بلقيس وليد علي زعيتر20090081152اللغة االنجليزية واللغويات151
وسن احمد يوسف الزعبي20090081153اللغة االنجليزية واللغويات152
عبير محمد احمد صالح20090081154اللغة االنجليزية واللغويات153
ملك عبدهللا ھالل عنزة20090081155اللغة االنجليزية واللغويات154
اسامه محمدفتحي نايف عطوه20090081156اللغة االنجليزية واللغويات155
دعاء محمود محمد الصباغ20090081157اللغة االنجليزية واللغويات156
دانيه جمال محمود ابو قياص20090081159اللغة االنجليزية واللغويات157
داليا جھاد نجيب الربضي20090081160اللغة االنجليزية واللغويات158
أسماء محمد حسين سليمان20090081161اللغة االنجليزية واللغويات159
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والء محمد سعيد سالمه20090081162اللغة االنجليزية واللغويات160
دنيا محمد ياسين عبده الخطيب20090081163اللغة االنجليزية واللغويات161
اناتوليا نجوى "محمد علي" موسى العجلوني20090081164اللغة االنجليزية واللغويات162
رعد رشاد يوسف الطبرى20090081165اللغة االنجليزية واللغويات163
حنين احمد منصور العودات20090081166اللغة االنجليزية واللغويات164
رھف بسام محمود الذيب20090081167اللغة االنجليزية واللغويات165
اعتدال علي عطوة السعود20090081168اللغة االنجليزية واللغويات166
منى منصور صالح الطعاني20090081169اللغة االنجليزية واللغويات167
شيرين محمد محمود عبيدات20090081170اللغة االنجليزية واللغويات168
عبد هللا محمد علي خويله20090081171اللغة االنجليزية واللغويات169
كريستين عصمت سيد عزب20090081172اللغة االنجليزية واللغويات170
راية صخر نعيم التل20090081173اللغة االنجليزية واللغويات171
سونيا نبيه احمد بني طه20090081175اللغة االنجليزية واللغويات172
وفاء ھايل عوض الزويمل20090081176اللغة االنجليزية واللغويات173
رغد كمال زكي الشرع20090081177اللغة االنجليزية واللغويات174
ديما حسام احمد معيوف20092081005اللغة االنجليزية واللغويات175
اميره محمد نوري  ملوحي20092081006اللغة االنجليزية واللغويات176
رؤى غسان علي العلي20092081007اللغة االنجليزية واللغويات177
يزن محمد احمد ماللحه20092081008اللغة االنجليزية واللغويات178
ايه صقر نعيم التل20092081009اللغة االنجليزية واللغويات179
ليندا حازم احمد عبيدات20092081011اللغة االنجليزية واللغويات180
ياسمين احمد رفاعي الروسان20092081012اللغة االنجليزية واللغويات181
ساجده احمد "محمدسعيد" العجلوني20092081013اللغة االنجليزية واللغويات182
حنين اياد عبدالحليم مريان20092081014اللغة االنجليزية واللغويات183
ميرال سامر سليم ريحاني20092081015اللغة االنجليزية واللغويات184
إياد زين الدين عز الدين مسوده20092081016اللغة االنجليزية واللغويات185
فرح كمال محمد بدوي20092081021اللغة االنجليزية واللغويات186
نادين عبد الرحمن يونس الدرباشي20092081022اللغة االنجليزية واللغويات187
فاطمة يوسف محمد العلعالي20092081027اللغة االنجليزية واللغويات188
عرين خالد بدري العريان20092081028اللغة االنجليزية واللغويات189
عال ابراھيم موسى ابو عاقوله20092081030اللغة االنجليزية واللغويات190
حال ابراھيم محمد منصور20092081031اللغة االنجليزية واللغويات191
يارا عبد الرحمن نجار 20092081033اللغة االنجليزية واللغويات192
سوزان نزار محمود الحتامله20092081035اللغة االنجليزية واللغويات193
عال حسن محمد راغب الشرع20092081036اللغة االنجليزية واللغويات194
لما احمد فالح العبد العال20092081039اللغة االنجليزية واللغويات195
احمد ھايل سالمه المسافر20092081040اللغة االنجليزية واللغويات196
ضياء الدين محمد خلف الوقفي20092081043اللغة االنجليزية واللغويات197
محمد عدنان يوسف الشياب20092081045اللغة االنجليزية واللغويات198
عبد الرحمن مروان عايد ابو كف20092081046اللغة االنجليزية واللغويات199
محمد عبد الرزاق محمد الشرع20092081049اللغة االنجليزية واللغويات200
سارة حسن يوسف 20092081051اللغة االنجليزية واللغويات201
رفاء احمد ابراھيم بطاينه20092081052اللغة االنجليزية واللغويات202
عمران سامي سليمان ابو جليل20092081053اللغة االنجليزية واللغويات203
براء رياض حسين الروسان20092081055اللغة االنجليزية واللغويات204
اسراء طراد برجس الزعبي20092081056اللغة االنجليزية واللغويات205
عامر محمد خير محمود صويلح20092081057اللغة االنجليزية واللغويات206
منار محمد عبد الرحمن الجھماني20092081062اللغة االنجليزية واللغويات207
فداء خالد سليمان الرفاعي20092081063اللغة االنجليزية واللغويات208
كريم نصر خليف التل20092081065اللغة االنجليزية واللغويات209
غفران عبدهللا عيسى ابو راشد20092081066اللغة االنجليزية واللغويات210
اسراء منير سميح الروسان20092081068اللغة االنجليزية واللغويات211
محمد خليل ابراھيم صبيح20092081069اللغة االنجليزية واللغويات212
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صھيب عاطف عبدهللا المومني20092081071اللغة االنجليزية واللغويات213
االء فوزي عبد الرحمن ابو الھيجاء20092081072اللغة االنجليزية واللغويات214
مرام محمد عبدالرحمن الجھماني20092081073اللغة االنجليزية واللغويات215
والء حبيب حمود العتيبي20092081074اللغة االنجليزية واللغويات216
االء محمود محمد عبد اللطيف20092081076اللغة االنجليزية واللغويات217
لين غسان احمد حجازي20092081077اللغة االنجليزية واللغويات218
حنين عبد الخالق صالح الشريده20092081078اللغة االنجليزية واللغويات219
االء خيري عزات ابو بكر20092081079اللغة االنجليزية واللغويات220
ھديل يوسف محمود عبدالرزاق20092081080اللغة االنجليزية واللغويات221
ايمان نايف موسى محافظه20092081082اللغة االنجليزية واللغويات222
دعاء فائق عدنان حجازات20092081083اللغة االنجليزية واللغويات223
احمد عاطف ماجد الفندي20092081085اللغة االنجليزية واللغويات224
ليلى سامح راجي حتامله20100081002اللغة االنجليزية واللغويات225
احمد خالد نجيب الروسان20100081003اللغة االنجليزية واللغويات226
رزان نزيه عبدهللا مرعي20100081004اللغة االنجليزية واللغويات227
غيداء باسم احمد القرعان20100081005اللغة االنجليزية واللغويات228
تھاني محمد ابراھيم السايس20100081006اللغة االنجليزية واللغويات229
ميس الريم حاكم سليم  الزعبي20100081007اللغة االنجليزية واللغويات230
دانيه ھاشم محمد الوديان20100081008اللغة االنجليزية واللغويات231
الھام احمد ابراھيم الذيابات20100081009اللغة االنجليزية واللغويات232
سناء منير عيد شتيوي20100081011اللغة االنجليزية واللغويات233
ھناء محمد احمد الدراس20100081012اللغة االنجليزية واللغويات234
وعد سليمان عبدهللا سعود20100081013اللغة االنجليزية واللغويات235
اسراء مازن يوسف قنانبه20100081014اللغة االنجليزية واللغويات236
منى احمد عبد ابوصھيون20100081015اللغة االنجليزية واللغويات237
عال زھير عطاهللا الحايك20100081016اللغة االنجليزية واللغويات238
ھيله عارف محمد حرافشه20100081017اللغة االنجليزية واللغويات239
علي يوسف علي الدبعي20100081019اللغة االنجليزية واللغويات240
ياسمين محمود شاكر عالونه20100081020اللغة االنجليزية واللغويات241
االء عاطف ساكت الطوافشه20100081021اللغة االنجليزية واللغويات242
شذى جمال نمر يوسف20100081022اللغة االنجليزية واللغويات243
سماح بشير ناجي الجزازي20100081023اللغة االنجليزية واللغويات244
رھام عبدالرحيم محمد الصالح20100081025اللغة االنجليزية واللغويات245
عرين احمد سعيد الرواشده20100081026اللغة االنجليزية واللغويات246
االء نايل زيدان القواسمه20100081028اللغة االنجليزية واللغويات247
نانسي محمد يونس قواريق20100081029اللغة االنجليزية واللغويات248
رنا علي محمد ابوحطب20100081031اللغة االنجليزية واللغويات249
ايه عبدالفتاح سالمه القطارنه20100081033اللغة االنجليزية واللغويات250
ايناس احمد يوسف الحموري20100081036اللغة االنجليزية واللغويات251
فؤاد سالم فنخور الزيود20100081037اللغة االنجليزية واللغويات252
مھا "محمدفؤاد" محمد الصمادي20100081038اللغة االنجليزية واللغويات253
اميره موفق عبدالرحمن ملكاوي20100081040اللغة االنجليزية واللغويات254
احمد بسام فواز كناني20100081042اللغة االنجليزية واللغويات255
وفاء ھاني تيسير العقيلي20100081043اللغة االنجليزية واللغويات256
سميره احمد موسى الزعبي20100081044اللغة االنجليزية واللغويات257
حنين محمد عيسى عبدالعزيز20100081046اللغة االنجليزية واللغويات258
اسراء جمال غازي العنكسورى20100081047اللغة االنجليزية واللغويات259
والء عبدالعزيز محمد حسين20100081048اللغة االنجليزية واللغويات260
اكرام حسن ابراھيم الغول20100081050اللغة االنجليزية واللغويات261
مرام اديب صالح الفقيه20100081051اللغة االنجليزية واللغويات262
نعمان ثابت علي الغرايبه20100081052اللغة االنجليزية واللغويات263
عمار محمد يونس الزيود20100081053اللغة االنجليزية واللغويات264
فاطمه سمير عارف عبدالھادي20100081056اللغة االنجليزية واللغويات265
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رغده شاھر صالح خلف20100081057اللغة االنجليزية واللغويات266
فرح محمد عبدهللا ابوعلبه20100081058اللغة االنجليزية واللغويات267
سحر محمد سمير عبدالفتاح  المحتسب20100081059اللغة االنجليزية واللغويات268
ھيا فؤاد صادق عساف20100081060اللغة االنجليزية واللغويات269
بتول ابراھيم علي جبر20100081061اللغة االنجليزية واللغويات270
مروه حسن عبدالمحسن خروشه20100081064اللغة االنجليزية واللغويات271
والء جازي فالح النصار20100081066اللغة االنجليزية واللغويات272
ياسمين عز الدين احمد اباظه20100081068اللغة االنجليزية واللغويات273
فرات ميالد عيد الحداد20100081069اللغة االنجليزية واللغويات274
زياد مفلح عوده السرحان20100081072اللغة االنجليزية واللغويات275
ميساء عصام علي صفوري20100081073اللغة االنجليزية واللغويات276
صفاء محمود عرسان ابوالھيجاء20100081074اللغة االنجليزية واللغويات277
مالك محمد عبدهللا الدالبيح20100081076اللغة االنجليزية واللغويات278
زكريا جمال صالح السماره20100081078اللغة االنجليزية واللغويات279
نور خالد عبد القادر البشابشه20100081079اللغة االنجليزية واللغويات280
نيفين محمد زكي رباح20100081081اللغة االنجليزية واللغويات281
ھبه علي محمد يوسف20100081082اللغة االنجليزية واللغويات282
ضحى سالم نزال الحراحشه20100081083اللغة االنجليزية واللغويات283
جميله نضال كريم الرشدان20100081086اللغة االنجليزية واللغويات284
رھام علي سالم حداد20100081088اللغة االنجليزية واللغويات285
محمد راسم عبد الفتاح المالح20100081089اللغة االنجليزية واللغويات286
ھال منير علي بطاينه20100081091اللغة االنجليزية واللغويات287
مرام محمد احمد السالل20100081093اللغة االنجليزية واللغويات288
احمد يوسف حمدان الغرايبه20100081094اللغة االنجليزية واللغويات289
ھناء احمد عبد بني ياسين20100081095اللغة االنجليزية واللغويات290
لما مشھور علي بني عيسى20100081096اللغة االنجليزية واللغويات291
عاصم محمد احمد الحمد20100081097اللغة االنجليزية واللغويات292
تقوى محمد مصطفى اسماعيل20100081098اللغة االنجليزية واللغويات293
ريما طارق محمود الخصاونه20100081099اللغة االنجليزية واللغويات294
صبا محمد يوسف عبنده20100081100اللغة االنجليزية واللغويات295
شروق عبدالفتاح محمد الصاحب20100081101اللغة االنجليزية واللغويات296
فداء خالد محمود  محمد الشايب20100081102اللغة االنجليزية واللغويات297
رنا رفيق توفيق حسين20100081103اللغة االنجليزية واللغويات298
االء عبد الرؤوف مثقال ارشيدات20100081104اللغة االنجليزية واللغويات299
لينا مصدق محمد طوالبه20100081105اللغة االنجليزية واللغويات300
لينا رمزي يوسف كبوشي20100081107اللغة االنجليزية واللغويات301
سلسبيل محمد احمد شتات20100081108اللغة االنجليزية واللغويات302
ريما مازن علي حجازى20100081110اللغة االنجليزية واللغويات303
تماضر بالل محمد الخزعلي20100081111اللغة االنجليزية واللغويات304
سميره محمد محمود حماد20100081112اللغة االنجليزية واللغويات305
حنين توفيق سليمان شاھين20100081113اللغة االنجليزية واللغويات306
كفى عطاهللا حسن االسعد20100081114اللغة االنجليزية واللغويات307
اسيل احمد حسين الكايد20100081115اللغة االنجليزية واللغويات308
االء زھير كامل يوسف20100081117اللغة االنجليزية واللغويات309
رشا حسان عبدهللا المجذوب20100081118اللغة االنجليزية واللغويات310
روان بشير ھاني الشرمان20100081119اللغة االنجليزية واللغويات311
نيفين عبدالكريم محمد علي20100081120اللغة االنجليزية واللغويات312
رھام عبد الكريم بديوي االيوب20100081121اللغة االنجليزية واللغويات313
بندري عمر عبدهللا عثامنه20100081122اللغة االنجليزية واللغويات314
والء علي فرج المومني20100081123اللغة االنجليزية واللغويات315
االء ھشام نجم قبيعه20100081124اللغة االنجليزية واللغويات316
دانه مصطفى عبد هللا الحلو20100081125اللغة االنجليزية واللغويات317
بيان علي سالمه محاسنه20100081126اللغة االنجليزية واللغويات318
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رسال محمد محمد الطيطي20102081001اللغة االنجليزية واللغويات319
سوسن محمد خليل خزاعله20102081002اللغة االنجليزية واللغويات320
رنيم محمود فھد  باكير20102081003اللغة االنجليزية واللغويات321
نصير عاطف صالح حجازي20102081004اللغة االنجليزية واللغويات322
انيت حسن نمر  حجاب20102081005اللغة االنجليزية واللغويات323
اسيل يحيى مصطفى االحمد20102081006اللغة االنجليزية واللغويات324
دانيه رائد جميل الصمادي20102081008اللغة االنجليزية واللغويات325
ياسمين سليمان عبدالسالم زكارنه20102081009اللغة االنجليزية واللغويات326
عرين زياد سعيد جبرين20102081010اللغة االنجليزية واللغويات327
راية شاكر ضامن ايوب20102081011اللغة االنجليزية واللغويات328
نورا محمد يحيى صالح شختور20102081012اللغة االنجليزية واللغويات329
شذى صالح الدين سليمان الرشدان20102081014اللغة االنجليزية واللغويات330
رغد ياسر محمد جنزير20102081015اللغة االنجليزية واللغويات331
حلى نصر مرشد ابو عابد20102081016اللغة االنجليزية واللغويات332
روان محمد موسى حجازي20102081017اللغة االنجليزية واللغويات333
ميمي عصمت توفيق عويس20102081018اللغة االنجليزية واللغويات334
علي محمد صالح مقدادى20102081019اللغة االنجليزية واللغويات335
وعد عبدالكريم محمد النادر20102081020اللغة االنجليزية واللغويات336
لينا خالد علي النادر20102081021اللغة االنجليزية واللغويات337
معاذ محمد ابراھيم الرفاعي20102081022اللغة االنجليزية واللغويات338
اسراء كمال محمد رزق20102081023اللغة االنجليزية واللغويات339
بيان بدري محمد الربيع20102081024اللغة االنجليزية واللغويات340
فرح زايد حسين الغرايبه20102081026اللغة االنجليزية واللغويات341
سالم رائد يوسف عويسات20102081030اللغة االنجليزية واللغويات342
ياسمينه فايز محمد الناصر20102081031اللغة االنجليزية واللغويات343
عاليه ايمن عبدالغني قاسم20102081032اللغة االنجليزية واللغويات344
فلك عز الدين سعدي الحلبوني20102081033اللغة االنجليزية واللغويات345
ليث محمد سليمان ابو زايده20102081034اللغة االنجليزية واللغويات346
ديما حسين شكري صباح20102081035اللغة االنجليزية واللغويات347
لين رياض  الريس20102081036اللغة االنجليزية واللغويات348
روان ابراھيم عبدالرحمن الكراسنة20102081038اللغة االنجليزية واللغويات349
ميشيل رائف غازي حوراني20102081039اللغة االنجليزية واللغويات350
مايا محي الدين سعدي الحلبوني20102081040اللغة االنجليزية واللغويات351
مجد ايمن داود عباسي20102081041اللغة االنجليزية واللغويات352
زين عبد اللطيف احمد عبد الرحيم20102081043اللغة االنجليزية واللغويات353
مرام عماد عبد الكريم المومني20102081044اللغة االنجليزية واللغويات354
احمد عبد االله احمد الخزعلي20102081045اللغة االنجليزية واللغويات355
مرام عزت حسن محيسن20102081046اللغة االنجليزية واللغويات356
ھديل بشير احمد افتيح شلبايه20102081047اللغة االنجليزية واللغويات357
سارة مازن كامل الحسن20102081049اللغة االنجليزية واللغويات358
علي محمد فضيل خزاعلة20102081052اللغة االنجليزية واللغويات359
اريج حمزه خلف العناقره20102081054اللغة االنجليزية واللغويات360
دنيا سيف الدين علي شاكر   محمود غاوي20102081055اللغة االنجليزية واللغويات361
رند اسامة شفيق زوايده20102081056اللغة االنجليزية واللغويات362
دعاء احمد خالد نزال20102081057اللغة االنجليزية واللغويات363
ساجده فيصل ضيف هللا مقدادي20102081058اللغة االنجليزية واللغويات364
ميساء علي محمد سماره20102081059اللغة االنجليزية واللغويات365
ليلى خالد يونس 20102081060اللغة االنجليزية واللغويات366
عيسى قاسم محمد الزعبي20102081061اللغة االنجليزية واللغويات367
مأمون قاسم محمد قواسمه20102081062اللغة االنجليزية واللغويات368
عامر جمال احمد القضاه20102081063اللغة االنجليزية واللغويات369
ھاله السيد سالم سالم20102081064اللغة االنجليزية واللغويات370
جمانه عدنان عليان ابو شقير20102081065اللغة االنجليزية واللغويات371
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عاليه احمد سعيد الفحيلي20102081066اللغة االنجليزية واللغويات372
رانيا خليل محمود النادي20102081067اللغة االنجليزية واللغويات373
سرى عباس محمد الخصاونه20102081068اللغة االنجليزية واللغويات374
زين موفق فالح المومني20102081069اللغة االنجليزية واللغويات375
عريب علي محمود جرادات20110081001اللغة االنجليزية واللغويات376
عال عثمان محمد ا بوفرحه20110081002اللغة االنجليزية واللغويات377
جنى نضال محمود جرار20110081003اللغة االنجليزية واللغويات378
منار جھاد محمد الذيابات20110081004اللغة االنجليزية واللغويات379
منى صالح محمود الخطيب20110081006اللغة االنجليزية واللغويات380
اسيل عماد كامل الطعاني20110081007اللغة االنجليزية واللغويات381
احمد سامي عبدالغني ناجي20110081008اللغة االنجليزية واللغويات382
ابتسام فتحي جبر الشوابكه20110081009اللغة االنجليزية واللغويات383
اسالم منير احمد ابوحمد20110081010اللغة االنجليزية واللغويات384
روال جميل صايل ابوحليمه20110081011اللغة االنجليزية واللغويات385
فرح محمود محمد الخزعلي20110081012اللغة االنجليزية واللغويات386
سناء ظاھر محمد الشيخ20110081013اللغة االنجليزية واللغويات387
عدي بسام عبدالقادر الزعيرات20110081014اللغة االنجليزية واللغويات388
حنان مصطفى محمد اجباره20110081016اللغة االنجليزية واللغويات389
المعتصم با عماد الدين جميل النوباني20110081017اللغة االنجليزية واللغويات390
سناء محمود عبدالمحسن أبوقديس20110081018اللغة االنجليزية واللغويات391
مي عبدهللا احمد حامد20110081019اللغة االنجليزية واللغويات392
عندليب سمير سليمان عمارى20110081020اللغة االنجليزية واللغويات393
يمان ھشام فايز ابازيد20110081021اللغة االنجليزية واللغويات394
ھديل فوزي عويد حموري20110081022اللغة االنجليزية واللغويات395
ايناس ناجي عارف حماد20110081023اللغة االنجليزية واللغويات396
رؤيا محمد احمد العودات20110081026اللغة االنجليزية واللغويات397
بلقيس ثائر طراد القاضي20110081027اللغة االنجليزية واللغويات398
شروق محمد فرحان المومني20110081029اللغة االنجليزية واللغويات399
شيماء باسم ناجي المرعي20110081030اللغة االنجليزية واللغويات400
دينا يوسف محمد ياسين20110081031اللغة االنجليزية واللغويات401
بتول مروان محمود طالل20110081032اللغة االنجليزية واللغويات402
امل علي محمد العمرات20110081033اللغة االنجليزية واللغويات403
ھبه اوس حرب محسن20110081034اللغة االنجليزية واللغويات404
بتول فايز حنا عبدهللا20110081035اللغة االنجليزية واللغويات405
اسراء احمد عبدهللا الدرابسة20110081036اللغة االنجليزية واللغويات406
ريما سمير فايق مسعود صباح20110081037اللغة االنجليزية واللغويات407
فرح ناصر محمد ابوالسمن20110081038اللغة االنجليزية واللغويات408
رؤى احمد عبد الشيخ ابراھيم20110081039اللغة االنجليزية واللغويات409
ھيا وليد محمد اسماعيل20110081040اللغة االنجليزية واللغويات410
حنين عبدهللا قاسم الزريقات20110081041اللغة االنجليزية واللغويات411
سوسن منير عيد شتيوي20110081042اللغة االنجليزية واللغويات412
سھى ابراھيم عبداللطيف جبريل20110081043اللغة االنجليزية واللغويات413
زينه محمد نايف عساف20110081044اللغة االنجليزية واللغويات414
بلقيس سليمان سالم الشرعه20110081045اللغة االنجليزية واللغويات415
رغد محمود حمود خويله20110081046اللغة االنجليزية واللغويات416
منار عبدهللا عيسى أبوراشد20110081047اللغة االنجليزية واللغويات417
سناء احمد فارس الخطيب20110081048اللغة االنجليزية واللغويات418
ابتھال يوسف موسى السويطي20110081049اللغة االنجليزية واللغويات419
عروب ايمن احمد القرعان20110081050اللغة االنجليزية واللغويات420
سارة عبدهللا فاضل الفاضل20110081051اللغة االنجليزية واللغويات421
زينب مروان علي السعدي20110081053اللغة االنجليزية واللغويات422
دعاء كارم حسن الغرايبه20110081054اللغة االنجليزية واللغويات423
رنا ضيف هللا عبده دباجه20110081056اللغة االنجليزية واللغويات424
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ثراء احمد محمد العمري20110081057اللغة االنجليزية واللغويات425
عفاف احمد مصلح الزبون20110081058اللغة االنجليزية واللغويات426
بيان ابراھيم محمد الصالح20110081059اللغة االنجليزية واللغويات427
محمد عواد عبدالرحمن القطيشات20110081061اللغة االنجليزية واللغويات428
تسبيح محمد حسين ابوشھاب20110081062اللغة االنجليزية واللغويات429
سھيله وائل محمود حمدان20110081063اللغة االنجليزية واللغويات430
نور موفق ضيف هللا البطاينه20110081064اللغة االنجليزية واللغويات431
النا سليمان سعيد بواعنه20110081066اللغة االنجليزية واللغويات432
ايمان حامد محيسن الزيود20110081067اللغة االنجليزية واللغويات433
نور خالد عبدالمھدى المحتسب20110081068اللغة االنجليزية واللغويات434
دانة محمد عوض رمضان20110081070اللغة االنجليزية واللغويات435
روان غسان فالح الحواري20110081071اللغة االنجليزية واللغويات436
رغد يحيى مصطفى االحمد20110081072اللغة االنجليزية واللغويات437
ليلى محمد اديب مناع20110081074اللغة االنجليزية واللغويات438
تقوى علي يونس طعاني20110081075اللغة االنجليزية واللغويات439
مرح سمير سليمان سواقد20110081076اللغة االنجليزية واللغويات440
ليلى حسين حمود خويله20110081077اللغة االنجليزية واللغويات441
بلقيس ماھر اسحق زيدان20110081078اللغة االنجليزية واللغويات442
شيماء عصام عبدالھادي الھنداوي20110081079اللغة االنجليزية واللغويات443
راوية علي فالح الذيابات20110081080اللغة االنجليزية واللغويات444
سوار محمد احمد كنعان20110081081اللغة االنجليزية واللغويات445
شرين بسام فؤاد حناوي20110081082اللغة االنجليزية واللغويات446
يسرا احمد محمود سلمان20110081084اللغة االنجليزية واللغويات447
وفاء عبدالرحمن قسيم الزعبي20110081085اللغة االنجليزية واللغويات448
ساجده عبدالرحمن يعقوب الخطيب20110081086اللغة االنجليزية واللغويات449
سھر محمد كامل سالمه20110081087اللغة االنجليزية واللغويات450
انس وائل نجيب التل20110081088اللغة االنجليزية واللغويات451
سماح محمد عبدالرحمن زعارير20110081089اللغة االنجليزية واللغويات452
اسراء عوض احمد الطويق20110081090اللغة االنجليزية واللغويات453
االء عايد خلف السرحان20110081091اللغة االنجليزية واللغويات454
اسراء نبيه سعيد عتوم20110081092اللغة االنجليزية واللغويات455
حنين رزق محمود قاسم20110081093اللغة االنجليزية واللغويات456
سلسبيل محمد حسن فريحات20110081094اللغة االنجليزية واللغويات457
ھناء امين عبداللطيف العلي20110081095اللغة االنجليزية واللغويات458
ايناس محمد شحاده خطاب20110081096اللغة االنجليزية واللغويات459
فرح محمد كمال جبر20110081098اللغة االنجليزية واللغويات460
آالء نضال عبدهللا الشرع20110081099اللغة االنجليزية واللغويات461
ساره عيد سالم الخرشان20110081101اللغة االنجليزية واللغويات462
عبير محمد ابراھيم الجازي20110081102اللغة االنجليزية واللغويات463
ساجدة محمد عبدهللا الجوارنه20110081103اللغة االنجليزية واللغويات464
زين محمد حموده اخويلة20110081104اللغة االنجليزية واللغويات465
نور الدين خالد مفلح عبدالرزاق20110081105اللغة االنجليزية واللغويات466
طيف حسين قاسم عبيدات20110081106اللغة االنجليزية واللغويات467
ندى حسن احمد صوصين20110081107اللغة االنجليزية واللغويات468
ايمان رأفت شكري مصطفى20110081108اللغة االنجليزية واللغويات469
ابتھال حسن عطيش ابوحسون20110081109اللغة االنجليزية واللغويات470
اكرام فيصل محمد كنعان20110081110اللغة االنجليزية واللغويات471
روان رائد توفيق البيروتي20110081111اللغة االنجليزية واللغويات472
حال حاتم عطية بني ھاني20110081112اللغة االنجليزية واللغويات473
بتول ابراھيم عويد الشقران20110081114اللغة االنجليزية واللغويات474
بھاءالدين علي احمد بحيص20110081115اللغة االنجليزية واللغويات475
منى محمد احمد العموش20110081116اللغة االنجليزية واللغويات476
حنين عيسى خالد النادي20110081117اللغة االنجليزية واللغويات477
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فداء محمد حريثان العاصم20110081118اللغة االنجليزية واللغويات478
سوسن زياد ياسر ابراھيم20110081119اللغة االنجليزية واللغويات479
محمد مھدي احمد محمد القرعان20110081120اللغة االنجليزية واللغويات480
ايمان وليد خلف الخزاعله20110081121اللغة االنجليزية واللغويات481
اسراء نبيل محمود شاكر20110081122اللغة االنجليزية واللغويات482
دعاء تيسير سليم الزعبي20110081123اللغة االنجليزية واللغويات483
رغد مازن حامد المومني20110081124اللغة االنجليزية واللغويات484
رنا عدنان محمد مياس20110081125اللغة االنجليزية واللغويات485
رزان خالد عبده ذيابات20110081126اللغة االنجليزية واللغويات486
ھيا محمد ھشام الزغل20110081127اللغة االنجليزية واللغويات487
ريما زھير سامح بطاينه20110081128اللغة االنجليزية واللغويات488
صفاء عبدالقادر علي البركات20110081129اللغة االنجليزية واللغويات489
تمارا احمد حسن مصطفى20110081130اللغة االنجليزية واللغويات490
ھبة زھير سامي عمرو20110081131اللغة االنجليزية واللغويات491
ايمان وائل محمد كيوان20110081132اللغة االنجليزية واللغويات492
مروة اسليمان حسن النوباني20110081133اللغة االنجليزية واللغويات493
جنى وليد محمود المومني20110081134اللغة االنجليزية واللغويات494
عرين خالد مفلح القضاة20110081136اللغة االنجليزية واللغويات495
حسام محمود عبدالقادر مقدادي20110081137اللغة االنجليزية واللغويات496
اسراء حسين ضيف هللا الزعبي20110081138اللغة االنجليزية واللغويات497
امال علي مصطفى مقداد20110081140اللغة االنجليزية واللغويات498
ھيا خالد عبدهللا سلمان20110081141اللغة االنجليزية واللغويات499
ياسمين عبدالحكيم محمود عكور20110081142اللغة االنجليزية واللغويات500
شروق محمود علي طواھا20110081143اللغة االنجليزية واللغويات501
صابرين محمد محمود أبوالھيجاء20110081144اللغة االنجليزية واللغويات502
بثينه محمد احمد الضامن20110081145اللغة االنجليزية واللغويات503
عصام اشرف عصام حجازي20110081146اللغة االنجليزية واللغويات504
جمان خالد محمود القاعود20110081147اللغة االنجليزية واللغويات505
حنين اسماعيل موسى عالم20110081148اللغة االنجليزية واللغويات506
ميس مازن احمد اسعد20110081149اللغة االنجليزية واللغويات507
ھيثم عبدالسالم صالح اليوسف20110081150اللغة االنجليزية واللغويات508
شمس االصيل طارق مصطفى البعول20110081151اللغة االنجليزية واللغويات509
اسراء عمر صالح حردان20112081001اللغة االنجليزية واللغويات510
ساره محمود سالم ابو جارور20112081002اللغة االنجليزية واللغويات511
ھديل عبدهللا محمد  علي عوض20112081003اللغة االنجليزية واللغويات512
ساره جابر عبد الرحيم عموري20112081004اللغة االنجليزية واللغويات513
لينا خيري عزات أبو بكر20112081005اللغة االنجليزية واللغويات514
اسراء ابراھيم محي الدين ابوعماره20112081006اللغة االنجليزية واللغويات515
نردين باسم  ابو فول20112081007اللغة االنجليزية واللغويات516
ملك كاسب حامد العزام20112081008اللغة االنجليزية واللغويات517
رانيا عزام عزالدين البكري20112081009اللغة االنجليزية واللغويات518
ايه مخلد حسن العالونه20112081011اللغة االنجليزية واللغويات519
سالم سالم علي طويق20112081012اللغة االنجليزية واللغويات520
نداء بسام جميل سماره20112081013اللغة االنجليزية واللغويات521
نور بسيم منصور ريحاني20112081014اللغة االنجليزية واللغويات522
صافي محمد وليد ابراھيم ابو اليقين20112081016اللغة االنجليزية واللغويات523
بنان محمد حسين العمرى20112081017اللغة االنجليزية واللغويات524
مالك توفيق محمود حصري20112081018اللغة االنجليزية واللغويات525
سارة فيصل علي الزعبي20112081019اللغة االنجليزية واللغويات526
سندس خالد عارف الذيابات20112081020اللغة االنجليزية واللغويات527
محمد اشرف مشھور الروسان20112081021اللغة االنجليزية واللغويات528
سارة محمد عبد الرزاق الخطيب20112081022اللغة االنجليزية واللغويات529
مريم كمال صالح عبيدات20112081024اللغة االنجليزية واللغويات530
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ساھير محمود عبدهللا الخموس20112081025اللغة االنجليزية واللغويات531
ايلينا مجدي رزق هللا سھاونه20112081026اللغة االنجليزية واللغويات532
نتالي ايمن ابراھيم خليفات20112081029اللغة االنجليزية واللغويات533
زينب علي ضيف هللا التل20112081030اللغة االنجليزية واللغويات534
امل طلعت احمد النعيمي20112081031اللغة االنجليزية واللغويات535
علي متعب ناصر بني عيسى20112081033اللغة االنجليزية واللغويات536
حسن محمد جمال رائف نجم20112081037اللغة االنجليزية واللغويات537
اصاله عبد الھادي عبد هللا الشياب20112081038اللغة االنجليزية واللغويات538
يزن جھاد صالح الخطيب20112081039اللغة االنجليزية واللغويات539
لبنى احمد عبدهللا ھياجنه20112081040اللغة االنجليزية واللغويات540
حسن حسني احمد ابو عنقور20112081042اللغة االنجليزية واللغويات541
ليديا مجدي بنيامين جرس20112081043اللغة االنجليزية واللغويات542
محمد محمود فھد باكير20112081044اللغة االنجليزية واللغويات543
تمارا بسام عبد الرحمن درابسه20112081045اللغة االنجليزية واللغويات544
شھد احمد عوض عبد العال20112081046اللغة االنجليزية واللغويات545
علي  محمد علي الصمادى20112081047اللغة االنجليزية واللغويات546
مصطفى عبدالھادي محمد الضابط20112081049اللغة االنجليزية واللغويات547
مريم فؤاد عبد هللا غرايبه20112081051اللغة االنجليزية واللغويات548
آالء خالد عبدالكريم الشقران20112081052اللغة االنجليزية واللغويات549
فداء محمد احمد غزالن20112081053اللغة االنجليزية واللغويات550
كامل صالح محمد شخاتره20112081054اللغة االنجليزية واللغويات551
غيث سماره محمود سماره20112081055اللغة االنجليزية واللغويات552
أنس ابراھيم محمد صيام20112081057اللغة االنجليزية واللغويات553
براءه عمر رضا علوه20112081058اللغة االنجليزية واللغويات554
مجد عصام عليان الغرايبه20112081059اللغة االنجليزية واللغويات555
رندا سليمان عوض عماري20112081062اللغة االنجليزية واللغويات556
محمود محمد محمود عباسي20112081063اللغة االنجليزية واللغويات557
فرح محمد عبدالعزيز السعاده20112081064اللغة االنجليزية واللغويات558
دانا انيس ابراھيم ابو الطيب20112081067اللغة االنجليزية واللغويات559
لبانه راجي رزق هللا قيقيه20112081069اللغة االنجليزية واللغويات560
نائله متعب خلف ابوعليقه20112081070اللغة االنجليزية واللغويات561
وعد حسن محمود تيم20112081072اللغة االنجليزية واللغويات562
النا عبدالجليل ابراھيم المقدادي20112081073اللغة االنجليزية واللغويات563
رابعة عيسى محمد الخزعلي20112081074اللغة االنجليزية واللغويات564
عامر محمد احمد القرعان20112081076اللغة االنجليزية واللغويات565
عزالعرب احمد خليل الشمالي20112081077اللغة االنجليزية واللغويات566
احمد محمد علي احمد الطرزي20112081078اللغة االنجليزية واللغويات567
اماني اسماعيل محمد الخطيب20112081079اللغة االنجليزية واللغويات568
عالء الدين يوسف موسى القرعان20112081080اللغة االنجليزية واللغويات569
ھديل عبدالرحمن عبدهللا ابو حرب20112081081اللغة االنجليزية واللغويات570
عائشة مروان عارف فالح20112081082اللغة االنجليزية واللغويات571
شھد محمد محمود الشرمان20112081083اللغة االنجليزية واللغويات572
محمود بدر محمود القرم20112081084اللغة االنجليزية واللغويات573
موسى محمد خير موسى السماره20112081085اللغة االنجليزية واللغويات574
احمد بشار فتحي حسن20112081086اللغة االنجليزية واللغويات575
ابراھيم فرنسيس شحاده بالش20112081087اللغة االنجليزية واللغويات576
ملك علي قاسم عبد الجليل20112081088اللغة االنجليزية واللغويات577
بركه فوزات طايل الضمور     20120081001اللغة االنجليزية واللغويات578
افراح ركان عرسان الدقامسه    20120081002اللغة االنجليزية واللغويات579
سماح محمود حسين الشوابكه    20120081003اللغة االنجليزية واللغويات580
ايناس حسين محمد عكور     20120081004اللغة االنجليزية واللغويات581
نور ھاني علي الشيخ حسن20120081005اللغة االنجليزية واللغويات582
مرح عمر محمد االيوب20120081006اللغة االنجليزية واللغويات583
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ساره رشاد يوسف الطبرى20120081007اللغة االنجليزية واللغويات584
رغدة محمد محمود السباح20120081008اللغة االنجليزية واللغويات585
بابل عوض عبدهللا دواقره20120081009اللغة االنجليزية واللغويات586
غيداء يحيى احمد الزعبي     20120081010اللغة االنجليزية واللغويات587
الرا عماد سالم معايعه     20120081011اللغة االنجليزية واللغويات588
نور محمد حسام الدين محمد شيخ اكريم  20120081012اللغة االنجليزية واللغويات589
ايسر عمر مرزى الدويرى     20120081013اللغة االنجليزية واللغويات590
ھدى خالد صبحي محمود      20120081014اللغة االنجليزية واللغويات591
ھديل غسان خالد عقيل      20120081015اللغة االنجليزية واللغويات592
ھال عادل علي بواعنه20120081016اللغة االنجليزية واللغويات593
منى وليد محمد مكاحله     20120081017اللغة االنجليزية واللغويات594
دانية فالح ابراھيم السميرات    20120081018اللغة االنجليزية واللغويات595
ميس خالد محمد حسان      20120081019اللغة االنجليزية واللغويات596
روان حسين مصطفى حجير     20120081020اللغة االنجليزية واللغويات597
لين نزيه احمد عوض20120081021اللغة االنجليزية واللغويات598
طارق ابراھيم محمد سماره20120081023اللغة االنجليزية واللغويات599
ميساء عاطف ضيف هللا الھيالت    20120081024اللغة االنجليزية واللغويات600
اسراء عيد خلف ابوجوھر     20120081025اللغة االنجليزية واللغويات601
اسامه احمد مجلي محاميد     20120081026اللغة االنجليزية واللغويات602
ھديل اديب حسن شناق      20120081027اللغة االنجليزية واللغويات603
ثراء ھجرس شوكت يعقوب     20120081028اللغة االنجليزية واللغويات604
رغد محمد سامي أبوعيد     20120081029اللغة االنجليزية واللغويات605
زھور محمد سليمان بني ياسين    20120081030اللغة االنجليزية واللغويات606
تسنيم نبيل احمد عبدالقادر    20120081031اللغة االنجليزية واللغويات607
الھام فايز ابراھيم أبوجابر    20120081032اللغة االنجليزية واللغويات608
سندس امجد محمد الرفاعي     20120081033اللغة االنجليزية واللغويات609
االء محمد رضوان زيدان     20120081034اللغة االنجليزية واللغويات610
اسراء عاھد موسى أبوقدوم    20120081035اللغة االنجليزية واللغويات611
امل فضل صالح حسين      20120081036اللغة االنجليزية واللغويات612
دانيه محمد محمود فسفوس     20120081037اللغة االنجليزية واللغويات613
آيه وائل فھمي البيطار20120081038اللغة االنجليزية واللغويات614
ميرفت صالح عطاهللا الزبون    20120081039اللغة االنجليزية واللغويات615
ھبه بركات محمد عبيدات     20120081040اللغة االنجليزية واللغويات616
حنين محمد نواش المومني     20120081041اللغة االنجليزية واللغويات617
ايمان مؤيد عوده لطفي قبيالوي   20120081042اللغة االنجليزية واللغويات618
ھال نبيل احمد عبيدات     20120081043اللغة االنجليزية واللغويات619
االء محمد عارف الروسان     20120081044اللغة االنجليزية واللغويات620
بيان خالد محمد الشبول     20120081045اللغة االنجليزية واللغويات621
رنده صالح سعيد درويش     20120081046اللغة االنجليزية واللغويات622
بتول سعيد سامي الحالق20120081047اللغة االنجليزية واللغويات623
ايه شاكر محمود خويله     20120081048اللغة االنجليزية واللغويات624
لوزان تحسين عبدالرحمن بنات    20120081049اللغة االنجليزية واللغويات625
ايباء نايف سعيد الحسين     20120081050اللغة االنجليزية واللغويات626
كوثر ابراھيم احمد السماره    20120081051اللغة االنجليزية واللغويات627
نزار سليم فھيم أبوالشعر    20120081052اللغة االنجليزية واللغويات628
اسيل فادي محمد العابد     20120081053اللغة االنجليزية واللغويات629
ھديل حسين عبدهللا الذيابات    20120081054اللغة االنجليزية واللغويات630
نھال حربي محمود ذيابات20120081055اللغة االنجليزية واللغويات631
شذى احمد قاسم خزاعله     20120081056اللغة االنجليزية واللغويات632
جنى مازن رزق حتامله20120081057اللغة االنجليزية واللغويات633
اروى عاطف احمد مصاروه     20120081058اللغة االنجليزية واللغويات634
زين جودت خليل عزام      20120081059اللغة االنجليزية واللغويات635
مالك ناصر سعد القربي     20120081060اللغة االنجليزية واللغويات636
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ريمان احمد محمد االيوب     20120081061اللغة االنجليزية واللغويات637
غيداء عمر فرحان السريحين    20120081062اللغة االنجليزية واللغويات638
شفاء نبيل غالب الطعاني     20120081063اللغة االنجليزية واللغويات639
حنين علي احمد الدرادره20120081065اللغة االنجليزية واللغويات640
جمانه ثروت ممدوح غرايبه     20120081066اللغة االنجليزية واللغويات641
حال فراس سميح الخب      20120081067اللغة االنجليزية واللغويات642
وليد غسان محمد محمود     20120081068اللغة االنجليزية واللغويات643
عال محمود محمد سعيفان20120081069اللغة االنجليزية واللغويات644
نور محمود نايف الشرع     20120081070اللغة االنجليزية واللغويات645
رايه منصور محمد عتوم     20120081071اللغة االنجليزية واللغويات646
لمى احمد سالمه العكش     20120081072اللغة االنجليزية واللغويات647
رزان ناھض فالح أبوحسان     20120081075اللغة االنجليزية واللغويات648
مؤيد حسني محمود زحراوي     20120081077اللغة االنجليزية واللغويات649
روان فؤاد تركي حداد      20120081078اللغة االنجليزية واللغويات650
مارينيه جيراير ميناس مصرليان   20120081079اللغة االنجليزية واللغويات651
االء عايد احمد الدرابسه     20120081080اللغة االنجليزية واللغويات652
رھف ابراھيم احمد نصير     20120081081اللغة االنجليزية واللغويات653
روان ربحي نظمي داود      20120081082اللغة االنجليزية واللغويات654
نيفين نجيب حنا النمري     20120081083اللغة االنجليزية واللغويات655
باسمه خالد عبدهللا حسين    20120081084اللغة االنجليزية واللغويات656
مارينا عاطف نجيب النمرى     20120081085اللغة االنجليزية واللغويات657
وفاء محمد صالح قناه      20120081086اللغة االنجليزية واللغويات658
بيلندا بسام صالح القضماني الداغستاني 20120081087اللغة االنجليزية واللغويات659
حال احمد مفلح العزايزه     20120081088اللغة االنجليزية واللغويات660
سميه احمد محمد الحسين     20120081089اللغة االنجليزية واللغويات661
رايه فريد محمود الشرع     20120081090اللغة االنجليزية واللغويات662
ساره سامي عقله أبوسالم20120081091اللغة االنجليزية واللغويات663
مالك ناصر محمد العبدالعزيز    20120081092اللغة االنجليزية واللغويات664
ديمة علي مصطفى الخطيب     20120081093اللغة االنجليزية واللغويات665
حنين غالب محمود قبالوى     20120081094اللغة االنجليزية واللغويات666
اروى ماجد احمد العمري     20120081095اللغة االنجليزية واللغويات667
مرام مأمون فرحان سنجالوي    20120081097اللغة االنجليزية واللغويات668
فرح كمال زكي الشرع      20120081098اللغة االنجليزية واللغويات669
دانيه عبدهللا سليمان رمضان    20120081099اللغة االنجليزية واللغويات670
نسرين محمد مفلح رواشده     20120081100اللغة االنجليزية واللغويات671
دانا محمد عدنان حجازات20120081102اللغة االنجليزية واللغويات672
نداء ھشام ابراھيم خشاشنه    20120081103اللغة االنجليزية واللغويات673
رؤيا عبدالقادر محمد جابر    20120081104اللغة االنجليزية واللغويات674
مارينا عبدالناصر خالد الحسباني   20120081105اللغة االنجليزية واللغويات675
حنان عمر صالح حردان      20120081106اللغة االنجليزية واللغويات676
لينا عثمان حسن حساين     20120081107اللغة االنجليزية واللغويات677
سامر بسام محمد وھدان     20120081109اللغة االنجليزية واللغويات678
سميرة عزيز محمود اسماعيل    20120081110اللغة االنجليزية واللغويات679
اسالم سالم عمر العلج     20120081111اللغة االنجليزية واللغويات680
مريم عماد ابراھيم سعيد جربوع     20120081112اللغة االنجليزية واللغويات681
عمر حسين عمر العزام      20120081113اللغة االنجليزية واللغويات682
سلسبيل محمد حموده سلھب20120081115اللغة االنجليزية واللغويات683
معتز محمود صالح ملكاوي     20120081116اللغة االنجليزية واللغويات684
ھبه راسم محمد الحاج أبولبده20120081119اللغة االنجليزية واللغويات685
سمر علي ضيفا التل20120081120اللغة االنجليزية واللغويات686
احمد محمود عبدهللا غريز20120081121اللغة االنجليزية واللغويات687
لبنى برھان احمد بدوي20120081122اللغة االنجليزية واللغويات688
ايلين رياض عبدالوھاب أبوعاصي20120081123اللغة االنجليزية واللغويات689
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احمد محمد ابراھيم الملكاوي20120081125اللغة االنجليزية واللغويات690
رنيم ادريس محمد ربابعه20120081126اللغة االنجليزية واللغويات691
عبدالرحمن شفيق عبدالرحمن العبدهللا20120081127اللغة االنجليزية واللغويات692
محمد محمود احمد حسينات20120081128اللغة االنجليزية واللغويات693
خديجه عبدالرحمن ياسين أبويوسف   20120081129اللغة االنجليزية واللغويات694
ايمان صالح ذياب ابو شباب20120081130اللغة االنجليزية واللغويات695
سندس توفيق سالم البريقي20120081131اللغة االنجليزية واللغويات696
ماري جرجس عبيد ابو السعد20120081132اللغة االنجليزية واللغويات697
االء نادر يوسف أبولبده20120081134اللغة االنجليزية واللغويات698
براء ابراھيم محمد ابو مسامح20120081135اللغة االنجليزية واللغويات699
اسيل ضرار ابراھيم القصاروه    20120081136اللغة االنجليزية واللغويات700
اكابر عارف رزق النادي20120081137اللغة االنجليزية واللغويات701
ھادي  يحيى  نعامنه20120081138اللغة االنجليزية واللغويات702
لين علي عمر عاشور20120081139اللغة االنجليزية واللغويات703
حال نائل رامز بلبيسي20120081140اللغة االنجليزية واللغويات704
رحمه رياض صالح زيناتي     20120081141اللغة االنجليزية واللغويات705
صبا عبدالرؤوف محمد عزايزه    20120081142اللغة االنجليزية واللغويات706
محمد بسام محمد الرشيدات20120081143اللغة االنجليزية واللغويات707
سندس توفيق احمد جاد      20120081144اللغة االنجليزية واللغويات708
ھيا عريف محمد عبيدات     20120081145اللغة االنجليزية واللغويات709
سجى قاسم محمد العجلوني     20120081146اللغة االنجليزية واللغويات710
جيان سلمان كمال خليف     20120081147اللغة االنجليزية واللغويات711
اقبال شريف حسن العمرات     20120081148اللغة االنجليزية واللغويات712
نور عثمان عبدالرزاق العطار    20120081149اللغة االنجليزية واللغويات713
انوار خازر فواز حسين20120081150اللغة االنجليزية واللغويات714
زينب راضي شمس الحموري20120081151اللغة االنجليزية واللغويات715
دانيه عزمي صالح الغرايبه20120081152اللغة االنجليزية واللغويات716
محمد علي عبدالمنعم الخزاعلة20122081001اللغة االنجليزية واللغويات717
نذير فيصل  األحمد20122081002اللغة االنجليزية واللغويات718
شروق محمد عبدالرحمن اسمر20122081003اللغة االنجليزية واللغويات719
يارا عبد الناصر محمد ابو ناصر20122081004اللغة االنجليزية واللغويات720
اصالة كامل محمد قاسم20122081006اللغة االنجليزية واللغويات721
مريم حبيب  غويش20122081007اللغة االنجليزية واللغويات722
دانيه سامح عبدالحليم الحموري20122081010اللغة االنجليزية واللغويات723
روزوف محمد حسين االحمد20122081011اللغة االنجليزية واللغويات724
وداد محمد طعمة مخادمة20122081012اللغة االنجليزية واللغويات725
شروق عصام محمود مراشده20122081013اللغة االنجليزية واللغويات726
ھال  جميل  رسمي مقبل20122081014اللغة االنجليزية واللغويات727
رحاب ابراھيم محمد عراقي20122081015اللغة االنجليزية واللغويات728
بيان عبدالمنعم عبدهللا السريحين20122081016اللغة االنجليزية واللغويات729
شھد رياض محمد جمال السيد20122081017اللغة االنجليزية واللغويات730
شروق احمد خالد البطاينه20122081018اللغة االنجليزية واللغويات731
ساره طارق احمد الزعبي20122081020اللغة االنجليزية واللغويات732
مجد علي سليمان أبوطالب20122081021اللغة االنجليزية واللغويات733
رؤى محمد غازي السخني20122081022اللغة االنجليزية واللغويات734
رزان محمد حمدان حمايده20122081024اللغة االنجليزية واللغويات735
رحمة يوسف عبدالقادر الشرمان20122081026اللغة االنجليزية واللغويات736
نور جمال محمود أبوقياص20122081028اللغة االنجليزية واللغويات737
ليا رياض عيسى القصاص20122081029اللغة االنجليزية واللغويات738
رغد خالد ابراھيم الشقران20122081030اللغة االنجليزية واللغويات739
مرح محمود فھد باكير20122081031اللغة االنجليزية واللغويات740
ھيا ھاني عبدالرحمن  الحاج20122081032اللغة االنجليزية واللغويات741
وسام حسين طالب السخني20122081033اللغة االنجليزية واللغويات742
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ضياء عبداالله علي سعد20122081034اللغة االنجليزية واللغويات743
مجد عاصم صالح أبوصھيون20122081036اللغة االنجليزية واللغويات744
ملك عماد حسين الجمل20122081037اللغة االنجليزية واللغويات745
ميار ھبة هللا ايمن عماد الدين حسين20122081038اللغة االنجليزية واللغويات746
عبيده عامر محمد الجراح20122081039اللغة االنجليزية واللغويات747
ايفان حسين نصر البشارات20122081040اللغة االنجليزية واللغويات748
تھاني حسين صالح ابوصالح20122081042اللغة االنجليزية واللغويات749
اسيا محمد ابراھيم الشقران20122081043اللغة االنجليزية واللغويات750
مصعب ربحي داود خلف20122081044اللغة االنجليزية واللغويات751
وسام محمود نواف الحوراني20122081045اللغة االنجليزية واللغويات752
رنيم عدنان سعيد اسعد20122081046اللغة االنجليزية واللغويات753
وفاء محمد حسين شرادقه20122081047اللغة االنجليزية واللغويات754
عاليه زكريا مصطفى خريس20122081048اللغة االنجليزية واللغويات755
عبدالحميد عبدالعزيز جروح السرحان20122081049اللغة االنجليزية واللغويات756
احمد نسيم عيسى الزعبي20122081050اللغة االنجليزية واللغويات757
ليث احمد عبد هللا الرشيدات20122081051اللغة االنجليزية واللغويات758
ساره خالد  نمر  أبو ساره20122081052اللغة االنجليزية واللغويات759
محمد ھاني علي ابوعاقوله20122081053اللغة االنجليزية واللغويات760
رؤى عمر عبداللطيف طالب20122081054اللغة االنجليزية واللغويات761
روند شافع احمد عقيلي20122081056اللغة االنجليزية واللغويات762
خالد حمزه صالح القصاص20122081057اللغة االنجليزية واللغويات763
علي حسين سليمان أبوسرحان20122081058اللغة االنجليزية واللغويات764
لمى احمد محمود العرعر20122081059اللغة االنجليزية واللغويات765
نجيب محمد  محاميد20122081060اللغة االنجليزية واللغويات766
ھيا رئفات محمد مشرقي20122081061اللغة االنجليزية واللغويات767
شيرين نضال "محمد امين" النعنيش20122081062اللغة االنجليزية واللغويات768
تمارا محمد عبدهللا الشروع20122081063اللغة االنجليزية واللغويات769
اسامه عبدالسالم حسين عكور20122081064اللغة االنجليزية واللغويات770
روان وليد عبدالرحيم طقاطقه20122081065اللغة االنجليزية واللغويات771
صالح الدين احمد مطلق الزعبي20122081066اللغة االنجليزية واللغويات772
ايمان محمد علي الحاج20122081067اللغة االنجليزية واللغويات773
رشا  عبد العزيز  سمير  الشنطي20122081068اللغة االنجليزية واللغويات774
روان معتصم صالح أبوصھيون20122081069اللغة االنجليزية واللغويات775
ھبه فيصل عبد العزيز ابو جمال20122081070اللغة االنجليزية واللغويات776
انوار عبدالرحمن عطا عبدهللا20122081071اللغة االنجليزية واللغويات777
ھنا نصر عز الدين الخطيب20122081072اللغة االنجليزية واللغويات778
ايزيس نظير روحي مصري20122081073اللغة االنجليزية واللغويات779
محمد موفق عبدهللا الزعبي20122081074اللغة االنجليزية واللغويات780
سارة كبھا  20122081075اللغة االنجليزية واللغويات781
بتول كمال علي الرشدان20122081076اللغة االنجليزية واللغويات782
رنيم قاسم محمد عبدهللا20122081077اللغة االنجليزية واللغويات783
حنان عبدالباسط احمد البصول20122081078اللغة االنجليزية واللغويات784
ميساء  نادر محمد  حامد بواعنه20122081079اللغة االنجليزية واللغويات785
ساره سعيد عبدالرحمن عبدالرحيم20122081080اللغة االنجليزية واللغويات786
رنيم خلدون عبدالرزاق الزعبي20122081081اللغة االنجليزية واللغويات787
عبير مصلح عبدالرحمن برغل20122081082اللغة االنجليزية واللغويات788
ھيثم فواز محمد قرعان20122081083اللغة االنجليزية واللغويات789
سالمه علي  صالح عبدهللا الروتليه20122081084اللغة االنجليزية واللغويات790
زياد محمد ربحي خلف20122081085اللغة االنجليزية واللغويات791
لبنى وليد فايز حجير20122081086اللغة االنجليزية واللغويات792
طارق احمد عبدهللا الھزايمه20122081087اللغة االنجليزية واللغويات793
ياسمين محمد محمود عياش20122081088اللغة االنجليزية واللغويات794
صابرين امجد علي الزعبي20122081089اللغة االنجليزية واللغويات795
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رناد محمدسعيد نھاد اللفداوي20122081090اللغة االنجليزية واللغويات796
رغد بھاء الدين سھيل الرجال20122081091اللغة االنجليزية واللغويات797
ريم حسني محمد الشياب20122081092اللغة االنجليزية واللغويات798
عمر مدحت ياسين الشرع20122081093اللغة االنجليزية واللغويات799
ايمان ذوقان حسن مقابله20122081095اللغة االنجليزية واللغويات800
دعاء احمد محمود درويش20122081096اللغة االنجليزية واللغويات801
محمد احمد علي بني ھاني20122081097اللغة االنجليزية واللغويات802
روان عبدالسالم عبدالرحمن الشرايرى20122081098اللغة االنجليزية واللغويات803
عماد احمد محمد القرعاوي20122081099اللغة االنجليزية واللغويات804
روان ابراھيم قاسم طلفاح20122081101اللغة االنجليزية واللغويات805
نضال محمود ابراھيم طويط20122081102اللغة االنجليزية واللغويات806
رزان يحيى كمال يونس20122081103اللغة االنجليزية واللغويات807
نور حسن موسى كنعان20122081104اللغة االنجليزية واللغويات808
احمد ھايل سليمان الھدايات20122081105اللغة االنجليزية واللغويات809
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سعاد محمد خيرو العودات20050090150الرياضيات1
ديما عوض خضر العبيد هللا20060090005الرياضيات2
عائشه محمد مصطفى  20060090141الرياضيات3
عيده محمد يوسف القضاه20070090049الرياضيات4
اسالم علي نزال الحمدون20070090060الرياضيات5
ابتھال ابراھيم سليمان الحراحشه20070090093الرياضيات6
محمود سالم محمود ابوغزله20070090126الرياضيات7
اماني محمد عقله مصاروه20070090127الرياضيات8
معاذ محمد خليل الشياب20072090023الرياضيات9

صفاء عبدالحميد عطية الدرابسة20072090043الرياضيات10
اميره صالح عنيزان بطاينه20072090044الرياضيات11
ثامر فواز سليم الحماد20072090045الرياضيات12
وئام موسى عواد ابوتيلخ20080090002الرياضيات13
تمارا عدنان احمد العقله20080090016الرياضيات14
تمارا محمد احمد خطاطبه20080090018الرياضيات15
وفاء حسين عبدهللا الصالحات20080090039الرياضيات16
حال منصور احمد السقار20080090042الرياضيات17
بيان عبدالرحيم صادق مدلل20080090045الرياضيات18
االء طالل جبرين ابو عيشه20080090073الرياضيات19
اشواق محمد حميد حمادنه20080090074الرياضيات20
عماد الدين ايمن عبد القادر بني مفرج20080090077الرياضيات21
رنده زياد فواز الزغول20080090078الرياضيات22
محمد حسن موسى كنعان20080090091الرياضيات23
عاصم عوني محمد الدرابسه20080090096الرياضيات24
انتصار حسن موسى بطاينه20080090122الرياضيات25
ليث محمد احمد عبيدات20082090004الرياضيات26
ايات احمد محمود الزعبي20082090015الرياضيات27
عبد المنعم عارف عوض رمضان20082090022الرياضيات28
مؤمنه عيسى امين حسن ابو غزله20082090023الرياضيات29
محمود اسماعيل راشد العقيلي20090090001الرياضيات30
دانا ھاني علي ابو حطب20090090003الرياضيات31
ميسون احمد عيسى العيسى20090090004الرياضيات32
دعاء ھاني احمد عبيدات20090090006الرياضيات33
محمد ماھر محمد بني عطا20090090007الرياضيات34
اماني وليد فواز بني احمد20090090008الرياضيات35
دنيا عبد الرحمن محمود بني نصر20090090013الرياضيات36
حنين ناجي ضيف هللا  حناوي20090090014الرياضيات37
نوال احمد علي النعيمات20090090015الرياضيات38
فاطمة موفق احمد الزعبي20090090016الرياضيات39
صفيه عاطف سالم اليحيى20090090017الرياضيات40
عبير حيدر محمد ابو سته20090090020الرياضيات41
ساره ناصر حسن العبدالھادي20090090021الرياضيات42
منال عيسى محمد قويدر20090090022الرياضيات43
زينب ابراھيم شريف ابو الھيجاء20090090024الرياضيات44
نورهللا جمال بدوان سالم20090090025الرياضيات45
الزام عمر عبده حمادنه20090090026الرياضيات46
شذى علي حسين الحسون20090090028الرياضيات47
مرام احمد عبدهللا الصمادي20090090029الرياضيات48
اسماء محمد موسى سالق20090090031الرياضيات49
روان محمد محمود عبيدات20090090032الرياضيات50
ھديل احمد عبدالمحسن الصمادي20090090034الرياضيات51
ريم رياض محمد الشرايعه20090090035الرياضيات52
خديجه علي قاسم جرادات20090090037الرياضيات53
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ايمان احمد حسين ابداح20090090039الرياضيات54
ربى محمود علي الھنداوي20090090043الرياضيات55
ھند محمود سليم االدھم20090090047الرياضيات56
محمد وليد فتحي سلھب20090090051الرياضيات57
اسراء احمد سالم وردات20090090052الرياضيات58
نتالي عوني فؤاد حموقه20090090054الرياضيات59
حنين عمر احمد الدرابسه20090090055الرياضيات60
مؤمن عبدالحليم محمد الحوامده20090090056الرياضيات61
محمد عجاج سالم محمد الحراحشه20090090059الرياضيات62
انوار ضيف هللا فليح المومني20090090062الرياضيات63
مرام محمد رزق الشطناوى20090090065الرياضيات64
صدام عاطف عبدهللا  الشاللده20090090068الرياضيات65
علي محمد احمد الرفاعي20090090070الرياضيات66
بشار عادل احمد شطناوي20090090071الرياضيات67
انوار خالد سليمان الزومط20090090076الرياضيات68
محمد غصاب محمد الشناق20090090077الرياضيات69
موسى محمود موسى الزعبي20090090078الرياضيات70
محمد ابراھيم سليمان الراجودي20090090080الرياضيات71
صفاء فضل جميل حمد20090090082الرياضيات72
حمزه حسني رشيد زريقات20090090084الرياضيات73
بيان محمد عبدهللا الرباعي20090090085الرياضيات74
سھل عبد المھدي عيسى العيسى20090090088الرياضيات75
خليل نعيم خليل اللبابيدي20090090089الرياضيات76
انس خالد حمود السعيدين20090090090الرياضيات77
محمود انور محمد عيد الكردي20090090091الرياضيات78
صدام رياض علي عنانزه20090090092الرياضيات79
محمد صبري علي الزغول20090090094الرياضيات80
سيف هللا موفق عبد القادر الخرفان20090090095الرياضيات81
احالم عبد الرحيم محمد ابراھيم20090090096الرياضيات82
عبد هللا محمود حمدان الشرمان20090090097الرياضيات83
فداء احمد ياسين الكردي20090090098الرياضيات84
ھيا احمد محمد ربابعه20090090099الرياضيات85
روان ابراھيم فرحان عبدالعزيز20090090101الرياضيات86
سالم محمد سليم الصبح20090090103الرياضيات87
صدام عبد هللا محمود الرفاعي20090090104الرياضيات88
ايات سارى عارف براھمه20090090105الرياضيات89
ھديل فخري عبد الكريم بني دومي20090090106الرياضيات90
رھف زياد علي المخاتره20090090107الرياضيات91
ساجده احمد محمد العساسفه20090090108الرياضيات92
سناريد مثقال علي ابو سريه20092090002الرياضيات93
والء كامل صالح بدر20092090003الرياضيات94
صائب علي محمد الشبول20092090009الرياضيات95
بشرى بسام محمد المومني20092090012الرياضيات96
عثمان عبد الحميد حسن بشيري20092090014الرياضيات97
انسام عبد السالم محمد الكايد20092090020الرياضيات98
سجى حسن علي الصمادي20092090021الرياضيات99
براءه محمد فرحان ابو راجوح20092090023الرياضيات100
اخالص محمود رزق شطناوى20100090002الرياضيات101
انوار عامر محمد البطيحه20100090004الرياضيات102
سكينه احمد سعود الخشان20100090005الرياضيات103
فالح محمود محمد النمراوى20100090006الرياضيات104
روان محمد احمد عبابنه20100090010الرياضيات105
بيان حسن سالم ارشيدات20100090012الرياضيات106
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خلود طه خالد الطاھات20100090014الرياضيات107
زينب علي رزق بني ھاني20100090016الرياضيات108
شروق محمد راشد بني عامر20100090017الرياضيات109
رؤى اسامه خلف يعقوب20100090018الرياضيات110
فاطمه صالح احمد ابوغالي20100090019الرياضيات111
وئام احمد صالح عالونه20100090020الرياضيات112
سھاد زكريا سالم العمري20100090021الرياضيات113
عال عامر علي ياسين20100090022الرياضيات114
ھبه احمد شفيق السوقي20100090024الرياضيات115
ريم باسم محمد نايف   سليمان20100090025الرياضيات116
روان محمد مطلق الخزعلي20100090028الرياضيات117
سھى علي عبدهللا الصمادي20100090029الرياضيات118
شفاء محمد امجلي بني عيسى20100090031الرياضيات119
اسماء محمد رضا موسى  الشبول20100090032الرياضيات120
اسيل حسن خميس العظامات20100090034الرياضيات121
تقوى نعيم احمد الحراحشة20100090036الرياضيات122
رنا محمد حسن الربابعه20100090038الرياضيات123
بيان محمود محمد القضاه20100090041الرياضيات124
امل علي سليمان خريوش20100090043الرياضيات125
ساجده صبحي علي ابوعابد20100090044الرياضيات126
عدي ايمن ياسر ابوصھيون20100090048الرياضيات127
ورود عمر عوض عطير20100090050الرياضيات128
اميره سليم عطاهللا عبدالعزيز20100090053الرياضيات129
امل حسن احمد عبدالقادر20100090055الرياضيات130
رھام اديب صالح الفقيه20100090056الرياضيات131
منى خالد محمد سلمان20100090058الرياضيات132
امل علي حسين الشوابكه20100090060الرياضيات133
انوار وائل حلمي جوابره20100090061الرياضيات134
عبير حسين علي الحجيله20100090063الرياضيات135
ھبه ھاني جميل حوامده20100090064الرياضيات136
الحارث اسماعيل محمد عياد20100090065الرياضيات137
اروى محمد خالد العبسي20100090066الرياضيات138
نور الدين صالح سليمان ابورميله20100090068الرياضيات139
دعاء احمد صالح شھاب20100090071الرياضيات140
قتيبه حابس سليمان عبيدات20100090073الرياضيات141
زكريا محمد عبد هللا عماوي20100090075الرياضيات142
مصعب جھاد محمود محاوره20100090076الرياضيات143
بشرى فتحي علي دقامسه20100090082الرياضيات144
اسراء حجازي عطا حجازي20100090085الرياضيات145
حال اكرم محمد المھداوى20100090086الرياضيات146
لبنى يوسف احمد الزعارير20100090087الرياضيات147
ھبه ناظم عبد الرحيم ابو فرحه20100090088الرياضيات148
صباء احمد حسن الخليل20100090092الرياضيات149
يسرى عمر محمد الغزو20100090094الرياضيات150
اسراء غازي موسى صمادي20100090098الرياضيات151
اديب شفيق فوزي السمكي20102090001الرياضيات152
ھديل عبدالحميد اسمر ابو عيسى20102090006الرياضيات153
حذيفه غصاب عيسى الزيوت20102090007الرياضيات154
غادة فيصل مزيد بني ھاني20102090011الرياضيات155
رانيا حمدان احمد قرباع20102090012الرياضيات156
احالم سالمه حسين حمدان20102090014الرياضيات157
ورود عبد الحافظ حسن بني ملحم20102090015الرياضيات158
احمد محمد احمد ابو سردانه20102090016الرياضيات159
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اسيل مصطفى حسين عنانزة20102090020الرياضيات160
خالد محمد عليان درادكه20102090021الرياضيات161
انس لطفي احمد المومني20102090022الرياضيات162
محمد رضوان علي ابو شرار20102090024الرياضيات163
عمير ابراھيم جامين  20102090025الرياضيات164
منى محمد علي حوامده20102090027الرياضيات165
انوار عقله محمد عبد الغني20102090028الرياضيات166
صباح عبدالمنعم عبدهللا السريحين20102090029الرياضيات167
اسالم حسين احمد الرواشدة20102090030الرياضيات168
ھناء نبيل ضيف هللا الھيالت20110090001الرياضيات169
حنان احمد محمد الذيابات20110090002الرياضيات170
ھدى ابراھيم احمد السعدي20110090003الرياضيات171
حسين سليم حسين بني سعيد20110090004الرياضيات172
منى شحاده فليح الديكه20110090005الرياضيات173
احمد طالل احمد غرايبه20110090007الرياضيات174
اسراء سليمان احمد ربابعه20110090008الرياضيات175
دالل وليد قاسم ابراھيم20110090012الرياضيات176
ضحى وليد منصور عتوم20110090013الرياضيات177
ايه اياد علي خفاجه20110090014الرياضيات178
مياده محمد طعمه الشويات20110090015الرياضيات179
فاتن فواز احمد جمال20110090017الرياضيات180
اباء امجد ذيب عقل20110090019الرياضيات181
رأفت محمد طالل عبيدات20110090022الرياضيات182
انس محمود احمد الشطريط20110090025الرياضيات183
ھديل حسن فياض الطلب20110090031الرياضيات184
اسالم حسن اسماعيل الجواھره20110090033الرياضيات185
حنان محمد عارف العجلوني20110090036الرياضيات186
ھنادي نايف بدر ابراھيم20110090037الرياضيات187
سارة محمد محمود أبوعمر20110090038الرياضيات188
شھناز احمد عبدالھادي ابوغزله20110090040الرياضيات189
منى ياسر بادي الفضل20110090042الرياضيات190
ھيا فريج مرجي الرشايده20110090043الرياضيات191
معاذ مصطفى موسى جرادات20110090044الرياضيات192
الھنوف عمر محمود الزعبي20110090046الرياضيات193
سالم رسمي محمد كيالني20110090047الرياضيات194
خديجه تركي محمد ذياب20110090050الرياضيات195
ثراء يوسف احمد بني عامر20110090052الرياضيات196
ھيا محمد صالح سليمان20110090053الرياضيات197
دعاء محمد احمد السويطي20110090054الرياضيات198
سلمى علي احمد العيسى20110090056الرياضيات199
ھبه احمد محمد خلف20110090057الرياضيات200
اماني سامي قسيم طعاني20110090058الرياضيات201
علي محمود محمد الطرزي20110090059الرياضيات202
سحر رومي عبدهللا العودات20110090061الرياضيات203
ايمان محمد احمد الثليجي20110090064الرياضيات204
رنده سالم ارشيد الرفاعي20110090066الرياضيات205
ربى علي محمد الشرمان20110090067الرياضيات206
تغريد عبدالكريم عوده الزبون20110090069الرياضيات207
مرام حسان عبدهللا غريزات20110090071الرياضيات208
ابتھال مصطفى جميل محمود20110090073الرياضيات209
آالء محمد سالمه كالب20110090074الرياضيات210
منار سعيد عبدالفتاح الحر20110090075الرياضيات211
عبير فالح عبدالقادر الجنايدة20110090076الرياضيات212
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شفاء خالد احمد حمادنه20110090078الرياضيات213
نور الھدى ايوب بادي حجازات20110090080الرياضيات214
احمد حمدان سالم المصري20110090081الرياضيات215
اسراء وليد سليم ربابعه20110090083الرياضيات216
ريم عدنان خليل النعناع20110090085الرياضيات217
ريم بسام نذير الصباغ20110090089الرياضيات218
اسماء محمود محمود علي صقر20110090090الرياضيات219
اماني سامي جميل بركات20110090091الرياضيات220
عبدالھادي محمد عبدالھادي الرواشده20110090092الرياضيات221
رحمه فرحان عواد السرحان20110090094الرياضيات222
نھايه ابراھيم علي غنيمات20110090098الرياضيات223
براء زاھي فھد الحوري20110090099الرياضيات224
دعاء عبدالوالي يوسف المومني20110090101الرياضيات225
معتصم اكرم خالد محافظه20110090102الرياضيات226
مجد ماجد حسن بطاينه20110090103الرياضيات227
محمد عبدالمھدي ضيف هللا الحناوي20110090104الرياضيات228
منتصر فيصل احمد بني عطا20110090106الرياضيات229
اية عبدهللا محمود الطويق20110090107الرياضيات230
زھور مصطفى عبدالمجيد عبدالجواد20110090108الرياضيات231
بيان علي عيد الدھون20110090110الرياضيات232
ميس ايمن محمود الشبول20110090111الرياضيات233
حماس نعيم خليل اللبابيدى20110090112الرياضيات234
عبدهللا صالح موسى بني حمد20110090113الرياضيات235
محمد جميل منصور مغايره20110090114الرياضيات236
عبدهللا يوسف محمود عبدالرزاق20110090115الرياضيات237
امل شحاده حموده تيم20110090116الرياضيات238
قصي صابر عبدالمولى أبوشطيرة20110090117الرياضيات239
شادي عيسى غازي خرفان20112090001الرياضيات240
صقر ادم عليان جوارنه20112090003الرياضيات241
رزان فاروق صالح الجمحاوي20112090005الرياضيات242
حمزه احمد خليل الشقيرات20112090006الرياضيات243
وفاء طه عبد القادر شاھين20112090009الرياضيات244
ھاني محمدسعيد خالد السرميني20112090010الرياضيات245
حنين حيدر علي طيفور20112090019الرياضيات246
فرح خالد عبد هللا ابو الكرسنه20112090021الرياضيات247
لورين بسام محمد بني ھاني20112090022الرياضيات248
مراد عبدهللا رجا جھماني20112090025الرياضيات249
احمد حسين سالم سليمان20112090026الرياضيات250
محمد عبداللطيف محمد السمورى20112090027الرياضيات251
دعاء حسين علي بدارنه20112090028الرياضيات252
حسين محمد أحمد عطا20112090035الرياضيات253
نسيم جھاد علي النخيلي     20120090002الرياضيات254
ريما جھاد علي مقابله     20120090003الرياضيات255
محمد صالح مصطفى غنانيم     20120090004الرياضيات256
رنا ياسين عيسى شناق      20120090005الرياضيات257
اسعد عايد ابراھيم ابوشباب    20120090006الرياضيات258
امل ابراھيم احمد الزبون     20120090007الرياضيات259
معتصم علي احمد أبوعيسى     20120090008الرياضيات260
محمداسالم قاسم محمد المفلح20120090009الرياضيات261
موسى صالح موسى الرياشي     20120090011الرياضيات262
سجى عبدهللا عيسى العالم    20120090012الرياضيات263
ميعاد امجد عبدهللا الشبول    20120090013الرياضيات264
دانيه عمر ابراھيم ابوجوده    20120090015الرياضيات265
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محمد ھاني احمد الزعبي     20120090016الرياضيات266
نور ھاني علي الدرايسه     20120090019الرياضيات267
حال سليمان ناجي عبدالقادر    20120090021الرياضيات268
المعتصم  با ضيف هللا محمد شطناوى  20120090023الرياضيات269
مھا حلمي ابراھيم يوسف     20120090024الرياضيات270
ھيا فتحي جمعه ابداح      20120090027الرياضيات271
محمد علي احمد القضاه     20120090028الرياضيات272
تقوى نبيل عبدالحميد مصطفى    20120090029الرياضيات273
بلقيس محمد احمد بني عمر     20120090030الرياضيات274
االء احمد عيسى المومني     20120090032الرياضيات275
تماره ابراھيم محمود الحايك    20120090033الرياضيات276
سائره صابر علي الزغول     20120090035الرياضيات277
اطالل زھير محمد الزغول     20120090036الرياضيات278
آيات احمد عياده عبدالرزاق    20120090037الرياضيات279
فالح صالح احمد التوبات     20120090038الرياضيات280
نجود جميل حمد المصاليخ     20120090039الرياضيات281
سارا فراس محمد الرجوب     20120090040الرياضيات282
ضحى موف زعبي الروسان     20120090041الرياضيات283
اسالم فرحان محمود القضاه    20120090042الرياضيات284
بيان محمد علي خشاشنه     20120090045الرياضيات285
محمود نعيم محمود بنات     20120090047الرياضيات286
سناء عمر محمد بني عطا     20120090048الرياضيات287
نداء عزمي محمد بني عيسى     20120090049الرياضيات288
ساره حسين خلف اليعاقبه     20120090050الرياضيات289
سجود يحيى خليل البخارى     20120090051الرياضيات290
والء نعيم سليمان أبوزينه    20120090052الرياضيات291
احمد تيسير يوسف الذيابات    20120090054الرياضيات292
وعد محمد عزبي الشويات     20120090055الرياضيات293
ماريه محمد صالح عالونه     20120090057الرياضيات294
رھام توفيق امين أبوالرب    20120090062الرياضيات295
روان علي محمود مسلماني     20120090063الرياضيات296
رميساء احمد حسن عنانبه     20120090064الرياضيات297
شروق عبدالرحمن علي العجلوني   20120090065الرياضيات298
ايه محمد احمد قطيش      20120090067الرياضيات299
يزن رياض محمود الشريده     20120090069الرياضيات300
حمزه حيدر احمد عبيدات     20120090070الرياضيات301
خوله شفيق عبدهللا اغزاوي    20120090072الرياضيات302
ايھاب عاطف محمد غضيه     20120090073الرياضيات303
سناء احمد سالمه أبونقطه    20120090074الرياضيات304
محمد محمود مذيب احمد     20120090075الرياضيات305
والء عمر عبدالرحمن طناش    20120090076الرياضيات306
دعاء جادهللا ضيف هللا العزام   20120090077الرياضيات307
رزان حسام محمد سويدات     20120090078الرياضيات308
ساره صالح عبدهللا محمد     20120090080الرياضيات309
ھند نعمان داود محمد      20120090081الرياضيات310
مروه عمر علي عودات      20120090082الرياضيات311
ايات مھند حسن داغر      20120090083الرياضيات312
نداء محمد سليم بني خالد20120090084الرياضيات313
سرى منصور احمد السقار     20120090088الرياضيات314
فراس عبدالمجيد مسلم أبوعماش20120090089الرياضيات315
عبير خليفه رجا البالونه20120090093الرياضيات316
محمد نور ابراھيم سليمان الصالح20120090094الرياضيات317
صالح محمد صالح بني عايش20120090095الرياضيات318
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ھيثم ناجي علي المومني20120090098الرياضيات319
مجد مصلح احمد ابو طعيمه20120090099الرياضيات320
ھيثم محمد عالء كيالني ابراھيم20120090100الرياضيات321
محمد اعبيد محمد بربش20120090101الرياضيات322
عبدهللا حسين محمود الحيلواني20120090102الرياضيات323
حنين خالد يوسف عبيدات20120090103الرياضيات324
ھديل حسن نھار الدرابكه20120090104الرياضيات325
عمر محمود حسن المحمد20120090105الرياضيات326
مھند حسن محمود الزعبي20120090106الرياضيات327
ادم عبدالھادى محمد الضابط    20120090107الرياضيات328
وفاء نايف علي رفيع      20120090108الرياضيات329
قصي تيسير عبدالقادر الجنايده20120090109الرياضيات330
رانيا عادل عبدالفتاح اسعد    20120090110الرياضيات331
احمد محمد خليل قديسات20120090111الرياضيات332
صابرين ايوب عبدالقادر نبھاني20122090003الرياضيات333
رفد صافي جميل خصاونه20122090005الرياضيات334
مالك قاسم محمد النعيمي20122090007الرياضيات335
معتز يوسف مصطفى رواشده20122090008الرياضيات336
علي محمد علي جماحنه20122090009الرياضيات337
احمد يوسف جميل الدھون20122090012الرياضيات338
اسماء  حسام سعيد ابو خزنه20122090013الرياضيات339
نھى حابس محمود الحيص20122090014الرياضيات340
تھاني حصيد حسين فريوان20122090015الرياضيات341
عريب محمد بسام فياض20122090016الرياضيات342
حمزه بسام حسن الشويات20122090017الرياضيات343
حنان موسى كردى جباره20122090019الرياضيات344
محمود جمال  موسى ابومسامح20122090020الرياضيات345
محمد زياد محمد الزغول20122090022الرياضيات346
عدي محمد حسن ابو غزله20122090024الرياضيات347
سامر محمود محمد أبوالسالل20122090025الرياضيات348
قاسم صايل قاسم خرابشه20122090026الرياضيات349
دانيا ابراھيم محمد الصباحين20122090027الرياضيات350
ابراھيم ياسين علي الياسين20122090028الرياضيات351
بيان اسماعيل ابراھيم الدلقموني20122090029الرياضيات352
مثنى خالد محمود عناب20122090030الرياضيات353
ليزا ھايل محمد الذيابات20122090031الرياضيات354
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احمد عقله عبد هللا مصالحه20050091116الكيمياء1
ريم محمود عبدالمھدي الشخاتره20050091117الكيمياء2
ميسى محمد صالح النعامنه20060091120الكيمياء3
احمد خليل محمد شنيور20070091068الكيمياء4
احمد محمود خالد الشياب20070091115الكيمياء5
محمد قاسم محمد الشطناوي20070091116الكيمياء6
ھبه حسين معيدي السرحان20070091123الكيمياء7
سليمان محمد صالح الكساسبة20070091127الكيمياء8
عبير كمال محمد رزق20072091004الكيمياء9

عالء صالح حسين مقدادي20072091033الكيمياء10
ساجده غالب محمد بني صالح20072091034الكيمياء11
عبد هللا عبود محمد العنانزة20072091035الكيمياء12
احمد قاسم عياش بني ھاني20080091002الكيمياء13
محار وليد خالد كراسنه20080091010الكيمياء14
دعاء امحمد عيد النجادات20080091061الكيمياء15
ھبه شاكر سالم كنعان20080091071الكيمياء16
محمد عصام حسين الرباعي20080091076الكيمياء17
شيرين محمد عبد الغني مفرج20080091080الكيمياء18
زيد محمد راشد العرقان20080091081الكيمياء19
احمد قاسم موسى الشناق20080091085الكيمياء20
صفاء ريحان نايف شرادقه20080091091الكيمياء21
شھيرة محمود توفيق سرحان20080091097الكيمياء22
ھاجر محمد كمال احمد الفريحات20080091099الكيمياء23
اسيل عاطف مبارك البطاينه20080091100الكيمياء24
دينا وليد محمد سوالمه20080091104الكيمياء25
زھراء عبد القادر سليمان السقار20080091105الكيمياء26
تسنيم اكثم محمد عكور20082091023الكيمياء27
محمد محمود فايق احمد20082091031الكيمياء28
احمد عمر محمد عالونه20082091033الكيمياء29
رزان وليد محمد بصول20082091035الكيمياء30
سمر محمد عبدهللا عبيد20082091038الكيمياء31
احالم حمزه صدقات مرار20090091002الكيمياء32
سماح خالد علي الردايده20090091003الكيمياء33
ھديل سھيل عبد هللا  الخطيب20090091005الكيمياء34
ھبه فايز علي الكوز20090091006الكيمياء35
ھبه عمر سليم الخطيب20090091008الكيمياء36
ايه ساجد ساجع تيم20090091009الكيمياء37
اماني حسن احمد سعيد20090091010الكيمياء38
ايمان "محمدتيسير" محمد الشبول20090091011الكيمياء39
سناء فتحي عبدالفتاح صالح20090091012الكيمياء40
صابرين عبدالفتاح محمد ابو عوض20090091014الكيمياء41
خنساء حسن عقله مساعده20090091015الكيمياء42
فاطمه علي سالمه ابو لباد20090091016الكيمياء43
ھديل علي عقله الرواشده20090091017الكيمياء44
تسنيم ابراھيم مصطفى ابوالكشك20090091018الكيمياء45
ھديل تيسير محارب العليمي20090091021الكيمياء46
عدي عمر عبد المجيد ابوليل20090091023الكيمياء47
روان رياض جمعه حبش20090091027الكيمياء48
زيد محمد اسامة جاد عزام20090091028الكيمياء49
ديما محمد ابراھيم حواتمه20090091030الكيمياء50
ايمان ھايل حمد العتايقه20090091032الكيمياء51
عبير محمد عبد الكريم الصمادي20090091033الكيمياء52
عبدهللا ابراھيم جميل ابوغزله20090091035الكيمياء53
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رانيا عمر سليم عياصره20090091037الكيمياء54
نيفين فيصل عادل العنيزى20090091038الكيمياء55
وفاء غازي محمد قصراوي20090091040الكيمياء56
اسراء محمود محمد قطنه20090091042الكيمياء57
تبارك علي تيسير الغرايبه20090091048الكيمياء58
امنه نصرى محمد الزعبي20090091050الكيمياء59
سميه تحسين حسني خنفر20090091052الكيمياء60
محمد علي حويل العون20090091059الكيمياء61
محمد علي احمد "بني احمد"20090091062الكيمياء62
االء ابراھيم احمد الصمادي20090091064الكيمياء63
مصعب نزيه سالمه الشبلي20090091066الكيمياء64
ايه احمد محمد الخطيب20090091067الكيمياء65
وفاء علي محمود السباح20090091069الكيمياء66
اسراء عيسى محمد الخزعلي20090091070الكيمياء67
عماد سلطان علي القضاه20090091071الكيمياء68
محمود قاسم محمد العجلوني20090091074الكيمياء69
وعد فتحي عطيه القديرات20090091077الكيمياء70
ايمان فيصل رجا جھماني20090091078الكيمياء71
نداء عبد الحافظ عليان المطلق20090091079الكيمياء72
اماني موسى سالم القواقزه20090091080الكيمياء73
صھيب محمد فايز ابراھيم20090091081الكيمياء74
منتصر با زياد محمد سليمان20090091082الكيمياء75
حمد عطيه ھلھول السحيم20090091083الكيمياء76
سحر سمير زھدي سالمه20090091084الكيمياء77
روان رضوان مزعل طه20090091085الكيمياء78
محمد مفلح محمد الضرابعه20090091086الكيمياء79
عبد الھادي احمد عبد الھادي ابو غزلة20092091002الكيمياء80
قصي عارف محمد طناش20092091004الكيمياء81
عدي منذر حمزه اللبدي20092091008الكيمياء82
اية عمر حسين الزعارير20092091012الكيمياء83
ھيا ھاشم احمد المومني20092091017الكيمياء84
محمد عمر محمد الترك20092091019الكيمياء85
تماظر حسين ابراھيم العزايزه20092091022الكيمياء86
انس تاس زياد علي عجلوني20092091025الكيمياء87
محمد احمد علي جياتنه20092091026الكيمياء88
ياسر جمال احمد البطاينه20092091027الكيمياء89
ايات محمد علي الجبالي20100091001الكيمياء90
شروق امين زكي عبويني20100091006الكيمياء91
ياسمين عبدالمطلب محمود المطلق20100091008الكيمياء92
غاده ناصر الدين علي حوارى20100091009الكيمياء93
شادن يوسف عبدهللا ابوزور20100091010الكيمياء94
اسالم بدر موسى ابريوش20100091011الكيمياء95
نور عثمان عثمان طه20100091012الكيمياء96
عبدالكريم مصطفى ھاني ياغي20100091013الكيمياء97
حنان محمد حلمي الھرشه20100091014الكيمياء98
شروق غازي احمد القضاه20100091016الكيمياء99
موسى يوسف موسى جابر20100091017الكيمياء100
االء فھد علويط الشرفات20100091020الكيمياء101
ربى بسام نمر ابوغوش20100091021الكيمياء102
ايمان رياض عبدالرحيم الحمدان20100091025الكيمياء103
ھيام محمد سمير عبابنه20100091031الكيمياء104
اميرة جمال احمد القضاه20100091033الكيمياء105
تسنيم نبيل اسماعيل عريضه20100091035الكيمياء106
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بيان محمد عبدالقادر الكساسبه20100091036الكيمياء107
اخالص صابر كامل يوسف20100091037الكيمياء108
رجاء محمد موسى زريقات20100091041الكيمياء109
تاال حسين مصطفى رحال20100091042الكيمياء110
والء علي سليمان السالم20100091045الكيمياء111
روان سفيان راشد البصول20100091046الكيمياء112
امجاد فارس عوض فرج هللا20100091047الكيمياء113
منى محمد عطا هللا الزعيم20100091054الكيمياء114
محمد زيد سالمه نواصره20100091055الكيمياء115
ماجد احمد علي الشرعه20100091056الكيمياء116
روان محمد رشيد مصطفى20100091057الكيمياء117
مأمون محمد احمد الوديان20100091059الكيمياء118
سمر محمد عبدالمنعم محمود20100091060الكيمياء119
ھديل تيسير محمد سرحان20100091062الكيمياء120
روان اسيد محمد امين عبد الرحمن20100091063الكيمياء121
عيسى محمد عيسى الصمادي20100091064الكيمياء122
ھبه هللا ناصر محمد عبدهللا20100091071الكيمياء123
روبين زھير فيصل العجلوني20100091072الكيمياء124
وليد خالد جبر عبد الغني20102091002الكيمياء125
بانا ھشام محمد الدلقموني20102091005الكيمياء126
لينه عبدالعزيز اسعد الداود20102091007الكيمياء127
منتصر فيصل مفلح العبدالرزاق20102091009الكيمياء128
اسراء عبد المجيد عبد الرحمن نصيرات20102091011الكيمياء129
خوله ركان عبد الرحمن المھيدات20102091012الكيمياء130
فاطمه ركان عبدالرحمن المھيدات20102091013الكيمياء131
روان محمد صالح ربيع20102091014الكيمياء132
حسين يوسف محمد الراعي20102091015الكيمياء133
رزان عامر حسن الحلبي20102091017الكيمياء134
روان موسى عبد الطوباسي20102091021الكيمياء135
سجى منير يوسف الخطيب20102091023الكيمياء136
ساره عاھد محمد زينه20102091028الكيمياء137
محمد عبداللطيف محمود الغرابلي20110091001الكيمياء138
مروان حاتم اعقيل الغنيمات20110091002الكيمياء139
جنات وليد محمود أبوطبنجه20110091006الكيمياء140
احالم محمد فدغاش أبودامس20110091007الكيمياء141
اسيل سعود شحاده مبارك20110091009الكيمياء142
فايزة خالد عبدهللا الرحايلة20110091010الكيمياء143
رنا بسام عبدالقادر عمور20110091011الكيمياء144
ھديل رياض علي عنانزه20110091012الكيمياء145
اسراء باسم محمد الزعبي20110091013الكيمياء146
رشا بركات عدنان المصطفى20110091014الكيمياء147
منار نادر وحش برغيش20110091015الكيمياء148
مي احمد علي التميمي20110091018الكيمياء149
بھاءالدين علي يوسف عضيبات20110091019الكيمياء150
منى احمد عبدهللا طناش20110091020الكيمياء151
ھبه عيد فخرى طالب20110091022الكيمياء152
االء صالح عبدهللا قرقز20110091026الكيمياء153
دنيا عبدهللا محمود النعسان20110091027الكيمياء154
فرح عصام محمود صبيحات20110091032الكيمياء155
مروان وائل محمود شطناوى20110091034الكيمياء156
آالء ابراھيم حسن المنيص20110091035الكيمياء157
اسيل عبداللطيف مصطفى بني سالم20110091038الكيمياء158
آمنة محمود عوض مياس20110091039الكيمياء159
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اسراء سليمان عياد الكردي20110091040الكيمياء160
عمران سعد محمود قاسم20110091043الكيمياء161
عانود علي حمدان العيسى20110091044الكيمياء162
منتھى سالمه حسين حمدان20110091045الكيمياء163
رحمه علي قاسم السمامعه20110091048الكيمياء164
لينا عبدالحي ربيع الحلواني20110091049الكيمياء165
اسراء ربحي احمد دعامسه20110091050الكيمياء166
ايناس خالد عبدهللا الطاھات20110091052الكيمياء167
ھنادي عبدالرؤوف سالم الروابده20110091053الكيمياء168
ايناس خليل محمد ابراھيم20110091055الكيمياء169
نسرين جمال محمود أبوحمد20110091057الكيمياء170
وعد غسان فؤاد السودي20110091058الكيمياء171
ابراھيم عايد عبدالرحمن خليفه20110091061الكيمياء172
جنان نوفل عبدالرحمن الشريف20110091063الكيمياء173
اميرة انور حسن فردوس20110091065الكيمياء174
سالي بولس ابادير ابسخرون20110091067الكيمياء175
ازھار سمير احمد عمر20110091068الكيمياء176
عماد الدين يوسف شحاده بني حسن20110091073الكيمياء177
منتصر احمد خليف العظامات20110091075الكيمياء178
عمر موسى علي رواشده20110091077الكيمياء179
محمد حسين علي ملكاوي20110091078الكيمياء180
انوار محمود عارف جوارنه20110091081الكيمياء181
شھال محمد حريثان العاصم20110091082الكيمياء182
اماني عبدهللا يوسف البقاعي20110091083الكيمياء183
سالم عبدهللا ابراھيم بني عطا20110091084الكيمياء184
سارة خالد محمدرشاد  الشبول20110091085الكيمياء185
براءه شبلي صحن الفواز20110091086الكيمياء186
ابتسام محمود نافع حمدان20110091087الكيمياء187
بشار محمد عوض رمضان20110091088الكيمياء188
ايمان محمد فرحان بني خالد20110091089الكيمياء189
نور خليفه محمود بني حمد20110091090الكيمياء190
ضحى علي محمد المغربي20110091091الكيمياء191
نوال محمد صايل ملكاوى20110091092الكيمياء192
لجين موسى محمد شھاب20110091093الكيمياء193
وفاء عوده سويلم الترابين20110091094الكيمياء194
محمد سمير موسى النجار20112091001الكيمياء195
تمارا زايد محمد طاھات20112091004الكيمياء196
عبير حمد احمد القادري20112091007الكيمياء197
مؤيد ظاھر محمد الشياب20112091010الكيمياء198
ھديل ابراھيم عبدالرحمن الكراسنة20112091011الكيمياء199
معاذ جميل سعيد عثامنه20112091013الكيمياء200
محمد ابراھيم محمود عثامنه20112091015الكيمياء201
يوسف نجيب مصطفى عبيدهللا20112091016الكيمياء202
اسماء يونس عناد خريس20112091017الكيمياء203
اعتماد ھشام محمد المومني20112091018الكيمياء204
محمد عمر محمد ميتاني20112091019الكيمياء205
محمد خالد فريد تيم20112091020الكيمياء206
مجد ابراھيم احمد أبوالھيجاء20112091022الكيمياء207
امل حسين علي الحجيله20112091023الكيمياء208
ذكريات وليد عبد الغني الرجا20112091024الكيمياء209
اكرام يحيى احمد بني ملحم20112091025الكيمياء210
وعد خالد موسى النمر      20120091001الكيمياء211
رنا نسيم عبدالحميد بني ياسين   20120091002الكيمياء212
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دعاء خالد اسماعيل مروج     20120091003الكيمياء213
ھدى قاسم محمد الخصاونه     20120091006الكيمياء214
محمد جميل عبدهللا أبوحماده    20120091007الكيمياء215
اميرة محمد زيد الحناوي     20120091008الكيمياء216
احمد صالح محمد محمود   أبوعمر20120091009الكيمياء217
عناد عاطف احمد الدرابسه     20120091010الكيمياء218
احمد محمد رابح محمود   سعاده20120091012الكيمياء219
دعاء ناصر موسى عجاينه     20120091013الكيمياء220
راويه كمال محمد الطيطي     20120091017الكيمياء221
آيات صبحي سليم بني حمدان    20120091018الكيمياء222
شروق جاسم محمد العبدهللا    20120091021الكيمياء223
منار احمد محمد عليان     20120091024الكيمياء224
احمد طالب عبدهللا علوان    20120091025الكيمياء225
ناريمان محمد نھار محاسنه    20120091027الكيمياء226
رھف ابراھيم محمد بشابشه20120091028الكيمياء227
بيان غازى فالح التل      20120091029الكيمياء228
رھف محمد احمد حرزهللا     20120091032الكيمياء229
مرام عدنان كريم الخزعلي     20120091033الكيمياء230
اسراء ابراھيم محمد أبوخديجه   20120091034الكيمياء231
النا خالد صالح أبوكويك     20120091035الكيمياء232
عبدهللا علي عبدهللا بني سلمان   20120091036الكيمياء233
عالء عارف ابراھيم سمور     20120091038الكيمياء234
تسنيم نعمان محمود حيمور     20120091039الكيمياء235
عمر سالمة سلمان الخزاعلة    20120091040الكيمياء236
مؤمن عاكف علي الشبول     20120091041الكيمياء237
يزيد فتحي ابراھيم مراد     20120091043الكيمياء238
محمد انور ضيف هللا خصاونه20120091044الكيمياء239
ھنادي عمر حسن حماد      20120091046الكيمياء240
روان شفيق يعقوب الخوري     20120091048الكيمياء241
نور محمد طالب خويله      20120091049الكيمياء242
ميس عبدالحكيم ممدوح مستريحي   20120091050الكيمياء243
وعد علي محمد الشرعه      20120091052الكيمياء244
مھند مصطفى رشيد عبابنه     20120091055الكيمياء245
غدير وليد رشيد عبابنه     20120091057الكيمياء246
واعد فتحي سليمان ابو عدوان20120091058الكيمياء247
فرح احمد رمضان ابوغوش20120091059الكيمياء248
والء ظاھر محمد مصطفى20120091060الكيمياء249
تقى حماد سالم المشاقبة20120091061الكيمياء250
ھدى احمد عودة عبدهللا20120091062الكيمياء251
خديجه ابراھيم احمد بني حمد20120091063الكيمياء252
محمد كامل محمد عجاج20120091064الكيمياء253
ابراھيم عناد عياده المساعيد20120091066الكيمياء254
نفين فيصل علي البعيرات20120091067الكيمياء255
احمد خالد عيد الخوالده20120091068الكيمياء256
عدنان زياد عبدالمجيد الروسان20120091069الكيمياء257
تحكيم كساب سليمان ابوالنصر20120091070الكيمياء258
محمد شريف احمد الكايد     20120091073الكيمياء259
مدلين سامي حسين العنانزه    20120091075الكيمياء260
حمزه محسن علي الخريف     20120091076الكيمياء261
صھيب ياسر احمد االحمد20120091077الكيمياء262
شھد عبدالرحمن عبدهللا الحميدي   20120091078الكيمياء263
فاطمه محمد حسن ھزايمه     20120091079الكيمياء264
اسراء وليد احمد السيد20120091080الكيمياء265
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لؤي زياد نمر الخطيب      20120091081الكيمياء266
معتصم عيسى عبدهللا الربيع    20120091082الكيمياء267
قيس محمد رجا العوايشه     20120091083الكيمياء268
حنين فرحان محمد ھنانده     20120091084الكيمياء269
مي نضال فاروق فندي20120091085الكيمياء270
سعدالدين يوسف محمد الشرمان20122091001الكيمياء271
عمر حسين خليل عواوده20122091002الكيمياء272
اسراء فيصل محمد عبيدات20122091003الكيمياء273
عبداللطيف عمر حسن حامد20122091004الكيمياء274
محمد المعتصم محمد عبيدات20122091005الكيمياء275
احمد راتب عبدالرحمن بنات20122091006الكيمياء276
اسامه محمد احمد مطلق20122091010الكيمياء277
ھبه خالد يوسف فوده20122091012الكيمياء278
احمد محمد طالب الخلوف20122091018الكيمياء279
االء ابراھيم  المفعالني20122091019الكيمياء280
احمد عبدالعزيز احمد الحناوي20122091020الكيمياء281
معاذ ذوقان حسين بني طه20122091021الكيمياء282
عاصم عبد الرحمن محمد الديرى20122091022الكيمياء283
عصام عيد فاضل عيد20122091023الكيمياء284
حنين محمد علي الكايد20122091024الكيمياء285
اسراء امين موسى االعرج20122091025الكيمياء286
صھيب خالد يونس خطبي20122091026الكيمياء287
افنان محمد حمدان حمايده20122091027الكيمياء288
احمد علي محمود خليفه20122091028الكيمياء289
علي سعد علي بطاينه20122091029الكيمياء290
اسيل محمد نمر صالح20122091030الكيمياء291
عطاهللا عطا احمد الشوابكه20122091031الكيمياء292
رجاء ابراھيم عبدالخالق ابوعزام20122091032الكيمياء293
محمد محمود محمد منصور20122091033الكيمياء294
ھديل محمود احمد سمير20122091035الكيمياء295
سامر يوسف سليمان ابوسليم20122091037الكيمياء296
عباده احمد حسن مقدادي20122091038الكيمياء297
نور الدين فواز محمد بني عبود20122091039الكيمياء298
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رنا مازن عدلي الصاحب20060092056الفيزياء1
تماضر علي حسن القرشي20060092108الفيزياء2
عنان نايف عبد الكريم جرادات20062092015الفيزياء3
والء محمد محمود القضاه20062092017الفيزياء4
عال حسين سليمان دواغره20070092028الفيزياء5
حمزه احمد محمد المومني20070092079الفيزياء6
رعد عبد المجيد فالح الشرمان20070092082الفيزياء7
نور محمد جميل  موسى الجيوسي20070092093الفيزياء8
ايمان قاسم خليل عبابنه20070092104الفيزياء9

ھناء يوسف محمود بني مصطفى20072092017الفيزياء10
لمياء سليمان اطراد المشاقبه20072092019الفيزياء11
ناريمان عيد سالمة الخزاعلة20080092018الفيزياء12
سيف الدين عبدالقادر عوض عالونه20080092028الفيزياء13
رزان عدنان محمد الجراروه20080092052الفيزياء14
وعد محمود ذياب حواوره20080092069الفيزياء15
صابرين بالل محمد المھداوي20080092074الفيزياء16
روان فاروق فريد بشابشة20080092075الفيزياء17
وجيه خلف عبد الكريم االحمد20080092082الفيزياء18
براءه عماد احمد الرواشده20080092083الفيزياء19
جميله علي عبدالمحسن نواصره20080092084الفيزياء20
دعاء محمد عليان الحيحي20082092005الفيزياء21
فيروز ممدوح فندي غرايبة20082092008الفيزياء22
مصعب سلطان فضي نھار20082092010الفيزياء23
وفاء محمود احمد دلوع20082092011الفيزياء24
بيان وليد ذياب عبدالرازق20082092014الفيزياء25
محمد سالم سليمان المساعفه20082092015الفيزياء26
عرين ناجي ضيف هللا حناوي20090092003الفيزياء27
حنين باسم محمد الرشيدات20090092004الفيزياء28
ندى محمد صالح القواسمه20090092005الفيزياء29
ھيفاء محمود ابراھيم الطريني20090092006الفيزياء30
وفاء علي عبد هللا  بني ياسين20090092007الفيزياء31
مرام نصر عبدهللا عليان20090092008الفيزياء32
صبا ابراھيم فضل العزايزه20090092010الفيزياء33
مرام فيصل حسين بني ملحم20090092011الفيزياء34
مرام يوسف سليمان صباح20090092012الفيزياء35
مالك نايف احمد الزعبي20090092013الفيزياء36
براء عبدالفتاح ذيب االسود20090092014الفيزياء37
عبير راكان علي الشلول20090092020الفيزياء38
االء ابراھيم محمد عبد الخالق20090092022الفيزياء39
محمد مھند احمد الوردات20090092024الفيزياء40
اسعد عبد الكريم اسعد عبيدي20090092025الفيزياء41
منار عبد الوھاب محمد عبابنه20090092026الفيزياء42
اريج طالب صالح ابو اسماعيل20090092029الفيزياء43
بيان احمد سالم العنانبه20090092031الفيزياء44
حنان خلف عليوي المساعيد20090092037الفيزياء45
محمد اكرم يوسف النجار20090092042الفيزياء46
عدي حسين جزاع القشوش20090092043الفيزياء47
روان راتب يوسف بني عامر20090092046الفيزياء48
مي ابراھيم عبدالعزيز بنات20090092048الفيزياء49
محمد محمود ناصر الصمادي20090092057الفيزياء50
محمود احمد علي الجوارنه20090092059الفيزياء51
ناجح صالح حمد ابو عاصي20090092061الفيزياء52
ربى ابراھيم علي غنيمات20090092062الفيزياء53
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عدي أحمد عقيل الزغول20090092063الفيزياء54
كمال عبد المنعم ابراھيم حجار20090092066الفيزياء55
اسيل فارع محمد سميري20090092067الفيزياء56
عرين فيصل غازي الجنايده20090092069الفيزياء57
ايمان محمود علي الجراروه20090092071الفيزياء58
نادر احمد ياسين االسود20090092079الفيزياء59
سرى ناجي حسن ابوغزله20090092080الفيزياء60
ذكريات حمد خلف الخريشه20092092005الفيزياء61
ھديل جھاد شفيق الشريدي20092092011الفيزياء62
محمد احمد فارع ابو شنب20092092012الفيزياء63
ريم عزات محمد بني يونس20100092003الفيزياء64
انوار مصطفى احمد الدعجه20100092006الفيزياء65
شروق اسماعيل عبدهللا علي20100092011الفيزياء66
ساجده علي محمد مريان20100092012الفيزياء67
محمد احمد محمد العبدالرزاق20100092015الفيزياء68
ريما سمير صالح الجوابره20100092016الفيزياء69
بيان جميل احمد القضاه20100092017الفيزياء70
روان ابراھيم محمد الشبول20100092018الفيزياء71
حذيفه حسن عبدالرحمن العمرى20100092019الفيزياء72
رھف حسين خالد الواكد20100092020الفيزياء73
احمد عيسى محمد الجمال20100092026الفيزياء74
عمار محمد عيسى الصبح20100092027الفيزياء75
ميسر محمد مفلح الحمورى20100092028الفيزياء76
بيان قاسم محمد الكركي20100092035الفيزياء77
اية سمير قاسم المومني20100092036الفيزياء78
عاصم محمد عبد الحميد العسولي20100092048الفيزياء79
االء نايل رمضان المحافظه20100092049الفيزياء80
عمر يحيى عبد الرحمن الحوري20100092053الفيزياء81
فرات فرحان علي رمضان20100092058الفيزياء82
محمد ضيف هللا محمد الشطناوي20100092059الفيزياء83
بھاء ابالل فالح غرايبه20100092061الفيزياء84
عرين عبدهللا احمد بني سالمة20100092062الفيزياء85
رشا صياح خليل مشرقي20100092063الفيزياء86
انس ابراھيم احمد خطاري20100092068الفيزياء87
مجد عبدالجليل سليم الشبول20100092070الفيزياء88
علي احمد علي طاھر20102092002الفيزياء89
محمد حسين علي بدارنه20102092006الفيزياء90
احمد محمد عطا صيداوي20102092012الفيزياء91
اسيل صادق محمد حسن20102092013الفيزياء92
سجى امجد جميل الروسان20110092002الفيزياء93
ھديل محمود عبدهللا بشابشة20110092003الفيزياء94
عبدهللا صالح محمود الحسنات20110092004الفيزياء95
حنان محمد احمد نمر20110092007الفيزياء96
ھيا خالد عبدالفتاح الحمورى20110092008الفيزياء97
وفاء عبدالفتاح محمد ابوعوض20110092009الفيزياء98
ميساء منذر عيسى الكردي20110092011الفيزياء99
تسنيم جمال فيصل أبوالرب20110092012الفيزياء100
ايمن عبدهللا كريم الطوافشة20110092013الفيزياء101
صابرين عصام احمد الواكد20110092014الفيزياء102
ايات ھشام قاسم جرادات20110092017الفيزياء103
انسام احمد جميل بني عطا20110092018الفيزياء104
شاھين عادل محمد علي الفاعور20110092019الفيزياء105
حمزه عبدالسالم محمد قطوس20110092023الفيزياء106
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غاده عبدهللا محمد علي السليم20110092024الفيزياء107
غدير اكرم محمد ملحم20110092026الفيزياء108
مروان محمد طه الغوانمه20110092027الفيزياء109
ديما حسين قاسم البريحي20110092030الفيزياء110
علياء اسماعيل علي البدوي20110092032الفيزياء111
اسيل جمال جمعه أبوحواس20110092039الفيزياء112
نرمين سلطان ابراھيم داود20110092041الفيزياء113
احمد عقله عبدهللا الخصاونه20110092043الفيزياء114
نداء عبدالقادر حسن بني يونس20110092047الفيزياء115
كاسترو عبدالرحمن عيسى جرادات20110092051الفيزياء116
سكينه فواز محمود بني محمد20110092057الفيزياء117
بتول يوسف ابراھيم السريحين20110092058الفيزياء118
عبدهللا ھاني عمر مھداوي20110092064الفيزياء119
مؤمن محمد خير توفيق غباشنه20110092065الفيزياء120
صھيب يحيى احمد أبوالخون20110092068الفيزياء121
عبير متعب عوده أبوكف20110092071الفيزياء122
ربى يوسف ضيفا العيسى20110092072الفيزياء123
خديجه حسين "دخل هللا" ابو دلبوح20110092073الفيزياء124
عرين جمال محمد الشبول20110092074الفيزياء125
تركي محمد تركي حجازي     20110092076الفيزياء126
قصي محمود موسى الزعبي     20110092078الفيزياء127
بتول خالد علي القضاه20112092003الفيزياء128
مصعب نبيه صدقي شخاتره20112092004الفيزياء129
ايه علي محمد ناصر20112092006الفيزياء130
فداء احمد بدرالدين سالم المحاسنه20112092008الفيزياء131
عزام خليف عوده محاسيس20112092009الفيزياء132
االء خالد عبدالعزيز الجندي20112092010الفيزياء133
قيس ياسر اندراوس اندراوس20112092014الفيزياء134
محمد يزيد محمد سعيد الغرايبه20112092015الفيزياء135
صالح عاطف صالح قاسم20112092016الفيزياء136
ساره فواز سعيد عواد      20120092002الفيزياء137
اسامه حافظ محمود الخضور     20120092004الفيزياء138
عابده جميل عبدالكريم أبوبكر   20120092005الفيزياء139
رغد محمود احمد مياس      20120092006الفيزياء140
فاطمه يحيى عبدهللا مناصره    20120092007الفيزياء141
امال زھير عمر الرماضنه     20120092009الفيزياء142
تسنيم حسين محمود طعمه     20120092010الفيزياء143
روان احمد محمد بني خالد     20120092011الفيزياء144
سناء عيد قاسم الحميدي     20120092013الفيزياء145
احمد محي الدين موسى السميرى    20120092014الفيزياء146
مالك مزيد محمود احمد     20120092015الفيزياء147
ربى احمد فالح العزام     20120092016الفيزياء148
عمر احمد موسى المغاربي     20120092021الفيزياء149
حسام حسن سالم المساعيد     20120092022الفيزياء150
عزالدين عدنان حسن الكباريه    20120092023الفيزياء151
عالء كمال سعيد سالم      20120092025الفيزياء152
محمد جھاد عبدالنور السباعي    20120092026الفيزياء153
اسماء اسماعيل ناصر الذيابات    20120092027الفيزياء154
براءه ابراھيم محمد الشقران    20120092028الفيزياء155
ايمان محمد سالمه السرديه    20120092030الفيزياء156
ريم احمد رضوان المومني     20120092031الفيزياء157
سمر وصفي ناصر درابسه     20120092033الفيزياء158
محمد علي سالمه المالح20120092034الفيزياء159
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عباده مرزوق نھار طبيشات     20120092035الفيزياء160
لمى محمود بدر قطيش      20120092037الفيزياء161
لينا احمد يوسف عودات     20120092038الفيزياء162
معتصم محمد محمود الدعوم     20120092041الفيزياء163
احمد عيسى احمد محمود     20120092043الفيزياء164
وعد بسام خلف شقيرات20120092044الفيزياء165
ابراھيم حسين محمد الكمونه    20120092046الفيزياء166
احمد عبدالحكيم صالح الجمره20120092047الفيزياء167
افنان محمد يوسف يوسف     20120092048الفيزياء168
مجد انور علي مغايره      20120092049الفيزياء169
عمر فراس حامد محمد عبده20120092051الفيزياء170
خلود سالم علي العطاونة20120092052الفيزياء171
رقيه محمد صالح ابونصار20120092053الفيزياء172
ايه سامي عارف السكجي20120092054الفيزياء173
اسيا ماھر احمد النادي20120092055الفيزياء174
حمزه عبدهللا يحيى ابو الھيجاء20120092056الفيزياء175
اناس محمد ضيفا يوسف20120092058الفيزياء176
رزق فاضل محمد بني ملحم20120092059الفيزياء177
اخالص معروف نوفان نعامنه20120092060الفيزياء178
عبيده احمد محمد جوارنه20120092061الفيزياء179
وعد حسن محمد ھياجنه20120092062الفيزياء180
محمد رياض طايل جباعته20120092063الفيزياء181
ابراھيم عبدالباسط محمد الرشدان20120092064الفيزياء182
سامر زكريا مصطفى خريس20120092068الفيزياء183
يوسف احمد صدقي علي الشقيري20122092001الفيزياء184
ايه محمد خالد جرادات20122092003الفيزياء185
محمد اغزاوى نھار العبدهللا20122092004الفيزياء186
احمد رجا سعيد عبدالعال20122092005الفيزياء187
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تسنيم حسين علي العمري20052096095التقانات الحيوية والھندسة الوراثية1
مھا جھاد محمد علي بني ھاني20062096083التقانات الحيوية والھندسة الوراثية2
دانيه محمد حسن درويش20062096085التقانات الحيوية والھندسة الوراثية3
فاضل عباس علي عبدالوھاب سليمان20062096086التقانات الحيوية والھندسة الوراثية4
خنساء محمد علي الموسى20062096087التقانات الحيوية والھندسة الوراثية5
اسيل محمد علي المخيمر20062096088التقانات الحيوية والھندسة الوراثية6
راشد صالح رضوان ھزايمة20062096089التقانات الحيوية والھندسة الوراثية7
سطام نھار ضامي العنزي20062096090التقانات الحيوية والھندسة الوراثية8
اشرف عارف علي الزعبي20072096012التقانات الحيوية والھندسة الوراثية9

ھبة طه علي عنتر20072096021التقانات الحيوية والھندسة الوراثية10
اسماء سالم علي الغرير20072096059التقانات الحيوية والھندسة الوراثية11
وديع محمد صالح العصفور20072096088التقانات الحيوية والھندسة الوراثية12
عال عصام علي الحسين20072096096التقانات الحيوية والھندسة الوراثية13
زيد حسين محمد قبالني20072096098التقانات الحيوية والھندسة الوراثية14
رامي احمد مصطفى زريقات20072096099التقانات الحيوية والھندسة الوراثية15
دينا مصطفى عبدهللا الحلو20080096030التقانات الحيوية والھندسة الوراثية16
جونيت سليمان محمد عبدالباقي20080096046التقانات الحيوية والھندسة الوراثية17
احمد طه احمد العيسى20080096047التقانات الحيوية والھندسة الوراثية18
اماني باسم حسن خضر20080096055التقانات الحيوية والھندسة الوراثية19
سماح سعود ابراھيم النادي20080096064التقانات الحيوية والھندسة الوراثية20
قصي منصور محمد الشناق20080096066التقانات الحيوية والھندسة الوراثية21
عامر محمد سالم ملحم20080096073التقانات الحيوية والھندسة الوراثية22
ربيع محمد محمود ملحم20080096078التقانات الحيوية والھندسة الوراثية23
رھام تركي علي ربابعه20080096079التقانات الحيوية والھندسة الوراثية24
أحمد محمد علي سمور20080096080التقانات الحيوية والھندسة الوراثية25
جھاد عبدالكريم صالح جرادات20080096085التقانات الحيوية والھندسة الوراثية26
والء ھاني صالح دويري20080096086التقانات الحيوية والھندسة الوراثية27
اريج اسامة خالد الديب20082096010التقانات الحيوية والھندسة الوراثية28
دانيا مازن محمد الدھامين20082096016التقانات الحيوية والھندسة الوراثية29
محمد عماد نمر عودة هللا20082096017التقانات الحيوية والھندسة الوراثية30
عبدهللا محمد عطا خليفه20082096020التقانات الحيوية والھندسة الوراثية31
ليليانا حسين موسى نصار20082096034التقانات الحيوية والھندسة الوراثية32
مھدي كامل محمد الشروف20082096040التقانات الحيوية والھندسة الوراثية33
مھاد سامي صالح الدين أحمد20082096044التقانات الحيوية والھندسة الوراثية34
عبد المجيد مسعد ھديان المطيري20082096065التقانات الحيوية والھندسة الوراثية35
ھديل زھدي نمر ابراھيم20082096069التقانات الحيوية والھندسة الوراثية36
ھبه جمال محمد تيلخ20082096072التقانات الحيوية والھندسة الوراثية37
مثنى مؤيد مصطفى البرماوي20082096078التقانات الحيوية والھندسة الوراثية38
اسماء محمد ناصر مبارك20082096079التقانات الحيوية والھندسة الوراثية39
سندس حسين عبد هللا الجواد20082096086التقانات الحيوية والھندسة الوراثية40
ركان "محمدجميل" احمد بني خير20082096090التقانات الحيوية والھندسة الوراثية41
قصي خالد عبد الرحمن الحمامده20082096091التقانات الحيوية والھندسة الوراثية42
صفاء زيد عبد القادر داغر20082096092التقانات الحيوية والھندسة الوراثية43
اخالص فيصل جمعه العموش20082096094التقانات الحيوية والھندسة الوراثية44
ذكريات عصام محمود وديان20082096095التقانات الحيوية والھندسة الوراثية45
عالء عمر يوسف الدبيسيه20082096096التقانات الحيوية والھندسة الوراثية46
نورين محمد خير عبد حوراني20090096002التقانات الحيوية والھندسة الوراثية47
اسراء ابراھيم فيصل رواشده20090096003التقانات الحيوية والھندسة الوراثية48
احالم عاطف احمد ابراھيم20090096004التقانات الحيوية والھندسة الوراثية49
سارة داود ابراھيم عياش20090096007التقانات الحيوية والھندسة الوراثية50
تسنيم وليد علي الشرع20090096008التقانات الحيوية والھندسة الوراثية51
وئام نصرى محمد اليعقوب20090096010التقانات الحيوية والھندسة الوراثية52
الھام زكي سليمان عبد هللا20090096014التقانات الحيوية والھندسة الوراثية53
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براءه مثقال حسن النمرات20090096016التقانات الحيوية والھندسة الوراثية54
سيمون عمر سليم عياصره20090096017التقانات الحيوية والھندسة الوراثية55
بيسان محمد عبد هللا ابو سرايه20090096018التقانات الحيوية والھندسة الوراثية56
ساره اسماعيل عطا حسين20090096026التقانات الحيوية والھندسة الوراثية57
رنا عصام سعيد الستيتي20090096027التقانات الحيوية والھندسة الوراثية58
نرمين عمر حامد المومني20090096029التقانات الحيوية والھندسة الوراثية59
ھناء محمود ذياب مصطفى20090096032التقانات الحيوية والھندسة الوراثية60
لينا محمد عدنان محمد تيسير السعودي20090096035التقانات الحيوية والھندسة الوراثية61
ايات حمد محمد العنبر20090096036التقانات الحيوية والھندسة الوراثية62
حنان عبدالرحيم محمد الجمال20090096039التقانات الحيوية والھندسة الوراثية63
اشرف عبد هللا شريف اليماني20090096040التقانات الحيوية والھندسة الوراثية64
محمد زھير محمد احمد20090096042التقانات الحيوية والھندسة الوراثية65
جمان عدنان فارس حموده20090096043التقانات الحيوية والھندسة الوراثية66
زينه برھان الدين زين الدين عرفات20090096044التقانات الحيوية والھندسة الوراثية67
ھيا تيسير حامد زياد20090096045التقانات الحيوية والھندسة الوراثية68
رانيا فايق اسكندر حداد20090096046التقانات الحيوية والھندسة الوراثية69
رانيا ماجد عبد القادر الطيطي20090096049التقانات الحيوية والھندسة الوراثية70
اسماء عبد هللا سليمان القضاه20090096051التقانات الحيوية والھندسة الوراثية71
مروه محمد موسى ابو لبه20090096055التقانات الحيوية والھندسة الوراثية72
تاال محمود محمود رشدي عيسى20090096056التقانات الحيوية والھندسة الوراثية73
سجى خالد قاسم حيفاوى20090096060التقانات الحيوية والھندسة الوراثية74
فاطمه يوسف محمد مقدادي20090096062التقانات الحيوية والھندسة الوراثية75
شرين محمود سليمان عجاوى20090096063التقانات الحيوية والھندسة الوراثية76
انتصار علي ضايق نمرات20090096064التقانات الحيوية والھندسة الوراثية77
لما عماد جاد هللا حسين20090096067التقانات الحيوية والھندسة الوراثية78
ساجده حيدر فوزي المنديل20090096073التقانات الحيوية والھندسة الوراثية79
فاطمه محمد عبدالكريم الخوالده20090096074التقانات الحيوية والھندسة الوراثية80
محمد سليمان عبدالرحمن صالح20090096086التقانات الحيوية والھندسة الوراثية81
ايه يوسف محمود المصري20090096087التقانات الحيوية والھندسة الوراثية82
عبير مصطفى طه عبابنه20090096088التقانات الحيوية والھندسة الوراثية83
تمارا محمد ابراھيم الشقران20090096089التقانات الحيوية والھندسة الوراثية84
روعه حسين محمد بواعنه20090096090التقانات الحيوية والھندسة الوراثية85
شذى ھاني رشيد عرفات20090096092التقانات الحيوية والھندسة الوراثية86
رشا رياض يوسف محمد ابوھالل20090096094التقانات الحيوية والھندسة الوراثية87
وسيم عيسى فخري مشعشع20092096003التقانات الحيوية والھندسة الوراثية88
مريم وائل محمد طاھر القباني20092096004التقانات الحيوية والھندسة الوراثية89
تمارة صابر خضر جرايسه20092096006التقانات الحيوية والھندسة الوراثية90
نورالھدى اسماعيل ابراھيم االحمد20092096008التقانات الحيوية والھندسة الوراثية91
اسراء محمد عدنان حسن القضاه20092096009التقانات الحيوية والھندسة الوراثية92
حنين مأمون محمود قاسم20092096013التقانات الحيوية والھندسة الوراثية93
روال ثائر فھمي البيطار20092096014التقانات الحيوية والھندسة الوراثية94
نور ھشام محمد يونس20092096015التقانات الحيوية والھندسة الوراثية95
منار اسماعيل حمدان سالمه20092096017التقانات الحيوية والھندسة الوراثية96
ريم عز احمد الحلبي20092096019التقانات الحيوية والھندسة الوراثية97
حوراء حسن علي عباس علي خميس20092096022التقانات الحيوية والھندسة الوراثية98
جمال خالد جمال ابراھيم20092096028التقانات الحيوية والھندسة الوراثية99
شادي وليد ناجي طويل20092096031التقانات الحيوية والھندسة الوراثية100
خالد ابراھيم علي حيادري20092096040التقانات الحيوية والھندسة الوراثية101
ايه محمد عبده يغمور20092096045التقانات الحيوية والھندسة الوراثية102
رنيم فائق احمد خصاونه20092096050التقانات الحيوية والھندسة الوراثية103
احمد محمود حسن الكوز20092096051التقانات الحيوية والھندسة الوراثية104
رزان محمد يوسف المصاروه20092096053التقانات الحيوية والھندسة الوراثية105
لمى عزات علي خاليلة20092096054التقانات الحيوية والھندسة الوراثية106
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عبدالرحمن وسام عبدالودود المحتسب20092096057التقانات الحيوية والھندسة الوراثية107
شھد غسان موسى طه20092096058التقانات الحيوية والھندسة الوراثية108
عدي تحسين محمد انيس شرادقة20092096059التقانات الحيوية والھندسة الوراثية109
نقاء عبد الحميد مصطفى الصمادي20092096060التقانات الحيوية والھندسة الوراثية110
جينيفر معين سلطي ايوب20092096061التقانات الحيوية والھندسة الوراثية111
يعقوب سمير عواد احمد الخرابشه20092096062التقانات الحيوية والھندسة الوراثية112
فاطمه طالب علوي القصاب20092096065التقانات الحيوية والھندسة الوراثية113
سمر عمر عبد هللا آل عبد الوھاب20092096066التقانات الحيوية والھندسة الوراثية114
نديده مازن سعيد الزعبي20092096068التقانات الحيوية والھندسة الوراثية115
صدام محمد نمر الجبعي20092096069التقانات الحيوية والھندسة الوراثية116
ساجده عبد القادر موسى ابراھيم20092096071التقانات الحيوية والھندسة الوراثية117
امل محمد خليل ابراھيم فايد20092096072التقانات الحيوية والھندسة الوراثية118
نمارق نواف محمود محمد20100096004التقانات الحيوية والھندسة الوراثية119
دعاء ماجد علي القيسي20100096005التقانات الحيوية والھندسة الوراثية120
افنان جمال محمد عبدالرحمن20100096008التقانات الحيوية والھندسة الوراثية121
ھيام حلمي عبدالفتاح حماد20100096009التقانات الحيوية والھندسة الوراثية122
ذكرى سليمان محمد مستريحي20100096010التقانات الحيوية والھندسة الوراثية123
ازھار عمر سليمان الدواھده20100096012التقانات الحيوية والھندسة الوراثية124
حفصه قاسم محمد الضامن20100096016التقانات الحيوية والھندسة الوراثية125
اشواق محمود امجلي بنى صخر20100096018التقانات الحيوية والھندسة الوراثية126
دعاء عزيز فرج ابوديه20100096019التقانات الحيوية والھندسة الوراثية127
صابرين سالم محمود الصالحات20100096021التقانات الحيوية والھندسة الوراثية128
مجدولين زھير حسن احمد20100096023التقانات الحيوية والھندسة الوراثية129
نفين سالم سليمان المريد20100096024التقانات الحيوية والھندسة الوراثية130
نوره محمد خالد التميمي20100096028التقانات الحيوية والھندسة الوراثية131
رھام وليد احمد الذيب20100096029التقانات الحيوية والھندسة الوراثية132
ھبه نضال خليل مرشد20100096030التقانات الحيوية والھندسة الوراثية133
بشرى خالد احمد القضاه20100096033التقانات الحيوية والھندسة الوراثية134
حنين درويش حسن قنديل20100096036التقانات الحيوية والھندسة الوراثية135
رزان رامز عباس علي20100096039التقانات الحيوية والھندسة الوراثية136
بنان  "محمد سعيد" علي الصمادي20100096040التقانات الحيوية والھندسة الوراثية137
مرح ايمن عبدالقادر غرايبه20100096041التقانات الحيوية والھندسة الوراثية138
محمد نور الدين محمود الذھبي20100096042التقانات الحيوية والھندسة الوراثية139
غفران مصطفى احمد ابوديه20100096045التقانات الحيوية والھندسة الوراثية140
فرح عبدالرحيم محمد مباركه20100096046التقانات الحيوية والھندسة الوراثية141
ھال ھشام محمود سماحه20100096047التقانات الحيوية والھندسة الوراثية142
صفاء ماھر صادق بشناق20100096050التقانات الحيوية والھندسة الوراثية143
وائل عبدالطاھر سعيد الرواشده20100096051التقانات الحيوية والھندسة الوراثية144
دانا عماد محمود عبيدات20100096052التقانات الحيوية والھندسة الوراثية145
مالك محمد محمود مساعده20100096053التقانات الحيوية والھندسة الوراثية146
االء فالح احمد مجد20100096054التقانات الحيوية والھندسة الوراثية147
نوال ياسين علي جابر20100096055التقانات الحيوية والھندسة الوراثية148
وفاء احمد عبدالقادر الفيومي20100096057التقانات الحيوية والھندسة الوراثية149
نور "محمود ناصر الدين" "محمداسعد" شرار20100096058التقانات الحيوية والھندسة الوراثية150
رائد خضر عبد المولى طباني20100096060التقانات الحيوية والھندسة الوراثية151
ريما جمال يوسف مرشد20100096061التقانات الحيوية والھندسة الوراثية152
فرح عايد عبدالھادى الطيطي20100096062التقانات الحيوية والھندسة الوراثية153
ايه محمد صالح بقيله20100096063التقانات الحيوية والھندسة الوراثية154
فداء حسني عوض ايوب20100096067التقانات الحيوية والھندسة الوراثية155
مجد عبدالحافظ محمد حماد20100096069التقانات الحيوية والھندسة الوراثية156
لينا احمد علي الوديان20100096073التقانات الحيوية والھندسة الوراثية157
ساره محمد عبدالرحمن قزاقزه20100096081التقانات الحيوية والھندسة الوراثية158
سيرين خالد نمر 20100096083التقانات الحيوية والھندسة الوراثية159
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وسام محمد محمود صالح20100096084التقانات الحيوية والھندسة الوراثية160
روان ناصر محمد ملكاوي20100096085التقانات الحيوية والھندسة الوراثية161
رايه عز الدين حسن عياصره20100096086التقانات الحيوية والھندسة الوراثية162
حنين ابراھيم طلب الصرايره20100096087التقانات الحيوية والھندسة الوراثية163
حنين وليد محمد منصور20100096088التقانات الحيوية والھندسة الوراثية164
سمر ماھر بدر ترزي20100096089التقانات الحيوية والھندسة الوراثية165
نور جھاد امين شلبي20100096093التقانات الحيوية والھندسة الوراثية166
ملك حسام عبد العزيز الكوفحي20100096095التقانات الحيوية والھندسة الوراثية167
يقين عبدالقادر سالم الرواشدة20100096096التقانات الحيوية والھندسة الوراثية168
سھى محمد عوده الفتينات20100096097التقانات الحيوية والھندسة الوراثية169
كرم عصام محمد عبدالعال20100096098التقانات الحيوية والھندسة الوراثية170
فاطمه حسام علي ذوابة20102096003التقانات الحيوية والھندسة الوراثية171
نورا عمر تيسير تسبحجي20102096005التقانات الحيوية والھندسة الوراثية172
ياسمين عماد  عماري20102096007التقانات الحيوية والھندسة الوراثية173
دينا ھشام ابراھيم الجغل20102096008التقانات الحيوية والھندسة الوراثية174
مرام علي شوكت عيد20102096009التقانات الحيوية والھندسة الوراثية175
عبد الحليم شريف عبد الحليم "ابو عوض شاھين"20102096011التقانات الحيوية والھندسة الوراثية176
ادريس عمر محمد 20102096012التقانات الحيوية والھندسة الوراثية177
ھدى سميح عبد الغني عرعر20102096014التقانات الحيوية والھندسة الوراثية178
اسماء خالد احمد عبد القادر محمد المال20102096016التقانات الحيوية والھندسة الوراثية179
حوراء فيصل احمد محسن20102096017التقانات الحيوية والھندسة الوراثية180
ساره كمال خليل النجار20102096020التقانات الحيوية والھندسة الوراثية181
رھف عوض نھار الطويل20102096021التقانات الحيوية والھندسة الوراثية182
رشا جمال احمد اسماعيل20102096022التقانات الحيوية والھندسة الوراثية183
والء خليل حسين الدناوي20102096025التقانات الحيوية والھندسة الوراثية184
عبد الرحمن خالد عبد الرحمن السعدي20102096028التقانات الحيوية والھندسة الوراثية185
رنده ماجد عبدالحميد بنوح20102096029التقانات الحيوية والھندسة الوراثية186
ھيلدا خالد اسحق قواسمي20102096030التقانات الحيوية والھندسة الوراثية187
ميمونة احمد ادم  20102096033التقانات الحيوية والھندسة الوراثية188
ديمة نزار محمد عارف حمضمض20102096034التقانات الحيوية والھندسة الوراثية189
عيسى محمد راشد السيسي البوعينين20102096036التقانات الحيوية والھندسة الوراثية190
روان الياس طوقان  20102096037التقانات الحيوية والھندسة الوراثية191
يارا سمير فايق مسعود صباح20102096038التقانات الحيوية والھندسة الوراثية192
نسرين احمد محمد مستريحي20102096040التقانات الحيوية والھندسة الوراثية193
اوس حسن محمد عبيدات20102096042التقانات الحيوية والھندسة الوراثية194
صالح عبد النور صالح حسن20102096048التقانات الحيوية والھندسة الوراثية195
زھراء حميد ابراھيم احمد20102096049التقانات الحيوية والھندسة الوراثية196
ھناء عبداللطيف سليمان جبالي20102096050التقانات الحيوية والھندسة الوراثية197
شفى عبد المھدى احمد بدور20102096051التقانات الحيوية والھندسة الوراثية198
ايمان ھاني ابراھيم المحاميد20102096052التقانات الحيوية والھندسة الوراثية199
نفين محمود عزت الحجيه20102096053التقانات الحيوية والھندسة الوراثية200
محمد قاسم محمد  الروسان20102096054التقانات الحيوية والھندسة الوراثية201
ضحى محمد علي ياسين قواسمه20110096002التقانات الحيوية والھندسة الوراثية202
يسر عمر طالب الشبلي20110096005التقانات الحيوية والھندسة الوراثية203
حياه يحيى محمود الھدھد20110096007التقانات الحيوية والھندسة الوراثية204
ھند ناصر غزاوي أبودامس20110096009التقانات الحيوية والھندسة الوراثية205
االء فضيل احمد فضيل بني حمد20110096010التقانات الحيوية والھندسة الوراثية206
بتول نصر سليمان بني نصر20110096011التقانات الحيوية والھندسة الوراثية207
االء خليل علي حسان20110096013التقانات الحيوية والھندسة الوراثية208
ھبه صالح سالمه ابومريفه20110096014التقانات الحيوية والھندسة الوراثية209
فاتن سرور محمد النقرش20110096015التقانات الحيوية والھندسة الوراثية210
سجى ناصر مطلق عياصره20110096016التقانات الحيوية والھندسة الوراثية211
سانيا خليل علي العشوش20110096018التقانات الحيوية والھندسة الوراثية212
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سلسبيل محمد حلمي صعبي20110096020التقانات الحيوية والھندسة الوراثية213
ھبه محمد زيدان ذيب20110096021التقانات الحيوية والھندسة الوراثية214
رايه علي عقله الدويري20110096022التقانات الحيوية والھندسة الوراثية215
عرين حمدي محمد الجالودى20110096023التقانات الحيوية والھندسة الوراثية216
ھيا حسن عبدالقادر متعب20110096025التقانات الحيوية والھندسة الوراثية217
ايمان غصاب امجلي بني صخر20110096026التقانات الحيوية والھندسة الوراثية218
اسيل رائد سعيد اللفتاوى20110096027التقانات الحيوية والھندسة الوراثية219
ھبه ماجد صالح اسويد20110096028التقانات الحيوية والھندسة الوراثية220
دانا عبدالكريم احمد الخن20110096029التقانات الحيوية والھندسة الوراثية221
فاطمه فراس احمد الجمل20110096030التقانات الحيوية والھندسة الوراثية222
رائد خالد محمد الشرعه20110096031التقانات الحيوية والھندسة الوراثية223
رنا حسن محمد الشرعه20110096032التقانات الحيوية والھندسة الوراثية224
بدور مھاب محمد ماجد الھدھد20110096033التقانات الحيوية والھندسة الوراثية225
نداء عثمان عبدهللا الدكن20110096034التقانات الحيوية والھندسة الوراثية226
عال نضال قاسم السيوف20110096035التقانات الحيوية والھندسة الوراثية227
سميره بسام محمد السعدي20110096038التقانات الحيوية والھندسة الوراثية228
حنين صبحي احمد العبادى20110096039التقانات الحيوية والھندسة الوراثية229
ساجده محمد يوسف القرعان20110096040التقانات الحيوية والھندسة الوراثية230
رنا زياد مجاھد الشبراوي20110096042التقانات الحيوية والھندسة الوراثية231
ايمان يوسف شامخ شامخ20110096043التقانات الحيوية والھندسة الوراثية232
سوسن رشيد محمد منصور20110096044التقانات الحيوية والھندسة الوراثية233
عبدهللا موسى محمد النعيمات20110096048التقانات الحيوية والھندسة الوراثية234
ايمان ابراھيم عبدالعزيز رشيد20110096050التقانات الحيوية والھندسة الوراثية235
امنه محمد عبدالمجيد خندقجي20110096053التقانات الحيوية والھندسة الوراثية236
اسراء احمد عبدالقادر التميمي20110096054التقانات الحيوية والھندسة الوراثية237
رقيه محمد رضا الدلقموني20110096055التقانات الحيوية والھندسة الوراثية238
فاطمه علي فواز معابره20110096056التقانات الحيوية والھندسة الوراثية239
رنا خالد موسى ابو الھيجاء20110096057التقانات الحيوية والھندسة الوراثية240
اثار محمد محمود ولدعلي20110096059التقانات الحيوية والھندسة الوراثية241
الرا ادريس محمد الصمادي20110096062التقانات الحيوية والھندسة الوراثية242
ھديل جمال خليل الشوبكي20110096065التقانات الحيوية والھندسة الوراثية243
وعد علي عيسى الطالفحه20110096066التقانات الحيوية والھندسة الوراثية244
سلمى علي ماجد درابسه20110096067التقانات الحيوية والھندسة الوراثية245
روزانا ابراھيم محمد البطوش20110096068التقانات الحيوية والھندسة الوراثية246
دنيا عصام عبد القادر عيسى20110096069التقانات الحيوية والھندسة الوراثية247
ابراھيم سالمه محمد ربعي20110096072التقانات الحيوية والھندسة الوراثية248
المنذر نور الدين محمد الياسين20110096080التقانات الحيوية والھندسة الوراثية249
االء عاطف فرحان العزام20110096084التقانات الحيوية والھندسة الوراثية250
نرمين فتحي عبدالقادر الربابعه20110096085التقانات الحيوية والھندسة الوراثية251
ايه احمد عبدهللا كساسبه20110096086التقانات الحيوية والھندسة الوراثية252
مالك محمود نايف العتوم20110096087التقانات الحيوية والھندسة الوراثية253
ساره سمير مطلق الشريف20110096088التقانات الحيوية والھندسة الوراثية254
ربى شبيب كايد الغنانيم20110096089التقانات الحيوية والھندسة الوراثية255
حيره ابراھيم حسين بني ھاني20110096090التقانات الحيوية والھندسة الوراثية256
ايه عبد احمد طناش20110096091التقانات الحيوية والھندسة الوراثية257
مريم محمد سليمان قنديل     20110096092التقانات الحيوية والھندسة الوراثية258
سيرين عبداللطيف محمد عالونه    20110096093التقانات الحيوية والھندسة الوراثية259
ياسمين ماھر يوسف عويضه20112096002التقانات الحيوية والھندسة الوراثية260
سلينه نھرو فريد مجج20112096003التقانات الحيوية والھندسة الوراثية261
كريستينا جوني شكري قنواتي20112096004التقانات الحيوية والھندسة الوراثية262
أصالة نبيل عطا عريقات20112096005التقانات الحيوية والھندسة الوراثية263
دانيه مازن عرفات دجاني20112096006التقانات الحيوية والھندسة الوراثية264
عال احمد محمد عرفات عساف20112096008التقانات الحيوية والھندسة الوراثية265
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جنين دنيا فوزي عبد هللا الرفاعي20112096010التقانات الحيوية والھندسة الوراثية266
ليلى مريم بشاره فؤاد الخوري20112096012التقانات الحيوية والھندسة الوراثية267
ايه زياد نمر وھدان20112096013التقانات الحيوية والھندسة الوراثية268
فاطمة مازن سعد الغزاوي20112096014التقانات الحيوية والھندسة الوراثية269
عبدهللا نمر عبد القادر ابو جويعد20112096015التقانات الحيوية والھندسة الوراثية270
ساره رسمي خليل اسعد20112096016التقانات الحيوية والھندسة الوراثية271
روان محمد احمد ابوحردان20112096017التقانات الحيوية والھندسة الوراثية272
ايناس بشير ابراھيم حمدان20112096019التقانات الحيوية والھندسة الوراثية273
بلقيس حسن سلمان شعبان20112096020التقانات الحيوية والھندسة الوراثية274
عمار محمود خليل شموط20112096021التقانات الحيوية والھندسة الوراثية275
ھديل احمد كامل الخطيب20112096024التقانات الحيوية والھندسة الوراثية276
نادين محمد محمود دراج20112096026التقانات الحيوية والھندسة الوراثية277
نور يوسف ذيب ابو راس20112096029التقانات الحيوية والھندسة الوراثية278
سلمى منصور يوسف السبع20112096030التقانات الحيوية والھندسة الوراثية279
حنين احمد عبدهللا القضاة20112096032التقانات الحيوية والھندسة الوراثية280
طه عبدالحليم سالم ابو معالي20112096034التقانات الحيوية والھندسة الوراثية281
االء عماد علي حرب20112096035التقانات الحيوية والھندسة الوراثية282
سوزان محمد رشدي العزه20112096036التقانات الحيوية والھندسة الوراثية283
آالء عبدهللا علي ابوالكشك20112096038التقانات الحيوية والھندسة الوراثية284
بشرى مفلح محمد القضاه20112096039التقانات الحيوية والھندسة الوراثية285
بھاء محمد عاطف يوسف20112096040التقانات الحيوية والھندسة الوراثية286
تاال فھمي عبدالرحيم المومنى20112096041التقانات الحيوية والھندسة الوراثية287
وعد حلمي ابراھيم ابوعلوش20112096045التقانات الحيوية والھندسة الوراثية288
منيه وائل عبدهللا قاسم20112096047التقانات الحيوية والھندسة الوراثية289
عبير بالل محمد الفالح20120096004التقانات الحيوية والھندسة الوراثية290
مجد عبدو ابراھيم أبوحشمه    20120096005التقانات الحيوية والھندسة الوراثية291
اسماء عماد حسن الشرفا     20120096006التقانات الحيوية والھندسة الوراثية292
امان سيف الدين توفيق يعقوب    20120096008التقانات الحيوية والھندسة الوراثية293
لما يوسف نجيب الذيب      20120096009التقانات الحيوية والھندسة الوراثية294
يارا مشير زھدي البرغوثي     20120096010التقانات الحيوية والھندسة الوراثية295
ھيفاء بكر خليل حماد      20120096013التقانات الحيوية والھندسة الوراثية296
رقيه صالح الدين محمد الربابعه   20120096014التقانات الحيوية والھندسة الوراثية297
وسام جعفر جمعه درويش     20120096017التقانات الحيوية والھندسة الوراثية298
امنه احمد عبدالحفيظ ھياجنه    20120096018التقانات الحيوية والھندسة الوراثية299
ھديل علي احمد عياد      20120096019التقانات الحيوية والھندسة الوراثية300
اسيل ھاني عبده طاشمان     20120096021التقانات الحيوية والھندسة الوراثية301
نور حسين حسن الزغول      20120096022التقانات الحيوية والھندسة الوراثية302
مروه عبدالكريم قاسم بشارات    20120096024التقانات الحيوية والھندسة الوراثية303
مرام ايمن رافع العتوم     20120096025التقانات الحيوية والھندسة الوراثية304
دانيه خالد بدر عساف      20120096026التقانات الحيوية والھندسة الوراثية305
عصام خالد بطرس معايعه     20120096028التقانات الحيوية والھندسة الوراثية306
االء احمد عبدهللا ايوب     20120096029التقانات الحيوية والھندسة الوراثية307
رؤى محمد غانم شطناوى     20120096031التقانات الحيوية والھندسة الوراثية308
فاطمه محمد عبدالرحيم المشني    20120096032التقانات الحيوية والھندسة الوراثية309
مجد احمد محمد الحانوتي     20120096033التقانات الحيوية والھندسة الوراثية310
ايالف عادل عبدالھادي الدالبيح   20120096034التقانات الحيوية والھندسة الوراثية311
احالم ھاني سليمان الحشوش    20120096035التقانات الحيوية والھندسة الوراثية312
شھد ماجد عبدالرحيم غنام20120096036التقانات الحيوية والھندسة الوراثية313
مايكل ماھر مناويل سعد     20120096037التقانات الحيوية والھندسة الوراثية314
ياسمين محمود علي الحمدان    20120096038التقانات الحيوية والھندسة الوراثية315
منال عصام موسى أبوالعرجه    20120096039التقانات الحيوية والھندسة الوراثية316
احالم سليمان محمد أبوشقير    20120096040التقانات الحيوية والھندسة الوراثية317
توفيق محمد توفيق الكيالني    20120096041التقانات الحيوية والھندسة الوراثية318
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ساره زھير سعدي الحانوتي     20120096042التقانات الحيوية والھندسة الوراثية319
اسراء سالم محمود الصالح     20120096043التقانات الحيوية والھندسة الوراثية320
ھبه حمود مصطفى الشدوح     20120096048التقانات الحيوية والھندسة الوراثية321
بشار حسين صالح االحمد     20120096050التقانات الحيوية والھندسة الوراثية322
ايات موسى حمدهللا الزعبي    20120096054التقانات الحيوية والھندسة الوراثية323
النا محمد خير علي عنانبه20120096055التقانات الحيوية والھندسة الوراثية324
تسنيم عمر اسماعيل رزق     20120096056التقانات الحيوية والھندسة الوراثية325
ھديل عماد الدين محمد ابراھيم   20120096057التقانات الحيوية والھندسة الوراثية326
شيرين طارق علي شعبان     20120096059التقانات الحيوية والھندسة الوراثية327
ھناء جھاد موسى ابوالشيخ20120096060التقانات الحيوية والھندسة الوراثية328
اماني خالد توفيق حماده     20120096061التقانات الحيوية والھندسة الوراثية329
عائشه احمد مجلي الكوفحي     20120096063التقانات الحيوية والھندسة الوراثية330
سندس غازي محمد حرب      20120096064التقانات الحيوية والھندسة الوراثية331
ايناس اسامه محمد مريان     20120096065التقانات الحيوية والھندسة الوراثية332
دعاء يوسف سالم عالونه     20120096068التقانات الحيوية والھندسة الوراثية333
ھيا خالد جمال سالم      20120096069التقانات الحيوية والھندسة الوراثية334
ايه خالد خليفه السقار     20120096072التقانات الحيوية والھندسة الوراثية335
جھينه رمضان حسن الجالد20120096073التقانات الحيوية والھندسة الوراثية336
ھديل مادح فواز الدخايله     20120096075التقانات الحيوية والھندسة الوراثية337
ايات محمد ناصر الشرعه20120096078التقانات الحيوية والھندسة الوراثية338
شيماء أسامه زيدان الجعبه20120096079التقانات الحيوية والھندسة الوراثية339
نسيبه عبد الكريم حسن المشاقبه20120096080التقانات الحيوية والھندسة الوراثية340
ميس ربحي فارس منصور20120096081التقانات الحيوية والھندسة الوراثية341
سمير سرور محمد النقرش20120096082التقانات الحيوية والھندسة الوراثية342
عز الدين صبرى ابراھيم مريان20120096083التقانات الحيوية والھندسة الوراثية343
سيف حسن صياح المساعيد20120096085التقانات الحيوية والھندسة الوراثية344
شعيب محمود عشب نصايره20120096086التقانات الحيوية والھندسة الوراثية345
شروق نزيه علي المنصوري20120096089التقانات الحيوية والھندسة الوراثية346
لينا احمد محمد الزعبي     20120096090التقانات الحيوية والھندسة الوراثية347
بثينه امجد احمد احمد20120096091التقانات الحيوية والھندسة الوراثية348
سجى جمال ضيف هللا الھواوشه20120096092التقانات الحيوية والھندسة الوراثية349
ھديل عبدالحكيم عبدهللا الخطيب20120096093التقانات الحيوية والھندسة الوراثية350
حسين ابراھيم عبدهللا علي20120096094التقانات الحيوية والھندسة الوراثية351
محمد احمد علي محمد20120096095التقانات الحيوية والھندسة الوراثية352
اسراء عدنان علي الزريقات20122096003التقانات الحيوية والھندسة الوراثية353
نور  عبدهللا  خليل  حماد20122096004التقانات الحيوية والھندسة الوراثية354
نوار رياض محمود حمد20122096005التقانات الحيوية والھندسة الوراثية355
ھاشمية السيد حسين تقي  حسن20122096008التقانات الحيوية والھندسة الوراثية356
اسيد محمود حسني البزور20122096009التقانات الحيوية والھندسة الوراثية357
نعمه  فايز عبد العزيز قواسمه20122096010التقانات الحيوية والھندسة الوراثية358
غالية  حاتم يونس البايض20122096015التقانات الحيوية والھندسة الوراثية359
سندس  ايوب  عارف داوود20122096016التقانات الحيوية والھندسة الوراثية360
نسيم نافذ زايد البكري20122096017التقانات الحيوية والھندسة الوراثية361
اروى عامر احمد الجعبري20122096018التقانات الحيوية والھندسة الوراثية362
محمود خالد محمود أبوعكر20122096019التقانات الحيوية والھندسة الوراثية363
والء علي مجلي الحوراني20122096020التقانات الحيوية والھندسة الوراثية364
روتانا جميل قاسم زيدان20122096023التقانات الحيوية والھندسة الوراثية365
امنه ھشام طرخان 20122096024التقانات الحيوية والھندسة الوراثية366
زينة عبد الجبار محمد  الجلجولي20122096026التقانات الحيوية والھندسة الوراثية367
خضرة عبدي محمد عمر20122096027التقانات الحيوية والھندسة الوراثية368
عبد الرحمن محمد رأفت أبو شعبان20122096028التقانات الحيوية والھندسة الوراثية369
سوسن علي احمد أبورزق20122096029التقانات الحيوية والھندسة الوراثية370
ياسمين بسام حمدهللا سليمان20122096033التقانات الحيوية والھندسة الوراثية371
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نرمين عبد الفتاح محمود السالل20122096034التقانات الحيوية والھندسة الوراثية372
ليث منقذ رشاد مھيار20122096035التقانات الحيوية والھندسة الوراثية373
مصطفى ابراھيم مصطفى الشرادقه20122096036التقانات الحيوية والھندسة الوراثية374
بلقيس زياد محمود بطاينه20122096037التقانات الحيوية والھندسة الوراثية375
حنين مصطفى درويش سعيفان20122096038التقانات الحيوية والھندسة الوراثية376
سھل فالح ذياب الزعبي20122096039التقانات الحيوية والھندسة الوراثية377
االء نايف محمد الھرش20122096040التقانات الحيوية والھندسة الوراثية378
بيان فاروق علي المومني20122096041التقانات الحيوية والھندسة الوراثية379
روابي ياسين عبدالرحمن ربابعه20122096042التقانات الحيوية والھندسة الوراثية380
حال ھايل محمود شواقفه20122096043التقانات الحيوية والھندسة الوراثية381
مصطفى محمد عبدربه قواسمه20122096045التقانات الحيوية والھندسة الوراثية382
المامون صالح سالمه بركات20122096047التقانات الحيوية والھندسة الوراثية383
ناصر مسعود عيسى وشاحي20122096048التقانات الحيوية والھندسة الوراثية384
ھبه خالد عمر جالل20122096049التقانات الحيوية والھندسة الوراثية385
فاتن السعيد علي عيش20122096050التقانات الحيوية والھندسة الوراثية386
عامر احمد ذياب طالحي20122096051التقانات الحيوية والھندسة الوراثية387
العنود عبدهللا علي ابوالكشك20122096052التقانات الحيوية والھندسة الوراثية388
ريما ناجي عبدالقادر خطاب20122096053التقانات الحيوية والھندسة الوراثية389
رائد خضر حسن أبوربيع20122096054التقانات الحيوية والھندسة الوراثية390
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ھدى عبد الوھاب محمد مظلوم20062098003العلوم الجنائية1
قيس سمير محمود ابو طبيخ20070098020العلوم الجنائية2
علي عبد المولى سالمه العكاليك20070098040العلوم الجنائية3
احمد حسين محمود البطاينه20070098044العلوم الجنائية4
شذى منذر احمد بطاينه20070098047العلوم الجنائية5
محمد راشد علي السليم20070098050العلوم الجنائية6
بكر فايز محمود النصار20072098008العلوم الجنائية7
علي خالد ابراھيم المرشد20072098016العلوم الجنائية8
طارق عبد هللا مصطفى الوقفي20072098021العلوم الجنائية9

رؤى عبدالرؤوف سليمان العمري20072098036العلوم الجنائية10
صباح كاظم حسين السعدي20072098037العلوم الجنائية11
طارق احمد حسن بدور20072098038العلوم الجنائية12
ناجي علي محمد الحمدوني20072098039العلوم الجنائية13
اية احمد عوض الخزاعلة20072098041العلوم الجنائية14
عبدالسالم فرح محمد الحرايزه20080098019العلوم الجنائية15
ذكريات يوسف حسين شتيات20080098022العلوم الجنائية16
احمد محمد داود المومني20080098027العلوم الجنائية17
عامر محمد يوسف الشبول20080098029العلوم الجنائية18
صدام نصر محمد درادكه20080098032العلوم الجنائية19
محمد علي احمد ابو كف20080098034العلوم الجنائية20
امنه شرف الدين الشيخ محمد20082098001العلوم الجنائية21
ابراھيم سليم نھار الشديفات20082098004العلوم الجنائية22
لؤي لطفي محمد بني اسماعيل20082098006العلوم الجنائية23
االء عبد الحكيم وصفي عبد الھادي20082098015العلوم الجنائية24
النا ھاني محمود بني عواد20082098022العلوم الجنائية25
مازن عبد الكريم خضر المومني20082098031العلوم الجنائية26
مراد عقايل محمد ابراھيم20082098033العلوم الجنائية27
محمد يحيى طعمة القضاه20082098034العلوم الجنائية28
قيس حسين سليم حوري20082098038العلوم الجنائية29
ليث محمد عوض المراشده20082098039العلوم الجنائية30
ديمه اسماعيل محمد عواد20082098040العلوم الجنائية31
عمر خليفه حامد الشبول20082098041العلوم الجنائية32
غيداء زھير محمود الشواقفه20082098042العلوم الجنائية33
االء احمد محمد الصبح20090098001العلوم الجنائية34
ملھم مشھور عبد الحفيظ ھياجنه20090098002العلوم الجنائية35
شيرين حسين ابراھيم ابو اسعيد20090098005العلوم الجنائية36
نورشان فاعور فارس الزعبي20090098006العلوم الجنائية37
طارق عبد الكريم محمد العنانبه20090098010العلوم الجنائية38
اھداء احمد محمد الصمادى20090098015العلوم الجنائية39
ساجده محمد قاسم الصمادي20090098016العلوم الجنائية40
سالم صابر خليل الجمل20090098018العلوم الجنائية41
براءة عدنان غازي ابودلو20090098020العلوم الجنائية42
صدام حسين خالد خليفه محمد20090098024العلوم الجنائية43
محمد محمود سليم الصمادي20090098025العلوم الجنائية44
حذيفه تيمور سالم بني سالمه20090098027العلوم الجنائية45
معن فتحي يوسف العرايضه20090098033العلوم الجنائية46
عباده عادل احمد اليعقوب20090098034العلوم الجنائية47
محمد علي حسن بني دومي20090098035العلوم الجنائية48
جيانا فؤاد نجيب جبرين20090098036العلوم الجنائية49
سالم محمد موسى الزغول20090098037العلوم الجنائية50
حنين حسن مصطفى ابوكايد20090098038العلوم الجنائية51
لبنى سالم انويران خوالده20090098039العلوم الجنائية52
وائل غنام سليم دويكات20092098001العلوم الجنائية53
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عدي عبد السالم احمد خطايبه20092098002العلوم الجنائية54
عابد صالح سليمان بشابشة20092098004العلوم الجنائية55
مھدي ابراھيم عبدهللا دلقموني20092098005العلوم الجنائية56
بھاء مازن سليمان الرواشده20092098006العلوم الجنائية57
محمد حمدان يوسف األحمد20092098012العلوم الجنائية58
عالء الدين جعفر علي المومني20092098013العلوم الجنائية59
نرزان سامي جعفر جانخوت20092098014العلوم الجنائية60
اسالم محمد عبد الكريم فرج هللا20092098017العلوم الجنائية61
ليث حسين جميل الصمادي20092098020العلوم الجنائية62
روان فھد شبيب الخصاونه20092098022العلوم الجنائية63
احمد نبيل محمد الشامان20092098024العلوم الجنائية64
عدي محمود سعيد العمري20092098026العلوم الجنائية65
لؤي محمود سليم المومني20092098027العلوم الجنائية66
احمد خلف عبود الزبون20092098030العلوم الجنائية67
وسام حسن علي الموالي20092098031العلوم الجنائية68
ايھاب خالد عبد هللا مضيه20092098033العلوم الجنائية69
محمود عادل حسن جمعه20100098001العلوم الجنائية70
ياسمين سمير حسين ابوجويد20100098005العلوم الجنائية71
شادي جمال محمد عتمه20100098007العلوم الجنائية72
محمد جميل حمد المصاليخ20100098012العلوم الجنائية73
معاذ حماد حمد المناصير20100098013العلوم الجنائية74
ھبه بسام موسى البدور20100098015العلوم الجنائية75
ھبه زكريا حسن ابو مسامح20100098016العلوم الجنائية76
تھاني يوسف علي بني حمد20100098017العلوم الجنائية77
محمد معذي حماده الشرعه20100098022العلوم الجنائية78
عالء سھل يوسف طناش20100098025العلوم الجنائية79
محمد علي احمد علي الشرايري20100098026العلوم الجنائية80
عنان عمر محمد الشرع20100098027العلوم الجنائية81
احمد فارس علي السخني20100098028العلوم الجنائية82
محمد عبد هللا فندي مليحان20100098029العلوم الجنائية83
محمود عبدالقادر محمد الرواشده20100098030العلوم الجنائية84
حسام قاسم محمد ابوليمون20100098031العلوم الجنائية85
بھاء محمدعلي سالم الخطيب20100098032العلوم الجنائية86
ضحى غازي خالد الخطيب20100098033العلوم الجنائية87
محمد ماھر عبدهللا الغرايبه20100098034العلوم الجنائية88
عمر صالح فوزي القالمي20102098002العلوم الجنائية89
ايھاب محمد خليل العمرى20102098006العلوم الجنائية90
محمد محمود طالب المومني20102098008العلوم الجنائية91
غيداء جمال محمد عبدهللا20102098010العلوم الجنائية92
محمد صالح فالح الدبعي20102098011العلوم الجنائية93
حمزه سالمه فالح الصالح20102098012العلوم الجنائية94
سلمى فايز محمود الحصان20102098015العلوم الجنائية95
مؤيد مروان محمد غرايبه20102098016العلوم الجنائية96
نسيم محمود عبد نزال20102098017العلوم الجنائية97
مطلق محمود فالح بطاينه20102098021العلوم الجنائية98
معتصم سليمان فاضي الشديفات20102098023العلوم الجنائية99
مثنى صدقي كايد محافظة20102098025العلوم الجنائية100
ابراھيم عبد هللا منصور شخاتره20102098028العلوم الجنائية101
عالء بسام احمد المومني20102098029العلوم الجنائية102
محمد عصام احمد العمري20102098030العلوم الجنائية103
احمد علي محمد الشياب20102098031العلوم الجنائية104
ساره غازي محمد ابوديه20102098035العلوم الجنائية105
اسراء محمد فرحان المعايطه20110098001العلوم الجنائية106
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غازي زياد محمود غريفات20110098002العلوم الجنائية107
لبنى محمد محمود الزغول20110098005العلوم الجنائية108
ناديا حسن احمد تايه20110098007العلوم الجنائية109
سجى سامح غصاب أبودلو20110098008العلوم الجنائية110
موسى قاسم محمد الزعبي20110098009العلوم الجنائية111
اسامه نواف حسين الحلبي20110098012العلوم الجنائية112
مرام عوده عطيه أبوعطايا20110098014العلوم الجنائية113
مياده سليمان حسن قزق20110098016العلوم الجنائية114
ايفلين عماد خالد القضاه20110098018العلوم الجنائية115
احمد محمد احمد العرود20110098020العلوم الجنائية116
احمد نزيه عقله جوخان20110098022العلوم الجنائية117
كريم محمد موسى الشديفات20110098025العلوم الجنائية118
يعقوب موسى محمود ثويران20110098026العلوم الجنائية119
وسام فواز محمد الجراروة20110098027العلوم الجنائية120
صفاء عبدالرحمن احمد المسالمه20110098028العلوم الجنائية121
خالد علي خالد بعيرات20112098003العلوم الجنائية122
محمد صبري فرج محمد صبري الطويل20112098004العلوم الجنائية123
اسالم احمد محمد طالفحه20112098006العلوم الجنائية124
مشعل محمد عبيد الحميدي البلوي20112098011العلوم الجنائية125
عمر علي غازي ابومحسوسه20112098013العلوم الجنائية126
احمد علي صالح عيادات20112098014العلوم الجنائية127
محمد محمود احمد الزريقات20112098017العلوم الجنائية128
محمد احمد بشير الشلول20112098018العلوم الجنائية129
اكرم احمد صالح العجلوني20112098020العلوم الجنائية130
عبد الرحمن يوسف خلف الجدوع20112098022العلوم الجنائية131
معين محمد عبدهللا المومني20112098023العلوم الجنائية132
بيان عبدهللا نعيم عبنده20112098024العلوم الجنائية133
ياسمين معمر خالد الجزره20112098025العلوم الجنائية134
دعاء يحيى احمد القضاه     20120098001العلوم الجنائية135
اسيل غالب سليمان البديرات    20120098002العلوم الجنائية136
سجود حسين علي البدور     20120098003العلوم الجنائية137
رغد عثمان خليفه عبابنه     20120098005العلوم الجنائية138
سماح حسن عبداللطيف أبواحمد   20120098006العلوم الجنائية139
رھام عصام محمود جرار     20120098007العلوم الجنائية140
دانيه فتحي بشير كوكش     20120098009العلوم الجنائية141
فرح خالد فالح غرايبه     20120098010العلوم الجنائية142
صالح ھاني صالح الرواحنه     20120098014العلوم الجنائية143
اسماء زھدى احمد سلمان     20120098016العلوم الجنائية144
امجد عبدالكريم علي بني حمدان20120098018العلوم الجنائية145
محمد نايف محمود ابوعاقوله    20120098019العلوم الجنائية146
عامر حسين محمد صافيه     20120098020العلوم الجنائية147
جالل حسين محمد طاھر  ابراھيم20120098021العلوم الجنائية148
ثائر خليل شفيق خليل      20120098023العلوم الجنائية149
غاده احمد محمد المشعور     20120098024العلوم الجنائية150
مروه احمد عبدهللا شاھين    20120098025العلوم الجنائية151
توجان محمد خير احمد العمري20120098026العلوم الجنائية152
سبا محمد عقله نقرش      20120098027العلوم الجنائية153
مالك سعيد عبدهللا القضاه20120098028العلوم الجنائية154
محمد ارشاد فياض حميدان الخزاعلة20120098029العلوم الجنائية155
مھند اكرم موسى أبوعلوش20120098030العلوم الجنائية156
عبدهللا فريد ياسين رمضان    20120098033العلوم الجنائية157
معاويه محمد عدنان حجازات    20120098034العلوم الجنائية158
زين سالم حماده خصاونه     20120098036العلوم الجنائية159
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محمد سلطان محمد الزعبي20122098001العلوم الجنائية160
ايھاب نايف علي ھنانده20122098002العلوم الجنائية161
عبير عيسى علي عبدالرحمن20122098003العلوم الجنائية162
ريما عيد ابراھيم قموه20122098004العلوم الجنائية163
قيس شريف حسين بني ھاني20122098005العلوم الجنائية164
علي توفيق علي مصطفى20122098006العلوم الجنائية165
فراس سعدي راغب ابوسرية20122098007العلوم الجنائية166
احمد عاطف طعمه الصمادى20122098008العلوم الجنائية167
اسراء مصلح محمد كوشه20122098009العلوم الجنائية168
مجدي احمد محمد بني ياسين20122098011العلوم الجنائية169
اسحاق صالح بركات االيوب20122098012العلوم الجنائية170
ياسمين محمد زيدان ادويليب20122098013العلوم الجنائية171
صھيب وليد محمد الشقران20122098014العلوم الجنائية172
رائد الدين عواد عياده أبوعليم20122098016العلوم الجنائية173
مصطفى علي مصطفى القضاه20122098017العلوم الجنائية174
طارق زياد نواف الجراح20122098018العلوم الجنائية175
امجد األيمن محمد الحموري20122098019العلوم الجنائية176
عبدالقادر موسى محمود محمد علي20122098020العلوم الجنائية177
شيخه احمدمحمد مبارك صالح20122098021العلوم الجنائية178
ثامر انور علي المحمد20122098022العلوم الجنائية179
سري اكثم علي الزعبي20122098023العلوم الجنائية180
ريم رفيق محمد عبدالخالق20122098024العلوم الجنائية181
جمال بالل عبدهللا الحمود20122098025العلوم الجنائية182
صالح عز الدين شاكر مومني20122098026العلوم الجنائية183
باسل ماجد محمود عقله20122098027العلوم الجنائية184
احمد حسن احمد عفيف20122098028العلوم الجنائية185
وائل حسين محمد المومني20122098029العلوم الجنائية186
بدر اكرم عبدهللا الشوحة20122098030العلوم الجنائية187
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زاھي تحسين مرعي حاج يحيى20080221002العمارة1
دعاء زھير خالد زعبي20080221005العمارة2
حنان عوني محمد عويضه20080221006العمارة3
رزان زياد جميل شنك20080221007العمارة4
محمد خالد محمد الفرجات20080221008العمارة5
دينا زھير محمود مھداوي20080221009العمارة6
ھيفاء احمد حمزة حواري20080221011العمارة7
ديانا صبري اديب النمري20080221013العمارة8
محمد سليمان سليم ابوزغالن20080221015العمارة9

رفقه منير سليمان الھشلمون20080221016العمارة10
شھرزاد يوسف علي غرير20080221018العمارة11
ياسمين عمر تركي مياس20080221023العمارة12
لؤي صبحي ياسر الصرايره20080221025العمارة13
براءه حمدهللا توفيق القيسي20080221026العمارة14
رنا جمال حسين الحميدي20080221030العمارة15
حال محمدكاظم خليل المغربي20080221031العمارة16
سندس معاويه محمدفؤاد النوافله20080221032العمارة17
جاكلين امين محمدامين الداللعه20080221033العمارة18
حنين ايمن بھجت مطر20080221034العمارة19
دعاء حسام الدين احمد الخطيب20080221035العمارة20
ايمان محمود صالح بني ھاني20080221036العمارة21
سالي عمر حسين داوود20080221038العمارة22
ضحى نبيل علي عنايه20080221039العمارة23
دانا عمر عبدالحفيظ سليمان20080221041العمارة24
دانية سالم السيد السيايدة20080221042العمارة25
ايه عماد عادل بطاينه20080221044العمارة26
ميادة ھاني احمد ابو قديس20080221047العمارة27
االء طه خليل الدوس20080221048العمارة28
عبدهللا زياد عبدهللا العناسوه20080221050العمارة29
عرين ماھر محمد العمري20080221051العمارة30
عال عزت عبد الرحيم مقصقص20080221052العمارة31
ربى نصر نمر موسى20080221054العمارة32
يارا حسن عدنان الماضي20080221057العمارة33
روان زھدي سعدي الحانوتي20080221061العمارة34
داليا خليل عبد ابو شحاده20080221064العمارة35
اسيله وليد عرفه االحمد20080221066العمارة36
ميرفت سالمه حسين ابو العدس20080221070العمارة37
دعاء عمر موسى الحوامده20080221071العمارة38
عبد هللا يوسف سالم عودات20080221075العمارة39
رزان سلمان محمود حوامده20080221077العمارة40
رفيف عبدهللا عايد مقطش20080221078العمارة41
موسى صالح موسى االطرش20080221079العمارة42
بيان بسام ابراھيم زعبي20080221080العمارة43
لؤي داوود علي العجل20080221082العمارة44
نسيبه طالل محمد ربابعه20080221084العمارة45
عروب رسمي حسين زغول20080221085العمارة46
غدير فھد احمد الرشدان20080221086العمارة47
احمد عبد المجيد ابراھيم حسين20080221087العمارة48
نداء محمدجواد اسماعيل المحتسب20080221090العمارة49
اسراء ناصرالدين محمد محتسب20080221091العمارة50
حاكم محمد احمد العموش20080221092العمارة51
محمد حسني محمد شويات20080221093العمارة52
مرام محمد موسى الزغول20080221094العمارة53
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عال زياد محمد الزغول20080221095العمارة54
محمد عزيز شاكر برھوم20080221096العمارة55
حذيفه احمد محمد الجيوسي20080221098العمارة56
بنان تيسير عبدهللا الزعبي20080221100العمارة57
فيصل محمد علي درويش رجب20080221101العمارة58
ثائر خالد محمد عبدهللا20080221103العمارة59
دينا بسام صابر عيسى20082221001العمارة60
حسام الدين محمد زياد صادق المزيني20082221003العمارة61
نورة احمد مصطفى كلش20082221004العمارة62
اسامه ركاد علي نصير20082221009العمارة63
جمال مخلد قاسم الطائي20082221012العمارة64
يزيد عصام محمود جرار20082221014العمارة65
فداء وليد عصام صبري20082221019العمارة66
سارة نعمان ابراھيم عمران20082221021العمارة67
حنا جريس حنا ابراھيم20082221023العمارة68
بشر محمد فايز فھمي الرومي20082221024العمارة69
دانه اسعد عبد الكريم االسعد20082221025العمارة70
محمد عباس محمد الطير20082221029العمارة71
عدي عمر محمد عالونه20082221030العمارة72
داليا محمد عماد كامل حافي20082221032العمارة73
شذى محمود محمد ھليل العنقي20082221034العمارة74
وائل حسان ياسر ابوطوق20082221037العمارة75
عادل ھيثم محمد عادل حمال20082221041العمارة76
رشا عدنان محمد عطية20082221042العمارة77
وسام نبيل غالب الطعاني20082221044العمارة78
بشار غصوب عبد المجيد تھتموني20082221047العمارة79
حسن جاسم حسن علي مكي زين الدين20082221048العمارة80
سالم توفيق احمد رمان20082221050العمارة81
ليث طارق احمد الزعبي20082221052العمارة82
مالك سامي محمد مصطفى20082221053العمارة83
انور سعيد محمد شعبان البركاوي20082221054العمارة84
احمد نبيل حمدي يغمور20082221057العمارة85
لينه محمد حماد حسين20082221058العمارة86
منار محمود فالح ربابعه20082221059العمارة87
سالم احمد حسن العياصرة20082221060العمارة88
محمود عمار محمود طه20082221063العمارة89
اياد محمد عيد محمد اديب غازي20082221064العمارة90
رھام ابراھيم عبدالرؤوف خنفر20082221065العمارة91
ميران احمد محمد زعتر20082221070العمارة92
زھران عادل سالمه الساليمه20082221076العمارة93
لينا منذر ممدوح الموال20082221079العمارة94
فوزي فھمي فوزي الدبس20082221091العمارة95
زين خالد زھير كحالة20082221095العمارة96
ھديل سليمان حسن القضاه20082221098العمارة97
سوزان رسمي علي الخطيب20082221100العمارة98
ديانا خالد بركات بركات20082221101العمارة99
شيماء عبد المجيد محمد عكور20082221104العمارة100
نداء محمد محمود جرادات20082221105العمارة101
بيان علي محمد العموش20082221106العمارة102
انسام عادل صالح قطروز20082221108العمارة103
نداء امين عليان ابوالسميد20082221110العمارة104
والء عاطف جميل بركات20082221111العمارة105
انس محمد نمر البسيوني20082221115العمارة106
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حنين عامر عبدالرؤوف سماره20082221116العمارة107
ليث تحسين ميخائيل االسود20082221119العمارة108
ايمن منعم عبد الرحمن 20082221120العمارة109
عبد الرحمن خالد ابراھيم بشار20082221123العمارة110
حنين خالد سليمان خولي20082221125العمارة111
بنان يوسف احمد بدر20082221127العمارة112
ايمان مصطفى موسى موسى20082221129العمارة113
محمود طالل فالح الحموري20082221130العمارة114
أحمد محمد فايز نوري ريحاني20082221131العمارة115
انس كامل نجيب السيد20082221132العمارة116
ھبه عبد الھادي سالم دوجان20082221133العمارة117
محمد احمد حسين الشريده20082221134العمارة118
تمارا انور عيد الحداد20090221001العمارة119
روان يوسف سعيد صالح20090221002العمارة120
لمى ماھر محمد غرايبة20090221004العمارة121
عمرو ماجد ابراھيم النمرى20090221010العمارة122
ريم سامي فارس عبيدات20090221011العمارة123
سجى سعد نور الدين الرفاعي20090221012العمارة124
ابراھيم وليد ھاشم المارديني20090221014العمارة125
حنان محمد احمد رواشده20090221016العمارة126
مظفر حميد نايف بطاينه20090221017العمارة127
ساره يوسف عبد القادر الكعكاني20090221020العمارة128
رغد يوسف عبد هللا  صالح20090221025العمارة129
مصطفى عصام مصطفى حمد20090221029العمارة130
مجد محمد عبدهللا القضاه20090221030العمارة131
حنين ھشام محمد خندقجي20090221037العمارة132
اسيل اسعد يحيى رحال20090221038العمارة133
تسنيم محمد جميل الصرايره20090221039العمارة134
دعاء عبد الكريم احمد ھزايمه20090221041العمارة135
والء خالد عبد الحميد الجعافره20090221042العمارة136
روان حيدر محمد العبيني20090221050العمارة137
ايالف محمود احمد العمرى20090221051العمارة138
فاطمه محمد علي حسين عبد الحميد20090221052العمارة139
تقى اسماعيل عبد القادر  حيارات20090221054العمارة140
دانه احمد يوسف اشريم20090221057العمارة141
بتول جاسر احمد العبد20090221058العمارة142
نوره عبد هللا محمود ابو عفيفه20090221061العمارة143
علي فارس علي العناني20090221064العمارة144
يمان محمد راشد خليل20090221065العمارة145
ھديل عدنان عبدالعزيز العتوم20090221067العمارة146
مي اوس حرب محسن محسن20090221068العمارة147
ياسمين رشيد محمد الخطيب20090221069العمارة148
رنيم عماد احمد اللحام20090221072العمارة149
االء سامي محمد ابوفرحه20090221081العمارة150
أيام عبد الباسط احمد مراشده20090221086العمارة151
منار وائل عطيه فراج20090221087العمارة152
دينا عمر شعبان حتقاي20090221090العمارة153
أحمد سعيد ذيب السدودي20090221094العمارة154
احمد عبد السالم فاضل فريحات20090221095العمارة155
رند جمال محمد شواقفه20090221097العمارة156
براءه نبھان ابديوي حلوش20090221099العمارة157
عبدهللا حسين علي ملكاوي20090221100العمارة158
مجد جمال حسين مومني20090221102العمارة159
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محمد احمد سالمه محاسنه20090221104العمارة160
مصعب ضيف هللا عبدالعزيز المومني20090221105العمارة161
عدي ابراھيم نھار السويلم20090221106العمارة162
آالء محمد حسن عليان20090221109العمارة163
سحر عيسى علي يوسف20090221110العمارة164
شذى سامح محمد ابوصيني20090221111العمارة165
االء محمود علي ابوشارب20090221112العمارة166
دعاء حسني محمد ابو عايش20090221113العمارة167
ھبه حسان محمد بني نصر20090221114العمارة168
امان قاسم محمد اغباريه20090221115العمارة169
رنا مازن مسلم الطويل20090221119العمارة170
ھال خليفه مصطفى ابوعاشور20090221120العمارة171
فاطمه محمد ابراھيم العزام20090221124العمارة172
لين ابراھيم محمود الترك20090221125العمارة173
ساره خير الدين محمود ابو الھيجاء20090221126العمارة174
منى احمد علي القضاه20090221127العمارة175
انوار محمد محمود العزام20090221129العمارة176
نسرين تيسير ابراھيم ابو ريان20090221130العمارة177
رؤى يحيى علي اليحيى20090221132العمارة178
براء محمد علي محمد20090221133العمارة179
والء محمود احمد الصمادي20090221134العمارة180
علي صالح محمد عثامنه20090221136العمارة181
ربى زياد محمد السعد20090221137العمارة182
احمد اسامه يوسف الرفاعي20092221004العمارة183
فرات عناد محمد العمري20092221006العمارة184
اسيل محمد ارشيد الجعافره20092221012العمارة185
والء مجدي عبد الرحمن حربية20092221014العمارة186
محمد رياض احمد رزق20092221015العمارة187
رشا محمد رشيد حواري20092221016العمارة188
ھديل كمال صديق صديق20092221017العمارة189
محمد خالد محمد عليان20092221021العمارة190
اسامه ناھض عبدالرؤوف كرديه20092221023العمارة191
ھشام نبيل كمال ابوزينه20092221025العمارة192
نادين اسامه محمود المطري20092221029العمارة193
رشا سمير رشاد عرفات20092221030العمارة194
تاال باسم حسني اليعاقبة20092221034العمارة195
مريم رائد داود صالح20092221035العمارة196
ناردين حنا جمال الطوال20092221037العمارة197
ھناء وديع سرسك النمري20092221039العمارة198
نور نضال عبد اللطيف الخاروف20092221042العمارة199
سراء محمد صابر العمري20092221046العمارة200
عالء فالح احمد البدور20092221052العمارة201
نيروز فؤاد محمد الطوالبه20092221053العمارة202
ايه معتصم لطفي الشرابي20092221054العمارة203
مھا محمد الحاج علي العمري20092221055العمارة204
سارة سعد رجب الحياري20092221056العمارة205
عباده عمر ابراھيم العقيل20092221058العمارة206
دانه خليل بدوي عمرو20092221059العمارة207
مجد يوسف فارس ايوب20092221061العمارة208
احمد عبد الكريم احمد زايد20092221062العمارة209
منار جمال خلف الخزاعلة20092221064العمارة210
ساھر جمال محمود ابو عكر20092221065العمارة211
دانه ھشام محمود حطيني20092221067العمارة212
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نور فداء فتحي سلطان20092221068العمارة213
قمر عبد الرزاق تيھي الفندي20092221070العمارة214
سھى زكي محمد عدوان20092221072العمارة215
احمد عماد خالد ابو حشمة20092221074العمارة216
دانية محمد معين محمد سعيد الفاخوري20092221075العمارة217
حسام "محمد رامي" كمال راغب20092221078العمارة218
االء عادل رضا الخطيب20092221080العمارة219
ديانا رسمي خليل قاعود20092221082العمارة220
محمد احمد علي بصول20100221002العمارة221
ھزار سامي عزام الشلبي20100221004العمارة222
يارا واصف سامي الخوري20100221005العمارة223
كاتيا سالم طه الحسبان20100221008العمارة224
ايمن جمال احمد ابوحمدية20100221009العمارة225
ھال نافذ عبدالعزيز حماد20100221010العمارة226
بنان بالل عبدالرحيم ربابعه20100221012العمارة227
اسراء علي ذيب النوافله20100221013العمارة228
مجد بالل ارحيل المومني20100221018العمارة229
ريم رائد سنيال جريسات20100221019العمارة230
شذى حمزه توفيق محمد20100221021العمارة231
فرح جھاد علي بدارنه20100221026العمارة232
ليلى محمد حسن منضوري20100221028العمارة233
عماد توفيق فرحان معايعة20100221029العمارة234
اليزا عبدالفتاح محمود سلمان20100221030العمارة235
حال باسل احمد الشوحه20100221033العمارة236
ديما احمد مفلح الحموري20100221034العمارة237
ندى محمود فندى صالح20100221039العمارة238
ايه محمود محمد خالد20100221042العمارة239
كريستينا علي احمد داود20100221043العمارة240
رنا محمد سالم جرادات20100221046العمارة241
عمر خليل محمد حسين20100221047العمارة242
غدير حسام الدين ابراھيم ملكاوي20100221049العمارة243
براء محمد عارف الزعبي20100221050العمارة244
اسراء نبيه علي الشلول20100221051العمارة245
بدريه نياز نظمي الحكيم20100221052العمارة246
اسراء عاطف حسن الصمادي20100221053العمارة247
سلسبيال جميل فھيم الحباشنه20100221054العمارة248
لبانه محمد احمد طه20100221055العمارة249
عفاف زايد حامد العودةهللا20100221057العمارة250
سارا ايمن صالح ابراھيم20100221058العمارة251
ليث زھير يوسف المصطفى20100221060العمارة252
تقى نضال يوسف عبابنه20100221061العمارة253
دانيه احمد محمد العساسفه20100221062العمارة254
ھبه موسى يزبك  20100221063العمارة255
احمد سامح محمد ابوصيني20100221067العمارة256
روان نبيل جميل بركات20100221068العمارة257
احمد عصام احمد عبيدات20100221069العمارة258
ليال قاسم احمد الدويري20100221070العمارة259
ازھر حسين محمد المومني20100221071العمارة260
محمود احمد جميل الدويرى20100221072العمارة261
اناس ابراھيم مصطفى الزغول20100221073العمارة262
حسن محمد حسين مقدادي20100221074العمارة263
عبدهللا عمر محمد الحاج محمد20100221075العمارة264
طارق نعيم عقله نصير20100221076العمارة265
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دعاء داود عمر عبادي20102221002العمارة266
فايز محمد اسامه شقللي20102221004العمارة267
عبد الرحمن محمد ھاني محمد عزيزه20102221008العمارة268
ندى يحيى عبد السالم اشقير20102221009العمارة269
احمد منتصر جمعه صوالي20102221010العمارة270
دانيه محمود عياش العموش20102221011العمارة271
يارا احمد عبد الرحمن القطب20102221012العمارة272
فاطمه محمد رافت الشمالي20102221013العمارة273
دانه عبدالمجيد فارس الكردي20102221014العمارة274
عبدالرحيم حسن محمد الطوس20102221015العمارة275
طارق زياد عبدالرحيم ابوصالح20102221016العمارة276
ايمان ابراھيم يوسف عالونه20102221018العمارة277
قيس عبدالمحسن خضر عطيه20102221024العمارة278
نسرين اھليل جابر الشديفات20102221025العمارة279
دعاء نبيل صالح مھيار20102221026العمارة280
االء موسى محمد عريقات20102221028العمارة281
لندا عزام توفيق عويس20102221029العمارة282
زيد محمد عبد الرزاق الدباس20102221031العمارة283
سيرا ناصر اسحق المغربي20102221033العمارة284
تقوى محمد ابراھيم الصمادي20102221034العمارة285
رونزا انطون نجيب عوض20102221035العمارة286
ريم عبدالكريم صالح العوامله20102221036العمارة287
دعاء محمود عبدالكريم حسين20102221037العمارة288
اسالم نمر سعيد بدر20102221038العمارة289
حنان احمد علي العالن20102221041العمارة290
كراز خالد محمد الداود20102221043العمارة291
فوزي عامر فوزي عكاوي20102221044العمارة292
عالء فواز علي قاسم20102221045العمارة293
روند ھاني جمعه الكرزون20102221048العمارة294
مراد ناصر سليم عويس20102221052العمارة295
عمر نبيل صالح عديالت20102221054العمارة296
عال محمد حاتم نايفه20102221056العمارة297
علي بھاء الدين باغجي  20102221058العمارة298
عرين عمر عبد الرحمن السعدي20102221059العمارة299
مأمون عادل محمد ابو ريان20102221060العمارة300
محمد حسن علي البشابشه20102221064العمارة301
دانيه سھيل محمد وحشه20102221066العمارة302
روان رفعات عبدالحليم الفاعوري20110221001العمارة303
ھاشم ثائر محمد عبيدات20110221002العمارة304
ھيا حكمت حماد علي20110221003العمارة305
عمار دميثان ابديوى حلوش20110221006العمارة306
دعاء سعيد محمد أبوالخير20110221007العمارة307
حمزه عبداالله عبدالرحيم كنعان20110221008العمارة308
اسالم فتحي كامل عمورة20110221009العمارة309
شھد زياد محمد العمور20110221010العمارة310
براء محمود احمد سعيفان20110221012العمارة311
نور رضوان محمود شرقطلي20110221015العمارة312
صبا محمد حسن احمد20110221016العمارة313
رانيا احمد حسن مجدالوي20110221017العمارة314
نرمين صبحي امين عالونه20110221018العمارة315
تقى احمد علي الخشارمه20110221019العمارة316
االء وليد حسين أبوحميد20110221020العمارة317
نور نعمان عبدالكريم الصيفي20110221023العمارة318
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حمزه نواف محمد بني حسين20110221024العمارة319
عماد ماجد سالم ھيالت20110221025العمارة320
جھاد يونس احمد ضمره20110221026العمارة321
ميس منير حسن عقيل20110221028العمارة322
سجى باسم ابراھيم حمد20110221031العمارة323
ساره محمد جمعه علي  الطوالبه20110221032العمارة324
اكرم ھشام محمد اكرم الدويك20110221033العمارة325
اسامه صالح محمود ذياب20110221035العمارة326
انس محمود حامد التميمي20110221036العمارة327
ضياء رشاد ايوب العوده هللا20110221037العمارة328
سرى احمد حسين غرايبه20110221042العمارة329
رنيم محمد سعيد الفقير20110221044العمارة330
رزان علي ابراھيم طوالبه20110221046العمارة331
محمود عصام محمد عبابنه20110221049العمارة332
احمد عبد الخالق عبد الحليم الحموري20110221051العمارة333
افنان محمد خير حسن العمري20110221054العمارة334
ايناس حكم قاسم قاسم20110221055العمارة335
بدر اسامه شعبان عثمان20110221056العمارة336
ھالة حسام محمود أبوحمده20110221057العمارة337
ريم مازن حكمت مرجي20110221059العمارة338
حذيفه رضوان بركات الزواھره20110221060العمارة339
شوقي زياد شوقي أبوخاص20110221061العمارة340
فيصل عمر محمد بازرعه20110221066العمارة341
حمزه محمد عواد غنيمات20110221067العمارة342
حال ھاشم عبدهللا الشخاتره20110221069العمارة343
ھبه صالح طاھر الزرقان20110221071العمارة344
سارة عماد مصطفى العط20110221074العمارة345
االء مصطفى احمد فتحي الالذقاني20110221075العمارة346
مصعب عمر عبدالعزيز غنيمات20110221076العمارة347
صھيب جمال محمد شبط20110221077العمارة348
سحر محمد ابراھيم عالن20110221078العمارة349
طارق زياد محمود الفقيه20110221079العمارة350
انسام فارس محمد البزور20110221080العمارة351
فارس محمد ابراھيم ابوفاره20110221083العمارة352
احمد ھاني عبد الفتاح ابو رمان20110221085العمارة353
حذيفه رياض عيسى زيغان20110221086العمارة354
صابرين محمد خالد السالل20110221087العمارة355
جوانا محمد محمود طوالبه20110221092العمارة356
انس سليمان بخيت الشرع20110221093العمارة357
اماني عمران عبدالحليم الفريحات20110221094العمارة358
ريم نايف صالح الجرارحه20110221095العمارة359
مھند عمر عوض الرواشده20110221096العمارة360
ايه عبدالفتاح علي الرشدان20110221097العمارة361
رامي ابراھيم محمود الذيابات20110221098العمارة362
عمر محمد عبد هللا باھمام20110221100العمارة363
ليلى كامل علي غريز20112221001العمارة364
جھاد وليد عبد الرحيم طقاطقه20112221002العمارة365
ادمون عماد أديب كريشة20112221004العمارة366
عبادة محمد عبدهللا زيادة20112221005العمارة367
ھبة عصام محمود عوض20112221006العمارة368
امنه مسعود عوني زيد20112221007العمارة369
عماد الدين حسن عبدالرحمن الشورى20112221008العمارة370
سوسن طالب رشدي محمود الصالح20112221012العمارة371
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أيمن جھاد يوسف اليمني20112221013العمارة372
يزن صخر محمود الغزاوي20112221014العمارة373
فؤاد نادر رافت الشمالي20112221015العمارة374
محمد اسامة فارس عزونى20112221016العمارة375
روان صالح عبد هللا الفيومي20112221018العمارة376
ياسر عدنان محمد عيد20112221019العمارة377
االء عمر محمد الزعبي20112221020العمارة378
حسام الدين محمد ھزاع الصمادي20112221028العمارة379
دانا اياد دوخي عبيدات20112221030العمارة380
حال فؤاد طايل ھيشان20112221032العمارة381
سندس فوزي عبد الحليم الصمادي20112221033العمارة382
رغد محمد ياسين اللحام20112221034العمارة383
باسكال جميل عيد مرجي20112221038العمارة384
امنه ابراھيم احمد الربابعه20112221041العمارة385
رند تيسير عمر داود20112221043العمارة386
اسامه محمد سليمان الرحاحله20112221044العمارة387
ياسمين "محمد داود" سليمان السيوري20112221046العمارة388
دينا ايوب عطا ظاھر20112221047العمارة389
ايمان غالب محمد بني ھاني20112221048العمارة390
احمد خلف محمد الياسين20112221049العمارة391
حمزه يوسف اكايا عزت20112221051العمارة392
االء ناصر منصور عبيدات20112221056العمارة393
عالء منذر توفيق عماري20112221057العمارة394
ساره فؤاد نوفان عبيدات20112221058العمارة395
سلمى عبدالحليم صالح نعمان20112221059العمارة396
نواف خلدون نواف ابو عبيد20112221060العمارة397
فرح مردم محمود محمد20112221061العمارة398
احمد كامل عبد القادر بني ملحم20112221062العمارة399
علي جھاد علي نقرش20112221063العمارة400
طارق ناصر محمد الدلعة20112221064العمارة401
منار عمر احمد الفندي20112221065العمارة402
محمد ايمن احمد موسى20112221066العمارة403
مھا محمد تيسير رجا قسايمه20112221068العمارة404
احالم محمد عزيز ابو قرص20112221069العمارة405
محمد حسن محمد القضاه20112221070العمارة406
محمد احمد سالم الصياح20112221075العمارة407
النا ظاھر محمد بني عبدالرحمن20112221076العمارة408
اشراق نبيل احمد الكوفحي20112221078العمارة409
عالء جميل محمد الشرمان20112221079العمارة410
ھيثم احمد ھالل الرفاعي20112221080العمارة411
لورا محمد محمود العماري20112221081العمارة412
مرام عمر احمد الفندي20112221083العمارة413
سلمى ابراھيم احمد طوالبه20112221084العمارة414
خالد راتب مريود عويس20112221086العمارة415
بسام فھمي محمد شفيق 20112221087العمارة416
فرح عاطف وجيه أبومخ20112221088العمارة417
محمد سمير عبد المولى الحالق 20112221089العمارة418
مھند عبد الحميد محمد ابو عطيه20112221090العمارة419
محمد محمود حسين الشولي20112221092العمارة420
علي لقمان مصطفى المكوطر20112221093العمارة421
عبد هللا راجح شحاده محمد20112221094العمارة422
ياسر محمد غازي صبحي الرجال20112221095العمارة423
بارق عبد المنعم طه البقال20112221097العمارة424
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مھند جھاد حسن أبوعليان20112221098العمارة425
شفاء محمود علي جبر20112221100العمارة426
إيھاب فيصل محمد الحوراني20112221101العمارة427
انس جمال اسماعيل ياسين20112221102العمارة428
مھند سعيد عبد اللطيف غضبان20112221103العمارة429
براء ھاشم خالد الناصيف20112221104العمارة430
مھا  باسل سليمان عثمان20112221105العمارة431
دانيه معاويه صالح ابو جباره20120221001العمارة432
رند حاتم محمد القرعان20120221002العمارة433
محمد تميم قاسم االخرس20120221003العمارة434
سمير امجد سلطي الربضي20120221004العمارة435
عمران نضال محمد خصاونه20120221005العمارة436
دينا خليل ھاني ارشيدات20120221006العمارة437
دانا احمد علي العمري20120221008العمارة438
حنين ناصر خليل الغاوي20120221010العمارة439
ياسمين عبدالخالق طالب عبدالغني20120221012العمارة440
أحمد أسامة  أحمد خيري مصلح20120221013العمارة441
مقداد ياسين محمد رواشده20120221014العمارة442
تامر صالح ضيف هللا الردايده20120221015العمارة443
عاتكه جمال  احمد العمرى20120221016العمارة444
براءه عبد هللا علي الشرمان20120221018العمارة445
لندا احمد ماجد عبيدات20120221019العمارة446
تقى عماد عبداللطيف الحوامده   20120221020العمارة447
ايمان سعدى محمود سالمه20120221022العمارة448
تمارا عمران غالب الجيطان    20120221023العمارة449
مجد ھشام ايوب موسى20120221024العمارة450
انس عبدالمجيد محمد الخطاطبه   20120221025العمارة451
سعيد عيسى سعيد أبوالشعر    20120221026العمارة452
مرح ركان سليم التل20120221027العمارة453
اسالم خليف مصطفى غرايبه20120221028العمارة454
رواء احمد حسن القضاه     20120221029العمارة455
اكرام احمد ھجرس بطاينه     20120221030العمارة456
سناء رامز راجح الخصاونه     20120221031العمارة457
عبدهللا سليمان محمد أبوعوض20120221032العمارة458
حمزة اكرم رزق ابوسويد20120221033العمارة459
ميس محمود نمر الدويرى     20120221034العمارة460
طلب حسن طلب ياسين20120221035العمارة461
رندة  سليم أحمد حسين20120221037العمارة462
شھد احمد حسن القضاه20120221038العمارة463
سوار محمد ايمن توفيق خصاونه20120221039العمارة464
علي محمد علي احمد20120221040العمارة465
ايه نايف مدين السواعير20120221041العمارة466
اسراء عبدهللا شبلي الشبلي20120221042العمارة467
يحيى جاد نجيب شحاتة20120221043العمارة468
عبدالرحمن محمد علي مھيوب20120221044العمارة469
عواد حسن علي مثنى20120221045العمارة470
صالح امھيدي صالح غرايبة20120221046العمارة471
ذكري حكم حسين الجبالي20120221047العمارة472
عمر احمد موسى ملكاوى20120221048العمارة473
ساره جورج كمال سابا20120221049العمارة474
انس عمر احمد ھزايمه      20120221050العمارة475
محمد عثمان محمود العثمان    20120221051العمارة476
ھيثم نايف صالح الغرايبه20120221052العمارة477
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فرح ماھر محمد غرايبه20120221053العمارة478
محمد خالد مصطفى عرجه20122221001العمارة479
حسناء ايمن تركي الخطيب20122221002العمارة480
سلطان سامر توفيق الفقھاء20122221003العمارة481
االء عصام محمد نعيم دويك20122221004العمارة482
علي فاروق عبدالعزيز  أحمد20122221006العمارة483
كريستينا عيسى جورج الحايك20122221010العمارة484
عمر محمدنذير  الشاطر20122221011العمارة485
بتول أسامة محمد كنعان20122221012العمارة486
مھند محمد عبداللطيف  البنا 20122221013العمارة487
محمد ھاشم محفوظ ابراھيم20122221014العمارة488
فرح صدقي موسى ابو ارشيد20122221016العمارة489
عبدالرحمن زياد سعود  الزبيدي20122221018العمارة490
دانه عمر محمد منذر عبده20122221021العمارة491
احمد خيري يوسف  شحاده20122221024العمارة492
دعاء محمود عياش العموش20122221025العمارة493
الزھراء ايمن  حسين العمرى20122221026العمارة494
رزان صالح خليل الزواھره20122221028العمارة495
رانية  صالح خليل الزواھره20122221029العمارة496
مريم محمديسار شكري العمري20122221031العمارة497
راما كمال علي ابو لبده20122221032العمارة498
ھيا  خالد  صالح  الزراق 20122221036العمارة499
عبد هللا محمد  حاكمي20122221037العمارة500
محمد احمد محمد صبري نجار20122221038العمارة501
ھيثم محمد بشير الزريقي20122221039العمارة502
عبير عبدهللا محمد الزعبي20122221040العمارة503
انس خليل ابراھيم الطويل20122221041العمارة504
دنيا زھير يوسف الزين20122221042العمارة505
اميلة محمد مسلم ابوالرب20122221043العمارة506
ساجده احمد محمد ابوعلوش20122221044العمارة507
زينة مجد الدين شھاب الدين األتاسي20122221045العمارة508
امنة احمد ممدوح الكبيسي20122221046العمارة509
طيبة اسامة عبد المنعم  علي20122221048العمارة510
ھديل ابراھيم منير يوسف20122221053العمارة511
ايه عبدهللا وليد الوزني20122221055العمارة512
حمزه فايز محمد مقداد20122221057العمارة513
ساجده يوسف الحاج فالح معايعه20122221058العمارة514
فرح محمد عبدالقادر المر20122221059العمارة515
عبدهللا محمود عوده كيالني20122221060العمارة516
يوسف سعد عوني خلف20122221062العمارة517
محمد جمال احمد ابو زايد20122221063العمارة518
صھيب عبدهللا يوسف عبيدات20122221068العمارة519
ريم حسني شحاده القضاه20122221069العمارة520
بكر فراس  عبد الجبار  العاني 20122221072العمارة521
محمد احمد فوزى حجازى20122221074العمارة522
روان محمد رضوان محمد تيسير القاري20122221075العمارة523
خالد عبدالكريم قاسم عثامنه20122221076العمارة524
عبدهللا ايمن عبدهللا عبدالحليم20122221079العمارة525
ايھاب محمد ديب حسين عزالدين20122221080العمارة526
حنين ايمن احمد أبوديه20122221082العمارة527
علي  رسمي علي  ابو عبيله20122221083العمارة528
عبدالرحمن محمد أمين عبدالحميد األسد20122221084العمارة529
المثنى نزار فالح السعيدين20122221085العمارة530
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رزان ابراھيم محمد العراكزه20122221089العمارة531
ميس منير محمد الجنيدي20122221090العمارة532
سھيه عبد عايش زقيبه20122221092العمارة533
ھيثم محمد فايز  عبدهللا20122221094العمارة534
عبدهللا محمد اسماعيل عبدالكريم20122221096العمارة535
اسراء بسام زكي خصاونه20122221097العمارة536
ھنادي علي خليل بني عيسى20122221098العمارة537
ليث عيسى سليمان أبوشاشيه20122221103العمارة538
لما سامي محمد القضاه20122221104العمارة539
فرح مجدي فؤاد العطاري20122221105العمارة540
نور تيسير نواف نزال20122221106العمارة541
اسراء يعرب محمد الشرع20122221108العمارة542
رانيا نعيم محمد خير دبور20122221109العمارة543
حسام حسن محمود محمد20122221110العمارة544
ريم رامي زھدي الخواجا20122221111العمارة545
رشا احمد طالب أبوعليم     20122221112العمارة546
عبد الرحمن غالب علي  الزعبي20122221113العمارة547
رنيم عصام رشيد الجزار20122221114العمارة548
مروة يعرب محمد الشرع20122221115العمارة549
لورنس جالل لورنس زعمط20122221116العمارة550
روند سھيل سبع الصيفي20122221118العمارة551
ايه فتحي محمد النسور20122221119العمارة552
عالء احسان فتحي ابو عباه20122221120العمارة553
ديمه محمد علي محمد تيسير القصاص20122221121العمارة554
ھمام محمد وائل شامي20122221122العمارة555
محمد علي نجيب  خليفه20122221123العمارة556
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لبنى شفيق عبد هللا العمري20090222001التخطيط الحضري1
كرستينا عبد المنعم محمود عبيدات20090222002التخطيط الحضري2
احالم ضيف هللا عقله ابودلبوح20090222004التخطيط الحضري3
داليه لطفي فرح ابو حشيش20092222001التخطيط الحضري4
اصاله صالح محمد بركات20092222007التخطيط الحضري5
فرح ھشام ذيب عبنده20092222009التخطيط الحضري6
حنين ابراھيم عبد هللا حسين20092222010التخطيط الحضري7
مھا مروان عبد الفتاح حياصات20092222011التخطيط الحضري8
نادين بسام حامد عبد الدايم20092222012التخطيط الحضري9

ھناء صالح عامر العمري20092222013التخطيط الحضري10
تمارا ممدوح امين ابو رمان20092222016التخطيط الحضري11
رغد احمد جبري الحاج محمود20092222018التخطيط الحضري12
سماح عبدالرحمن ناصر الجبالي20100222001التخطيط الحضري13
تسنيم اعمر احمد البطاينه20100222002التخطيط الحضري14
تسنيم محمد احمد جرادات20100222003التخطيط الحضري15
زين حسن محمد ابوعاصي20100222005التخطيط الحضري16
االء منصور سالم الخصاونه20100222006التخطيط الحضري17
نادين نصر محمد حمدان20100222007التخطيط الحضري18
اسالم علي يوسف فريحات20100222009التخطيط الحضري19
اسراء محمد احمد الزعبي20100222012التخطيط الحضري20
ايات احمد سليم النجار20100222013التخطيط الحضري21
مريم محمود سالم عبابنه20100222014التخطيط الحضري22
دعاء مروان نايف العالونه20100222015التخطيط الحضري23
حنين غازي يوسف عديل20100222021التخطيط الحضري24
روان وصفي رضوان حسن20100222025التخطيط الحضري25
لمى محمد يوسف الصياح20100222026التخطيط الحضري26
ديما احمد عبدهللا العجلوني20100222027التخطيط الحضري27
ھديل حسين يوسف شاھين20100222028التخطيط الحضري28
معن احمد حسين الخزاعله20102222001التخطيط الحضري29
ميس جمال حسين مومني20102222002التخطيط الحضري30
شھد احمد حسن الوزني20102222007التخطيط الحضري31
فرح عبدهللا محمد قصيري20102222008التخطيط الحضري32
احمد حسين عبدهللا الصمادي20102222009التخطيط الحضري33
ميس جمال عزيز نجيب20102222011التخطيط الحضري34
عال عدنان جاسر عطيه20110222001التخطيط الحضري35
ياسمين فؤاد صدقي الفداوى20110222002التخطيط الحضري36
والء اسماعيل محمد بنات20110222003التخطيط الحضري37
انوار احمد علي خويله20110222005التخطيط الحضري38
ايمان احمد عبدالكريم حبوش20110222007التخطيط الحضري39
نور شكرى يوسف الفي20110222008التخطيط الحضري40
وفاء جھاد محمود الشوشي20110222009التخطيط الحضري41
ھاجر عيسى احمد ھزايمه20110222010التخطيط الحضري42
ربى يحيا محمود البعول20110222013التخطيط الحضري43
تسنيم مخلد محمد رشدان20110222014التخطيط الحضري44
احمد عامر خالد البزور20110222015التخطيط الحضري45
بيان بسام محمد القيسى20110222017التخطيط الحضري46
ميس عدنان عطاهللا الرواشده20110222018التخطيط الحضري47
عرين عماد محمود نجادات20110222020التخطيط الحضري48
اسراء رفيق محمد الطويسي20110222023التخطيط الحضري49
ساجده ابراھيم محمود بني الدومي20110222026التخطيط الحضري50
معاذ محمود مصطفى الھندي20110222032التخطيط الحضري51
ليال ھيثم غانم الماضي20110222033التخطيط الحضري52
ايمان ابراھيم عصام ملكاوي20110222034التخطيط الحضري53
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محمد سفيان خلف الربيع20110222035التخطيط الحضري54
ساره موسى احمد الزغول20110222036التخطيط الحضري55
سجى شاھر مصطفى الدقامسه20110222037التخطيط الحضري56
صبا غازي محمد القرعان20112222005التخطيط الحضري57
عرين عبدهللا مصطفى العودات20112222006التخطيط الحضري58
انوار فريد فالح الرماضنه20112222010التخطيط الحضري59
عبير تيسير راشد الكباريه20112222012التخطيط الحضري60
ليث نور الدين سعيد كتانه20112222014التخطيط الحضري61
عرين محمود محمد قاسم     20120222001التخطيط الحضري62
ريم احمد كامل الصالح     20120222002التخطيط الحضري63
مرح مامون نعيم الطويل     20120222003التخطيط الحضري64
ميري فوزي سالمه العوابده    20120222004التخطيط الحضري65
اصاله عاطف محمد خليل     20120222006التخطيط الحضري66
ھديل سميح محمد شاويش     20120222007التخطيط الحضري67
محمد عارف ابراھيم سمور     20120222009التخطيط الحضري68
محمد احمد علي أبوحجاب     20120222010التخطيط الحضري69
تسنيم ثابت حسن الملكاوي     20120222011التخطيط الحضري70
تسبيح جميل حسين شتات     20120222012التخطيط الحضري71
االء محمود سعيد الرواشده    20120222016التخطيط الحضري72
االء يحيى شحاده القضاه     20120222017التخطيط الحضري73
فارس سمير محمد العبيني     20120222018التخطيط الحضري74
ايناس قتيبه محمد زعارير     20120222019التخطيط الحضري75
براءه احمد احمد السردى     20120222021التخطيط الحضري76
حسن عاطف حسن الصمادى     20120222022التخطيط الحضري77
ميسان سامي احمد القرعان     20120222023التخطيط الحضري78
عنان جمال راجي بداد20120222024التخطيط الحضري79
جمان فوزى فالح الرواشده     20120222025التخطيط الحضري80
يحيى سليم احمد شطناوي20120222026التخطيط الحضري81
فداء محمد حاكم الدحيم20120222027التخطيط الحضري82
اسامه فتحي حسني علقم     20120222030التخطيط الحضري83
بيداء محمد مصطفى عنانبه     20120222032التخطيط الحضري84
صبا باسل عبدالكريم الغرايبه20120222033التخطيط الحضري85
عايده خليل محمود صبح     20120222034التخطيط الحضري86
سلسبيال ابراھيم مصطفى طناش    20120222035التخطيط الحضري87
ساره ابراھيم عبدالھادى الخضراء   20120222036التخطيط الحضري88
تسنيم بشار محمد صبحا20120222037التخطيط الحضري89
عالء نبيل يوسف راجحه20122222002التخطيط الحضري90
انوار عاطف عيسى عبدربه20122222003التخطيط الحضري91
سلمى عبدالحميد وصفي عبدالھادي20122222004التخطيط الحضري92
اروى رسمي احمد اعيده20122222005التخطيط الحضري93
الرا محمد عبدالرحيم درادكه20122222006التخطيط الحضري94
بتول بھاءالدين اديب محمود20122222007التخطيط الحضري95
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فرح حسن عبداللطيف حسن20120223001التصميم والتواصل البصري1
براء سعيد محمد سعيد حرب     20120223002التصميم والتواصل البصري2
الما خالد عبدالحميد الحباشنه   20120223003التصميم والتواصل البصري3
بيان علي احمد الدويري20120223004التصميم والتواصل البصري4
ھديل لطفي احمد أبوالھيجاء20120223005التصميم والتواصل البصري5
منى تيسير محمد عجلوني     20120223006التصميم والتواصل البصري6
اسل منير سليمان الناصر     20120223007التصميم والتواصل البصري7
غفران زياد عبدالفتاح الزغول   20120223009التصميم والتواصل البصري8
عبدالرحمن منصور عبدالرحمن رواشده20120223010التصميم والتواصل البصري9

صفاء طارق سعيد التمام     20120223011التصميم والتواصل البصري10
احمد كرم ايھاب ابراھيم الشلبي   20120223012التصميم والتواصل البصري11
سجى غازى سليمان عثمان     20120223013التصميم والتواصل البصري12
رناد وصفي ھالل حداد20120223014التصميم والتواصل البصري13
رجاء محمود حسن العزايزه     20120223015التصميم والتواصل البصري14
ھديل عبدالحكيم عبدالمجيد مصبح   20120223016التصميم والتواصل البصري15
سالي حنا جمال الطوال     20120223017التصميم والتواصل البصري16
ثائر فؤاد عبدهللا مريان    20120223018التصميم والتواصل البصري17
صفاء عادل احمد ملكاوى     20120223019التصميم والتواصل البصري18
سجى معن سليمان ارشيد     20120223020التصميم والتواصل البصري19
ديمه حسين عبدهللا الرفاعي    20120223021التصميم والتواصل البصري20
خديجه اسماعيل محمود جرادات    20120223022التصميم والتواصل البصري21
نسيم احمد رشيد عتوم      20120223023التصميم والتواصل البصري22
لين نذير احمد الرواشده20120223026التصميم والتواصل البصري23
كنار سامي احمد العواوده     20120223027التصميم والتواصل البصري24
ريما عزالدين حسين أبوالعسل20120223028التصميم والتواصل البصري25
لينه عبدالقادر لطفي العواد    20120223029التصميم والتواصل البصري26
دعاء يحيى أحمد القضاه20120223031التصميم والتواصل البصري27
سندس عبدهللا محمود يعقوب    20120223033التصميم والتواصل البصري28
محمد عبدهللا سالم المصري20120223034التصميم والتواصل البصري29
عائشة نزار مصطفى عليان20120223035التصميم والتواصل البصري30
منال ناصر ذيب حراحشة     20120223037التصميم والتواصل البصري31
اصيل موسى اشتيوي ابوحق     20120223038التصميم والتواصل البصري32
ساره حسني موسى الخطيب20120223039التصميم والتواصل البصري33
ديمه سامي احمد الصمادي20120223040التصميم والتواصل البصري34
راما لؤي علي زيتون20120223042التصميم والتواصل البصري35
محمد خالد محي الدين الشريف20120223044التصميم والتواصل البصري36
محمد عبدالقاد سعيد  عبدالقادر ياسين20120223045التصميم والتواصل البصري37
نور صالح خليل مبسلط20120223047التصميم والتواصل البصري38
زكاء احمد محمد العقيلي20120223048التصميم والتواصل البصري39
ھند خالد رجا الداود20120223051التصميم والتواصل البصري40
بتول بالل موسى الروسان     20120223052التصميم والتواصل البصري41
ايات محمد ابراھيم احمد بطيحه   20120223053التصميم والتواصل البصري42
ميساء كاظم احمد عوده     20120223054التصميم والتواصل البصري43
رنا محمد عبد الحفيظ حسان20120223055التصميم والتواصل البصري44
حنين ھارون رشيد أبوعيده20120223056التصميم والتواصل البصري45
تقوى جميل عوض القرعان     20120223057التصميم والتواصل البصري46
آية فھمي أحمد أبوالرب20120223058التصميم والتواصل البصري47
عاصم سامر محمد عيد التل20120223059التصميم والتواصل البصري48
نور ياسر محمد الزواتين20120223060التصميم والتواصل البصري49
محمد منذر محمد عطار20120223061التصميم والتواصل البصري50
عرين وائل خليل شقير20122223001التصميم والتواصل البصري51
روان كفاح (محمد مصباح) ھواش20122223002التصميم والتواصل البصري52
محمد عمر محمد عكور20122223003التصميم والتواصل البصري53
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زينب تيسير موسى الرشدان20122223004التصميم والتواصل البصري54
سالم جمال سالم حداد20122223005التصميم والتواصل البصري55
قصي سعيد محمد أبوشعر20122223006التصميم والتواصل البصري56
محمد عاطف صالح حجازي20122223007التصميم والتواصل البصري57
تقوى رياض محمد القضاه20122223008التصميم والتواصل البصري58
والء نبيل شفيق النمري20122223009التصميم والتواصل البصري59
وعد عمر علي الرشدان20122223010التصميم والتواصل البصري60
رعد عمار سعيد اسعد20122223014التصميم والتواصل البصري61
فتون عبد هللا محمد قصيرى20122223016التصميم والتواصل البصري62
محمد عصام سميح حجاوي20122223017التصميم والتواصل البصري63
نسرين محمد سليمان رمضان20122223018التصميم والتواصل البصري64
بتول عبداالله محمد األيوب20122223019التصميم والتواصل البصري65
حسن نائل حسن ياسين20122223020التصميم والتواصل البصري66
صھيب مطيع فھد عبدالحافظ20122223021التصميم والتواصل البصري67
دانيه صالح محمد دحدوالن20122223022التصميم والتواصل البصري68
غازي ابراھيم غازي غازي20122223023التصميم والتواصل البصري69
عمران محمد عبدهللا الشوحه20122223024التصميم والتواصل البصري70
فاطمه حسني عطاهللا بني سلمان20122223025التصميم والتواصل البصري71
ھال حسن علي شطناوى20122223026التصميم والتواصل البصري72
اشرف علي حامد كنعان20122223027التصميم والتواصل البصري73
نيفين عمر حامد المومني20122223028التصميم والتواصل البصري74


