
االسمالرقمالكليةت
عيده محمد يوسف القضاه20072090046العلوم واآلداب1
نورهللا جمال بدوان سالم20090090025العلوم واآلداب2
صدام رياض علي عنانزه20090090092العلوم واآلداب3
احالم عبد الرحيم محمد ابراھيم20090090096العلوم واآلداب4
عبد هللا محمود حمدان الشرمان20090090097العلوم واآلداب5
مرام محمد رزق الشطناوى20092090024العلوم واآلداب6
ساجده صبحي علي ابوعابد20100090044العلوم واآلداب7
رھام اديب صالح الفقيه20100090056العلوم واآلداب8
الحارث اسماعيل محمد عياد20100090065العلوم واآلداب9

دعاء احمد صالح شھاب20100090071العلوم واآلداب10
زكريا محمد عبد هللا عماوي20100090075العلوم واآلداب11
ھديل عبدالحميد اسمر ابو عيسى20102090006العلوم واآلداب12
اسيل مصطفى حسين عنانزة20102090020العلوم واآلداب13
ضحى وليد منصور عتوم20110090013العلوم واآلداب14
ثراء يوسف احمد بني عامر20110090052العلوم واآلداب15
رنده سالم ارشيد الرفاعي20110090066العلوم واآلداب16
ربى علي محمد الشرمان20110090067العلوم واآلداب17
اماني سامي جميل بركات20110090091العلوم واآلداب18
نھايه ابراھيم علي غنيمات20110090098العلوم واآلداب19
ميس ايمن محمود الشبول20110090111العلوم واآلداب20
حماس نعيم خليل اللبابيدى20110090112العلوم واآلداب21
محمد جميل منصور مغايره20110090114العلوم واآلداب22
امل شحاده حموده تيم20110090116العلوم واآلداب23
ھديل ابراھيم عبدالرحمن الكراسنة20112090038العلوم واآلداب24
نسيم جھاد علي النخيلي    20120090002العلوم واآلداب25
حال سليمان ناجي عبدالقادر    20120090021العلوم واآلداب26
آيات احمد عياده عبدالرزاق    20120090037العلوم واآلداب27
نجود جميل حمد المصاليخ     20120090039العلوم واآلداب28
اسالم فرحان محمود القضاه    20120090042العلوم واآلداب29
بيان محمد علي خشاشنه    20120090045العلوم واآلداب30
رميساء احمد حسن عنانبه     20120090064العلوم واآلداب31
سناء احمد سالمه أبونقطه   20120090074العلوم واآلداب32
ھنا سعادة فتحي السوقي20132090015العلوم واآلداب33
منى احمد عبدهللا طناش20110091020العلوم واآلداب34
ھبه عيد فخرى طالب20110091022العلوم واآلداب35
االء صالح عبدهللا قرقز20110091026العلوم واآلداب36
اميرة انور حسن فردوس20110091065العلوم واآلداب37
عماد الدين يوسف شحاده بني حسن20110091073العلوم واآلداب38
انوار محمود عارف جوارنه20110091081العلوم واآلداب39
بشار محمد عوض رمضان20110091088العلوم واآلداب40
لجين موسى محمد شھاب20110091093العلوم واآلداب41
آالء محمد سالمه كالب20110091096العلوم واآلداب42
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معاذ جميل سعيد عثامنه20112091013العلوم واآلداب43
اعتماد ھشام محمد المومني20112091018العلوم واآلداب44
ھدى قاسم محمد الخصاونه     20120091006العلوم واآلداب45
مرام عدنان كريم الخزعلي     20120091033العلوم واآلداب46
اسراء ابراھيم محمد أبوخديجه   20120091034العلوم واآلداب47
معاذ ذوقان حسين بني طه20122091021العلوم واآلداب48
دينا وليد محمد سوالمه20082091039العلوم واآلداب49
نداء عبد الحافظ عليان المطلق20092091028العلوم واآلداب50
فاطمه ركان عبدالرحمن المھيدات20102091013العلوم واآلداب51
رزان عامر حسن الحلبي20102091017العلوم واآلداب52
روان موسى عبد الطوباسي20102091021العلوم واآلداب53
منى محمد عطا هللا الزعيم20102091031العلوم واآلداب54
سجى امجد جميل الروسان20110092002العلوم واآلداب55
ھيا خالد عبد الفتاح الحمورى20110092008العلوم واآلداب56
تسنيم جمال فيصل ابو الرب20110092012العلوم واآلداب57
ايات ھشام قاسم جرادات20110092017العلوم واآلداب58
انسام احمد جميل بني عطا20110092018العلوم واآلداب59
علياء اسماعيل علي البدوي20110092032العلوم واآلداب60
نرمين سلطان ابراھيم داود20110092041العلوم واآلداب61
سكينه فواز محمود بني محمد20110092057العلوم واآلداب62
عبير متعب عوده أبو كف20110092071العلوم واآلداب63
خديجه حسين "دخل هللا" ابو دلبوح20110092073العلوم واآلداب64
ايه علي محمد ناصر20112092006العلوم واآلداب65
انوار مصطفى احمد الدعجه20100092006العلوم واآلداب66
شروق اسماعيل عبد هللا علي20100092011العلوم واآلداب67
االء نايل رمضان المحافظه20100092049العلوم واآلداب68
اية سمير قاسم المومني20102092016العلوم واآلداب69
محمود اسماعيل راشد العقيلي20090090001العلوم واآلداب70
اسراء غازي موسى صمادي20100090098العلوم واآلداب71
حذيفه غصاب عيسى الزيوت20102090007العلوم واآلداب72
خالد محمد عليان درادكه20102090021العلوم واآلداب73
حنان احمد محمد الذيابات20110090002العلوم واآلداب74
سالم رسمي محمد كيالني20110090047العلوم واآلداب75
منار سعيد عبدالفتاح الحر20110090075العلوم واآلداب76
احمد حمدان سالم المصري20110090081العلوم واآلداب77
اسراء وليد سليم ربابعه20110090083العلوم واآلداب78
اسماء محمود محمود علي صقر20110090090العلوم واآلداب79
عبدالھادي محمد عبدالھادي الرواشده20110090092العلوم واآلداب80
دعاء عبدالوالي يوسف المومني20110090101العلوم واآلداب81
معتصم اكرم خالد محافظه20110090102العلوم واآلداب82
بيان علي عيد الدھون20110090110العلوم واآلداب83
رويلي محمد محمود الخلف20110090118العلوم واآلداب84
دعاء حسين علي بدارنه20112090028العلوم واآلداب85
رنا ياسين عيسى شناق     20120090005العلوم واآلداب86
اسعد عايد ابراھيم ابوشباب    20120090006العلوم واآلداب87
امل ابراھيم احمد الزبون    20120090007العلوم واآلداب88



موسى صالح موسى الرياشي     20120090011العلوم واآلداب89
سجى عبدهللا عيسى العالم   20120090012العلوم واآلداب90
ميعاد امجد عبدهللا الشبول   20120090013العلوم واآلداب91
دانيه عمر ابراھيم ابوجوده    20120090015العلوم واآلداب92
نور ھاني علي الدرايسه    20120090019العلوم واآلداب93
مھا حلمي ابراھيم يوسف    20120090024العلوم واآلداب94
ھيا فتحي جمعه ابداح      20120090027العلوم واآلداب95
ضحى موف زعبي الروسان     20120090041العلوم واآلداب96
ساره حسين خلف اليعاقبه     20120090050العلوم واآلداب97
سجود يحيى خليل البخارى     20120090051العلوم واآلداب98
احمد تيسير يوسف الذيابات    20120090054العلوم واآلداب99

وعد محمد عزبي الشويات     20120090055العلوم واآلداب100
ايه محمد احمد قطيش      20120090067العلوم واآلداب101
خوله شفيق عبدهللا اغزاوي    20120090072العلوم واآلداب102
ساره صالح عبدهللا محمد    20120090080العلوم واآلداب103
ھند نعمان داود محمد      20120090081العلوم واآلداب104
سرى منصور احمد السقار     20120090088العلوم واآلداب105
عمر محمود حسن المحمد20120090105العلوم واآلداب106
وفاء نايف علي رفيع      20120090108العلوم واآلداب107
رانيا عادل عبدالفتاح اسعد   20120090110العلوم واآلداب108
مھا فاروق احمد طناش     20120090114العلوم واآلداب109
مالك قاسم محمد النعيمي20122090007العلوم واآلداب110
حنان موسى كردى جباره20122090019العلوم واآلداب111
نزال فتحي نزال النمر20122090032العلوم واآلداب112
شفاء محمد عبد هللا الرباعي    20130090017العلوم واآلداب113
بھاءالدين علي يوسف عضيبات20110091019العلوم واآلداب114
محمد حسين علي ملكاوي20110091078العلوم واآلداب115
وفاء عوده سويلم الترابين20110091094العلوم واآلداب116
نداء عبد القادر حسن بني يونس20110091095العلوم واآلداب117
ايه احمد عبدهللا كساسبه20110091097العلوم واآلداب118
اسماء يونس عناد خريس20112091017العلوم واآلداب119
امل حسين علي الحجيله20112091023العلوم واآلداب120
اسراء باسم محمد الزعبي20112091026العلوم واآلداب121
جنات وليد محمود أبوطبنجه20112091029العلوم واآلداب122
وعد خالد موسى النمر     20120091001العلوم واآلداب123
رنا نسيم عبدالحميد بني ياسين   20120091002العلوم واآلداب124
محمد جميل عبدهللا أبوحماده    20120091007العلوم واآلداب125
دعاء ناصر موسى عجاينه     20120091013العلوم واآلداب126
شروق جاسم محمد العبدهللا    20120091021العلوم واآلداب127
منار احمد محمد عليان     20120091024العلوم واآلداب128
ناريمان محمد نھار محاسنه    20120091027العلوم واآلداب129
رھف ابراھيم محمد بشابشه20120091028العلوم واآلداب130
النا خالد صالح أبوكويك    20120091035العلوم واآلداب131
عالء عارف ابراھيم سمور     20120091038العلوم واآلداب132
تسنيم نعمان محمود حيمور     20120091039العلوم واآلداب133
ھنادي عمر حسن حماد     20120091046العلوم واآلداب134



روان شفيق يعقوب الخوري     20120091048العلوم واآلداب135
نور محمد طالب خويله     20120091049العلوم واآلداب136
والء ظاھر محمد مصطفى20120091060العلوم واآلداب137
خديجه ابراھيم احمد بني حمد20120091063العلوم واآلداب138
حمزه محسن علي الخريف     20120091076العلوم واآلداب139
اسراء وليد احمد السيد20120091080العلوم واآلداب140
منال جمال ايوب عبيداوي     20120091087العلوم واآلداب141
عمر حسين خليل عواوده20122091002العلوم واآلداب142
محمد المعتصم محمد عبيدات20122091005العلوم واآلداب143
محمد علي حويل العون20092091030العلوم واآلداب144
مأمون محمد احمد الوديان20100091059العلوم واآلداب145
صابرين عصام احمد الواكد20110092014العلوم واآلداب146
ديما حسين قاسم البريحي20110092030العلوم واآلداب147
بتول يوسف ابراھيم السريحين20110092058العلوم واآلداب148
عبد هللا ھاني عمر مھداوي20110092064العلوم واآلداب149
قصي محمود موسى الزعبي     20110092078العلوم واآلداب150
عابده جميل عبد الكريم أبو بكر20120092005العلوم واآلداب151
رغد محمود احمد مياس     20120092006العلوم واآلداب152
سناء عيد قاسم الحميدي    20120092013العلوم واآلداب153
عالء كمال سعيد سالم      20120092025العلوم واآلداب154
اسماء اسماعيل ناصر الذيابات    20120092027العلوم واآلداب155
ايمان محمد سالمه السرديه    20120092030العلوم واآلداب156
افنان محمد يوسف يوسف     20120092048العلوم واآلداب157
مجد انور علي مغايره      20120092049العلوم واآلداب158
خلود سالم علي العطاونة20120092052العلوم واآلداب159
اسيا ماھر احمد النادي20120092055العلوم واآلداب160
ليث محمد احمد عبيدات20082090004العلوم واآلداب161
عثمان عبد الحميد حسن بشيري20092090014العلوم واآلداب162
مصعب جھاد محمود محاوره20102090033العلوم واآلداب163
حنان محمد عارف العجلوني20110090036العلوم واآلداب164
مرام حسان عبدهللا غريزات20110090071العلوم واآلداب165
عبدهللا يوسف محمود عبدالرزاق20110090115العلوم واآلداب166
محمد سلطان احمد نجادات20112090036العلوم واآلداب167
سناء عمر محمد بني عطا     20120090048العلوم واآلداب168
شروق عبدالرحمن علي العجلوني   20120090065العلوم واآلداب169
رزان حسام محمد سويدات     20120090078العلوم واآلداب170
ايات مھند حسن داغر      20120090083العلوم واآلداب171
مھند حسن محمود الزعبي20120090106العلوم واآلداب172
منتصر احمد خليف العظامات20110091075العلوم واآلداب173
دنيا عبدهللا محمود النعسان20112091033العلوم واآلداب174
اميرة محمد زيد الحناوي    20120091008العلوم واآلداب175
راويه كمال محمد الطيطي     20120091017العلوم واآلداب176
بيان غازى فالح التل      20120091029العلوم واآلداب177
عبدهللا علي عبدهللا بني سلمان   20120091036العلوم واآلداب178
غدير وليد رشيد عبابنه     20120091057العلوم واآلداب179
واعد فتحي سليمان ابو عدوان20120091058العلوم واآلداب180



االسمالرقمالكليةت
اسراء فيصل محمد عبيدات20122091003العلوم واآلداب4
ساره فواز سعيد عواد      20120092002العلوم واآلداب5
فاطمه يحيى عبد هللا مناصره    20120092007العلوم واآلداب6
احمد محي الدين موسى السميرى    20120092014العلوم واآلداب7
محمد جھاد عبد النور السباعي    20120092026العلوم واآلداب8
لينا احمد يوسف عودات    20120092038العلوم واآلداب9
اناس محمد ضيف هللا يوسف20120092058العلوم واآلداب10
اخالص معروف نوفان نعامنه20120092060العلوم واآلداب11
وعد حسن محمد ھياجنه20120092062العلوم واآلداب12
محمد رياض طايل جباعته20120092063العلوم واآلداب13
ابراھيم عبد الباسط محمد الرشدان20120092064العلوم واآلداب14
يوسف احمد صدقي علي شقيري20122092001العلوم واآلداب15

االسمالرقمالكليةت
نھايه محمد حسن الصفدي20082081057العلوم واآلداب1
يسرى زيدان  سنونو20082081060العلوم واآلداب2
ندى خالد مثقال السرحان20082081062العلوم واآلداب3
دعاء محمود محمد الصباغ20090081157العلوم واآلداب4
عبد هللا محمد علي خويله20090081171العلوم واآلداب5
سونيا نبيه احمد بني طه20090081175العلوم واآلداب6
والء حبيب حمود العتيبي20092081074العلوم واآلداب7
ياسمين عز الدين احمد اباظه20100081068العلوم واآلداب8
مرام محمد احمد السالل20100081093العلوم واآلداب9

رنا رفيق توفيق حسين20100081103العلوم واآلداب10
روان بشير ھاني الشرمان20100081119العلوم واآلداب11
ساجده فيصل ضيف هللا مقدادي20102081058العلوم واآلداب12
ميساء علي محمد سماره20102081059العلوم واآلداب13
سرى عباس محمد الخصاونه20102081068العلوم واآلداب14
اسيل احمد حسين الكايد20102081070العلوم واآلداب15
رؤيا محمد احمد العودات20110081026العلوم واآلداب16
عروب ايمن احمد القرعان20110081050العلوم واآلداب17
محمد عواد عبدالرحمن القطيشات20110081061العلوم واآلداب18
نور موفق ضيف هللا البطاينه20110081064العلوم واآلداب19
سوار محمد احمد كنعان20110081081العلوم واآلداب20
انس وائل نجيب التل20110081088العلوم واآلداب21
سلسبيل محمد حسن فريحات20110081094العلوم واآلداب22
بتول ابراھيم عويد الشقران20110081114العلوم واآلداب23
اسراء نبيل محمود شاكر20110081122العلوم واآلداب24
ريما زھير سامح بطاينه20110081128العلوم واآلداب25
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مروة اسليمان حسن النوباني20110081133العلوم واآلداب26
صابرين محمد محمود أبو الھيجاء20110081144العلوم واآلداب27
بثينه محمد احمد الضامن20110081145العلوم واآلداب28
جمان خالد محمود القاعود20110081147العلوم واآلداب29
حنين اسماعيل موسى عالم20110081148العلوم واآلداب30
ميس مازن احمد اسعد20110081149العلوم واآلداب31
ساره جابر عبد الرحيم عموري20112081004العلوم واآلداب32
سارة فيصل علي الزعبي20112081019العلوم واآلداب33
حسن محمد جمال رائف نجم20112081037العلوم واآلداب34
مريم فؤاد عبد هللا غرايبه20112081051العلوم واآلداب35
كامل صالح محمد شخاتره20112081054العلوم واآلداب36
أنس ابراھيم محمد صيام20112081057العلوم واآلداب37
براءه عمر رضا علوه20112081058العلوم واآلداب38
لبانه راجي رزق هللا قيقيه20112081069العلوم واآلداب39
افراح ركان عرسان الدقامسه    20120081002العلوم واآلداب40
سماح محمود حسين الشوابكه    20120081003العلوم واآلداب41
ساره رشاد يوسف الطبرى20120081007العلوم واآلداب42
ھدى خالد صبحي محمود      20120081014العلوم واآلداب43
ھال عادل علي بواعنه20120081016العلوم واآلداب44
زھور محمد سليمان بني ياسين    20120081030العلوم واآلداب45
الھام فايز ابراھيم أبو جابر20120081032العلوم واآلداب46
امل فضل صالح حسين     20120081036العلوم واآلداب47
ھبه بركات محمد عبيدات     20120081040العلوم واآلداب48
ايمان مؤيد عوده لطفي قبيالوي   20120081042العلوم واآلداب49
االء محمد عارف الروسان     20120081044العلوم واآلداب50
لوزان تحسين عبد الرحمن بنات    20120081049العلوم واآلداب51
حال فراس سميح الخب     20120081067العلوم واآلداب52
االء عايد احمد الدرابسه    20120081080العلوم واآلداب53
روان ربحي نظمي داود     20120081082العلوم واآلداب54
ديمة علي مصطفى الخطيب     20120081093العلوم واآلداب55
دانا محمد عدنان حجازات20120081102العلوم واآلداب56
نداء ھشام ابراھيم خشاشنه    20120081103العلوم واآلداب57
حنان عمر صالح حردان      20120081106العلوم واآلداب58
سامر بسام محمد وھدان    20120081109العلوم واآلداب59
ھبه راسم محمد الحاج أبو لبده20120081119العلوم واآلداب60
سمر علي ضيف هللا التل20120081120العلوم واآلداب61
اسيل ضرار ابراھيم القصاروه    20120081136العلوم واآلداب62
مريم حبيب  غويش20122081007العلوم واآلداب63
وداد محمد طعمة مخادمة20122081012العلوم واآلداب64
لمى احمد محمود العرعر20122081059العلوم واآلداب65
النعنيش20122081062العلوم واآلداب66 شيرين نضال "محمد امين"
ايمان محمد علي  الحاج20122081067العلوم واآلداب67
ايمان ذوقان حسن مقابله20122081095العلوم واآلداب68
نور احمد  الزعبي20132081060العلوم واآلداب69
نور  ريحان سالمه الشرمان20132081083العلوم واآلداب70
نداء بسام جميل سماره20140081103العلوم واآلداب71



ايمان نايف موسى محافظه20092081082العلوم واآلداب72
دانه مصطفى عبد هللا الحلو20100081125العلوم واآلداب73
مرام عماد عبد الكريم المومني20102081044العلوم واآلداب74
ھديل بشير احمد افتيح شلبايه20102081047العلوم واآلداب75
عامر جمال احمد القضاه20102081063العلوم واآلداب76
نور خالد عبد القادر البشابشه20102081074العلوم واآلداب77
شيماء عصام عبد الھادي الھنداوي20110081079العلوم واآلداب78
سھر محمد كامل سالمه20110081087العلوم واآلداب79
ھناء امين عبد اللطيف العلي20110081095العلوم واآلداب80
اسراء حسين ضيف هللا الزعبي20110081138العلوم واآلداب81
امال علي مصطفى مقداد20110081140العلوم واآلداب82
ياسمين عبدالحكيم محمود عكور20110081142العلوم واآلداب83
شمس االصيل طارق مصطفى البعول20110081151العلوم واآلداب84
غدير عقله حسن العفيف20110081156العلوم واآلداب85
ھناء نبيل ضيف هللا الھيالت20110081157العلوم واآلداب86
صافي محمد وليد ابراھيم ابو اليقين20112081016العلوم واآلداب87
فرح محمد عبد العزيز السعاده20112081064العلوم واآلداب88
دانا انيس ابراھيم ابو الطيب20112081067العلوم واآلداب89
احمد بشار فتحي حسن20112081086العلوم واآلداب90
عبد الرحمن اسماعيل وزير التركي20112081089العلوم واآلداب91
رھف عبدهللا محمد حلوش20112081091العلوم واآلداب92
لقمان خالد سالم ابو عراق20112081096العلوم واآلداب93
بركه فوزات طايل الضمور     20120081001العلوم واآلداب94
نور ھاني علي الشيخ حسن20120081005العلوم واآلداب95
بابل عوض عبد هللا دواقره20120081009العلوم واآلداب96
غيداء يحيى احمد الزعبي     20120081010العلوم واآلداب97
الرا عماد سالم معايعه     20120081011العلوم واآلداب98
نور محمد حسام الدين محمد شيخ اكريم20120081012العلوم واآلداب99
ايسر عمر مرزى الدويرى     20120081013العلوم واآلداب100
ھديل غسان خالد عقيل     20120081015العلوم واآلداب101
منى وليد محمد مكاحله     20120081017العلوم واآلداب102
دانية فالح ابراھيم السميرات    20120081018العلوم واآلداب103
ميس خالد محمد حسان     20120081019العلوم واآلداب104
ميساء عاطف ضيف هللا الھيالت    20120081024العلوم واآلداب105
اسامه احمد مجلي محاميد     20120081026العلوم واآلداب106
ھديل اديب حسن شناق     20120081027العلوم واآلداب107
ثراء ھجرس شوكت يعقوب     20120081028العلوم واآلداب108
رغد محمد سامي أبو عيد20120081029العلوم واآلداب109
تسنيم نبيل احمد عبد القادر20120081031العلوم واآلداب110
اسراء عاھد موسى أبو قدوم20120081035العلوم واآلداب111
دانيه محمد محمود فسفوس     20120081037العلوم واآلداب112
آيه وائل فھمي البيطار20120081038العلوم واآلداب113
ھال نبيل احمد عبيدات     20120081043العلوم واآلداب114
بيان خالد محمد الشبول    20120081045العلوم واآلداب115
رنده صالح سعيد درويش    20120081046العلوم واآلداب116
بتول سعيد سامي الحالق20120081047العلوم واآلداب117



ايه شاكر محمود خويله    20120081048العلوم واآلداب118
ايباء نايف سعيد الحسين    20120081050العلوم واآلداب119
كوثر ابراھيم احمد السماره    20120081051العلوم واآلداب120
نزار سليم فھيم أبو الشعر20120081052العلوم واآلداب121
اسيل فادي محمد العابد     20120081053العلوم واآلداب122
نھال حربي محمود ذيابات20120081055العلوم واآلداب123
شذى احمد قاسم خزاعله    20120081056العلوم واآلداب124
جنى مازن رزق حتامله20120081057العلوم واآلداب125
اروى عاطف احمد مصاروه     20120081058العلوم واآلداب126
زين جودت خليل عزام     20120081059العلوم واآلداب127
مالك ناصر سعد القربي    20120081060العلوم واآلداب128
ريمان احمد محمد االيوب     20120081061العلوم واآلداب129
غيداء عمر فرحان السريحين    20120081062العلوم واآلداب130
شفاء نبيل غالب الطعاني    20120081063العلوم واآلداب131
جمانه ثروت ممدوح غرايبه     20120081066العلوم واآلداب132
وليد غسان محمد محمود    20120081068العلوم واآلداب133
عال محمود محمد سعيفان20120081069العلوم واآلداب134
نور محمود نايف الشرع    20120081070العلوم واآلداب135
رايه منصور محمد عتوم    20120081071العلوم واآلداب136
لمى احمد سالمه العكش    20120081072العلوم واآلداب137
مؤيد حسني محمود زحراوي     20120081077العلوم واآلداب138
روان فؤاد تركي حداد      20120081078العلوم واآلداب139
مارينيه جيراير ميناس مصرليان   20120081079العلوم واآلداب140
نيفين نجيب حنا النمري    20120081083العلوم واآلداب141
باسمه خالد عبد هللا حسين   20120081084العلوم واآلداب142
وفاء محمد صالح قناه      20120081086العلوم واآلداب143
بيلندا بسام صالح القضماني الداغستاني 20120081087العلوم واآلداب144
حال احمد مفلح العزايزه    20120081088العلوم واآلداب145
سميه احمد محمد الحسين    20120081089العلوم واآلداب146
رايه فريد محمود الشرع    20120081090العلوم واآلداب147
ساره سامي عقله أبو سالم20120081091العلوم واآلداب148
مالك ناصر محمد العبد العزيز20120081092العلوم واآلداب149
حنين غالب محمود قبالوى     20120081094العلوم واآلداب150
اروى ماجد احمد العمري     20120081095العلوم واآلداب151
فرح كمال زكي الشرع     20120081098العلوم واآلداب152
دانيه عبد هللا سليمان رمضان    20120081099العلوم واآلداب153
نسرين محمد مفلح رواشده     20120081100العلوم واآلداب154
رؤيا عبد القادر محمد جابر    20120081104العلوم واآلداب155
مارينا عبد الناصر خالد الحسباني   20120081105العلوم واآلداب156
لينا عثمان حسن حساين    20120081107العلوم واآلداب157
سميرة عزيز محمود اسماعيل    20120081110العلوم واآلداب158
اسالم سالم عمر العلج     20120081111العلوم واآلداب159
مريم عماد ابراھيم سعيد جربوع     20120081112العلوم واآلداب160
عمر حسين عمر العزام     20120081113العلوم واآلداب161
سلسبيل محمد حموده سلھب20120081115العلوم واآلداب162
رنيم ادريس محمد ربابعه20120081126العلوم واآلداب163



خديجه عبد الرحمن ياسين أبو يوسف20120081129العلوم واآلداب164
االء نادر يوسف أبو لبده20120081134العلوم واآلداب165
براء ابراھيم محمد ابو مسامح20120081135العلوم واآلداب166
حال نائل رامز بلبيسي20120081140العلوم واآلداب167
سجى قاسم محمد العجلوني     20120081146العلوم واآلداب168
جيان سلمان كمال خليف    20120081147العلوم واآلداب169
اقبال شريف حسن العمرات     20120081148العلوم واآلداب170
نور عثمان عبد الرزاق العطار    20120081149العلوم واآلداب171
زينب راضي شمس الحموري20120081151العلوم واآلداب172
تقوى جميل عوض القرعان     20120081160العلوم واآلداب173
اميره خليل حسين بني عطيه    20120081162العلوم واآلداب174
شھد بسام عارف عبيدات    20120081163العلوم واآلداب175
ميساء كاظم احمد عوده    20120081165العلوم واآلداب176
ايناس جعفر مازن الجيوسي     20120081167العلوم واآلداب177
يارا عبد الناصر محمد ابو ناصر20122081004العلوم واآلداب178
ھال  جميل  رسمي مقبل20122081014العلوم واآلداب179
بيان عبد المنعم عبد هللا السريحين20122081016العلوم واآلداب180

االسمالرقمالكليةت
شھد رياض محمد جمال السيد20122081017العلوم واآلداب1
شروق احمد خالد البطاينه20122081018العلوم واآلداب2
مجد علي سليمان أبوطالب20122081021العلوم واآلداب3
نور جمال محمود أبو قياص20122081028العلوم واآلداب4
ليا رياض عيسى القصاص20122081029العلوم واآلداب5
رغد خالد ابراھيم الشقران20122081030العلوم واآلداب6
مرح محمود فھد باكير20122081031العلوم واآلداب7
ھيا ھاني عبد الرحمن الحاج20122081032العلوم واآلداب8
وسام حسين طالب السخني20122081033العلوم واآلداب9

ملك عماد حسين الجمل20122081037العلوم واآلداب10
ايفان حسين نصر البشارات20122081040العلوم واآلداب11
ساره خالد  نمر  أبو ساره20122081052العلوم واآلداب12
رؤى عمر عبد اللطيف طالب20122081054العلوم واآلداب13
تمارا محمد عبد هللا الشروع20122081063العلوم واآلداب14
روان وليد عبدالرحيم طقاطقه20122081065العلوم واآلداب15
روان معتصم صالح أبو صھيون20122081069العلوم واآلداب16
ھبه فيصل عبد العزيز ابو جمال20122081070العلوم واآلداب17
ايزيس نظير روحي مصري20122081073العلوم واآلداب18
ھيثم فواز محمد قرعان20122081083العلوم واآلداب19
رغد بھاء الدين سھيل الرجال20122081091العلوم واآلداب20
روان ابراھيم قاسم طلفاح20122081101العلوم واآلداب21
محمد عماد عبد الرازق مسلم20122081110العلوم واآلداب22
شروق جمال محمود الخطيب20130081005العلوم واآلداب23
عيسى قاسم محمد الزعبي20130081127العلوم واآلداب24
براء محمد خلف الوقفي20080081111العلوم واآلداب25

االحد٢٢-١١-٢٠١٥  
الوقت ١٠:٠٠ -١١:٣٠

N2(المباني الطبية)



منى منصور صالح الطعاني20090081169العلوم واآلداب26
عالء فرحان محمود البشابشه20100081127العلوم واآلداب27
عصام اشرف عصام حجازي20110081146العلوم واآلداب28
آية قاسم محمد العواقلة20110081160العلوم واآلداب29
ابراھيم فرنسيس شحاده بالش20112081087العلوم واآلداب30
روان حسين مصطفى حجير     20120081020العلوم واآلداب31
سندس امجد محمد الرفاعي     20120081033العلوم واآلداب32
ميرفت صالح عطا هللا الزبون    20120081039العلوم واآلداب33
حنين علي احمد الدرادره20120081065العلوم واآلداب34
مارينا عاطف نجيب النمرى     20120081085العلوم واآلداب35
احمد محمد ابراھيم الملكاوي20120081125العلوم واآلداب36
عبد الرحمن شفيق عبد الرحمن العبد هللا20120081127العلوم واآلداب37
ايمان صالح ذياب ابو شباب20120081130العلوم واآلداب38
ماري جرجس عبيد ابو السعد20120081132العلوم واآلداب39
رحمه رياض صالح زيناتي     20120081141العلوم واآلداب40
صبا عبد الرؤوف محمد عزايزه    20120081142العلوم واآلداب41
دانيه عزمي صالح الغرايبه20120081152العلوم واآلداب42
رزان علي طالب محمد     20120081156العلوم واآلداب43
بسمات صادق محمود الشواشره20120081157العلوم واآلداب44
ريما نبيل محمود شاكر20120081164العلوم واآلداب45
دانا حسين عيسى الصباھي     20120081168العلوم واآلداب46
سخاء جميل ابراھيم عنيزات20120081176العلوم واآلداب47
شروق عصام محمود مراشده20122081013العلوم واآلداب48
رزان محمد حمدان حمايده20122081024العلوم واآلداب49
عبيده عامر محمد الجراح20122081039العلوم واآلداب50
وفاء محمد حسين شرادقه20122081047العلوم واآلداب51
ھنا نصر عز الدين الخطيب20122081072العلوم واآلداب52
رنيم قاسم محمد عبد هللا20122081077العلوم واآلداب53
زياد محمد ربحي خلف20122081085العلوم واآلداب54
لبنى وليد فايز حجير20122081086العلوم واآلداب55
رونزا جھاد ابراھيم النمر20122081113العلوم واآلداب56
عنود ناصر جاد هللا الطويل    20122081114العلوم واآلداب57
منى طه احمد العيسى20130081002العلوم واآلداب58
ديمه وليد انيس الحمادشه20130081020العلوم واآلداب59
حليمه عالء حسن زيدان20130081047العلوم واآلداب60

االسمالرقمالكليةت
كرستينا اكثم نعمه عماري20130081074العلوم واآلداب1
سوسن عقاب احمد عزام20130081084العلوم واآلداب2
روزانا غازى نھار سواعي20130081086العلوم واآلداب3
انعام محي الدين مصطفى عوده20130081105العلوم واآلداب4
سندس نواف علي جبر20130081107العلوم واآلداب5
كوثر محمد  الغزاوي20132081019العلوم واآلداب6
رغد ابراھيم مصطفى  عبد الرحمن20132081048العلوم واآلداب7

االحد ٢٢-١١-٢٠١٥  
الوقت ١٠:٠٠-١١:٣٠

N2(المباني الطبية) +NB66(مبنى القاعات الصفية)



االسمالرقمالكليةت
عبدهللا محمد طارق  حسن آغا20132171003تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات1
طارق ناصر سالمه البلوي20072173049تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات2
ميساء عطا هللا سليمان الحوراني20080173084تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات3
مجدالدين ماجد محمد عوده20082173067تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات4
اشرف فيصل ضيف هللا مقدادي20092173044تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات5
محمد تيسير عبدالسالم المحادين20092173045تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات6
ناديه احمد محمد طبيشات20100173025تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات7
مجد علي محمود الرواشده20100173037تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات8
رويده محمد فؤاد تيسير  الحنبلي20100173052تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات9

بيان خليل محمد الشديفات20100173070تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات10
طارق طالل عبدهللا الضامن20100173084تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات11
حمزه احمد ونس العمرى20100173085تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات12
عوض نضال عوض النوايسه20102173014تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات13
فاروق زياد عبدالحافظ مرعي20102173020تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات14
مروان عاطف محمد شبالق20102173034تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات15
"بني عمر"20102173047تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات16 دعاء مصطفى عبدالمحسن
ھند اكرم محمود الزعبي20110173003تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات17
حال سمير علي مغايره20110173007تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات18
سيرينا احمد يوسف الطعاني20110173013تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات19
تسنيم فاروق محمد شرادقه20110173019تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20
مجدلين سلطي نواف السنجالوي20110173020تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات21
فاطمه ابراھيم خليل ھواش20110173022تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات22
تھاني جھاد قاسم حيفاوي20110173032تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات23
سيرين فايز سليم حداد20110173034تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات24
طالل سرحان خالد المجالي20110173039تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات25
سجى ماھر محمد العزه20110173042تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات26
ريما احمد يوسف عبدالرازق20110173044تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات27
اسراء يحيى احمد القضاه20110173045تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات28
اسيل فخرى صالح مغاربه20110173048تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات29
رؤى محمد فؤاد خلف الشرايري20110173057تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات30
سالي واصف محمود البس20110173058تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات31
وسام تيسير عبدهللا الجالد20110173059تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات32
ھيا ابراھيم يوسف ادعيس20110173065تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات33
عبدهللا محمد عبدهللا عواقله20110173068تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات34
امال رضوان محمد الشولي20110173070تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات35
ناصر علي محمد السقار20110173083تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات36
محمد حمود زين احمد شنظور20110173089تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات37
سندس صالح عبدالنور الزعبي20110173091تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات38
مؤمن خالد سليمان ربابعه20110173096تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات39
حنين محمد قاسم الزعبي20110173097تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات40
احمد محمد ھنداوي البطاينه20110173111تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات41
محمود خليل محمد دقامسه20110173113تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات42
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محمد انس وائل فارس 20112173002تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات43
حسان سميح  كبھا20112173004تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات44
ايمان عبد الخالق صالح الشريده20112173008تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات45
محمد فيصل خلف بطاينه20112173019تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات46
اسامه انور احمد ابو عواد20112173020تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات47
براءه محمد رضوان الناطور20112173026تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات48
رايه احمد عايد الزعبي    20120173017تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات49
صالح الدين ايوب عبدالقادر ابو اسماعيل20120173028تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات50
سيف احمد محمد رواشده    20120173043تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات51
محمد صالح محمود ابو مھنا20120173111تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات52
عبدالكريم محمد عدنان  العمري20122173032تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات53
كرم عبد المنعم محمود عبدالعزيز20080174101تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات54
محمد كمال محمد بدوي20082174077تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات55
محمد عبد الحميد محمد العمري20090174103تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات56
محمد منصور عبد الرحمن رواشدة20090174109تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات57
رنا علي محسن االخرس20090174134تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات58
عبدهللا موسى احمد الصرايره20092174065تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات59
رامي سامر فاتح شديد20092174068تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات60
شوق سعد علي مومني20100174077تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات61
قيس محمود توفيق السبع20100174102تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات62
فيصل صالح مفلح الشطناوي20100174125تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات63
االء محمد تيسير اسماعيل  عبابنه20100174126تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات64
عرين منصور يوسف العقيلي20100174127تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات65
سرى حمزه حسن ابداح20100174130تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات66
محمد يوسف علي ابو خليل20102174006تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات67
ايمان سليمان كريم الحميد20102174023تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات68
ميمونه قاسم محمد الحمد20102174041تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات69
عمر فيصل علي خزعلي20102174045تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات70
وئام راضي ابراھيم عبيدات20102174046تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات71
صفاء صالح محمد مقدادي20102174047تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات72
ابتھال يوسف احمد ابو عواد20110174001تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات73
ھيثم تحسين محمد عثمان20110174002تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات74
ھديل احمد سليمان عوده هللا20110174007تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات75
لورين خالد سليم زعبي20110174012تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات76
حذيفه عماد موسى الصوالحه20110174013تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات77
دعاء ابراھيم محمود الدويرى20110174014تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات78
اسراء عبدهللا حسن ابولباد20110174015تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات79
حنين احمد عبدالكريم الشريف20110174016تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات80
براء عوض احمد الطويق20110174017تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات81
مھا محمد احمد زريق20110174019تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات82
براء احمد عبدهللا قاسم20110174022تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات83
وفاء راضي ضيفا بدارنه20110174028تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات84
قمر قاسم احمد الرشيدات20110174029تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات85
االء حسني محمد القضاه20110174030تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات86
دعاء طه يوسف عبابنه20110174031تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات87
بيان بسام محمد طبيشات20110174033تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات88



دانا احمد محمد الكرنز20110174034تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات89
نسرين احمد يوسف حسين20110174036تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات90
ھديل يحيى عبده الخليلي20110174037تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات91
والء حسني محمد القضاه20110174040تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات92
رزان عبدالكريم خليفة خابور20110174044تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات93
رنا محمد خلف الرفاعي20110174045تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات94
دعاء موفق احمد فندي20110174046تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات95
سماح ھشام علي الجنيدي20110174047تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات96
ايه خالد حسين محمد20110174050تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات97
محمد محمود عيسى يونس20110174051تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات98
امنه محمد عبدالرحمن العمرى20110174052تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات99

سرى احمد محمد الحراحشه20110174054تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات100
ساجده جبريل مطلق مقدادى20110174055تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات101
سونيا موسى محمد الشياب20110174057تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات102
يوسف علي يوسف دخل هللا20110174060تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات103
داليا وليد احمد عواوده20110174061تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات104
تغريد عبد خالد الجھام20110174064تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات105
فرح نواف سعود القاضي20110174065تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات106
اسراء احمد محمد ذكرهللا20110174067تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات107
حنين حيدر ابراھيم جبر20110174071تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات108
منير نزيه محمد صبيحات20110174073تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات109
ھبه علي محمد بني مصطفى20110174078تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات110
غدير كمال علي الغوادره20110174079تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات111
سماح جمال محمد الشلبي20110174081تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات112
االء حمد عبدالعزيز السرحان20110174084تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات113
ھيا محمود محمد النصر20110174085تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات114
عال تركي ارحيل المومني20110174087تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات115
اريج حسين علي الصقر20110174088تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات116
سجى احمد محمود عودة20110174090تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات117
منيف عارف محمد الزغول20110174096تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات118
بتول احمد فليح الجبور20110174106تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات119
عمر محمد عصام ملكاوي20110174109تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات120
ايناس ابراھيم محمود الشطناوى20110174122تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات121
سالي جمال بادي االيوب20110174123تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات122
وسام يوسف محمد مھيدات20110174125تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات123
محمد ذياب حسين شقيرات20112174002تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات124
سمير اسامه سمير روحي20112174004تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات125
انس مفيد عبد الفتاح المصطفى20112174007تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات126
محمد احمد محمد جمعه عثامنه20112174008تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات127
سندس فاروق محمد كنعان20112174010تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات128
سرى محمد مصطفى الخطيب20112174019تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات129
نعيم مفيد محمود بابيه20112174026تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات130
ندى محمد سالم الشرعه20112174029تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات131
انيس راشد حسين بني عطا20090175017تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات132
طاھر فواز قاسم ابولباد20090175026تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات133
سجى عوني عبدالرحمن حمدان20090175032تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات134



ھيام علي مرزوق الزيود20090175043تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات135
ھديل وليد احمد الطوباسي20090175045تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات136
ھاشم عبد الكريم محمد عبابنه20090175066تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات137
سارة محمد علي الجمل20092175004تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات138
رنيم ھيثم  القاسم20092175063تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات139
عمر بشار  البغدادي20092175067تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات140
ايمان جمال محمد البطاينه20100175006تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات141
ھديل غالب خليل السايح20100175013تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات142
رغده زھير عبدهللا جرادات20100175015تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات143
تمارا تيسير محمد كايد20100175016تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات144
احمد لطفي علي البواعنه20100175017تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات145
سوسن سليم بديع البشتاوي20100175018تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات146
لينا عبدربه سليمان علي20100175026تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات147
ميساء حسن مقبل مسعود20100175030تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات148
عبير احمد محمد القرعاوي20100175031تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات149
مالك محمد نايف الفواعره20100175050تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات150
ايمان سعيد عبدهللا بني سالمه20100175055تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات151
رابعه شفيق عبدهللا اغزاوي20100175060تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات152
محمود احمد محمد شرايري20102175017تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات153
شروق غالب ضيفا المومني20102175022تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات154
احمد ثابت عبدالمجيد الشريده20102175023تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات155
ھندي فارع فرحان المساعيد20102175024تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات156
نادين فھمي محمد عبيدات20102175027تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات157
سمر ابراھيم فرحان بطاح20102175030تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات158
محمد عبدالجليل  الرحبي20102175031تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات159
عليه زيناتي احمد الزناتيه20102175037تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات160
فرح محمد حسين القاضي20102175039تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات161
عبدهللا محمد مصطفى القضاه20110175014تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات162
اماني محمد صالح الزعبي20110175020تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات163
ساره فايز محمد جبر20110175042تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات164
ليث نبيه محمد عبيدات20112175045تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات165
غدير صالح محمود عبيدات20112175046تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات166
رباح سالم حسن الشريده20112175047تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات167
دعاء عبدهللا عبدالعزيز اعويضة20090176031تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات168
ميسره موسى حسن ابو العون20092176013تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات169
محمد طه " مناور الزعبي20092176054تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات170 " جعفر
حسام حسن محمد عبيدات20092176056تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات171
محمد عمر حسين العزام20092176066تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات172
عبدهللا سعيد عبدهللا صبري20092176072تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات173
محمدابراھيم محمدزكي  شقير20092176075تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات174
ليث جمال ناجي الحمورى20092176077تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات175
انس رشيد محمد المصطفى20092176080تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات176
عبير محمد علي العمرى20100176024تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات177
قتيبه احمد شحاده الخشيني20100176034تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات178
بيان عبدالمولى جبر الصغير20100176040تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات179
سجى علي ابراھيم العزام20100176050تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات180



االسمالرقمالكليةت
محمد قاسم محمد ابو  راجوح20100176062تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات1
روان غازي ابراھيم الخطيب20100176064تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات2
جمانه ماجد ياسين الجعافره20100176065تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات3
احمد قسيم محمد البطاينه20102176004تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات4
داره بسام حسن خصاونه20102176013تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات5
فاطمه ماجد مصطفى الصباغ20102176037تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات6
محمود اديب عبد الكوفحي20102176048تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات7
محمد زكريا محمود مطاوع20102176051تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات8
حسن ياسر حسن القضاه20102176053تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات9

غيث شوقي احمد برھم20102176056تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات10
حمزة احمد ھزاع العرجاني20102176067تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات11
شروق فايز احمد داليكه20102176068تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات12
خالد جواد خالد مخلوف20102176070تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات13
تاال رائد سالم التل20110176001تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات14
لجين زياد درويش الكردى20110176002تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات15
سندس قاسم محمد المومني20110176004تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات16
شھد يوسف سليمان المقدادي20110176008تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات17
عبدهللا جمال حسن الزيق20110176012تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات18
ربا ناصر احمد الرصاصي20110176018تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات19
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شروق محمد احمد عمري20110176027تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات21
ريم صالح احمد العمرى20110176028تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات22
ريما علي محمد القرم20110176031تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات23
بيان زايد منجد عايش20110176032تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات24
زين محمد اكرم ياسين  بيبرس20110176033تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات25
منال خالد يونس ابو صھيون20110176034تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات26
وعد عمر احمد بني عبده20110176035تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات27
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فاطمه خالد حسن بني خالد20110176039تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات29
تمارا جالل انيس الشواھنه20110176040تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات30
ماريانا رزق اسماعيل البستنجي20110176042تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات31
احمد عبدهللا حسن زامل20110176045تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات32
نور امجد محمد الرفاعي20110176046تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات33
يونس ناصر يونس صالح20110176052تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات34
عنود احمد محمد الحايك20110176054تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات35
شيرين عبدهللا محمد البطاينه20110176056تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات36
حنين غازى مصطفى بدران20110176058تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات37
غيداء ماھر عبدالمجيد المومني20110176063تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات38
ساره غسان نواف نزال20110176100تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات39
ساره حسين محمد البطاينه20110176101تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات40
ھارون فاروق محمد الزغول20110176104تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات41
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عبدهللا يوسف صالح محمود20112176013تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات44
احمد عمر احمد الفندي20112176024تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات45
الرا محمد توفيق رواشده20112176031تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات46
احمد خالد سليمان عطيه20112176036تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات47
اسالم احمد ابراھيم اسميرات20112176038تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات48
لينا يوسف خلف الطه20112176039تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات49
محمد احمد علي بني علي20112176041تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات50
لبنى محمد قاسم محافظه20112176047تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات51
نادر سمير رجب السوقي20112176051تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات52
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رجاء ھيثم صبري حسن     20120176038تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات54
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عال محمد رضوان  قاسم20132176021تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات58
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محمد خلف محمد نصيرات20110173015تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات2
عبدهللا جھاد مراد النزال20110173025تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات3
محمد احمد عوده دويرى20110173026تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات4
الرا راضي احمد طالب20110173027تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات5
ماجده احمد خليل الحموري20110173035تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات6
فواز موفق محمد الداود20110173053تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات7
ربيع محمد انيس مصطفى  خضر20110173061تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات8
فداء محمد علي ملحم20110173062تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات9
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لوجين حامد محمد الصمادي20110173114تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات11
ندى محمود حسن الرفاعي20110173122تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات12
"محمد عيد" ابراھيم اليبرودي20112173033تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات13 محمود
رشا عبدهللا حسين الحمدان20112173042تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات14
عرين عبدالمولى ابراھيم بني سليم   20120173004تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات15
سالي قاسم علي الشرايرى     20120173013تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات16
امل كامل محمد الشريده    20120173014تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات17
انوار احمد عبدالكريم كليب    20120173018تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات18
اسراء بسام بركات بطاينه     20120173024تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات19
وئام محمد عبدالرحيم العودات   20120173032تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20
منار خالد محمد البطاينه    20120173034تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات21
ايات عبدهللا عيسى عبدهللا   20120173040تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات22
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رزان محمد جمال المصرى     20120173063تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات28
تسنيم عبدالحميد كامل المالح   20120173069تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات29
اسيل شحاده كساب ابو الرب20120173070تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات30
رغد ايمن سالم عبيدات     20120173073تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات31
نسرين محمد ابراھيم القاسم    20120173074تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات32
منصور يوسف منصور البشابشه    20120173075تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات33
شروق ياسين محمد شياب     20120173078تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات34
حنين اسماعيل علي البدوي     20120173083تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات35
حنين حسين محمد شحاده    20120173084تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات36
مرام غازى قاسم مقدادي    20120173087تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات37
رھف ناصر محمد علي غرايبه20120173091تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات38
رزان خيرى حسني العوراني     20120173093تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات39
عماد حسن محمد ناصر20120173108تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات40
اصيل موسى اشتيوي ابوحق     20120173123تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات41
محمد حسين كايد الجراروه20122173006تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات42
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حليمه يحيى محمود الھدھد20090174122تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات45
مريم احسان مصطفى بعباع20090174138تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات46
احمد عبد الحافظ مصلح خطاطبه20100174086تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات47
مھا محمود خالد البواعنه20100174124تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات48
ليث منير عقلة بني ياسين20100174128تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات49
رنا عوني محمد الحمود20102174038تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات50
محمد خليل محمد خير سعدون20102174043تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات51
مصطفى محمود محمد المقصقص20102174044تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات52
فارس امين محمود المومني20110174003تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات53
اميرة زيد عبدالقادر عبنده20110174021تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات54
حنين خالد حسين العرود20110174059تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات55
سماح محمد عطاهللا العقايله20110174082تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات56
رامز مروان رزق هللا حداد20110174111تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات57
"محمد علي" حسن الزعارير20110174113تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات58 زيد
محمد عامر عبد السالم عجاوي20110174130تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات59
روان نصر يوسف الشطناوي20112174042تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات60
ايه ھايل حسين محمد      20120174001تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات61
نرمين سھيل عيسى بدر     20120174002تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات62
دعاء محمود محمد ليحو    20120174006تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات63
ايمان يوسف محمود خصاونه20120174007تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات64
فاطمه محمود مصطفى الصمادي20120174008تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات65
رانيه فايز نايف محمد     20120174009تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات66
عائده علي ابراھيم الصمادى    20120174013تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات67
ھند موسى ممدوح ابراھيم20120174015تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات68
نوار اسامه بشير عبابنه    20120174018تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات69
ھديل قاسم محمد العجلوني     20120174020تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات70



حال عبدهللا خليفة خابور    20120174021تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات71
صفاء سليمان عبدالكريم ابو شندى20120174023تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات72
صابرين عبدهللا خلف العبدوني    20120174025تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات73
فرح ھاني احمد الحوراني     20120174026تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات74
صفاء عبدهللا رزق المكحل    20120174027تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات75
ايمان عصام محمد ابو طبنجه20120174028تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات76
ھناء جمال صالح زكارنه     20120174029تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات77
وفاء يحيى يونس أبوجليل     20120174033تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات78
مرام احمد علي الرشدان    20120174034تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات79
بثينة حسين محمد الزريقات    20120174035تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات80
سيف الدين محمد خير سليمان  عبيدات20120174041تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات81
وعد عبد الحميد محمد بني ياسين   20120174044تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات82
حنين محمد محمود محمد    20120174046تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات83
محمد سامر علي الخصاونه     20120174050تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات84
ھيا امين عبدالحافظ القرعان    20120174052تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات85
ھبه نضال صبري شقير     20120174053تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات86
ھبه محمد عبدالجبار غانم   20120174060تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات87
ھبه عبدالعزيز ھيان الشيوخ    20120174062تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات88
نادين تيسير محمد القضاه    20120174063تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات89
بثينه حسين محمد المخادمه20120174066تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات90
لجين ياسر فخرى السكران     20120174070تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات91
ھبه قسيم محمد البشابشه    20120174072تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات92
سالم عبد الرزاق عليان الدخل هللا20120174074تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات93
براءه رائد علي حجازي    20120174077تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات94
ابتھال محمد فالح القضاه    20120174081تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات95
دانه عبدالعزيز ذيب عرابي    20120174083تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات96
حسين فايز حسين بشابشه    20120174084تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات97
رغد محمد فخرى قرعاوى     20120174087تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات98
دانه عالء الدين حسن الحاج عبدالغني20120174088تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات99

اسراء سليمان احمد العدوان    20120174093تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات100
مرام مفيد محمد عنانبه     20120174119تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات101
نور احمد عمر الخضور     20130174056تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات102
حذيفه لؤي عبد الحفيظ يوسف20092175028تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات103
انسام سعيد ابراھيم الردايده20100175014تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات104
نداء فارس محمد القواقنه20100175029تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات105
فؤاد حسن عمر السكران20100175058تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات106
ابراھيم وھيب ابراھيم خريس20102175007تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات107
شھد رائد علي العمري20110175002تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات108
ايمان جمال محمد بني عيسى20110175003تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات109
مريم عمر عبدالمجيد كناني20110175004تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات110
رندا محمد حمدان القضاه20110175005تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات111
ربى منصور سالم ربابعه20110175006تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات112
ميساء محمد مصطفى فاضل20110175009تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات113
ھيثم احمد محي الدين أبوعفار20110175010تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات114
وفاء جالل محمود بني ياسين20110175011تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات115
وعد زياد محمد المومني20110175012تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات116



ھيا حسن عمر الجادوري20110175013تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات117
اسراء جمال نواف مريسي20110175015تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات118
زيد ھيثم حنا الربضي20110175016تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات119
منال جودت علي جمعه20110175021تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات120
نور محمدفؤاد يوسف  العبابنه20110175022تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات121
امل سليمان محمود المومني20110175025تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات122
عبير عامر يوسف كركار20110175026تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات123
ضحى ھيثم محمد ابداح20110175027تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات124
سجود احمد سليمان العكش20110175029تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات125
لمياء عماد عبدهللا مريان20110175030تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات126
دانيه بالل محمد القبالوى20110175031تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات127
افنان ربحي عبدالقادر عبدهللا20110175032تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات128
ثراء سلطان ذيب بطاينه20110175036تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات129
ايه نايف سالم الجرادات20110175037تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات130
اسيل محمد عبدالوھاب طبيشات20110175038تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات131
ضحى محمد عاھد احمد السعودى20110175043تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات132
سوسن ماجد محمد الجماعات20110175044تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات133
سالم فؤاد عبدالغني شطاره20110175045تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات134
علي عمر علي عبدهللا20110175050تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات135
شروق حسن عبدالرحيم حسين20110175054تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات136
روان وليد حسن الرفاعي20110175056تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات137
نيفين محمد حسن عالن20110175057تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات138
روزان ابراھيم محمود طيطي20110175058تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات139
ايالف عبدالفتاح ابراھيم أبوسويد20110175059تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات140
مصعب عبدالكريم محمد مساعده20110175062تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات141
ايه ابراھيم احمد حوري20110175063تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات142
تمارا رائد سليمان أبوسرايا20110175064تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات143
فداء محمد فارس القرعان20110175065تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات144
محمد رائد عبد الرحمن حجازي20110175067تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات145
احمد امين محمود عالونه20112175004تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات146
"علي فريد" قاسم20112175006تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات147 فريد ھشام
ايلي الياس جورج الياس شھوان20112175007تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات148
علي شاكر عبد العزيز مشيمع20112175013تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات149
انس سليم  كلش20112175014تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات150
غيداء عبدالرزاق علي العودات20112175015تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات151
عمر ھشام مشعل عودات20112175019تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات152
احمد حسين محمد مقدادي20112175020تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات153
حسن اسماعيل محمدخير بروقة20112175022تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات154
فداء احمد طالل عالونه20112175031تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات155
مصطفى عادل مصطفى دحادحه20112175037تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات156
عبد الرقيب عز الدين عبد الرقيب السروري20112175050تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات157
عبد هللا سميح  الحالق20112175051تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات158
رزان جھاد علي الشرع20112175057تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات159
سارة محمد اشعير الصويتي     20120175011تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات160
ندى فرج األشطر 20120175078تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات161
ريا محمد مھند  الطرابلسي20132175004تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات162



ريم نبيل  البني20132175008تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات163
مالك اسماعيل حسن ابو زر20090176028تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات164
رفيف حسين معيدي السرحان20090176047تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات165
ايمن صالح مصباح ابو خليفه20092176069تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات166
ھبه سليمان محمود الصفدي20092176078تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات167
لبنى عبدالرحمن احمد عبدهللا20102176023تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات168
حسن بھاءالدين باغجي  20102176045تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات169
قتيبه وليد احمد السوداني20110176074تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات170
رعد محمد سالم غريب20110176079تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات171
نسيبه محمد محمود قبالن20110176081تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات172
محمد صالح مالوى صبيح20110176089تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات173
فرح صالح محمد بني ھاني20110176105تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات174
عامر لطفي احمد ابو الھيجاء20110176107تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات175
ايھاب بسام محمد الصباحين20110176116تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات176
عمر قاسم عمر ابو الرب20112176032تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات177
دعاء سالم حسن حسان20112176045تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات178
عبدالفتاح صالح عبدالفتاح سليم20112176052تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات179
عمار عادل عبدالمنعم حمدان20112176068تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات180

االسمالرقمالكليةت
انس ابراھيم صبحي الحمود20112176070تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات1
اسماء رضوان نايف بطاينه     20120176002تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات2
دانيا فراس رويلي البشكمي    20120176003تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات3
بتول جھاد عبدالفتاح الجراح20120176009تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات4
انسام ادم كامل النادي     20120176017تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات5
اسماء زياد احمد قدوره    20120176021تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات6
سھام محمود ابراھيم الحسنات    20120176031تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات7
سميره محمد حسن ربيع     20120176032تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات8
وعد قسيم محمد العمرات    20120176035تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات9

سيرينا نزار صالح معايعه     20120176036تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات10
احمد محمد محمود عبدهللا   20120176041تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات11
ضياء الحق موفق عبدهللا  الزعبي20120176044تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات12
بشير جودت محمد المومني     20120176045تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات13
ماجد احمد ھشام محمد الحطاب20120176046تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات14
ريم سھيل محمود الحانوتي     20120176047تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات15
عرين جھاد كامل عياش     20120176048تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات16
رنا احمد محمد الجراح     20120176049تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات17
اثير ماھر حمد حمايده     20120176050تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات18
ياسر عدنان محمد شاويش     20120176057تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات19
شرف ناظم بدري البشابشه     20120176058تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20
العنود سليمان احمد مناصره    20120176061تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات21
تسنيم صالح الدين عبدالرحمن حسين  20120176063تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات22
عبيده محمد حسين القرعان     20120176068تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات23
غيداء عامر خالد الشيخ علي20120176069تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات24

االحد٢٢-١١-٢٠١٥  
الوقت ١:٣٠ -٣:٠٠
N2(المباني الطبية)



محمد وصفي محمود عوض20120176070تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات25
رحمه ناجح صيتان الغزاوى     20120176073تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات26
يارا احمد عدنان الكردى    20120176074تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات27
ايناس رياض محمود بطاينه     20120176075تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات28
االء علي حموده الناطور    20120176077تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات29
صفاء عبدالرحمن رضوان بنات    20120176078تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات30
اسماء عارف فارس عيسى     20120176079تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات31
اسيل محمد خالد عبيدات    20120176080تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات32
ھبةهللا عمر محمد عالونه     20120176086تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات33
عبير عماد موسى ابو لوم20120176098تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات34
سھر سعدالدين احمد مومني20120176102تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات35
ايمن رفيق  ابو بكر20120176106تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات36
اية احمد مصطفى شطناوي20120176107تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات37
حمزه احمد حسن عكش20120176113تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات38
فراس فھد نمر ايوب20120176116تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات39
عمر محمد نعيم عالونه20120176117تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات40
ايوب ابراھيم محمد القضاه20120176118تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات41
ديمه محمد حسن محمد20120176120تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات42
ھيا ضرار عبدالقادر بني ھاني   20120176124تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات43
ايناس سمير عبدالرحمن المغير   20120176125تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات44
ريما محمد احمد السنجالوي    20120176128تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات45
ريم احمد كامل الصالح     20120176144تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات46
نسرين حمدهللا مفضي جبور20122176009تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات47
يحيى حمزه يحيى نجار20122176016تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات48
حال عامر ادھم خليفه20122176017تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات49
صبا بالل محمد دردور20122176019تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات50
عدي ايوب محمد رحمي  العفورى20122176035تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات51
كفاح  جميل  غازى شطناوى20122176040تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات52
نور وليد علي الصمادى20122176042تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات53
رنيم عدنان احمد المومني20122176046تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات54
انس فريد حبيب يارد20122176049تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات55
سمر تيسير عبدالقادر ھندي20122176051تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات56
محمد صبحي حسن عالونه20122176057تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات57
رعد علي تركي مريان20122176059تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات58
سامر ھشام محمود الشرقطلي20122176070تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات59
محمد علي محمود ابو دلو20122176072تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات60

االسمالرقمالكليةت
محمد سمير كامل الحجاوي20122176082تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات1
ايھاب ماھر احمد سالم20122176086تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات2
ياسمين عبدالرحمن نواف عمري20122176093تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات3
ايوب مفضي ايوب دبابنة20122176097تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات4
عبدالرحمن  ظھير  قوتلي20122176101تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات5
سيف الدين احسان محمد ابو زيتون20122176115تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات6

االحد ٢٢-١١-٢٠١٥  
الوقت ٣:٠٠-٤:٣٠

NB66(مبنى القاعات الصفية)



عمار فرحان شيخ عبد الحميد 20122176117تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات7
محمد مصطفى قاسم بني دومي20100173104تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات8
حمزه ماجد محمد حجازى20110173021تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات9

ھيا فراس فريد رواشده20110173036تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات10
ايالف عبدالحكيم عمر عثامنه20110173066تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات11
علي عبدالرحمن محمد زيادنه20110173098تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات12
علي حسن عبدهللا ابو فارس20112173034تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات13
سجى محمد محمود الزعبي     20120173019تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات14
سيف رائد محمد سعيد خصاونه20120173021تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات15
نبيل عمر محمد سرطاوي20120173036تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات16
ابراھيم ياسين ابراھيم شخاتره   20120173039تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات17
سماح سليمان محمد حلواني     20120173051تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات18
غيداء عبدالرؤوف احمد الرجوب   20120173056تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات19
ميرفت امين محمد القضاه     20120173071تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20
عاصم راتب محمد الردايده20120173105تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات21
شفاء غسان محمود شطناوي     20120173117تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات22
ديما نضال موسى سويدان20122173004تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات23
ياسين نايف محمد بني ياسين20122173025تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات24
سالم بسام  الحاج احمد الدللو20122173034تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات25
احمد ثائر عيسى طوالبه    20122173043تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات26
خالده وليد محمود عزام20090174137تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات27
عدي جزاع طنا الرويلي20092174044تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات28
نانسي علي مصطفى قوقزه20100174115تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات29
عبد الباسط ھاني يوسف الداود20102174039تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات30
حال سمير قاسم المومني20110174049تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات31
عبدهللا راسم احمد عنبتاوي20110174101تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات32
زيد سامي فارس عبيدات20110174119تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات33
رجاء يوسف احمد ھياجنه20110174131تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات34
سناء محمد سالم بني حمد20112174022تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات35
رزان ھاني سليمان عبابنه     20120174118تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات36
ھديل بالل علي الشبار     20120174136تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات37
معتز عادل فايز مھداوى20122174001تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات38
عمر اسامه صالح العمرى20122174022تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات39
الرا رائد سليمان ابو سرايا20122174037تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات40
االء محمد محمود العنانبه20130174070تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات41
عبدالوھاب محمد عوض رمضان20090175012تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات42
شروق يحيى محمد ابراھيم20100175002تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات43
ايمان سليمان محمد النعيمات20100175008تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات44
محمد عمر عبدالرزاق زھران20100175056تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات45
محمد خالد محمد العالونه20110175071تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات46
ھال معاويه مشھور الروسان20112175018تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات47
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سماح قاسم محمد الدويكات20100030080الصيدلة165
زينه سمير الياس عويس20100030105الصيدلة166
عبد هللا عمر سالم باعباد20100030112الصيدلة167
فاطمه سليم خلف ھزايمه20100030134الصيدلة168
ھبه امين محمود المومني20100030138الصيدلة169
لمى رافع عقيل النصير الزغول20100030142الصيدلة170
ساره عبد الكريم حمزه الكعبي20100030146الصيدلة171
انعام جابر فيصل شاھر روضان20102030012الصيدلة172
ليلى حامد خالد الرجوب20102030034الصيدلة173
دعاء اسماعيل احمد ابو عراق20102030131الصيدلة174
سارا رشدي محمد ابو كريم20102030150الصيدلة175
روان خالد عيسى عبد العزيز20102030174الصيدلة176
وسام محمد علي  حسون20102030210الصيدلة177
عال محمد سالم علي عبدهللا20110030011الصيدلة178
ليلى عمر فريد الشوبكي20110030015الصيدلة179
زيد اسامه عارف عساف20110030020الصيدلة180

االسمالرقمالكليةت
ايناس فتحي سليمان القوابعه20110030022الصيدلة1
حياة علي حسين أبوالرب20110030026الصيدلة2
ھيا جمال محمود الخطيب20110030029الصيدلة3
اسالم حسين احمد الخوالده20110030030الصيدلة4
رزان مروان محمود عبيدات20110030032الصيدلة5
لميس عماد اسماعيل عبابنه20110030047الصيدلة6
رزان جورج فرح خبيص20110030049الصيدلة7
سكينه محمد عبدالمعطي القرارعه20110030052الصيدلة8
رؤى عبدالكريم مريحيل البداينه20110030055الصيدلة9

االثنين٢٣-١١-٢٠١٥  
الوقت ٨:٣٠-١٠:٠٠
N2(المباني الطبية)



اسيل نعيم عبدالفتاح طه20110030058الصيدلة10
احمد بسام رافع دبور20110030062الصيدلة11
حال احمد ابراھيم المغربي20110030063الصيدلة12
ريم علي صالح العمرى20110030069الصيدلة13
غيداء ابراھيم محمد ابوحمور20110030078الصيدلة14
بتول محمد صالح المصطفى20110030081الصيدلة15
شذى أمين جميل عالونه20110030087الصيدلة16
سالم علي محمد نجادات20110030089الصيدلة17
شروق رائد سعد غنما20110030090الصيدلة18
دانا احمد متروك الرقاد20110030106الصيدلة19
ايمان صبري عوده الضباعين20110030117الصيدلة20
منى منذر أحمد عكاوي20110030130الصيدلة21
ريم زياد صدقي ابراھيم20110030135الصيدلة22
منار عيسى خيرو الشھابات20110030137الصيدلة23
"محمد فوزي" "محمدسليم" العيسى20110030142الصيدلة24 نبوغ
ھناء فايق فرحان عياش20110030170الصيدلة25
دحية أسامة  قرة  بوالد20112030006الصيدلة26
مجد محمد عيسى 20112030015الصيدلة27
دانة نضال عوض الطرزي20112030027الصيدلة28
يارا عطا هللا فريح ناصر20112030067الصيدلة29
سناء محمد عبدالرحمن الداود20112030088الصيدلة30
عباس عادل ھاشم اليونس20112030090الصيدلة31
بشار محمد خير حسن الزعبي20112030099الصيدلة32
ازھار محمد عبدهللا القرعان20112030124الصيدلة33
ياسر امين سليم الحداد20112030128الصيدلة34
ھدى محمود سلطان نفاع20112030129الصيدلة35
مرح ھاني احمد خليلي20112030136الصيدلة36
سحر كمال عبد الوالي عتوم20112030153الصيدلة37
عبد الرحمن عماد خالد ابو حشمه20112030158الصيدلة38
جواد مھند نجيب سھاونه20112030159الصيدلة39
عبدالفتاح محمد احمد حجازي20112030163الصيدلة40
ثناء ناصر عبدالرزاق الحياصات20112030186الصيدلة41
بالل محمد احمد شھاب20112030190الصيدلة42
طارق نصار جودة خميس20112030211الصيدلة43
راله عادل عبد ربه عودات20112030219الصيدلة44
سوار موفق بشير 20112030287الصيدلة45
شادي محمد ناصر فضل  الزعبي20112030289الصيدلة46
رؤى رياض عيد عثمان20120030102الصيدلة47
ديما محمد عبدالمھدي ابوعابد20120030156الصيدلة48
اسيل وائل داود عوده20122030065الصيدلة49
فيصل محمد عبده حمدي20122030261الصيدلة50
ليان رزق هللا سالم أبوعليم20122030265الصيدلة51
ميساء يوسف أحمد عبد الرازق20122030290الصيدلة52
ختام ابراھيم محمود عليان20122030310الصيدلة53
أميرة محمد رشيد الكالس 20132030014الصيدلة54
كميل عبد المحسن احمد السبيع20072031101الصيدلة55



ساري محمد عواد الحويطي20072031152الصيدلة56
عبير وفيق عبدالرحيم الرفاتي20080031010الصيدلة57
علياء احمد محمود ابو ھاني20080031025الصيدلة58
خالد زياد احمد حتامله20090031054الصيدلة59
ارام محمود منصور عبيدات20090031055الصيدلة60

االسمالرقمالكليةت
سماح محمد احمد البطاينه20090031058الصيدلة1
اسالم صفوان محمد ابو سرايا20090031063الصيدلة2
حمزه موسى محمد ابوزيد20090031066الصيدلة3
عبد الرحمن عصام عيسى النعيمي20090031068الصيدلة4
عال صالح محمود القاسم20090031083الصيدلة5
سھر منجد عبد الحميد قصراوي20092031037الصيدلة6
محمود ابراھيم عيسى جمعه20092031073الصيدلة7
منار محمود محسن ابو الفوارس20062040346التمريض8
نذير محمد توفيق الزعبي20072040233التمريض9

االء ايمن احمد احمد20092040017التمريض10
حسين عبد هللا حسين الوردات20092040081التمريض11
انسام اسماعيل علي الشياب20092040191التمريض12
االء محمد حسين المحاسنه20092040213التمريض13
علي يحيى موسى عزايزة20102040150التمريض14
احمد عامر صالح عيد20102040173التمريض15
بشار محمد يوسف المعاسفه20102040186التمريض16
روان عبدالكريم احمد دلوع20102040189التمريض17
ورده محمد عمر برقاوي20102040196التمريض18
محمد فايز ارحيل قديسات20102040198التمريض19
محمود نمر حسين  20102040216التمريض20
عاليه سليمان محمد سليمان20110040018التمريض21
انس عبدهللا سليمان ربابعه20110040020التمريض22
فداء حسين علي العبيدات20110040023التمريض23
مالك محمد حسين عنانبه20110040024التمريض24
اسراء عبدالرحيم سالم الصياحين20110040032التمريض25
ربا زياد حسن بني ھاني20110040044التمريض26
ابرار احمد ياسين القراله20110040050التمريض27
روال احمد محمد أبوفرحان20110040067التمريض28
ھاني محمد خليل جمعة20110040069التمريض29
اسماء احمد طالل كناني20110040075التمريض30
ريم سليم سليمان بني احمد20110040092التمريض31
مريانا ابراھيم موسى أبوالھيجاء20110040101التمريض32
ھاشم تيسير احمد خاليله20110040116التمريض33
ليالي طالل سند ھديب20110040121التمريض34
ھنادي بھاء الدين عبدهللا ايوب20110040135التمريض35
نادين عزمي محمود الحوري20110040150التمريض36
لميس حسين عيسى الصبح20110040151التمريض37

االثنين ٢٣-١١-٢٠١٥  
الوقت ١٠:٠٠-١١:٣٠

NB66(مبنى القاعات الصفية)



اسيل محمد ادريس الخطيب20110040153التمريض38
نرجس مصطفى عبدالكريم القاسم20110040160التمريض39
اماني ابراھيم علي الزاغه20110040198التمريض40
مجد فواز علي قعايمه20110040208التمريض41
جمال محمد صالح القبالن20110040213التمريض42
محمد يوسف عبدالقادر بني مفرج20110040214التمريض43
مريم محمد سعيد محمود بني ھاني20110040222التمريض44
ھاله غازي احمد عبابنه20110040228التمريض45
نور اسماعيل احمد منصور20110040231التمريض46
ساره خليل ابراھيم الكوامله    20110040234التمريض47
صفاء ايوب محمد القيام    20110040238التمريض48
ديما محمد جميل شرادقه20110040243التمريض49
ايناس سامي احمد مصالحه     20110040244التمريض50
عمر محمد فايز الربايعه20112040017التمريض51
ذياب مشھور عاصله 20112040039التمريض52
وعد حسين احمد دلوع20112040051التمريض53
براءه جمال محمود العواد20112040072التمريض54
ھيثم ابراھيم حسين الجدوع20112040074التمريض55
محمد ابراھيم علي القرعان20112040080التمريض56
ايات احمد حسين   عليان20112040081التمريض57
محمد أمين حسين ملحم20112040083التمريض58
محمد محمود محمد فحماوي20112040098التمريض59
نمر محمود   موسى20112040111التمريض60
سالي مازن سليمان الروسان20112040120التمريض61
ھديل ماجد عبدهللا النادي20112040124التمريض62
حمد كاتب سبيعي الرويلي20112040148التمريض63
ايناس فؤاد نمر عودةهللا20112040177التمريض64
اسراء عيسى احمد الربابعه20112040179التمريض65
احمد محمد عبدالرحمن طوالبه20112040182التمريض66
اماني محمد حسن الزامل20112040200التمريض67
كفاح رمزي محمود  20112040210التمريض68
احمد موسى فقرا  20112040211التمريض69
سجى احمد علي الزغول      20120040033التمريض70
مراد احمد عبدالرحمن الشرمان   20120040075التمريض71
شاديه محمد عبد الكريم جرادات   20120040109التمريض72
منار كمال صالح ذياب     20120040120التمريض73
كوثر محمد خير عبد الرحمن  بنات20120040155التمريض74
سھير عبد هللا محمد عبيدات20122040051التمريض75
عبدهللا عبدالرزاق احمد الربابعه20122040110التمريض76
علي احمد علي العجلوني20122040111التمريض77
مشاري فھد حسن البلوي20062050188طب األسنان78
رھام سلمان محمد الشخص20082050233طب األسنان79
محمد عارف عنافص العنزي20082050266طب األسنان80
اميره كامل علي القطامين20100066022الطب البيطري81
حنا منير بربارة 20102066013الطب البيطري82
عبد هللا عبد االله صقار العنزي20062010537الطب83



خليل عبد رب النبي محمد احمد20072010202الطب84
محمد االمين دربالي 20072010208الطب85
ايسر فرحان عيفان العنزي20072010337الطب86
زكريا عبدالرحمن محمد عبدهللا20080010073الطب87
فيصل خلف دھام الشمري20082010001الطب88
طارق عبد المجيد فارس الكردي20082010026الطب89
طالل عوده جديع السعدي20082010053الطب90
حمد قطيش عوض العنزي20082010054الطب91
روال بسام احمد االعرج20082010114الطب92
رحاب عبد المجيد على ال بن عيسى20082010138الطب93
عمر قريطع سويد العنزي20082010142الطب94
ماجد سعيد سلمان السويلم20082010164الطب95
محمد حاريز ھزوان محمد زرير20082010167الطب96
محمد حلمي  بن محمد عريف20082010169الطب97
روزيلي عصوان بن جيء صب20082010201الطب98
محمد بن عبد جعفر20082010208الطب99

خلف عبدهللا جروح العنزي20082010343الطب100
اثير سليم ربحي منصور20082010348الطب101
ضياء محمد صالح االحمد20090010026الطب102
امار محمد زياد نايف مناع20090010027الطب103
حمزه زھير عبداللطيف ابراھيم20090010045الطب104
عزه عبد هللا محمد الشريده20090010057الطب105
محمود صقر مصطفى الصقور20090010089الطب106
سارة حامد سليمان الزريقات20090010090الطب107
سماح ممدوح ارشيد بطاينة20090010091الطب108
منى احمد محمد السراجي20090010100الطب109
جمانة مصطفى ناصر طالفحه20090010105الطب110
عبدهللا عمر حسن عمر20090010106الطب111
عبد القادر محمود فارح 20090010107الطب112
محمد نور احمد ابراھيم20090010108الطب113
محمد عبد هللا محمد عناقره20092010003الطب114
ھاله علي عبد هللا الفرج20092010007الطب115
وليد وائل محمود الناصر20092010012الطب116
ھند محمد محمود 20092010023الطب117
عمر زايد عماش الشمري20092010049الطب118
طارق كامل عبد الغفار سلعوس20092010056الطب119
ماجد فھد خميس الشراري20092010082الطب120
نور احمد 20092010096الطب121
نھاية عبد العزيز اوانج 20092010098الطب122
محمد حلمي محمد رسلي  20092010104الطب123
احمد فتحي بحر ا لدين  20092010112الطب124
نور فرح عائشة نظيم  20092010128الطب125
محمد عياضه فھد العنزي20092010154الطب126
فادي رمزي سليمان 20092010155الطب127
لونا نبيل جميل عبود20092010159الطب128
معاذ عبد هللا سليمان الشيبان20092010175الطب129



موسى رياض عبد الرحمن الحقيل20092010194الطب130
سھام محمد صقر الخرينج20092010203الطب131
رغد مصطفى احمد الشياب20092010209الطب132
لولوه محمد جاسر الطريفي20092010219الطب133
ھدى طاھر ناصر حمدان20092010226الطب134
غفران احمد عبد النعيم مستريحي20092010234الطب135
عبد هللا احمد محمود شطناوي20092010243الطب136
محمد ظافر محمد القحطاني20092010315الطب137
لجين احمد حسين عبابنه20092010318الطب138
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البيجاوي20092010321الطب139
ندى حسين ابراھيم حسن عبد هللا20092010324الطب140
فھد علي حسين خليفه المنصور العرفج20092010329الطب141
سلمى خالد عبد الرحمن عبدهللا الرويح20092010331الطب142
طارق يعقوب مريود عويس20092010333الطب143
انس تيسير عبدالرحيم سمان20092010337الطب144
رھف عبدهللا حسن الطعاني20092010347الطب145
مروة باسم  ابوفول20092010358الطب146
والء عبد الرؤوف محمد الديرى20092010364الطب147
لونا زياد درويش الكردى20092010365الطب148
"محمد جمعه" ياسين عكور20092010368الطب149 انس
عمر فتحي محمد جباره20092010377الطب150
حنين محمد سالم بني ملحم20092010379الطب151
ضياء محمد طالب عبيدات20100010001الطب152
ھيا محمد خير محمد  روابده20100010002الطب153
براء فرحان فالح الزعبي20100010003الطب154
ثواب عمر محمد نجادات20100010004الطب155
نادين اكرم ذياب الشرع20100010006الطب156
رؤى علي عليان بشتاوى20100010007الطب157
دعاء محمد محمود الخضر20100010008الطب158
ھديل فراس محمد المومني20100010009الطب159
ضحى عمر توفيق فرحات20100010010الطب160
محمد عصام علي بني دومي20100010011الطب161
ايناس احمد نمر محمد20100010013الطب162
تسنيم يوسف احمد مساعده20100010014الطب163
متري جورج متري حدادين20100010015الطب164
فادي سميح جميل عجيالت20100010016الطب165
خوله زياد محمد المومني20100010017الطب166
عامر عبدالكريم احمد الحسبان20100010019الطب167
حنين محمد احمد سباعنه20100010020الطب168
ثائر محمد علي ابراھيم  الطرابشه20100010021الطب169
تالة فريد محمد كنعان20100010023الطب170
حمزه محمد عوض الضميدات20100010024الطب171
عماد ابراھيم سلطان عبابنه20100010025الطب172
جھاد محمد احمد ملحم20100010027الطب173
مروان محمود علي عضيبات20100010028الطب174
رند عوده فالح الرواشده20100010031الطب175



دعاء عبدالحليم عطاهللا الطيطي20100010032الطب176
مرام شاتي علي العنبر20100010033الطب177
رشا عاطف محمد العبدالرحمن20100010034الطب178
مھند محمد مجلي البيايضه20100010036الطب179
سماح عبدالرحمن عبدهللا الخطيب20100010037الطب180

االسمالرقمالكليةت
محمد احمد محمود الدباس20100010038الطب1
راشد سليم عبدالكريم شطناوى20100010039الطب2
شذى محمد ابراھيم وشاح20100010040الطب3
عنود صالح مصطفى رمضان20100010041الطب4
عمر احمد جدوع الھباھبه20100010042الطب5
مثنى ماجد محمود القطيشات20100010043الطب6
زيدان محمد زيدان صالح20100010044الطب7
احمد عبدالقادر محمد جرار20100010045الطب8
صفاء ابراھيم فليح الرواشده20100010046الطب9
يزن نايف جابر الجابري20100010048الطب10
فريال وحيد احمد الخطيب20100010051الطب11
جالل زياد جالل عكاوي20100010052الطب12
اميمه صالح مرشد روابده20100010054الطب13
زينب سمير محي الدين بطاينه20100010055الطب14
بيان حسين عبدهللا جرادات20100010056الطب15
حمزة مازن محمود عبدالكريم20100010057الطب16
احمد غازي محمد الربابعه20100010058الطب17
عمار محمود فائق ابوبكر20100010059الطب18
ليث ھيثم نجيب طعمه20100010060الطب19
ايه علي سليم الزغول20100010061الطب20
معاذ عزمي عبدالھادى حميدى20100010062الطب21
رزان ابراھيم موسى غريب20100010064الطب22
نايف حميد نايف بطاينه20100010065الطب23
ايمان عبدهللا محمد الجراح20100010066الطب24
سجا زياد احمد الصمادي20100010067الطب25
امجد جبريل محمد حبيب20100010068الطب26
حسان كمال ارشيد مقابله20100010069الطب27
لين سعيد سامي الحالق20100010070الطب28
رناد احمد محمد العلي20100010071الطب29
نوران خالد محمود الكوفحي20100010072الطب30
دانه بشار محمد الخصاونه20100010073الطب31
جھاد ابراھيم حسن أبوغزله20100010074الطب32
احمد حسن عبدالفتاح ھديب20100010076الطب33
محمد بسام اسعد عبدهللا20100010077الطب34
محمد احمد ياسين القراله20100010078الطب35
دياال خلدون محمد العالونة20100010080الطب36
ربى وليد محمد النواصره20100010083الطب37

االثنين٢٣-١١-٢٠١٥  
الوقت ١٠:٠٠-١١:٣٠

N2(المباني الطبية)



ھاشم عزمي محمد غالب دروزه20100010084الطب38
جيھان عبد الحكيم حميد الزبيري20100010086الطب39
منال زين محمد ھيج20100010087الطب40
عمر احمد الشبير بادحدح20100010089الطب41
عبد المجيد علي علي سراج20100010090الطب42
ايمان محمد علي نجادات20100010091الطب43
الھنوف حسين محمد الشريده20100010092الطب44
سرى محمود ابراھيم ارشيد20100010095الطب45
سمى محمد راشد جمعه 20100010096الطب46
فيصل ماھر نايف نمري20100010098الطب47
محمد غازي عبدالرحمن الرشيد20100010099الطب48
سيف الدين عدنان محمد مساعده20100010102الطب49
أحمد ياسر حسن رشدان20100010103الطب50
عمر صائب عبد الحليم الخريسات20100010104الطب51
حمود محمد حمود الشايع20102010004الطب52
منيره محمد صقر خالد الخرينج الرشيدى20102010016الطب53
رايه ذيب سعد مرجي20102010062الطب54
مؤمن سامي فتحي الحمدان20102010067الطب55
محمود روحي محمود التوتنجي20102010071الطب56
حنان طه احمد الغزو20102010072الطب57
ايثار اديب محمد ھزايمه20102010073الطب58
مالك محمد صبري دعنا20102010074الطب59
خالد محمد فالح غرايبه20102010075الطب60

االسمالرقمالكليةت
انمار عادل عبده المومني20102010077الطب1
خالد نصر يوسف غرايبه20102010078الطب2
بھاء احمد عبد الرحمن القضاه20102010080الطب3
سعيد محمود سعيد بني ياسين20102010081الطب4
براء ليث محمد ساقي20102010082الطب5
ليث مصطفى سعيد اليافاوي20102010083الطب6
محمد حذيفه محمد نبيل طيباني 20102010087الطب7
دعاء سليم احمد ملكاوي20102010088الطب8
بيان خليل ابراھيم النمراوي20102010090الطب9

احمد عامر احمد حوافظه20102010092الطب10
مريم كنعان رجب السامرائي20102010093الطب11
نسرين عزام حنا حداد20102010094الطب12
سعد ابراھيم حسن السكجي20102010098الطب13
خالد محمد شوقي الخراز20102010099الطب14
نور مطيع خالد اسير20102010100الطب15
مأمون محمد كمال بني علي20102010102الطب16
ساره محمد راتب تركي20102010104الطب17
مھند بشار ياسر ابوطوق20102010107الطب18
لمى انمار محمد الفاھوم20102010108الطب19

االثنين ٢٣-١١-٢٠١٥  
الوقت ١٢:٠٠ - ١:٣٠

NB66(مبنى القاعات الصفية)



طارق زياد محي الدين بطاينه20102010111الطب20
ياسمينه خالد محمد ابو شرار20102010112الطب21
رزان مروان محمد حجازي صالح20102010122الطب22
فاطمه ابراھيم علي رضي اسماعيل20102010123الطب23
غفران عبدالجليل محمد السبع20102010126الطب24
عمر بسام محمد البوايه20102010127الطب25
 يوسف عبد الحميد عيسى حبوش20102010128الطب26
احمد رشاد عبدالرحمن عثمان20102010133الطب27
عادل عبد الكريم ضيف هللا الصغير20102010134الطب28
سرى طالل محمد الفارس20102010135الطب29
بتول عبد هللا عيسى علي عبدهللا20102010136الطب30
فادي ھاني عوده الزيادات20102010137الطب31
علياء ھاني محمد البطه20102010138الطب32
ابرار احمد عبد هللا عبد الرحيم20102010139الطب33
حال ھيثم عبدالقادر مكاحله20102010140الطب34
اياد ايلي جليل السقا20102010141الطب35
محمد ھاني مجلي شخاتره20102010142الطب36
زينب محمد علي ابراھيم مھدي20102010143الطب37
فاطمه حسن حبيب الليث20102010144الطب38
زيد حسان إمام 20102010146الطب39
محمد اسماعيل جميل جمعه20102010147الطب40
ايمان حسن ابراھيم سلطان20102010148الطب41
فاطمه محمد حاجي الشھابي20102010149الطب42
عبير حسين معتوق حسين محمد20102010152الطب43
احمد محمود محمد شھاب20102010154الطب44
عمر غازي علي حسين20102010156الطب45
يزن معن احمد خلف20102010157الطب46
ضحى حسن جاسم العبد20102010158الطب47
مالك عارف سليم المومني20102010159الطب48
روان ايمن جابر حموده20102010161الطب49
عبد هللا احمد حسين جاد هللا20102010163الطب50
ليث نضال عيسى حتر20102010166الطب51
اسامه فريد مفلح الذيابات20102010168الطب52
محمد خالد عبدالقادر البشابشه20102010169الطب53
محمود محمد محمود العثامنه20102010171الطب54
دانيه مصطفى سليمان العفيف20102010173الطب55
سامر ماھر موسى حصيني20102010175الطب56
ايھاب امجد حامد ابو الحمام20102010176الطب57
لطفي ايمن لطفي البرغوثي20102010181الطب58
مصعب يوسف راغب محمود20102010185الطب59
نادين عماد كامل الطعاني20102010186الطب60
عمار أحمد علي أبو صلب20102010188الطب61
احمد محمد محمود صالح20102010189الطب62
حنين بسام أحمد الجالودي20102010190الطب63
حمزه االحنف عبدالحافظ ابو عميره20102010191الطب64
خالد علي محمد ابورمان20102010194الطب65



علي حسين علي الحيص20102010195الطب66
احمد علي محمد الشبول20102010196الطب67
ليث عايد رزق حداد20102010197الطب68
محمد محمود احمد الحوامده20102010200الطب69
رامي عبدالفتاح احمد الحادر20102010203الطب70
وان نورعين صوفيا بنت محمد رضوان20102010205الطب71
ناديرة بنت محمد شريف  20102010206الطب72
أنيس شھيرة بنت اسماعيل 20102010217الطب73
محمد ظريف أدم بن أزھار 20102010221الطب74
وفاء خالد  حمودة 20102010223الطب75
محمد ثروت محمد مصالحه20102010224الطب76
فادي ادمون بدر بدر20102010225الطب77
ھديل توفيق عيسى 20102010228الطب78
امير عطاهللا عبد الرازق الغليالت20102010230الطب79
اياس خالد محمد الردايده20102010231الطب80
محمد ازوان بن عبد الوھاب   20102010233الطب81
نظمي محفوظ بن احمد بختيار   20102010234الطب82
محمد كمال بن مت حسان  20102010235الطب83
خير األنوار بن مت حسين 20102010236الطب84
محمد خيدير بن كميل  20102010237الطب85
محمد عمرو بن بدر الھشام 20102010238الطب86
محمد فھمي بن محمد يوسف   20102010239الطب87
احمد ظفير بن ذو الكفل  20102010240الطب88
يوسف بن جليل  20102010242الطب89
نيك عبد الحليم بن سمان   20102010243الطب90
محمد رشدي بن احمد زھيري   20102010244الطب91
زفرين بن جمال الدين  20102010245الطب92
محمد أكمل بن عمر   20102010246الطب93
سيد محمد إقبال بن سيد محمد زبيدي  20102010247الطب94
أحمد نذري بن سليمان  20102010248الطب95
محمد أفيق بن زھاري   20102010251الطب96
محمد نور أفيق بن محمد ياسيم  20102010252الطب97
أحمد حارس بن زبيدي ازھر  20102010253الطب98
محمد أشرف بن محمد نور جوھاري  20102010254الطب99

محمد ذكي فكري بن محمد نور  20102010255الطب100
نور حفيظة األكما بنت حسن  20102010256الطب101
نور حيفا عزتي أكما بنت محمد نور  20102010257الطب102
خيرون أميرة بنت عبد الرزاق   20102010261الطب103
نور الفويزا بنت محمد فوزي   20102010262الطب104
نور سوحايال بنت شمس الدين  20102010263الطب105
نور شليزا بنت صح الدين  20102010264الطب106
وان أديلة حسنى مت راني 20102010266الطب107
نور عزتي إدريس  20102010267الطب108
سيتي حجر أبو عثمان  20102010268الطب109
نور عليا إسحاق  20102010270الطب110
خيرون عطيرة عبد الرزاق 20102010271الطب111



بوتري صالحة عزلن  20102010272الطب112
نور دليلة إليانا إسماعيل  20102010273الطب113
سكينة ذو القرنين  20102010274الطب114
عتيقة بحرين  20102010275الطب115
نور العاشقين إسماعيل  20102010277الطب116
نور تسنيم رزالي نجاه  20102010278الطب117
سحانا ليزا ذو الكفل  20102010279الطب118
عزة عبد الرزاق  20102010280الطب119
نور أديبة حمدان  20102010281الطب120
نور فزليانا مرزوقي  20102010282الطب121
نور ھزواني وحيد  20102010283الطب122
ناول وافا  بنت عبد الرشيد 20102010284الطب123
سيتي زفيرة مت ناوي  20102010285الطب124
سيتي نور سكينة عزمي  20102010286الطب125
سيتي مريم محمد وزير  20102010288الطب126
نور عفيقة محمد نصير  20102010289الطب127
فرزانا بنت شريف 20102010290الطب128
نور رشيدة محمد  20102010291الطب129
شھريزام طاھر  20102010292الطب130
أسماء أحمد أزالن  20102010293الطب131
نور فرححنان عبد هللا  20102010294الطب132
نور شميمي زين الدين  20102010295الطب133
نور واحدة العزة إسحاق  20102010296الطب134
نور عدنين عبد هللا  20102010297الطب135
فايزان رضية غزالي جالي20102010298الطب136
حفيظا حفني محمد  20102010299الطب137
إنيدا إزرين محمد رسالن  20102010300الطب138
نور الشفاء محمد فوزي  20102010301الطب139
ماليني حسان  20102010302الطب140
نور عيني نظيرة عمران  20102010303الطب141
عائشة شاكرة مصطفى  20102010305الطب142
محمد أفيق عبد الرحمن محمد يوسف 20102010306الطب143
محمد عقيل نزاھة محمد مصطفى  20102010307الطب144
نوح حيضار سيديت  20102010309الطب145
محمد حذيق  بن محمد تقي الدين  20102010310الطب146
نيء محمد فرحان ذو الكفل 20102010311الطب147
أحمدعزم الدين  بن رسالن 20102010313الطب148
محمد ھزيمان حمدان  20102010314الطب149
محمد شفيق شھمي محمد يوسف  20102010315الطب150
محمد أشرف فھمي  بن خيري  20102010316الطب151
محمد شاھر عثمان  20102010317الطب152
ھبه ناظم حسن صالحه20102010326الطب153
عبدهللا حسين عبدهللا الخطيب20102010327الطب154
عبدالھادي زيد عبيد علوه20102010330الطب155
زينة معتصم سميح ماتاني20102010332الطب156
ايسر فراس فواز الصمادي20102010333الطب157



شذى سعاده عبد الستار عبد القادر20102010335الطب158
سمير صالح عبد الرحمن سواعد20102010337الطب159
احمد انور محمد عباس20102010338الطب160
محمد خالد خيري حميدي20102010341الطب161
راشد مصطفى احمد الشياب20102010343الطب162
حال خالد محمود عباس20102010345الطب163
البراء عبد المھدي محمد المصري20102010346الطب164
حمزه احمد قاسم الشبول20102010347الطب165
معاذ موسى جابر الذيابات20102010348الطب166
قصي ھشام جميل الزريقات20102010351الطب167
احمد محمود احمد الرواشدة20102010353الطب168
ياسمين منير وصفي منصور20102010354الطب169
الرا حنا جريس رواشده20102010356الطب170
صالح احمد قاسم حموده20102010361الطب171
عبدهللا سليم يحيى بقيلة20102010368الطب172
ھيا يعقوب حسن العالول20102010370الطب173
ابراھيم محمد علي القطان20102010371الطب174
ريم عدنان حكروش 20102010374الطب175
تاليا رمزي ابراھيم الترزي20102010375الطب176
مريم محمد ياسين ناجي اقنيبي20102010376الطب177
لينا اياس عبد الحميد  قاسم20102010377الطب178
دنيا سليمان خالد بشير20102010380الطب179
ريا عادل احمد شالعطه20102010382الطب180

االسمالرقمالكليةت
محمد خالد حامد حموده20102010383الطب1
نور جمال سليمان الخصيب20102010384الطب2
دعاء سمعان جريس سمعان20102010385الطب3
لؤي يوسف  غنطوس20102010389الطب4
خالد محمد خالد الردايده20102010390الطب5
ربا فايز محمد الشياب20102010403الطب6
احمد عامر علي الحجيه20102010404الطب7
عمر حسين علي العثمان20110010084الطب8
معاذ عبد هللا حسين البشايره20110010139الطب9

غيث بسام حسين عبيدات20110010156الطب10
محمد علي عقله الدويري20110010165الطب11
عبد الرحمن محمد وصفي ابو خليل20110010190الطب12
فراس فواز موسى "الرازم المفلفل"20110010205الطب13
طالل وضاح حسن الوشاح20110010207الطب14
االء بسام عبد الفتاح رزق هللا20110010221الطب15
بالل خليل حسن الخضور20110010222الطب16
دعاء ناجح علي سماره20110010243الطب17
فاطمه احمد سالم الكساسبه20110010269الطب18
نور صدرنا بنت ذو الفكري20112010213الطب19

االثنين٢٣-١١-٢٠١٥  
الوقت ١٢:٠٠ - ١:٣٠

N2(المباني الطبية)



نور عديال بنت ميسلن 20112010214الطب20
محمد اكمال سحرمي  20112010215الطب21
عبدالحبيب مواحد محمد عزلن  20112010217الطب22
نور حافظه سوديرمن 20112010218الطب23
فرح ھنان بنت عبدهللا 20112010219الطب24
نورشارميمي بنت كمارودين   20112010220الطب25
احمد فيزال  بن محمد حنافي20112010221الطب26
ام الشفاء  بنت عبد الحميد 20112010222الطب27
سيتي ربيعه عزة غزالي20112010224الطب28
عزري حفيفي بن مصطاف20112010225الطب29
عزيان بنت محمد روسدي 20112010226الطب30
سيتي نور ديانا بنت مت تزالي 20112010227الطب31
وان نور فرزانا بنت وان محمد صالح 20112010233الطب32
افيقة فرحانيم بنت احمد فوائد20112010234الطب33
نور انيس عديله  بنت جيق ھاشم 20112010238الطب34
معاذ عيسى علي خشاشنه20112010439الطب35
نوره محمد يوسف العسم20082012025العلوم الطبية التطبيقية36
تسنيم منصور فواز الزعبي20102012083العلوم الطبية التطبيقية37
ايناس سليم مصطفى دكناش20110012015العلوم الطبية التطبيقية38
روان محمد يوسف العتيبي20112012010العلوم الطبية التطبيقية39
مصطفى محمد مصطفى المرايره20112012036العلوم الطبية التطبيقية40
حنين عبد الكريم احمد عودات20112012037العلوم الطبية التطبيقية41
مجدولين محمد مطرود السميران20112012040العلوم الطبية التطبيقية42
نرمين نايف عقل بني ھاني20112012041العلوم الطبية التطبيقية43
شيخه محمد جابر الجودر20112012055العلوم الطبية التطبيقية44
محمد جواد فؤاد شعبان20112012059العلوم الطبية التطبيقية45
محمود عمر محمود مساعده20112012077العلوم الطبية التطبيقية46
مجد رياض سليمان بشابشه20112012079العلوم الطبية التطبيقية47
براءة ابراھيم محمد العبدالعال20112012081العلوم الطبية التطبيقية48
ايات مصطفى طايل حمدان20112012084العلوم الطبية التطبيقية49
سجى محمد علي ھيالت20112012092العلوم الطبية التطبيقية50
ھال رزق عبد الرحمن بطاح20112012105العلوم الطبية التطبيقية51
مجد العرب علي سليمان الزعبي20120012002العلوم الطبية التطبيقية52
مھا منيزل خليفه بني خالد   20120012005العلوم الطبية التطبيقية53
احالم عبدالرحمن احمد أبوزيد   20120012006العلوم الطبية التطبيقية54
مريم ابراھيم توفيق خنفر    20120012008العلوم الطبية التطبيقية55
فرح ھاني عبدالكريم أبوكريم   20120012009العلوم الطبية التطبيقية56
نورا معتصم عبدهللا حمد    20120012012العلوم الطبية التطبيقية57
رنيم وليد احمد عوادين     20120012013العلوم الطبية التطبيقية58
ايمان محمد موسى محافظه     20120012014العلوم الطبية التطبيقية59
ھاله عبدالكريم محمد الشلول    20120012015العلوم الطبية التطبيقية60

االسمالرقمالكليةت
روان محمود محمد جرادات     20120012019العلوم الطبية التطبيقية1

االثنين ٢٣-١١-٢٠١٥  
الوقت ١:٣٠ - ٣:٠٠
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شفاء منير جابر الجبالي    20120012020العلوم الطبية التطبيقية2
دانه حازم رسمي عمر     20120012021العلوم الطبية التطبيقية3
مرح حسين يوسف احمد     20120012022العلوم الطبية التطبيقية4
عبير ناصر علي الرواش    20120012023العلوم الطبية التطبيقية5
اسالم كمال حلمي أبوعليان    20120012024العلوم الطبية التطبيقية6
براءه علي عبدهللا مصلح    20120012026العلوم الطبية التطبيقية7
مرح علي حسين أبوالرب     20120012027العلوم الطبية التطبيقية8
رشا محمد سليمان اجعير    20120012028العلوم الطبية التطبيقية9

شروق خضر محمد عيسى20120012031العلوم الطبية التطبيقية10
والء محمد احمد عبابنه    20120012033العلوم الطبية التطبيقية11
العيناء المرضيه عبدهللا سليمان الخوالده20120012038العلوم الطبية التطبيقية12
قمر محمد علي العرواني20120012039العلوم الطبية التطبيقية13
بلقيس محمود حماد ابو موسى20120012047العلوم الطبية التطبيقية14
ايمان محمد احمد الدغش20120012049العلوم الطبية التطبيقية15
علي حسن مريبيع الھالل20120012055العلوم الطبية التطبيقية16
عرين يوسف سليمان ملكاوي     20120012056العلوم الطبية التطبيقية17
رزان مروان عبدهللا البرقاوي20120012059العلوم الطبية التطبيقية18
صفاء محمد ابراھيم الربابعه    20120012061العلوم الطبية التطبيقية19
حنين عبدالكريم قاسم غرايبه20120012062العلوم الطبية التطبيقية20
اسراء عبدهللا سليمان زعارير   20120012063العلوم الطبية التطبيقية21
مجد حامد جابر الزيديين    20120012064العلوم الطبية التطبيقية22
عال مروان محمد كناني    20120012065العلوم الطبية التطبيقية23
تقى عمر احمد القضاه      20120012066العلوم الطبية التطبيقية24
دانه مؤيد واصف الشكعه20122012002العلوم الطبية التطبيقية25
كاترين ناصر محمد الجابري20122012017العلوم الطبية التطبيقية26
استبرق صبحي محمد عتوم20122012027العلوم الطبية التطبيقية27
منار علي سليمان الكوري20122012035العلوم الطبية التطبيقية28
ھمام محمد القناطره 20122012040العلوم الطبية التطبيقية29
مرح محمد سليمان القواسمه20122012043العلوم الطبية التطبيقية30
ساره عبدالقادر ابراھيم 20122012059العلوم الطبية التطبيقية31
حسام فراس علي عرابي20122012060العلوم الطبية التطبيقية32
علياء محمد خليل محمد مرھون20122012068العلوم الطبية التطبيقية33
حوراء جابر عبد هللا البحراني20122012070العلوم الطبية التطبيقية34
فاطمة امير حاجي عسكري20122012072العلوم الطبية التطبيقية35
زھراء عبد هللا عبد المصطفى الطيف20122012073العلوم الطبية التطبيقية36
عبد هللا رياض علي العرايضة20122012079العلوم الطبية التطبيقية37
دعاء  رياض حسين الصالح20122012080العلوم الطبية التطبيقية38
محمد يوسف صالح فريوان20122012085العلوم الطبية التطبيقية39
ھال محمد توفيق حسين20122012087العلوم الطبية التطبيقية40
رزان فاروق علي عبيدات20122012088العلوم الطبية التطبيقية41
زينب احمد عباس آل ربيع20122012091العلوم الطبية التطبيقية42
سحر محمود علي عبيدات20122012094العلوم الطبية التطبيقية43
منال  عبدهللا  محمود  جدوع20122012098العلوم الطبية التطبيقية44
ساره صبحي المنسي شاھين20122012102العلوم الطبية التطبيقية45
اسراء احمد عباس عبدالقادر    20122012103العلوم الطبية التطبيقية46
حياة  ابراھيم  سليمان  حمد20122012108العلوم الطبية التطبيقية47



مريم نمر مسعود نفاع20122012115العلوم الطبية التطبيقية48
اسراء احمد محمد عياصرة20130012041العلوم الطبية التطبيقية49
ليلى ابراھيم راجح ابو ھنطش20132012011العلوم الطبية التطبيقية50
انتصار عبدهللا محمد مساعد20132012107العلوم الطبية التطبيقية51
علي نايف علي الشمري20150012090العلوم الطبية التطبيقية52
سامي عبدهللا معدي العتيبي20082013029العلوم الطبية التطبيقية53
عبد العزيز رخيص عويد العنزي20092013027العلوم الطبية التطبيقية54
لبنه محمد سعيد المھري20092013028العلوم الطبية التطبيقية55
فھد مبارك سليمان العازمي20092013030العلوم الطبية التطبيقية56
سجى احمد داود داود20110013017العلوم الطبية التطبيقية57
ھال تيسير محمود حتامله    20110013032العلوم الطبية التطبيقية58
سھى عاطف بدر البطاينه20110013033العلوم الطبية التطبيقية59
بدر احمد شطي العنزي20112013045العلوم الطبية التطبيقية60
وعد علي عبدهللا الشياب    20120013001العلوم الطبية التطبيقية61
بيسان عادل توفيق ابو ازبيد20120013006العلوم الطبية التطبيقية62
دعاء بسام حسن السايح    20120013008العلوم الطبية التطبيقية63
ابراھيم سليمان ابراھيم الشرع   20120013009العلوم الطبية التطبيقية64
ياسمين سليمان محمود عبدالجواد   20120013012العلوم الطبية التطبيقية65
ايه محمد حمد القدرى      20120013013العلوم الطبية التطبيقية66
دانا قاسم عبد عبابنه20120013014العلوم الطبية التطبيقية67
االء جمال حسين الجدوع    20120013015العلوم الطبية التطبيقية68
ھادي محمد حسين الزغول     20120013027العلوم الطبية التطبيقية69
احمد منيف محمد ابو دقه20120013029العلوم الطبية التطبيقية70
ورود سليمان علي الدويكات20120013030العلوم الطبية التطبيقية71
احمد ثابت احمد الرشيد20122013032العلوم الطبية التطبيقية72
ربيع غاندي محمود الطوالبه20122013045العلوم الطبية التطبيقية73
ھمام يونس احمد الوريكات20132013004العلوم الطبية التطبيقية74
حسن علي عبد هللا العقيلي20062014023العلوم الطبية التطبيقية75
عمرو حسين علي غباشنه20100014042العلوم الطبية التطبيقية76
دعاء بالل صالح قواقنه20100014064العلوم الطبية التطبيقية77
محمد زيد محمد عنانبه20102014054العلوم الطبية التطبيقية78
ھدى ياسر محمد الدرابسه20110014003العلوم الطبية التطبيقية79
حذيفة خالد محمود عبد النبي20110014043العلوم الطبية التطبيقية80
ثامر سند غياض العون20110014053العلوم الطبية التطبيقية81
دعاء محمد جميل احمد الظاھر20112014031العلوم الطبية التطبيقية82
محمود رائد ناصر الرشدان20112014057العلوم الطبية التطبيقية83
سماح عبدهللا حمدي بني عامر    20120014001العلوم الطبية التطبيقية84
مجد محمد محمود الذيابات20120014002العلوم الطبية التطبيقية85
ايه شھاب ياسين شھابات    20120014004العلوم الطبية التطبيقية86
اسماء فارس علي السخني     20120014006العلوم الطبية التطبيقية87
سوزان سالم محمد عيال سلمان    20120014007العلوم الطبية التطبيقية88
وسن تيسير حامد العبادله    20120014008العلوم الطبية التطبيقية89
وفاء سليمان محمد أبوصالح    20120014009العلوم الطبية التطبيقية90
ھنادي عماد علي الصمادى     20120014010العلوم الطبية التطبيقية91
ربى يحيى محمود البرجكلي     20120014012العلوم الطبية التطبيقية92
ثروت عادل عبدالھادى الخطاطبه   20120014014العلوم الطبية التطبيقية93



حسناء سليم ابراھيم سماره    20120014015العلوم الطبية التطبيقية94
اماني محمد عبدهللا النمراوى   20120014016العلوم الطبية التطبيقية95
انتصار حسن احمد القضاه     20120014017العلوم الطبية التطبيقية96
رقيه محمد مصطفى فريحات     20120014018العلوم الطبية التطبيقية97
اسالم تركي عبدهللا الشرع   20120014019العلوم الطبية التطبيقية98
تقوى اياد موسى جرادات    20120014023العلوم الطبية التطبيقية99
مريم عبداالله صالح طبيشات    20120014026العلوم الطبية التطبيقية100
دالل ابراھيم احمد عبدالباقي    20120014027العلوم الطبية التطبيقية101
شروق احمد حمد الليمون    20120014029العلوم الطبية التطبيقية102
رغد فيصل حسن البدارين     20120014030العلوم الطبية التطبيقية103
اسيل عايد سيار بني خالد    20120014032العلوم الطبية التطبيقية104
ھيا محمد خلف بني سليم    20120014033العلوم الطبية التطبيقية105
دانا محمد عويد بني خالد    20120014034العلوم الطبية التطبيقية106
فاطمة علي صالح بردويل     20120014035العلوم الطبية التطبيقية107
علي عبدالكريم احمد جرادات    20120014036العلوم الطبية التطبيقية108
ديما عبدهللا محمد علعالي   20120014037العلوم الطبية التطبيقية109
قمر محمد محمود القضاه    20120014039العلوم الطبية التطبيقية110
ھديل عوني علي عمايره    20120014040العلوم الطبية التطبيقية111
غيث تيسير محمد الصقر    20120014042العلوم الطبية التطبيقية112
لمى احمد تركي ابوكايد20120014053العلوم الطبية التطبيقية113
ايھم حنا عرطول 20120014055العلوم الطبية التطبيقية114
دعاء عمر محمد الخطاطبه20120014058العلوم الطبية التطبيقية115
ياسمين امين موسى محاسنه20120014062العلوم الطبية التطبيقية116
عبدهللا محمد ابراھيم الردايده20120014063العلوم الطبية التطبيقية117
دعاء محمد علي الشرمان20120014067العلوم الطبية التطبيقية118
عبد الملك مروان موسى سنجق20122014001العلوم الطبية التطبيقية119
ايمان احمد عمر  تركاي20122014003العلوم الطبية التطبيقية120
دينا حسام عبداللطيف بني سالم20122014006العلوم الطبية التطبيقية121
اسراء بسام كامل عرابي20122014007العلوم الطبية التطبيقية122
حنين حمدان قبيل الخالدي20122014011العلوم الطبية التطبيقية123
احمد عاطف بدر البطاينه20122014012العلوم الطبية التطبيقية124
ملك نعمان محمود نعمان20122014014العلوم الطبية التطبيقية125
اسامة نبيل احمد الزغل20122014016العلوم الطبية التطبيقية126
نور عبدالناصر محمد سرحان20122014017العلوم الطبية التطبيقية127
محمد محمود عوض أبوھالل20122014021العلوم الطبية التطبيقية128
فاطمه قاسم محمد أبودلو20122014023العلوم الطبية التطبيقية129
عنان محمد حمزه مناصره20122014032العلوم الطبية التطبيقية130
اليزابيث صالح عبدهللا غرايبه20122014034العلوم الطبية التطبيقية131
فيصل سليم البلوشي 20122014036العلوم الطبية التطبيقية132
ايمان منصور احمد منصور20122014037العلوم الطبية التطبيقية133
فاطمه جعفر جاسم شعبان20122014040العلوم الطبية التطبيقية134
ريما جمال محمد الصالح20122014044العلوم الطبية التطبيقية135
عاھد مدحت ابو الطيف 20122014061العلوم الطبية التطبيقية136
انس مصطفى عبد الفقھا20130014041العلوم الطبية التطبيقية137
ھشام حمد ابو شلظم 20130014053العلوم الطبية التطبيقية138
مالك ابراھيم ياسين الطاھات20112015004العلوم الطبية التطبيقية139



آيه محمود عبدهللا العمري   20120015004العلوم الطبية التطبيقية140
بتول احمد توفيق أبوشھاب    20120015007العلوم الطبية التطبيقية141
غدير خالد سليمان ابوالسكر    20120015008العلوم الطبية التطبيقية142
سجى جميل حسن الوديان20120015011العلوم الطبية التطبيقية143
صفاء زياد عبدهللا العمرى   20120015013العلوم الطبية التطبيقية144
بيان نايف اسعد فريج      20120015014العلوم الطبية التطبيقية145
حنين زھير فايز فارس20122015002العلوم الطبية التطبيقية146
ساجده حسن محمد القاسم20110016015العلوم الطبية التطبيقية147
ھيا امين ابراھيم قمر     20120016004العلوم الطبية التطبيقية148
انوار زھير محمد بني اسماعيل    20120016005العلوم الطبية التطبيقية149
انوار عمر غازى الطرابشه     20120016006العلوم الطبية التطبيقية150
ھديل احمد عبدالجبار زيت     20120016010العلوم الطبية التطبيقية151
ندى يوسف محمد ذياب20102051032العلوم الطبية التطبيقية152
محمد علي محمد عبيدات20110051050العلوم الطبية التطبيقية153
محمد خليل محمود جرن20112051022العلوم الطبية التطبيقية154
براء منير اسعد جنزير20112051023العلوم الطبية التطبيقية155
عرين ابراھيم حسن زايد20112051024العلوم الطبية التطبيقية156
براءه محمد حسن ابوراشد20112051028العلوم الطبية التطبيقية157
ريم ابراھيم سامي االيوب     20120051007العلوم الطبية التطبيقية158
غنى محمود محمد المالعبه     20120051008العلوم الطبية التطبيقية159
منى محمود احمد مھداوى20120051011العلوم الطبية التطبيقية160
ريم علي عبدالكريم الجمال    20120051012العلوم الطبية التطبيقية161
عبير متعب عبدهللا الذنيبات    20120051015العلوم الطبية التطبيقية162
عشتار قاسم عبدهللا الزعبي20120051025العلوم الطبية التطبيقية163
نرجس نضال حاتم ميتاني20120051026العلوم الطبية التطبيقية164
سند عدنان حسن ابو بكر20120051031العلوم الطبية التطبيقية165
سامي زايد عبد الرحمن بركه20120051039العلوم الطبية التطبيقية166
نرجس لؤي محمدفخري بني عيسى20120051041العلوم الطبية التطبيقية167
ريان بسام ابراھيم الرشدان20120051042العلوم الطبية التطبيقية168
فرح ندى محمد العمرات    20120051046العلوم الطبية التطبيقية169
ريمان بالل احمد عالونه    20120051051العلوم الطبية التطبيقية170
ناصر نبيل خيري جزماوي20122051002العلوم الطبية التطبيقية171
عبد الرحمن ابراھيم عبد الرحمن الحسن20122051009العلوم الطبية التطبيقية172
تسنيم نبيل محمد الغريب20122051013العلوم الطبية التطبيقية173
مصطفى ايمن غالب بزاري20122051014العلوم الطبية التطبيقية174
رواند ثائر محمد سعيد سالمه20122051016العلوم الطبية التطبيقية175
رانيا  عبدهللا احمد سعيد جالد20122051018العلوم الطبية التطبيقية176
حياة يوسف راتب شخشير20122051030العلوم الطبية التطبيقية177
أنس كمال فكري خيري20132051026العلوم الطبية التطبيقية178
اصالة موسى خليل وراسنة20132051035العلوم الطبية التطبيقية179
حمزه مريع محمد حكمي20062052041العلوم الطبية التطبيقية180

االسمالرقمالكليةت
عماد عبدالكريم حسن نجادات20092052041العلوم الطبية التطبيقية1

االثنين٢٣-١١-٢٠١٥  
الوقت ١:٣٠ - ٣:٠٠
N2(المباني الطبية)



والء كامل ھزاع االحمد20092052042العلوم الطبية التطبيقية2
احمد محمد عبدالفتاح الحوامده20100052031العلوم الطبية التطبيقية3
بانا ھشام محمد الدلقموني20102052028العلوم الطبية التطبيقية4
ياسمين محمد علي ابوعكليك20110052030العلوم الطبية التطبيقية5
وسام زياد سالم النعسان20110052031العلوم الطبية التطبيقية6
مروه انس ايوب عبيداوي20112052013العلوم الطبية التطبيقية7
ريمان محمد سعيد سعديه20112052015العلوم الطبية التطبيقية8
مروه جھاد عبدهللا شاھين   20120052005العلوم الطبية التطبيقية9

تماضر محمود عبدالمحسن فالح    20120052006العلوم الطبية التطبيقية10
منتھا ابراھيم فالح الزيوت    20120052007العلوم الطبية التطبيقية11
ضياءالحق حسين علي بدور     20120052008العلوم الطبية التطبيقية12
تمارا محمد صالح الرفاعي     20120052009العلوم الطبية التطبيقية13
براءه محمود احمد خمايسه     20120052010العلوم الطبية التطبيقية14
عروب عبدالرحمن حسن عبدالھادى   20120052011العلوم الطبية التطبيقية15
وعد الحق محمود ناصر  الزعبي20120052012العلوم الطبية التطبيقية16
ايمان فخري مفلح الخضور     20120052021العلوم الطبية التطبيقية17
رزان سليم سارى عبدالرحيم20120052026العلوم الطبية التطبيقية18
ھديل قدري علي المومني20120052028العلوم الطبية التطبيقية19
مالك باسم حسين العتوم20122052003العلوم الطبية التطبيقية20
شھرزاد عمر محمد الطواھا20122052009العلوم الطبية التطبيقية21
محمد عامر عديم المغيري20132052010العلوم الطبية التطبيقية22
نماء احمد محمد الجبالي20110110002العلوم الطبية التطبيقية23
براءه نبيل محمود ابو عكر20112110021العلوم الطبية التطبيقية24
سجى محمد رومي اللطايفه20112110046العلوم الطبية التطبيقية25
ھديل محمود سليمان الزقايبه    20120110001العلوم الطبية التطبيقية26
صفاء خالد علي مصطفى      20120110004العلوم الطبية التطبيقية27
ساره جھاد رفيق شناعه    20120110012العلوم الطبية التطبيقية28
دانيه منذر ابراھيم الرفاعي    20120110014العلوم الطبية التطبيقية29
ھنادي صالح الدين عبدالمجيد الصعوب  20120110015العلوم الطبية التطبيقية30
ايمان ابراھيم احمد الحورى    20120110016العلوم الطبية التطبيقية31
نجد وائل عبدهللا العوامله   20120110021العلوم الطبية التطبيقية32
المساعدة20120110022العلوم الطبية التطبيقية33 ھديل ياسين "محمد امين "
رغد معتصم محمد العبيني20120110023العلوم الطبية التطبيقية34
نيرمين خالد عبدالرحمن شتات    20120110024العلوم الطبية التطبيقية35
شھد عوض ممدوح الصرايره     20120110025العلوم الطبية التطبيقية36
ھديل عبدهللا ابراھيم الشرمان   20120110027العلوم الطبية التطبيقية37
تسنيم نادي عبدالعزيز السحله    20120110028العلوم الطبية التطبيقية38
ساره نبيل يوسف راجحه20120110031العلوم الطبية التطبيقية39
نبيل نزار غره 20120110036العلوم الطبية التطبيقية40
نعمت رياض محمد ابراھيم20120110038العلوم الطبية التطبيقية41
رانيا انور عدنان أبوشريفه    20120110047العلوم الطبية التطبيقية42
احمد غالب ناصر 20120110050العلوم الطبية التطبيقية43
حنين عبدهللا محمد عوض20122110002العلوم الطبية التطبيقية44
كفا محمد مسلم ابو الرب20122110005العلوم الطبية التطبيقية45
ساره حسن عبد النبي العمايره20122110008العلوم الطبية التطبيقية46
زينب محمود علي الشياب20122110010العلوم الطبية التطبيقية47



نعمت خالد شحاده البكرى20122110011العلوم الطبية التطبيقية48
قصي ماجد محمود حسن20122110020العلوم الطبية التطبيقية49
منى كمال محمد امين العتيبي20122110025العلوم الطبية التطبيقية50
اسامه عصام حسين عمران20122110028العلوم الطبية التطبيقية51
عبد هللا خميس جمعه بو عالي20122110032العلوم الطبية التطبيقية52
خالد ابراھيم احمد ابوعفيفه20122110036العلوم الطبية التطبيقية53
دعاء االيمان جھاد محمود  دودين20130110031العلوم الطبية التطبيقية54
زينب  علي شوملي 20130110035العلوم الطبية التطبيقية55
ميس الريم محمد ابو عصبة20130110036العلوم الطبية التطبيقية56
سيف حمد مسعود الناعبي20132110024العلوم الطبية التطبيقية57
براء محمد سامح البطاينه20110111034العلوم الطبية التطبيقية58
رنيم سمير حسين عبيدات20110111050العلوم الطبية التطبيقية59
احمد نصر هللا رجب حبيب هللا20112111074العلوم الطبية التطبيقية60

االسمالرقمالكليةت
شروق عصام عمر عبنده      20120111002العلوم الطبية التطبيقية1
ليزا وليد عياده زيادين     20120111003العلوم الطبية التطبيقية2
بتول محمود احمد عبيدات     20120111005العلوم الطبية التطبيقية3
فرح عادل عبدهللا سالمه    20120111006العلوم الطبية التطبيقية4
ھناء ھاني رفيق أبوخضر     20120111013العلوم الطبية التطبيقية5
حال علي اسماعيل الطويسي     20120111014العلوم الطبية التطبيقية6
غدير خالد فؤاد أبوراس    20120111015العلوم الطبية التطبيقية7
صفيه محمد علي المرتضى     20120111019العلوم الطبية التطبيقية8
احمد عوض فليح درويش      20120111020العلوم الطبية التطبيقية9

افاق نذير محمد داللعه     20120111025العلوم الطبية التطبيقية10
اسراء مھدي رمضان صالح20120111026العلوم الطبية التطبيقية11
احمد موسى محمد المغربي     20120111027العلوم الطبية التطبيقية12
فردوس عماد محمد بني يونس20120111040العلوم الطبية التطبيقية13
احمد طه احمد عبابنه      20120111043العلوم الطبية التطبيقية14
انوار ھاشم محمد الطراد    20120111046العلوم الطبية التطبيقية15
سوار سعيد عمر العمري    20120111047العلوم الطبية التطبيقية16
مھا ايمن خيرو المعاني    20120111052العلوم الطبية التطبيقية17
محمد توفيق عزايزة 20120111053العلوم الطبية التطبيقية18
سلسبيل  خليل محمود نصار20122111001العلوم الطبية التطبيقية19
نائلة يوسف جھوبو 20122111007العلوم الطبية التطبيقية20
احمد حاتم موسى عوده20122111016العلوم الطبية التطبيقية21
غيداء وھيب ابراھيم خريس20122111036العلوم الطبية التطبيقية22
سليمان لول لول لول20122111052العلوم الطبية التطبيقية23
وفية ايرو غربا غربا20122111055العلوم الطبية التطبيقية24
لينه مھند عبدهللا سمان20122111060العلوم الطبية التطبيقية25
والء احمد علي الجوعان20110112025العلوم الطبية التطبيقية26
سبأ شاھين محمد الحمد20110112026العلوم الطبية التطبيقية27
ھيثم محمد سليمان المومني20110112035العلوم الطبية التطبيقية28
ريم نايف سالم سرحان20110112038العلوم الطبية التطبيقية29

االثنين ٢٣-١١-٢٠١٥  
الوقت ٣:٠٠ - ٤:٣٠

NB66(مبنى القاعات الصفية)



امجد ابراھيم نھار الدويرى20110112049العلوم الطبية التطبيقية30
محمد حسين طعمه الصمادي20110112051العلوم الطبية التطبيقية31
احمد يعقوب كبھا 20112112041العلوم الطبية التطبيقية32
اسراء طالب سبتي يعقوب     20120112002العلوم الطبية التطبيقية33
سالم يحيى طالب الخطيب     20120112006العلوم الطبية التطبيقية34
اريج معاذ نھار سليمان    20120112008العلوم الطبية التطبيقية35
شروق مثقال فارس أبودلو     20120112009العلوم الطبية التطبيقية36
ايه محسن علي الحلو      20120112011العلوم الطبية التطبيقية37
رجاء ابراھيم علي الزعبي     20120112014العلوم الطبية التطبيقية38
الزا حاتم قبيل االزرعي20120112017العلوم الطبية التطبيقية39
شروق محمد لطفي المساعيد     20120112018العلوم الطبية التطبيقية40
ايه عادل محمد حنانه      20120112029العلوم الطبية التطبيقية41
عبير لطفي سيد احمد20120112032العلوم الطبية التطبيقية42
ضحى احمد خالد الفول20120112033العلوم الطبية التطبيقية43
وفاء خالد قراقره 20120112034العلوم الطبية التطبيقية44
ايات ابراھيم امطيرات 20120112035العلوم الطبية التطبيقية45
مروج خالد حسين عبيدات20120112041العلوم الطبية التطبيقية46
امل نعيم دغش 20120112042العلوم الطبية التطبيقية47
لينا احمد حليحل 20120112050العلوم الطبية التطبيقية48
االء بسام يوسف مسعود الخضر20122112005العلوم الطبية التطبيقية49
والء جمال ابو يونس 20122112009العلوم الطبية التطبيقية50
ريم رياض عبدالرحمن حمام20122112016العلوم الطبية التطبيقية51
ريمي  ليوس  20122112019العلوم الطبية التطبيقية52
ريم علي ابو ريا 20130112035العلوم الطبية التطبيقية53
ياسمين مروان خاليله 20130112037العلوم الطبية التطبيقية54
علي عبد المنعم غنايم 20130112042العلوم الطبية التطبيقية55
ناريمان حسين علي خطيب20130112043العلوم الطبية التطبيقية56
ھديل  حسن حسن 20130112044العلوم الطبية التطبيقية57
امنه نعيم حواشي 20112114029العلوم الطبية التطبيقية58
فرح احمد صالح الزعبي20112114038العلوم الطبية التطبيقية59
راوية رزق ابراھيم نواصره    20120114001العلوم الطبية التطبيقية60
نيروز محمود سليمان 20120114003العلوم الطبية التطبيقية61
حسين فيصل حسين ابوجزر20120114004العلوم الطبية التطبيقية62
تمارا محمد محمود العمرى     20120114005العلوم الطبية التطبيقية63
رؤى محمد عمر الثويران     20120114007العلوم الطبية التطبيقية64
رنا محمد علي محمود جابر     20120114009العلوم الطبية التطبيقية65
اسالم منير اسحق الدن     20120114010العلوم الطبية التطبيقية66
تمارا ھيثم نجيب طعمه20120114011العلوم الطبية التطبيقية67
ياسمين حسن عمر الشربجي     20120114012العلوم الطبية التطبيقية68
احمد محمد محمود بنات    20120114013العلوم الطبية التطبيقية69
جاكلين عدنان شحادة 20120114016العلوم الطبية التطبيقية70
سوار علي خطبا 20120114018العلوم الطبية التطبيقية71
سالم خالد علي القادري20120114022العلوم الطبية التطبيقية72
غفران زياد محمد الصمادى     20120114025العلوم الطبية التطبيقية73
محمد محمود خليل عوده20122114002العلوم الطبية التطبيقية74
سلمى امجد حاتم عنبتاوي20122114004العلوم الطبية التطبيقية75



داليا  ھاشم  محمد نيروخ أيوبي20122114008العلوم الطبية التطبيقية76
كارمن اكسبديت كارلوس بندك20122114013العلوم الطبية التطبيقية77
سيرين خالد ابو حريري 20122114015العلوم الطبية التطبيقية78
ناھد يوسف سليمان 20122114018العلوم الطبية التطبيقية79
مريم عبدالكريم طايل العمري20122114020العلوم الطبية التطبيقية80
حنين ماجد يوسف محمود20122114021العلوم الطبية التطبيقية81
مجدولين خليل  20122114028العلوم الطبية التطبيقية82
عبدالرحمن عصام محمود الكرد20122114032العلوم الطبية التطبيقية83
شادي فواز اسماعيل ابو طاعه20122114033العلوم الطبية التطبيقية84
ھيا سعيد مصاروة 20130114016العلوم الطبية التطبيقية85
لنا سليمان سلمان 20130114018العلوم الطبية التطبيقية86
زينة عثمان عبد الكريم منصور20130114023العلوم الطبية التطبيقية87
دياال طاھر حافظ مريد20130114024العلوم الطبية التطبيقية88
اماني محمود رجا الدھون20072030253الصيدلة89
لؤي احمد توفيق الطعاني20080030120الصيدلة90
رفيف ماھر صالح صالح20090030082الصيدلة91
حال عبدالمنعم القبالن 20092030047الصيدلة92
روان عبد الرزاق  الجلم20092030075الصيدلة93
ھشام محمد سميح  اللبابيدي20092030220الصيدلة94
اسيل خالد ياسين الطراونه20100030013الصيدلة95
نورس احمد محمد عالونه20100030098الصيدلة96
اثير راتب عبدالكريم ابو عبطه20100030139الصيدلة97
تبارك علي محمد مطالقه20100030140الصيدلة98
عبير سمير عيسى البطارسه20100030143الصيدلة99

يسرى محمود حسين منصور20102030169الصيدلة100
عبد القوي قاسم عبد القوي اليافعي20102030184الصيدلة101
مريم محمد ناجي الكعبي20110030002الصيدلة102
بتول صالح احمد القضاه20110030006الصيدلة103
ھبه خالد عليان أبوالدرابي20110030007الصيدلة104
روان وليد احمد احمد20110030008الصيدلة105
تثليث نور زاد عوض الشقيرات20110030012الصيدلة106
سندس سامي احمد خيري مصلح20110030014الصيدلة107
ايه محمود عبدهللا الشوبكي20110030017الصيدلة108
اسراء ادريس عصام ملكاوى20110030023الصيدلة109
ديما عمر مصباح حمد20110030027الصيدلة110
لونا خالد قاسم شواقفه20110030028الصيدلة111
ايمان خليفه محمد العمرى20110030031الصيدلة112
ريما عبدهللا رشيد القيام20110030037الصيدلة113
صبا ساري رضوان بنات20110030040الصيدلة114
روان احمد مرجي الالحم20110030041الصيدلة115
اسراء رياض علي ابوخيط20110030042الصيدلة116
اماني محمد خير موسى  باكير20110030043الصيدلة117
سلسبيل مخلص محمد المفلح20110030045الصيدلة118
ايمان توفيق سميح الريماوي20110030046الصيدلة119
انوار احمد عثمان مسلط20110030053الصيدلة120
شادن مفضي سالمه ساليمه20110030054الصيدلة121



سناء مصطفى محمد حمامره20110030061الصيدلة122
رؤى مروان احمد العبد20110030067الصيدلة123
حنان سعيد يوسف عكاوى20110030068الصيدلة124
نداء قاسم محمد الصمادي20110030070الصيدلة125
ايه عبدالناصر سعيد حماد20110030071الصيدلة126
عبدهللا صالح محمد فرج هللا20110030072الصيدلة127
فداء عبدالرحيم سليمان قادرى20110030073الصيدلة128
سناء صالح الدين عمر عامر20110030076الصيدلة129
حنان عبيدهللا مرعي العوايده20110030080الصيدلة130
امنه محمد عبدالقادر ابوجاجه20110030088الصيدلة131
ايه احمد محمد السعد20110030092الصيدلة132
صقر مفيد فالح العبدهللا20110030093الصيدلة133
ھبه جميل محمد فرج حسان20110030096الصيدلة134
رزان بسام محمد الوديان20110030101الصيدلة135
نور امين خلف الخطيب20110030103الصيدلة136
منار محمود احمد ابوسرحان20110030104الصيدلة137
اريج حمدان فرحان الخريسات20110030105الصيدلة138
وعد محمد شكري الزعبي20110030113الصيدلة139
شھناز شاھر سالمه السبايله20110030119الصيدلة140
ھيا عماد راضي الحجاوي20110030121الصيدلة141
رونزا معتز جميل العمامره20110030124الصيدلة142
عمر سامي فالح العودات20110030125الصيدلة143
حنين زين العابدين محمود الرفاعي20110030129الصيدلة144
سماح احمد عواد عالوي20110030131الصيدلة145
ميس محسن عبدهللا جرادات20110030133الصيدلة146
ھال وليد حسونه طاھات20110030138الصيدلة147
نور عماد الدين يحيى العمري20110030139الصيدلة148
ضحى احمد غازي الردايده20110030144الصيدلة149
وعد محمد مقبل الليمون20110030146الصيدلة150
ساجده ھيثم عمر عبيدات20110030153الصيدلة151
محمد فوزي علي الشطناوي20110030155الصيدلة152
وتين ھشام عبد القادر الطيطي20110030156الصيدلة153
النا عمر عقله نواصره20110030157الصيدلة154
سوزانا قاسم محمد مياس20110030160الصيدلة155
رانيا عبدالحكيم بدر الدين الھزايمه20110030163الصيدلة156
والء محمد علي المصالحه20110030164الصيدلة157
مھا اكرم محمد المصطفى20110030165الصيدلة158
ساجده فايز احمد الملكاوي20110030168الصيدلة159
صفاء جاسر بادي الفضل20110030169الصيدلة160
مي توفيق احمد مومني20110030172الصيدلة161
عزه نبيل فخري مرار20110030175الصيدلة162
روان نزار ابراھيم الجمال20110030176الصيدلة163
بيان عادل محمود نصيرات20110030177الصيدلة164
وئام زياد سالم النعسان20110030178الصيدلة165
عدي عبد هللا نايل الداود20110030184الصيدلة166
يسرى كمال صديق 20112030021الصيدلة167



مروه محمود فؤاد ظاظا20112030022الصيدلة168
افنان وليد جبر عوض20112030024الصيدلة169
يامن طلعت الزعبي 20112030028الصيدلة170
اسيل سمير فليحان حماشا20112030031الصيدلة171
براءه منذر رضوان المومني20112030033الصيدلة172
يارا خالد احمد داود20112030034الصيدلة173
عال حمزه غازي القواسمه20112030037الصيدلة174
بتول عاھد حسونة طاھات20112030039الصيدلة175
ساره مصدق صالح الخطيب20112030054الصيدلة176
دانا سليم نعيم الحاج علي20112030056الصيدلة177
محمد باسل خيري حماد20112030065الصيدلة178
دانا ثابت فھد الصناع20112030073الصيدلة179
بران محمود حسين حموري20112030082الصيدلة180

االسمالرقمالكليةت
نور اسامه عسكر 20112030093الصيدلة1
سامي عبد الرحمن المفتي 20112030096الصيدلة2
رھام عبد هللا عبد الوھاب 20112030100الصيدلة3
شيخه عيسى سعدون الحمداني20112030116الصيدلة4
الرا خالد ابراھيم العزي20112030118الصيدلة5
لقاء محمد عبدهللا القضاه20112030119الصيدلة6
حنان زياد حسن ابو العسل20112030121الصيدلة7
فاتن عبدالرحمن سليمان ابو ذان20112030126الصيدلة8
اسراء قسيم محمد الشمري20112030127الصيدلة9

ايمان سمير عفيف الجوھري20112030130الصيدلة10
ريم محمد سالم ملحم20112030135الصيدلة11
فرح عصام عادل الصيفي20112030138الصيدلة12
ميرا سامر احمد العمرو20112030142الصيدلة13
احمد عدنان احمد بني ھاني20112030145الصيدلة14
رلى مظفر علي الشھربي20112030148الصيدلة15
عالية ھشام ربحي الناطور20112030150الصيدلة16
مجد راتب مصطفى عطا20112030156الصيدلة17
سعيد ابراھيم سعيد نصر20112030157الصيدلة18
الرا سميح الياس ابو رحمون20112030160الصيدلة19
راشيل نبيل توفيق سماوي20112030161الصيدلة20
ساره فؤاد توفيق بطارسه20112030164الصيدلة21
رند غالب عبد الكريم المبيضين20112030165الصيدلة22
وجد غسان احمد عثمان20112030168الصيدلة23
مجد محمد ھايل النصيرات20112030169الصيدلة24
يارا يوسف عوض الھزايمه20112030170الصيدلة25
بتول صبحي محمد القواسمه20112030171الصيدلة26
صبا جمال محمد اللوزي20112030172الصيدلة27
ساره محمود حامد بني ھاني20112030174الصيدلة28
رنا حسام جميل المدانات20112030176الصيدلة29

االثنين٢٣-١١-٢٠١٥  
الوقت ٣:٠٠ - ٤:٣٠
N2(المباني الطبية)



حال موفق محمد الداود20112030180الصيدلة30
رباب ماجد خلف عودات20112030182الصيدلة31
عال محمد علي العزام20112030189الصيدلة32
اسامه خلدون سالم الشحاتيت20112030192الصيدلة33
اروى خالد الغانم 20112030193الصيدلة34
فاضله علي فالح الزعبي20112030194الصيدلة35
محمد حسين الغانم 20112030197الصيدلة36
اسل محمد عامر عبدالرحيم20112030198الصيدلة37
بتول كامل فارس 20112030200الصيدلة38
محمد جميل محمود الفقيه20112030214الصيدلة39
بتول عبدالناصر محمد الغزاوى20112030217الصيدلة40
االء زيد حسن شقيرات20112030231الصيدلة41
بيان محمود عرسان أبوالھيجاء20112030235الصيدلة42
براءه حسن عبد الرحمن نصار20112030236الصيدلة43
بانا سھل عبدالقادر الشرايري20112030238الصيدلة44
لين محمود سليم العبيدهللا20112030242الصيدلة45
اريج احمد حامد الھوادي20112030252الصيدلة46
صفا عبدالرحمن ذيب عبدالرحمن20112030267الصيدلة47
ندي احمد ابو غوش 20112030269الصيدلة48
زيد عمر محمد المشاقبة20112030275الصيدلة49
ايه اياد فؤاد خصاونه20112030276الصيدلة50
نور قاسم ذيب ھياجنة20112030278الصيدلة51
سوسن ھشام عبدالرحمن الرشايده20120030031الصيدلة52
رنا  احمد فواز خصاونه20120030158الصيدلة53
صالح كنعان رازق 20122030007الصيدلة54
محمد خضر محمد معروف20122030080الصيدلة55
سامي محمد سامر القواص20122030247الصيدلة56
مھند حسن  القاضي20122030286الصيدلة57
محمد زين محمد صفوة الخولي 20122030298الصيدلة58
دعاء فارس محمد جبريل20122030316الصيدلة59
اميمه سمير محمد حامد20130030145الصيدلة60

االسمالرقمالكليةت
عبير غسان ابو حوران 20132030043الصيدلة1
زينة  محمد األمير 20132030068الصيدلة2
نديم ساطي علي دراغمة20062031130الصيدلة3
حال فيصل عبد هللا الرشدان20090031033الصيدلة4
ايمن ابراھيم سليمان طلفاح20090031074الصيدلة5
آالء زياد سالم النعسان20090031085الصيدلة6
زينب علي محمود صبرية20090031091الصيدلة7
سارة ھيثم موسى الھندي20092031015الصيدلة8
روموش حسني محمد الشياب20092031040الصيدلة9

رؤى بسام محمود الصغيرين20092031062الصيدلة10
عامر محمد مراد رضوان الھنداوي20092031072الصيدلة11

الثالثاء ٢٤-١١-٢٠١٥  
الوقت ٨:٣٠-١٠

NB66(مبنى القاعات الصفية)



روان ياسر جميل جوابرة20092031080الصيدلة12
ربى شاھر عيد المومني20100031001الصيدلة13
ھناء محمدعوده علي ربابعه20100031002الصيدلة14
شذى ابراھيم احمد العواجي20100031003الصيدلة15
ابتھال علي عمر ابراھيم20100031004الصيدلة16
االء جھاد عبدالقادر الزيادنه20100031006الصيدلة17
فاطمه محمد زكي خالد محمود20100031007الصيدلة18
وفاء صالح محمد بني ياسين20100031010الصيدلة19
ھبه عمر فاروق عفيف الخياط20100031012الصيدلة20
شذى احمد عداد الطعاني20100031013الصيدلة21
سجى شاھر احمد العمرى20100031015الصيدلة22
ضحى محمد زكي العوده هللا20100031017الصيدلة23
ياسمين عبدالرحيم فالح العجالين20100031020الصيدلة24
ايه سعيد محمد عالن20100031021الصيدلة25
نور ناصر يوسف كيوان20100031023الصيدلة26
ھيا عبدهللا فارس بني عيسى20100031024الصيدلة27
جنى سمير محمود جوابره20100031029الصيدلة28
شذى زكريا محمد القضاه20100031034الصيدلة29
فاطمه عمر عبد الرحمن عبد الحليم20100031038الصيدلة30
ساره وليد عبدالحميد الرشيد20100031040الصيدلة31
ازھار صالح حسين ملكاوي20100031051الصيدلة32
اماني محمود محمد جميل الدريدي20100031054الصيدلة33
فرح قسيم محمد الشرمان20100031059الصيدلة34
ھشام عبدالعزيز حسن مقبل20100031060الصيدلة35
نادين سعيد محمد عكور20100031061الصيدلة36
انوار علي محمد بني يونس20100031063الصيدلة37
محمد خالد احميدان الھزابره20100031064الصيدلة38
ازھار محمد عبدالقادر المومني20100031065الصيدلة39
ايمان عبدالكريم حسين عودات20100031066الصيدلة40
اسيا علي قفطان الزبيدى20100031067الصيدلة41
فرحيه عبدالخالق عبدهللا حمزه20100031069الصيدلة42
انسام عبدالسالم احمد حميدات20100031071الصيدلة43
حنين زياد صليبا مصلح20102031006الصيدلة44
اسالم بشير حسني الشرايعه20102031010الصيدلة45
سلمى خالد خلوي الدويك20102031013الصيدلة46
ھديل عمر طالب الحطاب20102031019الصيدلة47
مرام خالد محمود عناب20102031020الصيدلة48
يزن علي تركي مريان20102031021الصيدلة49
ھديل سامي مصلح أبوكف20102031023الصيدلة50
حال قاسم محمد بني ھاني20102031024الصيدلة51
ريما محمد علي الدرايسه20102031025الصيدلة52
حنان منير حسن المومني20102031026الصيدلة53
دعاء حسني علي عثامنه20102031027الصيدلة54
محمد علي عبدالكريم المطيرين20102031029الصيدلة55
اسراء احمد حسن الحيارى20102031030الصيدلة56
ضحى سعد محمد العمري20102031032الصيدلة57



ديانا ھاشم سليمان الزعبي20102031035الصيدلة58
زھراء جعفر عبد علي العصفور20102031051الصيدلة59
ساندرا بكر فائق حدادين20102031054الصيدلة60
مجد منصور حسن طھبوب20102031059الصيدلة61
معن ابراھيم سليمان ابو غريبة20102031067الصيدلة62
صفوان عبد السالم دامس 20112031117الصيدلة63
فارس محمد مطر الحوامده20102040022التمريض64
سوزان جورج عيسى عيسى20102040041التمريض65
محمد احمد حسين برھم20102040119التمريض66
ساجدة حسن عبد الكريم عتوم20102040181التمريض67
رائد محمد نايف المساعفة20102040190التمريض68
وفاء محمد عبد الحميد طالفحه20102040199التمريض69
علي مرعي علي الشھري20102040206التمريض70
معمر احمد حسن الزريقات20110040003التمريض71
ايھام محمود احمد العدوان20110040031التمريض72
ادھم جاسم محمد الرحايمه20110040053التمريض73
دعاء احمد حسن قرقوده20110040097التمريض74
روان حكمت احمد المصري20110040137التمريض75
االء نبيل اديب سيد احمد20110040143التمريض76
نور احمد المحمد الطالب20110040159التمريض77
ايمن عدنان محمد جرادات20110040216التمريض78
امجاد مصباح محمود المسلماني20110040217التمريض79
عال يحيى عادل الصمادي     20110040236التمريض80
مياده محمد يوسف ابوالرب20110040237التمريض81
جمانه ابراھيم محمد عوده     20110040239التمريض82
انس محمود اغبارية 20110040245التمريض83
ايه علي احمد بني يونس20112040075التمريض84
ھيا عادل مثقال الحمود20112040122التمريض85
عدي محمد علي الشحادات20112040165التمريض86
سجود محمد توفيق الصقر20112040172التمريض87
رائد عبدهللا محمد العمري20112040173التمريض88
ھيثم ذياب علي الشامي20112040184التمريض89
وفاء عبدالباسط سعيد الخطيب20112040192التمريض90
انس رسمي جميل الحمود20112040209التمريض91
صالح بسام محمد الزغول20112040213التمريض92
االء مختار شحاده عمر    20120040004التمريض93
ھنادي محمد عبدالرحمن أبوصليح   20120040007التمريض94
تماضر ناصر عيد الحاللشه     20120040008التمريض95
االء عماد محمود عبدالخالق    20120040013التمريض96
رزان غسان علي الزعبي     20120040019التمريض97
ريم عبدالمجيد علي مھيدات    20120040020التمريض98
ھيا فتحي محمود عبد هللا20120040022التمريض99

فاطمه يوسف علي الصمادى     20120040025التمريض100
سندس رزق محمد العقيلي     20120040028التمريض101
وفاء يوسف نمر البالونه    20120040029التمريض102
عمرو عزمي عبد هللا ابو سالم20120040031التمريض103



ھنادي سفيان خلف الربيع     20120040032التمريض104
دينا عبد الكريم سعيد المصرى    20120040035التمريض105
بكر ابراھيم محمد الزبون     20120040036التمريض106
دينا منير منصور الجراح    20120040041التمريض107
االء مشرف عارف زقيلي     20120040042التمريض108
والء ناصر مصباح الخالدي     20120040047التمريض109
ديانا وليد فتحي سلھب     20120040048التمريض110
اسماء عمر محمد القضاه    20120040051التمريض111
"ضيف هللا" محمد المحاسنه  20120040053التمريض112 ابراھيم
عز الدين محمد وليد عبدالرحمن الزبده 20120040054التمريض113
نھى احمد علي الخطيب     20120040056التمريض114
اريج عبد الوھاب محمود النجيدين   20120040063التمريض115
ورده محمد محمود جبالي     20120040065التمريض116
فاخر عبدهللا عيسى الحوراني    20120040066التمريض117
ايات محمود محمد الدخيل20120040067التمريض118
اماني رياض احمد المقدادي    20120040068التمريض119
محمد عبدهللا محمد الدھون    20120040071التمريض120
مالك عبدالنعيم ناصر ملكاوي    20120040072التمريض121
وعد ثائر صالح الصمادي     20120040074التمريض122
تسنيم حسين الفي الفاعوس     20120040076التمريض123
فاطمه علي سليمان ايوب    20120040077التمريض124
ايات عفيف محمد الشرمان     20120040078التمريض125
ايناس ابراھيم خالد العسولي    20120040079التمريض126
رؤى فيصل محمد كرايمه     20120040083التمريض127
سلسبيل محمد علي يعاقبه    20120040084التمريض128
يقين محمد احمد المطلق    20120040086التمريض129
دعاء كمال طعمه الصمادي     20120040091التمريض130
ھديل ماھر عبد الحافظ التميمي   20120040093التمريض131
ھيا جمال شحده مصطفى      20120040094التمريض132
فداء خالد محمود الھزيم    20120040097التمريض133
ايناس محمود محمد عنانزه     20120040099التمريض134
خلود عبدهللا عادل الفقيه    20120040100التمريض135
حنين محمد حسن شعبان     20120040106التمريض136
اسالم فريد محمد بني سعيد    20120040107التمريض137
منار سمير عيد شحاده      20120040116التمريض138
حنان حسن فليح مروج     20120040122التمريض139
احمد محمد سعيد محمود البسندى   20120040126التمريض140
مرام خالد ناصر أبوشقير    20120040127التمريض141
منار عمر عارف الجدايه    20120040128التمريض142
نور شريف ياسر طعيمه     20120040129التمريض143
سيرين سفيان حسن ابو زيد20120040130التمريض144
صفاء ھاني سعد البشتاوى     20120040132التمريض145
محمد قاسم محمد سناسلة    20120040133التمريض146
بتول وليد احمد شطناوي    20120040135التمريض147
اسراء حسن محمد علقم     20120040138التمريض148
مرام محمد محمود ثويران     20120040140التمريض149



دانيال جوزيف ذيب حداد    20120040141التمريض150
زھيه محمود احمد بني سعيد    20120040142التمريض151
ردينه محمد احمد العمرى     20120040143التمريض152
سالم خضر عبدالقادر المشعور    20120040160التمريض153
حنان يوسف  حيدر20120040170التمريض154
غصون منير حسين االحمد20120040172التمريض155
ايمان ناصر الدين صالح البواطي20120040173التمريض156
بنان جمال مصطفى المفلح20120040175التمريض157
ايه سمير احمد حمود20120040180التمريض158
يحيى حسين عبدالرحمن بني محمد20120040181التمريض159
االء محمد احمد الخلوف    20120040187التمريض160
مروه راضي عبدهللا المرھي20120040193التمريض161
سينين رامي عثامنة 20120040201التمريض162
اسالم مصطفى محمود بني سلمان    20120040202التمريض163
شذى امجد علي الغزال20120040206التمريض164
تھاني تيسير احمد الجسار20120040211التمريض165
رندا محمد علي النعيمي20120040214التمريض166
بتول جمال محمد القيام20120040218التمريض167
شروق فراس حسين خطاطبه20120040221التمريض168
آيه فيصل محمود الطويل20122040001التمريض169
احمد عماد مجادلة 20122040009التمريض170
شفاء يوسف عبد الفتاح الحوامده20122040011التمريض171
ايه خالد عبد الرزاق المصطفى20122040014التمريض172
عروة محمود ابو ھالل 20122040033التمريض173
رؤى  نصري بديع عيسى20122040035التمريض174
سنيال عمر قعدان 20122040039التمريض175
يشاد محمود  كبھا20122040053التمريض176
مھدي  عدلي   مصاروة20122040054التمريض177
محمد بدر احمد جراح20122040057التمريض178
فاطمه عمر محمد الزغول20122040070التمريض179
عبد الرحمن محمد نزال العنزي20122040075التمريض180

االسمالرقمالكليةت
عاشر عيسى ماني ماني20122040101التمريض1
عمر  فاروق  عثمان عثمان20122040103التمريض2
انس محمد علي حسين صوالحة20130040011التمريض3
يسرى يوسف محمد الھدبه20130040164التمريض4
اميره عوض ابراھيم عفيفي20130040166التمريض5
ساجده علي حسين ابوالعسل20130040167التمريض6
نزيره قاسم محمد السلفيتي20130040179التمريض7
جان امير حبيب 20130040222التمريض8
حنين صالح ابراھيم العجلوني20132040056التمريض9

امين عبد هللا حجي السلطان20062050298طب األسنان10
عبد هللا سالم خلف العنزي20072050091طب األسنان11

الثالثاء ٢٤-١١-٢٠١٥  
الوقت ٨:٣٠-١٠

N2(المباني الطبية)



ندى عباس علي المبارك20072050197طب األسنان12
غازي محمد عواد الحويطي20072050280طب األسنان13
انس علي محمد الصالح20072050289طب األسنان14
حسام عاطف عبدهللا العمري20072050290طب األسنان15
فاطمه محمد موسى العمري20082050167طب األسنان16
امنه صالح الدين محمد احمد الربعه20082050302طب األسنان17
محمد ھارون سانوه 20082050304طب األسنان18
فيصل فھد خالد الناشي20082050319طب األسنان19
دعاء محمد خير محمد روابده20082050320طب األسنان20
سھاد محي الدين نصر داود20092050047طب األسنان21
وائل عدنان محمد االيوبي20092050090طب األسنان22
شقره ابراھيم احمد علي المحمود20092050158طب األسنان23
محمد دنيال خليلي  بن مد يونس 20092050198طب األسنان24
فاطمة سعود مرزوق سعود البدھه الرشيدي20092050260طب األسنان25
عدي عامر احمد حوافظه20092050263طب األسنان26
حنين يوسف محمد الصمادي20092050264طب األسنان27
محمد مخلد عايد الخميس20092050268طب األسنان28
نبيھه بنت زعيم 20092050269طب األسنان29
محمد عباس ھبر ساكت محمد الشمري20092050271طب األسنان30
جھاد علي عبد القادر العماري20100050042طب األسنان31
أمنه حسن شيخ حسن عبده20100050058طب األسنان32
احمد محمد عبد الحفيظ حسان20100050059طب األسنان33
االء امجد احمد عرايضه20100050061طب األسنان34
احمد ابراھيم  احمد عبدهللا عبد الوھاب الصالح20102050001طب األسنان35
الجوھره غسان الرحمون 20102050005طب األسنان36
مصطفى عادل حرحوش المفرجي20102050025طب األسنان37
امل محمود موسى عبدالقادر النجار20102050029طب األسنان38
ھال سعيد يوسف الويسي20102050051طب األسنان39
بيان مازن احمد الرشيد20102050052طب األسنان40
اماني غسان الرحمون 20102050091طب األسنان41
نھى محمد ضياء غزال20102050092طب األسنان42
احمد يوسف نظير المحتسب20102050104طب األسنان43
اسماء علي خليف غانم غانم العنزي20102050126طب األسنان44
براءة أحمد عبد الكريم السالمات20102050127طب األسنان45
محمد جمال خضر عويسات20102050135طب األسنان46
اريشاه نور فاطين بنت ابراھيم   20102050163طب األسنان47
نور اسمالينا بنت اسحاق   20102050195طب األسنان48
ھال مصدق صالح  الخطيب20102050263طب األسنان49
منار ميخائيل ابو شقارة 20102050306طب األسنان50
وليد خالد عطا حنون20102050307طب األسنان51
ساره مصطفى ابراھيم الشاعر20102050313طب األسنان52
مرام  عثمان جمھور 20102050315طب األسنان53
روال عبد الھادي راغب خصيب20102050317طب األسنان54
ريم جمال محمد ابو عجينه20102050319طب األسنان55
اميمه موسى علي ابوالعناز20102050320طب األسنان56
اريج قاسم عطيه كليب20110050001طب األسنان57



محمود محمد بشير النوافله20110050002طب األسنان58
اسيل عوني عبدهللا ابوسريه20110050003طب األسنان59
لينا يوسف محمد الحوراني20110050004طب األسنان60

االسمالرقمالكليةت
ريما سليمان سلمان الحجاج20110050005طب األسنان1
اسيل حسام حسين نقرش20110050006طب األسنان2
ھديل احمد سليمان الكعابنه20110050007طب األسنان3
مريم موسى مصباح مصطفى20110050008طب األسنان4
كرمل يوسف محمد عبدالكريم20110050009طب األسنان5
نزار محمد خالد العجلوني20110050011طب األسنان6
سلسبيل محمود شحاده الزارع20110050012طب األسنان7
ھاله حسن موسى عبدالقادر20110050014طب األسنان8
بيان صالح عبدالصمد الخمايسه20110050016طب األسنان9
محمد جمال رشيد عبدالحليم20110050017طب األسنان10
حنان عبدالحافظ صالح ذياب20110050018طب األسنان11
رواء حسام ابراھيم ارشيد20110050019طب األسنان12
ميس محمد نجيب عبدهللا الصرايره20110050022طب األسنان13
رابعه تركي عبدهللا الشرع20110050023طب األسنان14
دعاء عدنان سليمان الشطناوي20110050024طب األسنان15
لينا حسن محمد السرخي20110050025طب األسنان16
سامر احمد عبدالسالم القعاقعه20110050026طب األسنان17
حسان ابراھيم حسن شلبايه20110050027طب األسنان18
داليا عاكف حمدى زيتون20110050031طب األسنان19
مي فالح فرحان العوايدة20110050033طب األسنان20
كارمن بسام صالح القضماني الداغستاني20110050034طب األسنان21
وعد عبدربه جمعه الجمال20110050035طب األسنان22
مروه فرعون فالح خليل20110050036طب األسنان23
صخر حسين محمد الشريده20110050037طب األسنان24
اسيل عبداللطيف محمد ابومزروع20110050038طب األسنان25
روضه زياد محمد الزرعيني20110050039طب األسنان26
رفاد نايف ياسين الدويري20110050040طب األسنان27
عدي محمد احمد الرفوع20110050041طب األسنان28
ھال ھاني احمد ابو قديس20110050042طب األسنان29
تھاني محمد سرور المومني20110050043طب األسنان30
بدر غالب عبدهللا اكباريه20110050044طب األسنان31
ساره ماھر حلمي الساليمه20110050045طب األسنان32
اسالم حسن خضير النجادات20110050046طب األسنان33
دانيه محمد عيد ارشيد ا بوسالم20110050051طب األسنان34
بشار يحيى عبدهللا القضاه20110050052طب األسنان35
مرح عواد محمود الجريري20110050053طب األسنان36
مي احمد راضي ا بومطاوع20110050054طب األسنان37
ليث محمد خير احمد ابوقديس20110050058طب األسنان38
مجد محمد شريف نايف خشاشنه20110050059طب األسنان39
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براء عبدهللا احمد الشرمان20110050060طب األسنان40
لجين محمود عيسى بني عيسى20110050062طب األسنان41
يارا مازن احمد البازيان20110050063طب األسنان42
عائشه فوزي ابراھيم عليان20110050064طب األسنان43
لين صبحي ابراھيم شرقاوي20110050065طب األسنان44
محمد خليل ابراھيم الصغير20110050066طب األسنان45
مصطفى طالب شغاتي شغاتي20110050067طب األسنان46
رغد نايف محمد روابده20110050068طب األسنان47
بيان يحيى ربحي طھبوب20110050070طب األسنان48
غرام عدنان سعد الزعبي20110050072طب األسنان49
دانيا وائل احمد الصمادي20110050073طب األسنان50
ساره ماجد ابراھيم النمري20110050074طب األسنان51
سالم ناصر منصور ضباب20110050076طب األسنان52
صابر قائد حزام الشرجبي20110050077طب األسنان53
مروان عبد الجليل ابكر القديمي20110050078طب األسنان54
محمد احمد علي القضاة20110050081طب األسنان55
يسر نبيل ابراھيم ناصيف20110050082طب األسنان56
افاق مضر ربيع الحسن20110050084طب األسنان57
حذيفه يوسف علي الذياب20110050086طب األسنان58
آالء رزق عقلة الشرمان20110050087طب األسنان59
ھبه زھير محمد العزام20110050088طب األسنان60
والء عليان حمود الحماد20110050089طب األسنان61
سند علي سامي الحالق20110050090طب األسنان62
حال عبدهللا علي الجالبنه20110050091طب األسنان63
دانه احمد عمر الشبول20110050092طب األسنان64
دانة حسين محمد الذيابات20110050093طب األسنان65
احمد محمد امين الخزاعله20110050094طب األسنان66
عبير امجد ضيف هللا خصاونه20110050095طب األسنان67
سناء خليل احمد الھزايمه20110050096طب األسنان68
بكر عثمان رمضان ابوراشد20110050097طب األسنان69
ايھاب نبيل صالح الوقفي20110050098طب األسنان70
فاطمة نائل محمد الخطيب20110050100طب األسنان71
عبد الرحمن فھمي عبد الناصر ناصر20110050101طب األسنان72
ايوب محمود محمد البشيش20110050106طب األسنان73
بالل حسن عبد هللا العقرباوي20110050107طب األسنان74
مجد حسن محمد حوامده20110050123طب األسنان75
رامي احمد عبد الكريم الدغيم20110050124طب األسنان76
ساره نصر بديع بطاينه20110050130طب األسنان77
ميس محمد محمود الزبون20110050131طب األسنان78
عبدهللا محمد ناصر البدارين20110050132طب األسنان79
سناء احمد رشيدي 20110050133طب األسنان80
صالح محمد عوده الشرفات20110050134طب األسنان81
بشير محمد عبدالرحمن طوالبه20110050135طب األسنان82
ريم عبدهللا اسماعيل اسماعيل20112050012طب األسنان83
شيرين عماد يوسف عودة خضر20112050013طب األسنان84
أماني زكريا علي الفريح20112050014طب األسنان85



محمد جمال احمد صالح20112050015طب األسنان86
االء عدنان عبدالرحمن قباجه20112050016طب األسنان87
مناير فالح ثالب عبد الھادي سعد الخرازه20112050018طب األسنان88
معتز أمجد عبدالعزيز شبانة20112050020طب األسنان89
االء موفق عبدالحفيظ ابوزيد20112050021طب األسنان90
مجدي حاتم لطفي ابو طريف20112050022طب األسنان91
حنين حسين عبد الغفور الحراحشه20112050024طب األسنان92
اسماء مھدي رمضان صالح20112050027طب األسنان93
صفوان جمال نايف المساعده20112050028طب األسنان94
ايمان عز الدين  20112050030طب األسنان95
مھند حسن الحاج علي 20112050032طب األسنان96
اكرم خلدون الطواشي 20112050034طب األسنان97
فاطمة عبدالجليل يعقوب يوسف علي20112050040طب األسنان98
ھيا مالك محمد حسان20112050041طب األسنان99

خليل محمد فيضي السقا 20112050045طب األسنان100
ضحى عبد الرؤوف عبد الحليم عبدالجبار قاروني20112050056طب األسنان101
احمد نور الدين خضر درباس20112050060طب األسنان102
عبد الھادي ابراھيم محمد دعدوع20112050063طب األسنان103
وسام فايز عليان الدالبيح20112050068طب األسنان104
ايه عبدالقادر فندي العبدهللا20112050069طب األسنان105
أبي معن الخن 20112050070طب األسنان106
سعود عدنان خليل 20112050073طب األسنان107
روال الشواف  20112050078طب األسنان108
ھدايه محمد سعيد علقم20112050082طب األسنان109
براءه نبيل محمد الغريب20112050083طب األسنان110
حوراء فؤاد علي غلوم مال علي20112050084طب األسنان111
شيماء عامر خالد الشيخ علي20112050086طب األسنان112
مجدولين ياسين يوسف بحور20112050095طب األسنان113
رند عمر يوسف ردايده20112050096طب األسنان114
خزاما سرحان حسن الوديان20112050097طب األسنان115
ھبه محمد رضوان التميمي20112050098طب األسنان116
طارق محمد سالم بني ملحم20112050100طب األسنان117
فاطمه جميل عبدالجبار منصور العصفور20112050108طب األسنان118
مريم محمد علي رضي يوسف الشيخ ال عباس20112050132طب األسنان119
سجى عاكف قاسم المصري20112050135طب األسنان120
سيفان ابراھيم الفرد دركجيان20112050137طب األسنان121
محمود شعبان عبدالرحيم شكور20112050139طب األسنان122
نور فرحانا بنت روسلي  20112050140طب األسنان123
نور  حسنينا  بنت فريشھدين  20112050141طب األسنان124
نور  النصوحا  بنت محمد زواوي  20112050142طب األسنان125
عبدهللا  وافي بن بذامي  20112050143طب األسنان126
فاطن  حازقة  ھدى بنت حامدين  20112050144طب األسنان127
اكمل حكيم بن خير الزمن 20112050146طب األسنان128
اقبال  عديلي بن نور عزمي  20112050147طب األسنان129
عزيان نوارة بنت محمد عزاني 20112050148طب األسنان130
فاطن  فتحية فھمي بنت محمد  نور عزمي  20112050149طب األسنان131



انيسا  نضيرا بنت انوار  20112050150طب األسنان132
عاليا اميرة بنت محمد ذوھالي  20112050151طب األسنان133
نور  انشراح بنت توان بذلي  20112050153طب األسنان134
سكينة برية بنت عبد القادر رسلن  20112050154طب األسنان135
وان حسنى بنت وان عبدالغفار  20112050155طب األسنان136
نور شھيرة بنت شھداء  20112050156طب األسنان137
نور الحزيقة بنت عزيز  20112050157طب األسنان138
محمد نھار بن ربين  20112050158طب األسنان139
خير النساء بنت محمد رسلي  20112050160طب األسنان140
سيتي نور عواني بنت مصطفى  20112050161طب األسنان141
نور فخيرة بنت غاني  20112050162طب األسنان142
تنكو عين العاشقين بنت تنكو عزيز  20112050163طب األسنان143
سيتي ظفيرة بنت محمد  20112050164طب األسنان144
يوحانا  نظمي بنت محمد يزام  20112050165طب األسنان145
نضرة المنيرا بنت محمد فوزي  20112050169طب األسنان146
نور فرحانا بنت محمد رقبي  20112050171طب األسنان147
نور عطيرة بنت طاھر  20112050172طب األسنان148
محمد توفيق بن محمد جنور  20112050173طب األسنان149
محمد لقمان  بن محمد ذو الكفلي  20112050175طب األسنان150
نور االميرا  عتيقي  بنت عبدالحليم  20112050177طب األسنان151
نور نظمنا بنت عبدالحميد 20112050178طب األسنان152
ميسره بنت علي   20112050179طب األسنان153
فاطن عاشقين بنت عبدالمطلب  20112050180طب األسنان154
فاطمه حسن علي محمد علي حسن20112050182طب األسنان155
نايال  بن ضياف  20112050187طب األسنان156
ھيا ھشام جمعه عوض هللا20112050198طب األسنان157
لمياء محمود موسى دويات20112050202طب األسنان158
رشا موسى خليل حنا20112050203طب األسنان159
كريستيان الياس ايوب 20112050209طب األسنان160
لونا كارم صباغ 20112050210طب األسنان161
عرين علي عكاشه  20112050212طب األسنان162
حنان علي دحلة 20112050215طب األسنان163
فھد سامي يعقوب القوز20112050217طب األسنان164
عمرو سعد سنكري 20112050218طب األسنان165
عبدالرحمن سامي محمد بدارنه20112050220طب األسنان166
سارة جاسم عبد الرحمن قاسم الشيراوي20112050221طب األسنان167
رشا منذر نايف ابوعبيد20112050223طب األسنان168
سرى جمال يوسف المصاروه20112050224طب األسنان169
آالء ابراھيم حسين عرابي20112050233طب األسنان170
زيد سامح شريف سيالوي20112050237طب األسنان171
حنين يحيى عبد الرحمن الجراح20112050241طب األسنان172
محمد عبد القادر فھمي بصيلة20112050242طب األسنان173
 حال نضال عوني السعافين20112050246طب األسنان174
عبدالجليل محمد عبدالجليل دياب20112050247طب األسنان175
تاال صالح محمد المراونه20112050248طب األسنان176
اسراء ماجد بدر العسود20112050250طب األسنان177



بنان عبدهللا حسين طعامنه20112050257طب األسنان178
حمزه محمد نوري العكيلي20112050260طب األسنان179
ريم بركات يونس زلوم20112050262طب األسنان180

االسمالرقمالكليةت
محمد مجدي محمود بشيتي20112050266طب األسنان1
عبد هللا فيصل مذيب الرشدان20112050268طب األسنان2
ايمان عبد القادر ابراھيم خريس20112050270طب األسنان3
والء ناجح علي سماره20112050271طب األسنان4
غيث زكي محمد القضاه20112050272طب األسنان5
سباتيني جھاد جورج سمور20112050274طب األسنان6
دعاء علي ھالل البقوم20112050275طب األسنان7
ھيثم احمد يوسف القيناوي20112050276طب األسنان8
بتول احمد ياسين الخب20112050277طب األسنان9

عال طارق محمد المومني20112050278طب األسنان10
براءة موفق محمد الرفاعي20112050279طب األسنان11
ليديا احمد حسن الطراونه20112050280طب األسنان12
ھيا جعفر خضر العموري20112050281طب األسنان13
ياسمين سفيان زيدان العمورى20112050282طب األسنان14
ايمان موسى محمد خشاشنه20112050283طب األسنان15
نرمين ناصر محمد عثمان20112050284طب األسنان16
بنا غالب عطا هللا المواجده20112050287طب األسنان17
نور االزيان بنت محمد سدري  20112050291طب األسنان18
عيني شفيقة  بنت حسين  20112050292طب األسنان19
وان نور عاليا املينا بنت وان رسلن  20112050293طب األسنان20
نور افيقة بنت ھشام  20112050294طب األسنان21
سيتي امنة بنت درامن  20112050295طب األسنان22
نور عزيزة بنت محمد عباس  20112050296طب األسنان23
ربيعة العداويه بنت  محمد شكور  20112050297طب األسنان24
نور ريحانا  بنت محسين  20112050298طب األسنان25
شفيقه عينا بنت شوھردي  20112050299طب األسنان26
محمد حفيفي بن  حسن  20112050300طب األسنان27
محمد اشرف الدين بن  اسماعيل  20112050301طب األسنان28
روان ھزاع سمير العموش20112050302طب األسنان29
سكينه ياسر عبدهللا العفيشات20112050305طب األسنان30
ايه انور منصور المصطفى20112050306طب األسنان31
نجاح اسماعيل نعيم السكسك20112050307طب األسنان32
زھراء قاسم ديري 20112050309طب األسنان33
فاطمه ھاشم احمد المومني20112050312طب األسنان34
مجد يوسف فھد السرحان20112050314طب األسنان35
نور محمد ابراھيم دھشان20112050316طب األسنان36
بلقيس رامي فايز الدلقموني20112050317طب األسنان37
وائل عوني سعد ايوب20112050318طب األسنان38
ساره حمزه حسين 20112050319طب األسنان39

الثالثاء ٢٤-١١-٢٠١٥  
الوقت ١٠:٠٠ - ١١:٣٠

N2(المباني الطبية)



ابراھيم محمود عزيز عزيز20112050320طب األسنان40
علي طالب محمد طالب عبد المطلب20112050322طب األسنان41
نور عدى ذيب حداد20112050326طب األسنان42
ضحى خالد عبد الرحمن عبدهللا الرويح20112050327طب األسنان43
محمد ابراھيم محمد البشير20112050328طب األسنان44
رامي عاطف ناصر 20112050332طب األسنان45
النا ماجد عبدالرحيم سالمه20112050333طب األسنان46
روان رشيد قدورة 20112050339طب األسنان47
ھيا جميل احمد السبوبه20112050340طب األسنان48
ساره رزق صالح بني ھاني20112050341طب األسنان49
انس جمال محمود الشناق20112050345طب األسنان50
احمد يوسف شرف 20112050346طب األسنان51
تامر خليل محمد القصير20112050347طب األسنان52
كلثوم سداح  20112050350طب األسنان53
عبد العزيز عبد هللا مرزوق بدر عوض العتيبي20112050351طب األسنان54
مروه محمد سعيد الھواوره20112050353طب األسنان55
نور يعقوب مريود عويس20112050354طب األسنان56
والء راضي سالم الخرشه20112050356طب األسنان57
محمد طارق نھاد حلمي الخضراء20112050358طب األسنان58
حال قاسم محمد البطاينه20112050360طب األسنان59
شادن عوده خليل ابو درويش20112050364طب األسنان60

االسمالرقمالكليةت
حنين احمد عقله الجوارنه20112050365طب األسنان1
يوسف محمد علي السليمان20118050001طب األسنان2
نور منذر الطيبي 20120050078طب األسنان3
نور قسطنا ھانوم بنت عبدالرزيف  20122050273طب األسنان4
أليشا بنت عريف دنيال ماتيو  20122050274طب األسنان5
شزرين أزيرا بنت نور عزمان  20122050275طب األسنان6
وان نور عاطرة بنت وان إسماعيل  20122050276طب األسنان7
نور حميزة بنت شھرين  20122050277طب األسنان8
عالية شايرة بنت نور أزھار  20122050278طب األسنان9

أم شيماء بنت ايوب  20122050279طب األسنان10
سيتي زليھا بنت محمد ناصر  20122050280طب األسنان11
فاطن عزاتي أمالينا بنت عبدالعزيز  20122050281طب األسنان12
سيتي زليھا بنت مد جنيد  20122050282طب األسنان13
نور ھداية الفردوس بنت محمد سعد  20122050283طب األسنان14
عزا بنت مد شاه  20122050284طب األسنان15
نور ليلى با بنت نوردين 20122050285طب األسنان16
محمد رقيب بن بصيران  20122050286طب األسنان17
أيمان بن عبدالرزاق  20122050287طب األسنان18
محمد أشرف بن يحيى  20122050288طب األسنان19
أمر أفبيات بن أميرالدين  20122050289طب األسنان20
نورالعينا مرضية  20122050290طب األسنان21

الثالثاء ٢٤-١١-٢٠١٥  
الوقت ١٢:٠٠ - ١:٣٠

NB66(مبنى القاعات الصفية)



سالي منقذ حسين مرعي20100066030الطب البيطري22
ميس محمد حمزه الشھاب20100066053الطب البيطري23
فيصل حسين محمد عموش20100066054الطب البيطري24
معاذ احمد حامد الحجيله20100066072الطب البيطري25
حربي حسن حربي حسين20100066074الطب البيطري26
ھديل عبد هللا محمد الحسنات20102066014الطب البيطري27
عدي فارس سليمان المصرى20102066015الطب البيطري28
حنين عصام ياسين طشطوش20110066005الطب البيطري29
محمود حسين عبد الرحمن الخطيب20110066008الطب البيطري30
غدير حمدان فخرى الزغول20110066010الطب البيطري31
اوس بركات فواز البطاينه20110066011الطب البيطري32
االء مروان نايف العالونه20110066017الطب البيطري33
جوانه عصام غضيان الحجازين20110066018الطب البيطري34
رنا ابراھيم قاسم الشمالي20110066024الطب البيطري35
محمد جھاد احمد حسين20110066028الطب البيطري36
ياسر احمد قاسم عبابنه20110066030الطب البيطري37
بتول نبيل ذيب الخطيب20110066031الطب البيطري38
راكان عمر احمد بشير  تمبوالت20110066035الطب البيطري39
داليا يحيى توفيق دبوسه20110066038الطب البيطري40
بشر سامح سليم عبد ربه20110066040الطب البيطري41
امجد ھاني محمود حسين20110066042الطب البيطري42
دعاء صابر ضيف هللا الدقامسه20110066045الطب البيطري43
رامي علي مصطفى ابو الھيجاء20110066047الطب البيطري44
محمد عدنان علي عطيه20110066049الطب البيطري45
حسان حسين سليمان العزام20110066050الطب البيطري46
يزن عبد هللا فارس بني عيسى20110066051الطب البيطري47
رؤى شكري فارس حسين20110066052الطب البيطري48
"محمد جمعه" عيسى العكور20110066057الطب البيطري49 احمد
صھيب عبد الحفيظ محمد ابوناصر20110066058الطب البيطري50
محمد ابراھيم مطلق الشرمان20110066061الطب البيطري51
رجاء زكريا يونس درادكه20110066066الطب البيطري52
وسام ھاني ميخائيل حجازين20110066068الطب البيطري53
محمد ابراھيم حسن ابو  كبريت20110066070الطب البيطري54
ھبه مصطفى ماجد القواسمه20110066075الطب البيطري55
محمود كمال محمود عبد هللا20110066077الطب البيطري56
ھبه ھاني محمد المشاقبه20110066089الطب البيطري57
فاطمه ابراھيم سعد محمد يعاقيب20110066094الطب البيطري58
عالء ماجد عفانة  20110066095الطب البيطري59
ايھاب جريس الياس كفوف20110066097الطب البيطري60
بشار فارس عبد هللا ابو غزال20110066100الطب البيطري61
سعيد نضال بلعوم  20110066101الطب البيطري62
والء محمد سليم الصمادى20110066103الطب البيطري63
ياسمين حمدي مصطفى العتوم20110066108الطب البيطري64
محمد محمود حسن زامل20110066109الطب البيطري65
ساجده مشھور محمد ماھل20110066110الطب البيطري66
ھديل يحيى عبد القادر أبومھنا20110066111الطب البيطري67



دياب وليد فاھوم  20112066002الطب البيطري68
حمزه نصار محمد زامل20112066007الطب البيطري69
محمود عبد الكريم داود الفي20112066010الطب البيطري70
وديعه حسن جعفر علي حسين المعباد20112066015الطب البيطري71
رنده احمد علي بزي20112066019الطب البيطري72
عائشه علي سالم الغسانية20112066024الطب البيطري73
احمد ابراھيم دسوقي 20112066029الطب البيطري74
علي محمد محاميد 20112066030الطب البيطري75
الياس غسان  سلمان20112066038الطب البيطري76
شيرين توما  توما20112066040الطب البيطري77
اشرف سفيان عبد الفتاح ابو صالح20120066037الطب البيطري78
عال علي سلطان عبابنه20120066040الطب البيطري79
شريف مصباح مصري 20120066072الطب البيطري80
زيد انور بطرس جميعان20052010392الطب81
نورخليلة  بنت خالد  20072010106الطب82
محمد دانيال محمد عمر20082010207الطب83
حسام مناف عمر الكاف20082010274الطب84
نور بالل يحيى عتوم20102012120العلوم الطبية التطبيقية85
رنا محمد صالح ربيع20112012035العلوم الطبية التطبيقية86
حنين ماھر عطا أبوعليان20120012029العلوم الطبية التطبيقية87
لميس احمد محمد عبدالعال20120012030العلوم الطبية التطبيقية88
سوار بسام طنوس 20120012032العلوم الطبية التطبيقية89
عماد ھاني سارى أبورواق20120012044العلوم الطبية التطبيقية90
محمد فيصل علي المومني20120012045العلوم الطبية التطبيقية91
احالم ھاني سليمان جرادات20120012046العلوم الطبية التطبيقية92
رزان محمد امين فرحان عبيدات20120012053العلوم الطبية التطبيقية93
انصاف علي محمد الزغول20120012054العلوم الطبية التطبيقية94
يحيى زكريا عبدهللا العلي20120012057العلوم الطبية التطبيقية95
نوراي قاسم محمد الشناق20120012069العلوم الطبية التطبيقية96
دالل خالد احمد النعيم     20120012070العلوم الطبية التطبيقية97
منال محمد حسين  الزعبي20120012072العلوم الطبية التطبيقية98
رحمه محمد خلف عودات20122012018العلوم الطبية التطبيقية99

ربى عبدالفتاح محمد ابراھيم20122012020العلوم الطبية التطبيقية100
احمد ابراھيم عبد الطوالبه20122012026العلوم الطبية التطبيقية101
مجد ابراھيم علي دحادحه20122012030العلوم الطبية التطبيقية102
ياسمين احمد ابراھيم العزام20122012032العلوم الطبية التطبيقية103
نسرين يوسف عبدالفتاح داود20122012038العلوم الطبية التطبيقية104
االء عطا عبدالكريم ابوحليمه20122012047العلوم الطبية التطبيقية105
تقى حسن سليمان اليوسف20122012054العلوم الطبية التطبيقية106
ايات محمد محسن عزام20122012056العلوم الطبية التطبيقية107
رزان منتصر عبداللطيف محمود20122012065العلوم الطبية التطبيقية108
نسيبه ايمن محمد النمر20122012086العلوم الطبية التطبيقية109
معاذ عدنان حسن عتوم20122012122العلوم الطبية التطبيقية110
مريم  محمد عبدي عبدي20122012137العلوم الطبية التطبيقية111
تقوى محمد سعيد الشياب    20122012138العلوم الطبية التطبيقية112
رناد مشھور محمد مساعده20130012078العلوم الطبية التطبيقية113



سالي منير محمد عوده20080013028العلوم الطبية التطبيقية114
محمد فھد محمد الطريفي20092013031العلوم الطبية التطبيقية115
ليلى منصور صالح سالط20102013022العلوم الطبية التطبيقية116
عبد هللا عكاش درك العنزي20102013037العلوم الطبية التطبيقية117
محمد محمود سرور معابره20120013022العلوم الطبية التطبيقية118
زينب عوض محمد الزغول     20120013024العلوم الطبية التطبيقية119
معتصم مثقال حسن عرايشي     20120013026العلوم الطبية التطبيقية120
علي باسم علي المومني20120013033العلوم الطبية التطبيقية121
اسيل عمر حسين العفيف20120013037العلوم الطبية التطبيقية122
دانا صالح سالم عبيدات20120013042العلوم الطبية التطبيقية123
حازم خالد محمد حسن20122013020العلوم الطبية التطبيقية124
علي عبدهللا ناجي مصلح20122013033العلوم الطبية التطبيقية125
سامر حمدان محمد درويش20130013040العلوم الطبية التطبيقية126
قصي ھاني محمد الرواشده20132013013العلوم الطبية التطبيقية127
ھبه هللا احمد حسين احمد الحاج20100014065العلوم الطبية التطبيقية128
حنين ارشيد محمد مستريحي20102014007العلوم الطبية التطبيقية129
ضحى جھاد عبد الفتاح الجنازره20102014045العلوم الطبية التطبيقية130
ايلي ابراھيم عراف 20112014067العلوم الطبية التطبيقية131
خليل عماد خليل عسفا20112014080العلوم الطبية التطبيقية132
عمر فارس احمد الشيخ حسن     20120014003العلوم الطبية التطبيقية133
ھدايه حسين محمد الغرايبه    20120014013العلوم الطبية التطبيقية134
دانا رائد صالح  صالح20120014020العلوم الطبية التطبيقية135
ثائر محمد حسني طيفور    20120014065العلوم الطبية التطبيقية136
حمزه  عادل  محمد شلبي20122014002العلوم الطبية التطبيقية137
خليل عماد خليل العليمي20122014019العلوم الطبية التطبيقية138
رناد خالد مصطفى الصالح20122014027العلوم الطبية التطبيقية139
عبدهللا رشيد علي الفارس20122014046العلوم الطبية التطبيقية140
دانيا سامح غصاب أبودلو20122014054العلوم الطبية التطبيقية141
عالء ميالد مواسي 20122014082العلوم الطبية التطبيقية142
حنين سليم داود المرافي    20120015003العلوم الطبية التطبيقية143
قاسم محمد احمد السميرات     20120051009العلوم الطبية التطبيقية144
رونق احمد محمد بني عطا     20120051013العلوم الطبية التطبيقية145
ھبه حسين عبدهللا القضاه20120051029العلوم الطبية التطبيقية146
قصي عطيه خالد حميدات20120051035العلوم الطبية التطبيقية147
محمود خالد محمود الزعبي20120051044العلوم الطبية التطبيقية148
لميس بسام محمد محمد20122051001العلوم الطبية التطبيقية149
جمال رزق هللا جمال ابريك20122051004العلوم الطبية التطبيقية150
ماجد مروان رفيق االعرج20122051011العلوم الطبية التطبيقية151
صھيب ذيب عبد اللطيف الشريف20092052017العلوم الطبية التطبيقية152
اسيل محمد عكرمة عبدالرحمن جراد20102052020العلوم الطبية التطبيقية153
شيرين محمد عبدالحافظ المبارك20110052028العلوم الطبية التطبيقية154
امل احمد حسني الدالبيح    20120052016العلوم الطبية التطبيقية155
ھديل عواد بشير الشلول20112110028العلوم الطبية التطبيقية156
ميس محمود حسن أبومحسن     20120110019العلوم الطبية التطبيقية157
رويده احمد علي الصعوب     20120110029العلوم الطبية التطبيقية158
غدير نبيل  الدبس 20120110045العلوم الطبية التطبيقية159



منى عيسى احمد الرواشده20122110015العلوم الطبية التطبيقية160
ايه نبيل محمد المومني20122110040العلوم الطبية التطبيقية161
االء علي عبد هللا ال ابازيد20112111022العلوم الطبية التطبيقية162
عھود سليم محمود الروسان20122111015العلوم الطبية التطبيقية163
نور الدين ضياء محمود الظاھر20122111022العلوم الطبية التطبيقية164
انسام عاطف محمد القضاه20122111035العلوم الطبية التطبيقية165
محمد ثالث  20122111050العلوم الطبية التطبيقية166
مصطفى حسن ھاشم 20122111054العلوم الطبية التطبيقية167
محمد فتحي عبد بني ارشيد20062112015العلوم الطبية التطبيقية168
سلمى ھالل عيسى ال احبيل20082112044العلوم الطبية التطبيقية169
محمد حسن محمد الحوامده20110112042العلوم الطبية التطبيقية170
مرام نادر ملحم 20112112045العلوم الطبية التطبيقية171
وسيله محمد علي أبوعمر     20120112005العلوم الطبية التطبيقية172
سندس ابراھيم عمر ابوسرايا20120112025العلوم الطبية التطبيقية173
رقيه محمود خدام الحجيله     20120112038العلوم الطبية التطبيقية174
سجى محمود فھد بقيرات20120112045العلوم الطبية التطبيقية175
وسن  صالح محمود  خليل20122112003العلوم الطبية التطبيقية176
ايه عيد علي مستريحي20110114028العلوم الطبية التطبيقية177
سميه يوسف عبدالمھدي الطنطاوي   20120114006العلوم الطبية التطبيقية178
الشيماء بومدين علي ابوالفول20120114008العلوم الطبية التطبيقية179
فاطمه عصام علي العمرى     20120114026العلوم الطبية التطبيقية180

االسمالرقمالكليةت
جوي داود يعقوب صابات20122114005العلوم الطبية التطبيقية1
رغد عمر حمدان القضاه20122114007العلوم الطبية التطبيقية2
لينه عاطف عبدالكريم العمري20122114022العلوم الطبية التطبيقية3
حنين  عبد الحكيم محمد جابر20122114029العلوم الطبية التطبيقية4
مجد خليل محمد ابو سرحان20092030203الصيدلة5
زيد احمد زيد  عمران20092030253الصيدلة6
ابراھيم محمد عبد هللا آل شريف20102030001الصيدلة7
فارس باسل  االتاسي20102030049الصيدلة8
رھام امين نادر أبوظالم20110030034الصيدلة9

ايات محمد نجيب عليان بني دومي20110030167الصيدلة10
براءه قاسم محمد البري20110030171الصيدلة11
علي احمد محمد علي الفقيه20110030179الصيدلة12
دينا محمد ابراھيم خميس20110030189الصيدلة13
روان سميح عيسى الكرنز20112030025الصيدلة14
وعد حيدر عبدهللا لبابنه20112030097الصيدلة15
رندا جمال جميل بركات20112030141الصيدلة16
تمارا ابراھيم عبدهللا حموري20112030155الصيدلة17
نبال امجد علي المومني20112030175الصيدلة18
ابراھيم اسامة  ناصر 20112030208الصيدلة19
عمر خميس فياض خليل20112030222الصيدلة20
مصطفى  فائق محمد العاني20112030225الصيدلة21

الثالثاء ٢٤-١١-٢٠١٥  
الوقت  ١٢:٠٠ - ١:٣٠

N2(المباني الطبية)



بتول بشير عبيد هللا الحياصات20112030234الصيدلة22
عبد العزيز غزاي مشخص المطيري20112030248الصيدلة23
محمد سليمان  حسن 20112030250الصيدلة24
عمر وائل داود الخالدي20112030254الصيدلة25
ندا محمد سعيد محمود عبابنه20112030262الصيدلة26
رزان فوزى عايد بني ھاني     20120030018الصيدلة27
ھناء ھشام علي الجنيدي    20120030068الصيدلة28
مؤيد مازن الكالس 20122030258الصيدلة29
روان محمد حمدان حوامده20122030303الصيدلة30
لميس ماجد نمر  الشامي20122030326الصيدلة31
مريم حسن ابراھيم شحاده20122030392الصيدلة32
يوسف محمد عبد هللا المومني20090031001الصيدلة33
شوق فايز محمود الخزاعله20090031061الصيدلة34
عارف محمد علي طيفور20090031095الصيدلة35
صفاء محمد ابراھيم شيخ20092031070الصيدلة36
براءه فايز محمد الخوجه20100031025الصيدلة37
محمود عمر محمود حداد20100031053الصيدلة38
عبدالرحمن مفلح فرج المومني20102031028الصيدلة39
تسنيم محمد عمر مومني20102031038الصيدلة40
منار اكرم حسن العمرى20102031039الصيدلة41
والء مصطفى عبد العزيز منصور20102031050الصيدلة42
رزان محمد تيسير سليمان الشرمان20102031056الصيدلة43
براء راشد محمد المومني20102031064الصيدلة44
خليل قاسم محمود ظاھر20092040118التمريض45
دعاء نائل احمد المھيدات20102040182التمريض46
ھبه ابراھيم محمود ابولوز20102040210التمريض47
سندس ذياب حمد النعيمي20102040214التمريض48
انوار عبدالكريم محمد عساسفه20110040070التمريض49
اسماء غسان حسن محاسنه20110040108التمريض50
حنين رائد خالد مساعده20112040079التمريض51
اياد عبد الرحمن احمد الطحاينه20112040108التمريض52
االء خالد خليل الغرايبه20112040168التمريض53
عمر موفق ماجد الخطيب20112040174التمريض54
عالء ھشام محمد السعايده20112040176التمريض55
عمر احمد محمد شدوح20112040180التمريض56
سجى عبدالناصر سلمان ابومحفوظ20112040187التمريض57
امل ابراھيم محمد فريد  العزام20112040188التمريض58
ھدايه كامل نصر الشعراوى20112040207التمريض59
ديانا كامل حسين جبارين20112040212التمريض60

االسمالرقمالكليةت
بكر راتب عبدالكريم الخزاعلة    20120040002التمريض1
سعيد عبد فھاد غنانيم20120040010التمريض2
وجدان علي فايز الشراري     20120040026التمريض3

الثالثاء ٢٤-١١-٢٠١٥  
الوقت ١:٣٠ - ٣:٠٠

NB66(مبنى القاعات الصفية)



عرين باسم محمود بني ياسين    20120040027التمريض4
سھى زياد عبدالعزيز ابوحيه20120040043التمريض5
غيداء محمد ابراھيم النوافله    20120040046التمريض6
جابر سليم مصطفى ھياجنه     20120040049التمريض7
رنا محمد تيسير محمود عبابنه    20120040058التمريض8
حسام محمد عوده الشرمان     20120040085التمريض9

سجى احمد ضيف هللا الشياب    20120040095التمريض10
ساجدة عقله محمود افليح    20120040105التمريض11
اكثم بكر محمد المومني    20120040118التمريض12
ديمه عبدالعزيز ابراھيم ضميري   20120040151التمريض13
ساجده نبيل منصور الحايك20120040152التمريض14
فراس حربي عقله حسينات     20120040162التمريض15
روان زكريا محمد بني صالح20120040182التمريض16
حنين سامر عبدهللا أبوخيط20120040209التمريض17
رايه شاكر وفيق السلوط20120040217التمريض18
زيد نصوح عبد العفو العارضه20120040223التمريض19
فرح محمد عبدهللا عبدهللا   20120040227التمريض20
انغام محمد علي العمرى    20120040229التمريض21
ساجده حسين فندي طوالبه     20120040230التمريض22
لھب حسين صالح العودات     20120040231التمريض23
ميس عوني عبدالحليم جرادات20120040238التمريض24
ابراھيم محمود حسن الزامل20120040239التمريض25
بروج محمد علي حمد السخني20122040004التمريض26
والء منير علي المومني20122040022التمريض27
اسيل عيسى حسين الشويات20122040062التمريض28
منار عبدالحميد خميس الفراونه20122040084التمريض29
زيياد ادمو عثمان عثمان20122040087التمريض30
بشير لول لول لول20122040097التمريض31
عبدالعزيز مجمع بلو بلو20122040098التمريض32
بابن غدا احمد احمد احمد20122040099التمريض33
سليمان سنوسي سنوسي سنوسي20122040100التمريض34
ثاني نزيرو زنغو زنغو20122040102التمريض35
اسراء منير مجلي علي20122040121التمريض36
فاطمه شعيب محمود ابو ديه20122040132التمريض37
فارس محمد فارس الخوالده20130040165التمريض38
بلقيس محمد ابراھيم الحماد20130040184التمريض39
نداء منصور حسين أبوحسين20132040058التمريض40
بشير اكرم مصاروه 20132040087التمريض41
عبدالھادي عبداالله صقار السبيعي العنزي20102050020طب األسنان42
حواء ابراھيم طاھر ريراش20110050120طب األسنان43
سارة عادل فؤاد عويس20112050359طب األسنان44
احمد فاضل ھالل عبد السيد الدوخي20122050016طب األسنان45
تميم بكر مصطفى الغرايبه20100066067الطب البيطري46
خالد ابراھيم خالد الزغول20102066018الطب البيطري47
محمد عبد الكريم عدنان الشيخ حسن20110066026الطب البيطري48
ايسر مروان ذياب ھديب20110066037الطب البيطري49



مي حسين احمد محمد20110066041الطب البيطري50
محمد فارس الحاج محمد ناصر20110066055الطب البيطري51
دانيا ھاني محمود الجدايه20110066063الطب البيطري52
محمد عبد هللا شعبان الجندي20110066067الطب البيطري53
 محمد وصفي مصطفى احمد المحاسنه20110066073الطب البيطري54
الوليد حمدان عليان اللوباني20110066082الطب البيطري55
يوسف علي عيد الصبيحي20110066090الطب البيطري56
روزانا بسام عمر العاص20110066093الطب البيطري57
امجد محمد بدر كناكري20110066107الطب البيطري58
نور عزت محمدھاشم فطايرجي20112066008الطب البيطري59
سناء عبد الكريم علي ابو شريعة20112066016الطب البيطري60
عبد العزيز باسل  عرفه20112066034الطب البيطري61
محمود حمود  خطيب20112066036الطب البيطري62
حذيفه عبد الحميد   عتمه20120066068الطب البيطري63
وسيم عيسى فخري مشعشع20092096003العلوم واآلداب64
دعاء ماجد علي القيسي20100096005العلوم واآلداب65
نور جھاد امين شلبي20100096093العلوم واآلداب66
سھى محمد عوده الفتينات20100096097العلوم واآلداب67
ھناء عبداللطيف سليمان جبالي20102096050العلوم واآلداب68
ايمان ھاني ابراھيم المحاميد20102096052العلوم واآلداب69
محمد قاسم محمد  الروسان20102096054العلوم واآلداب70
ملك حسام عبد العزيز الكوفحي20102096057العلوم واآلداب71
يسر عمر طالب الشبلي20110096005العلوم واآلداب72
سانيا خليل علي العشوش20110096018العلوم واآلداب73
عرين حمدي محمد الجالودى20110096023العلوم واآلداب74
سميره بسام محمد السعدي20110096038العلوم واآلداب75
حنين صبحي احمد العبادى20110096039العلوم واآلداب76
سوسن رشيد محمد منصور20110096044العلوم واآلداب77
امنه محمد عبدالمجيد خندقجي20110096053العلوم واآلداب78
رنا خالد موسى ابو الھيجاء20110096057العلوم واآلداب79
فاطمة مازن سعد الغزاوي20112096014العلوم واآلداب80
عبدهللا نمر عبد القادر ابو جويعد20112096015العلوم واآلداب81
ساره رسمي خليل اسعد20112096016العلوم واآلداب82
آالء عبدهللا علي ابوالكشك20112096038العلوم واآلداب83
بشرى مفلح محمد القضاه20112096039العلوم واآلداب84
يارا مشير زھدي البرغوثي     20120096010العلوم واآلداب85
سندس غازي محمد حرب      20120096064العلوم واآلداب86
جھينه رمضان حسن الجالد20120096073العلوم واآلداب87
شيماء أسامه زيدان الجعبه20120096079العلوم واآلداب88
نسيبه عبد الكريم حسن المشاقبه20120096080العلوم واآلداب89
محمد علي احمد ابو كف20080098034العلوم واآلداب90
ديمه اسماعيل محمد عواد20082098040العلوم واآلداب91
عمر خليفه حامد الشبول20082098041العلوم واآلداب92
لبنى سالم انويران خوالده20090098039العلوم واآلداب93
عابد صالح سليمان بشابشة20092098004العلوم واآلداب94
محمد معذي حماده الشرعه20100098022العلوم واآلداب95



ضحى غازي خالد الخطيب20100098033العلوم واآلداب96
احمد محمد احمد العرود20110098020العلوم واآلداب97
يعقوب موسى محمود ثويران20110098026العلوم واآلداب98
وسام فواز محمد الجراروة20110098027العلوم واآلداب99

خالد علي خالد بعيرات20112098003العلوم واآلداب100
عمر علي غازي ابو محسوسه20112098013العلوم واآلداب101
ياسمين معمر خالد الجزره20112098025العلوم واآلداب102
اسحاق صالح بركات االيوب20122098012العلوم واآلداب103
وديع محمد صالح العصفور20072096088العلوم واآلداب104
وسام حسن علي الموالي20092096074العلوم واآلداب105
عيسى محمد راشد السيسي البوعينين20102096036العلوم واآلداب106
االء فضيل احمد بني حمد20110096010العلوم واآلداب107
رقيه محمد رضا الدلقموني20110096055العلوم واآلداب108
اثار محمد محمود ولدعلي20110096059العلوم واآلداب109
مريم محمد سليمان قنديل    20110096092العلوم واآلداب110
مجد عبدو ابراھيم أبوحشمه    20120096005العلوم واآلداب111
امان سيف الدين توفيق يعقوب    20120096008العلوم واآلداب112
لما يوسف نجيب الذيب     20120096009العلوم واآلداب113
ھيفاء بكر خليل حماد      20120096013العلوم واآلداب114
وسام جعفر جمعه درويش     20120096017العلوم واآلداب115
ھديل علي احمد عياد      20120096019العلوم واآلداب116
اسيل ھاني عبده طاشمان    20120096021العلوم واآلداب117
نور حسين حسن الزغول      20120096022العلوم واآلداب118
دانيه خالد بدر عساف      20120096026العلوم واآلداب119
االء احمد عبدهللا ايوب     20120096029العلوم واآلداب120
رؤى محمد غانم شطناوى     20120096031العلوم واآلداب121
فاطمه محمد عبدالرحيم المشني    20120096032العلوم واآلداب122
مجد احمد محمد الحانوتي     20120096033العلوم واآلداب123
ايالف عادل عبدالھادي الدالبيح   20120096034العلوم واآلداب124
احالم سليمان محمد ابوشقير20120096040العلوم واآلداب125
توفيق محمد توفيق الكيالني    20120096041العلوم واآلداب126
ساره زھير سعدي الحانوتي     20120096042العلوم واآلداب127
اسراء سالم محمود الصالح     20120096043العلوم واآلداب128
بشار حسين صالح االحمد     20120096050العلوم واآلداب129
تسنيم عمر اسماعيل رزق     20120096056العلوم واآلداب130
ھديل عماد الدين محمد ابراھيم   20120096057العلوم واآلداب131
اماني خالد توفيق حماده    20120096061العلوم واآلداب132
دعاء يوسف سالم عالونه    20120096068العلوم واآلداب133
ھيا خالد جمال سالم      20120096069العلوم واآلداب134
ھديل عبدالحكيم عبدهللا الخطيب20120096093العلوم واآلداب135
ھاشمية السيد حسين تقي  حسن20122096008العلوم واآلداب136
نعمه  فايز عبد العزيز قواسمه20122096010العلوم واآلداب137
سندس  ايوب  عارف داوود20122096016العلوم واآلداب138
نسيم نافذ زايد البكري20122096017العلوم واآلداب139
حنين مصطفى درويش سعيفان20122096038العلوم واآلداب140
احمد حسين محمود البطاينه20072098042العلوم واآلداب141



مھدي ابراھيم عبد هللا دلقموني20092098005العلوم واآلداب142
محمد ماھر عبد هللا الغرايبه20100098034العلوم واآلداب143
احمد علي محمد الشياب20102098031العلوم واآلداب144
صفاء عبد الرحمن احمد المسالمه20110098028العلوم واآلداب145
سجود حسين علي البدور    20120098003العلوم واآلداب146
اسماء زھدى احمد سلمان     20120098016العلوم واآلداب147
جالل حسين محمد طاھر  ابراھيم20120098021العلوم واآلداب148
توجان محمد خير احمد العمري20120098026العلوم واآلداب149
سبا محمد عقله نقرش      20120098027العلوم واآلداب150
زين سالم حماده خصاونه     20120098036العلوم واآلداب151
صفاء زيد عبد القادر داغر20082096092العلوم واآلداب152
سجى ناصر مطلق عياصره20110096016العلوم واآلداب153
عصام خالد بطرس معايعه     20120096028العلوم واآلداب154
منال عصام موسى ابوالعرجه20120096039العلوم واآلداب155
ايناس اسامه محمد مريان    20120096065العلوم واآلداب156
ايات محمد ناصر الشرعه20120096078العلوم واآلداب157
عز الدين صبرى ابراھيم مريان20120096083العلوم واآلداب158
شروق نزيه علي المنصوري20120096089العلوم واآلداب159
سجى جمال ضيف هللا الھواوشه20120096092العلوم واآلداب160
سماح حسن عبد اللطيف أبو احمد20120096100العلوم واآلداب161
زينة عبد الجبار محمد  الجلجولي20122096026العلوم واآلداب162
خضرة عبدي محمد عمر20122096027العلوم واآلداب163
حنين حسن مصطفى ابو كايد20092098035العلوم واآلداب164
احمد علي صالح عيادات20112098014العلوم واآلداب165
اكرم احمد صالح العجلوني20112098020العلوم واآلداب166
دعاء يحيى احمد القضاه    20120098001العلوم واآلداب167
اسيل غالب سليمان البديرات    20120098002العلوم واآلداب168
شيخه احمد محمد مبارك20122098021العلوم واآلداب169
براء سعيد محمد سعيد حرب     20120223002العمارة والتصميم170
منى تيسير محمد عجلوني     20120223006العمارة والتصميم171
اسل منير سليمان الناصر    20120223007العمارة والتصميم172
سجى غازى سليمان عثمان     20120223013العمارة والتصميم173
رناد وصفي ھالل حداد20120223014العمارة والتصميم174
ھديل عبدالحكيم عبدالمجيد مصبح   20120223016العمارة والتصميم175
سالي حنا جمال الطوال    20120223017العمارة والتصميم176
ثائر فؤاد عبدهللا مريان    20120223018العمارة والتصميم177
راما لؤي علي زيتون20120223042العمارة والتصميم178
زينب تيسير موسى الرشدان20122223004العمارة والتصميم179
سالم جمال سالم حداد20122223005العمارة والتصميم180

االسمالرقمالكليةت
والء نبيل شفيق النمري20122223009العمارة والتصميم1
فتون عبد هللا محمد قصيرى20122223016العمارة والتصميم2
بتول عبداالله محمد األيوب20122223019العمارة والتصميم3

الثالثاء ٢٤-١١-٢٠١٥  
الوقت ١:٣٠ - ٣:٠٠
N2(المباني الطبية)



صفاء طارق سعيد التمام    20120223011العمارة والتصميم4
احمدكرم ايھاب ابراھيم  الشلبي20120223012العمارة والتصميم5
سجى معن سليمان ارشيد    20120223020العمارة والتصميم6
ديمه حسين عبدهللا الرفاعي    20120223021العمارة والتصميم7
خديجه اسماعيل محمود جرادات    20120223022العمارة والتصميم8
دعاء يحيى أحمد القضاه20120223031العمارة والتصميم9

عرين وائل خليل شقير20122223001العمارة والتصميم10
محمد عصام سميح حجاوي20122223017العمارة والتصميم11
نسرين محمد سليمان رمضان20122223018العمارة والتصميم12

االسمالرقمالكليةت
احمد فيصل مصطفى عفيفي20090061069الزراعة1
عدي فزاع قبالن الرديعات20092061002الزراعة2
مھند مثقال محمد العطاونه20100061013الزراعة3
صفاء محمد زكي حافظ حتامله20100061065الزراعة4
سعد تيسير علي الحوارنه20100061074الزراعة5
مصعب محمد محمود يعقوب20100061075الزراعة6
يزيد كمال محمد الشويات20100061078الزراعة7
بيان ھارون رشيد المومني20102061004الزراعة8
عنود جمال منصور الخزاعلة20110061005الزراعة9

عامر محمد عبدالمجيد ابوشعر20110061022الزراعة10
سامر غسان محمود سالم20110061028الزراعة11
اسراء خليف حمد الحسبان20110061040الزراعة12
نعيمه ناصر نايف بني سالمه20110061048الزراعة13
انس زيتون محمد زيتون20110061049الزراعة14
محمد عبد المھدي حمد نصيرات20110061061الزراعة15
جوليا احمد عبد هللا القواقنه20100062082الزراعة16
عبد هللا عبد الرحيم محمد ھزايمه20100062085الزراعة17
سيرين عدنان محمد العسولي20102062006الزراعة18
دينا زھير محمود الرشدان20110062017الزراعة19
ليندا محمود حسن سمير20110062025الزراعة20
اسراء عمر عبدالرحمن نصيرات20110062029الزراعة21
اسيل اكرم عبدالرحمن البصول20110062031الزراعة22
رزان سفيان راشد البصول20110062032الزراعة23
اسالم عدنان محمد اللطايفه20110062036الزراعة24
روان حسن ذيبان الصبيحي20110062058الزراعة25
مرام يحيى فوزات البلعوس20110062069الزراعة26
مرام سامي عيسى الشناق20110062079الزراعة27
بيان عبد المجيد مسلم ابوعماش20110062083الزراعة28
مريم محمد صالح "ابوالعيس العموش"20110062089الزراعة29
دعاء محمد علي العذاربه20110062093الزراعة30
رويده صيتان حسن خشان20112062006الزراعة31
ھنادي اكرم ناصر صوالحه20112062011الزراعة32
ناديه عفان محمد سعيد  شريتح20120062010الزراعة33

الثالثاء ٢٤-١١-٢٠١٥  
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سرى عبدالكريم حسن عمايره    20120062042الزراعة34
مرام عامر نجاتي الخضراء     20120062063الزراعة35
يوسف غازي عبد الرحمن الحمايده20120062079الزراعة36
دعاء محمد صبحي موسى الفريحات20120062080الزراعة37
شاھة حسين يوسف العمري20052063030الزراعة38
معاذ عبد الرحمن علي عنانبه20072063043الزراعة39
محمد علي محمد الزيادنه20072063044الزراعة40
يوسف نادر يوسف صوان20100063076الزراعة41
خديجه احمد صالح كساسبه20100063083الزراعة42
ساره عاھد محمد زينه20102063037الزراعة43
بيان فاروق احمد ابو عناب20102063039الزراعة44
اسيل محمد رشيد صوان20110063036الزراعة45
دعاء احمد مرشد الجديتاوى20110063067الزراعة46
سرى خالد ناصر غرايبه20110063095الزراعة47
ادريس احمد محمد الدومي20110063096الزراعة48
فاطمه السيد محمد باقر شبر علوي20112063013الزراعة49
نادين علي عبد هللا العودات20112063017الزراعة50
أسيل حسن سعيد الشبح20112063037الزراعة51
دانا احمد سليمان ابراھيم20112063040الزراعة52
ھيا محمد فھد الرديني20112063043الزراعة53
مالك نعمان شعبان القصراوي20112063048الزراعة54
رھام محمد فرحان مھاوش     20120063022الزراعة55
عمر محمد حسين ردايده20120063070الزراعة56
اسراء عزام حسين الشويات     20120063080الزراعة57
اسالم نبيل شحاده ابوحردان20130063080الزراعة58
لينه مصطفى صالح السعيد20090068075الزراعة59
رھف مصطفى عبد رحاحله20102068004الزراعة60
اماني فتحي حسن كليب20110068009الزراعة61
جلبھار محمد عايش زريقات20110068021الزراعة62
االء عمر يوسف عموره20110068028الزراعة63
سالم محمد فارع جرادات20110068031الزراعة64
حمزه ضيف هللا مصطفى الشواشره20110068043الزراعة65
سوار احمد محمد البعيرات20110068050الزراعة66
نداء ثائر حامد ارشيدات20110068051الزراعة67
محمد عصام محمد القطب20110068056الزراعة68
مرح عماد احمد كراسنه20110068062الزراعة69
احمد عبداللطيف سليمان الطحاينه20090061068الزراعة70
ربى مزعل سعد ابو عفان20100061072الزراعة71
اسراء رضوان محمود عودات20110061016الزراعة72
ايمان محمد حسين بني بكر20110061019الزراعة73
محمد احمد مصطفى الصمادى20110061030الزراعة74
حوريه حاتم احمد الدرسيه20110061056الزراعة75
ثامر صايل سالمة الشديفات20110061060الزراعة76
احمد ھايل حسين محمد20110061075الزراعة77
احمد محمد احمد الحمايده    20120061014الزراعة78
عاليه محمود محمد البالونه    20120061015الزراعة79



احمد عادل احمد ابولباد20130061033الزراعة80
والء احمد علي البدور20110062053الزراعة81
عنود عزت عبد الرحيم مقصقص20110062082الزراعة82
حنان محمد احمد نمر20110062100الزراعة83
اسيل جھاد محمود النواطير20110062101الزراعة84
والء يوسف محمود الشيالوى    20120062017الزراعة85
مھا احمد عبدهللا معال     20120062018الزراعة86
ھديل حسين محمد محمود     20120062033الزراعة87
ھبه حسين محمد قبالني    20120062051الزراعة88
اسراء محمد عوض الذينات20120062077الزراعة89
"محمد خير" عيسى الصبابحه20070063080الزراعة90 سميه
رجاء سالم القاسم الشنيور20072063037الزراعة91
ساره محمد بركات عليان20080063028الزراعة92
مريم عادل صالح محمد الياسين20102063036الزراعة93
اسراء كريم خليل القاسم20110063092الزراعة94
محمد لطفي شفيق فوزي20112063010الزراعة95
والء عبدهللا احمد منصور20112063038الزراعة96
زينه عمر سعيد حالوه20112063039الزراعة97
اسيل عبد هللا عبد الرحيم حمدان20112063041الزراعة98
لينا خالد غازي الزعبي    20120063002الزراعة99

رغده احمد عبد الكريم مصطفى    20120063003الزراعة100
رباء محمد خليل ابو خضره20120063004الزراعة101
توفيق الياس توفيق عويضه20120063006الزراعة102
سندس عزات كامل سعيد      20120063009الزراعة103
سوار عبد هللا عبد الرزاق زھران20120063010الزراعة104
دانه ماھر مصطفى الشريف     20120063011الزراعة105
روان عبدالرحيم محمد الجمال    20120063012الزراعة106
ورود حسين حمدان علي      20120063013الزراعة107
ايمان موفق عوض لوباني     20120063014الزراعة108
سجود احمد عطوة السعود     20120063016الزراعة109
نوال نضال محمد زيتون    20120063017الزراعة110
صبا بسام محمد عقده      20120063018الزراعة111
سيرين محمد محمود سعد     20120063019الزراعة112
اسامه طاھر محمد سعيد شھوان20120063021الزراعة113
االء زين الدين سھيل شموط    20120063024الزراعة114
لميس احمد عبد القادر العمري    20120063026الزراعة115
انعام عدنان محمد البطايحه    20120063027الزراعة116
اسيل حسين ابراھيم بني عطا    20120063028الزراعة117
روان باسم بدر الدين الوديان    20120063032الزراعة118
رزان أبو بكر الصديق  محمد  الحمدان20120063035الزراعة119
سجى محمود سالم بني ھاني     20120063036الزراعة120
والء محمد محمود دخل هللا20120063038الزراعة121
شيرين محمد موسى بطاينه     20120063041الزراعة122
رنيم عصام علي القرعان    20120063042الزراعة123
نور زھير محمود أبو الھيجاء20120063045الزراعة124
رزان احمد يوسف عمر     20120063046الزراعة125



شروق عبد القادر عوض رمضان    20120063049الزراعة126
نماء موسى عبد النور المومني    20120063051الزراعة127
بتول عمر شريف النواصره     20120063054الزراعة128
انوار مرزوق علي الحوراني    20120063056الزراعة129
ھيا يوسف محمد قاسم      20120063057الزراعة130
فرح زياد حسن عبد ربه20120063058الزراعة131
بتول تيسير محمد الخطايبه    20120063060الزراعة132
تسنيم حسين سليم حوري20120063063الزراعة133
تحرير سميح  ابو احمد20120063069الزراعة134
مريم عيسى احمد نصار20120063073الزراعة135
خلف احمد علي العمري20120063076الزراعة136
علياء محمد نايف حتامله20120063077الزراعة137
ميس قاسم محمد ابوبكر20120063078الزراعة138
ھديل خالد محمود خلف20120063079الزراعة139
نور  محمد علي  مصطفى  أبو زور 20122063004الزراعة140
غزاله مصطفى  الحلقي20122063005الزراعة141
سامي محمد علي االسمر20122063009الزراعة142
اميلي مامون سليمان النمرى20122063010الزراعة143
ھالة حسين محمد حسن  فردان20122063017الزراعة144
عمران محمد عبدهللا أبوقمر20122063021الزراعة145
نور الھدى مصطفى الحلقي20122063038الزراعة146
أالء فراس زاھي الدلع20122063039الزراعة147
بيان محمود صالح بني ھاني20122063042الزراعة148
سوسن حسام فوزي مطلق20122063044الزراعة149
محمد محمود سعيد غرايبة20132063026الزراعة150
رنا جھاد ماجد الفندي20092068004الزراعة151
وئام موفق محمد نوافله20100068068الزراعة152
مي نبيل عبدالكريم االعمر20110068018الزراعة153
حمزة عبدالمھدي حمود درادكه20110068019الزراعة154
سجى خالد ابراھيم بني عطا20110068047الزراعة155
غيداء طاھر عبد الرحيم حوراني20110068072الزراعة156
ايات محمود محمد علي     20110068073الزراعة157
االء موسى محمد العبدهللا20112068004الزراعة158
دعاء محمد مصطفى العمرى     20120068015الزراعة159
شيرين نايل محمد عبابنه    20120068019الزراعة160
آالء مصلح طالق السرحان     20120068029الزراعة161
رنده ايمن مفلح بني ھاني    20120068031الزراعة162
دعاء وليد عبد بني ھاني20120068037الزراعة163
سماء ابراھيم محمد عسولي     20120068043الزراعة164
نور نايف احمد ابوالعسل20120068054الزراعة165
ھنادي جمال نواف ابوعباس20120068064الزراعة166
اماني فاروق عادل الصليبي    20110061073الزراعة167
انوار فتحي عبدالكريم الغزاوى   20120061001الزراعة168
شروق محمد عيسى بني فواز20120061062الزراعة169
ھيثم ضيف هللا علي العمرى    20120061079الزراعة170
حال صالح سعود الربيع20100062086الزراعة171



عبدهللا زكي صبرى دحنوس20110062040الزراعة172
عھد فايق عبدالمجيد السالمات20112062005الزراعة173
سوار زياد احمد القاسم     20120062015الزراعة174
ريم ابراھيم مصطفى العزب     20120062028الزراعة175
عبداالله نواش عايد اليازجين    20120062030الزراعة176
ديما بسام عبده الخزاعله    20120062039الزراعة177
دانا عادل عاطف المومني     20120062046الزراعة178
حذيفه عبدالحافظ عبده المحمد    20120062052الزراعة179
والء خالد عمر الجبالي    20120062055الزراعة180

االسمالرقمالكليةت
مرح مفيد ابراھيم مومني20120062070الزراعة1
وفاء عبد القادر محمد جمھور    20120062108الزراعة2
رانيا محمد حسن موسى  حج احمد20110063027الزراعة3
اشرف حسان صبحي ابو اسعد20110063053الزراعة4
ھدى ابراھيم محمد القضاه20110063072الزراعة5
محمد احمد موسى صالح20112063027الزراعة6
حنان فرحان ابراھيم عبدالعال20112063042الزراعة7
والء وجدى طلعت البشر    20120063008الزراعة8
امل علي بركات الشريده    20120063040الزراعة9

رؤى احمد اسماعيل بكيرات     20120063055الزراعة10
رزان احمد عبد الحليم الرحاحله   20120063061الزراعة11
محمد ناجي نايف الصمادى20120063071الزراعة12
زين يوسف احمد بني احمد20120063074الزراعة13
عبدهللا محمد ادم برالى20120063082الزراعة14
روان احمد محمد بني خالد     20120063083الزراعة15
اماني احمد محمد السراجي20122063018الزراعة16
ياسمين زھير محمد ناصر20122063033الزراعة17
النا قسيم سالم الروسان    20122063043الزراعة18
زين ملھم جلب 20122063048الزراعة19
سرحان عبدالرحمن عبدهللا محمد20132063027الزراعة20
احمد محمد رؤوف حسن عقله20132063035الزراعة21
عبدهللا سالم صالح فياض20100068066الزراعة22
محمود ابراھيم سالم الزعبي20112068005الزراعة23
عال ايمن محمود حميدات20120068005الزراعة24
عائده نادر ماجد القيسي    20120068008الزراعة25
مريم محمود سليمان زريقات20120068052الزراعة26
خالد محمد ناصر ابوناصر20120068061الزراعة27
سيرين احمد حسين خطاطبه     20120068078الزراعة28
تمارا فيصل علي القطايشه     20120068088الزراعة29

االربعاء ٢٥-١١-٢٠١٥  
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االسمالرقمالكليةت
ندي نزيه مخائيل الزيادين20062021102كلية العمارة والتصميم1
الرا حسين محمد عضيبات20080022102الھندسة2
لمى احمد علي القاسم20090022076الھندسة3
حنين منصور عبدالقادر الطريني20100022001الھندسة4
فاطمه محمد محمود المساعده20100022024الھندسة5
سالم عيد خضر الحداد20100022025الھندسة6
رنيم وليد انيس الحمادشه20100022028الھندسة7
والء عبدالكريم احمد البالونه20100022053الھندسة8
حال محمود نمر الدويرى20100022057الھندسة9

مي زياد محمد الزغول20100022063الھندسة10
ذيبان علي حسين ذيبان20100022071الھندسة11
مروه خالد ادريس يوسف20100022072الھندسة12
االء ھاشم حسين جبريل20100022073الھندسة13
منار عبد الغفور طايل ھزايمه20100022074الھندسة14
اسالم احمد سالم عجلوني20100022078الھندسة15
مجاھد ايمن محمد حداد20102022002الھندسة16
يوسف تحسين رمزي القيسي20102022013الھندسة17
حال حسين علي الشرفات20102022029الھندسة18
اماني محمد احمد اليوسف20102022030الھندسة19
عبد العزيز زيناتي احمد الزناتيه20102022036الھندسة20
محمد جمعه غلوم محمد20102022051الھندسة21
داليا محمد سعد النعيمي20110022001الھندسة22
روز جميل نصرهللا سھاونة20110022005الھندسة23
اسيل محمد عبد سليمان20110022011الھندسة24
سوار عبدالكريم عوده الجراح20110022016الھندسة25
حمزه زكريا محمود العمري20110022018الھندسة26
اسالم حسين طلب النويرى20110022023الھندسة27
محمد احمد ضيف هللا دويرى20110022026الھندسة28
بيان جمال علي صفوري20110022052الھندسة29
تاال ناصر عبدالرحمن الواكد20110022055الھندسة30
محمد وائل بسام شموط 20112022056الھندسة31
عامر احمد محمد القضاه20112022062الھندسة32
محمد عمر محمد طيب20032023035الھندسة33
جوليد ادم بكر ابراھيم20072023207الھندسة34
عبد هللا محمد شحادة األحمد20080023168الھندسة35
سيف االسالم محمد حسن نواصره20082023036الھندسة36
ايھاب علي ھاشم شويكي20082023160الھندسة37
أوس خليل سالمه الشطناوي20082023207الھندسة38
صدام محمد حسن جرادات20090023056الھندسة39
سجى غسان محمود عبيدات20090023081الھندسة40
حسام محمود علي جرادات20090023116الھندسة41
محمد عرسان محمود النوافله20090023130الھندسة42
احمد محمد علي عبابنه20090023193الھندسة43
اريج احمد محمد العبد الرزاق20092023102الھندسة44
محمد عبد الرحمن ابو بكر محمد زين20092023132الھندسة45



مھند نبيل محمد حميد20092023141الھندسة46
دانا خلدون بطرس العكشه20092023144الھندسة47
احمد محمدسعيد علي الحسينات20100023035الھندسة48
عبداللطيف كمال احمد عبدالباقي20100023038الھندسة49
خالد صالح احمد الطرزى20100023039الھندسة50
احمد محمد سالم بني فارس20100023059الھندسة51
حاتم محمد علي الصمادي20100023077الھندسة52
سامر محمود سالم الغرايبه20100023082الھندسة53
خالد جمال نمر ابو غوش20100023085الھندسة54
محمد فريد فالح الرماضنه20100023086الھندسة55
زيد اوسامه عيسى عباسي20100023093الھندسة56
محمد خليل حسني الشريف20100023094الھندسة57
شكيب رجب سليمان عبد الحافظ20100023095الھندسة58
روان خالد مصطفى الزعبي20100023113الھندسة59
احمد عمر احمد  محمود برقاوي20100023118الھندسة60
ليث علي فواز خصاونه20100023147الھندسة61
سجى اسامه محمد عبيدات20100023149الھندسة62
روان عبدالكريم محمد عبابنه20100023157الھندسة63
حسن عبدهللا محمود ليبان20100023158الھندسة64
نادر احمد عمر الشرمان20100023159الھندسة65
مرام حاتم محمد القرعان20100023164الھندسة66
عبدهللا محمد علي الروابده20100023166الھندسة67
احمد محمد محمود خزاعله20100023167الھندسة68
محمد صالح سليمان القادري20100023170الھندسة69
نجاة عبد الكريم عبد هللا الجروان20100023178الھندسة70
احمد خالد صالح الزراق20102023013الھندسة71
احمد منير احمد نصار20102023019الھندسة72
سجى زكريا محمود الصمادي20102023042الھندسة73
محمد جمال محمد البواعنه20102023058الھندسة74
عبدهللا خليفه محمد العمرى20102023060الھندسة75
ھاشم معين بدر البدر20102023062الھندسة76
علي نبيل علي ملكاوي20102023068الھندسة77
اسامه فتحي صايل السفوح20102023079الھندسة78
دانه خالد احمد داود20102023093الھندسة79
ھيثم محمود عبد هللا ملكاوي20102023095الھندسة80
عروبه غسان ابراھيم حسان20102023101الھندسة81
وعد سمير موسى االيوب20102023109الھندسة82
امينة غالب محمد بني ھاني20102023132الھندسة83
شھد محمد حسن محمد سعيد بكار20102023133الھندسة84
لما محمد غالب الجمل20102023135الھندسة85
احمد يوسف عوض ابو عمر20102023136الھندسة86
فيصل محمد محمود حجازي20102023148الھندسة87
حمزه علي محمود خفاجه20102023158الھندسة88
محمد اكرم رضوان المومني20102023160الھندسة89
عبد الكريم محمد محمد سليمان الطيبي20102023164الھندسة90
فاروق عمر مقداد مقدادي20102023165الھندسة91



احمد ياسين ايوب النتشه20102023169الھندسة92
ھاشم كرم كمال حداد20102023173الھندسة93
محمود حابس محمود الحيص20102023179الھندسة94
محمد ھيثم جھاد جرار20102023183الھندسة95
احمد عدنان احمد المومني20102023189الھندسة96
ايسر محمد خلف الحجاج20102023204الھندسة97
محمد خالد سالم يوسف20110023003الھندسة98
سيف احمد علي ھياجنه20110023004الھندسة99
ميرنا بسام نجيب حداد20110023012الھندسة100
حمزه عدنان علي سعد20110023013الھندسة101
صھيب فريد محمد الفارس20110023014الھندسة102
لبنى شاھر احمد العمرى20110023018الھندسة103
شرف فواز فياض ابداح20110023025الھندسة104
منال مفلح عبدالقادر الزيدانين20110023029الھندسة105
ھشام محمد احمد القضاه20110023032الھندسة106
سجى احمد رفاعي بطاينه20110023033الھندسة107
محمد عمر محمد القضاه20110023034الھندسة108
ادريس عبد هللا علي المناصره20110023036الھندسة109
محمد عاطف محمد النعامنه20110023038الھندسة110
ساره سليم لطفي العواد20110023043الھندسة111
معاذ احمد خلف مسالمه20110023049الھندسة112
سليمان محمد صالح السليمان20110023051الھندسة113
ابراھيم محمد علي اسماعيل20110023056الھندسة114
اسيا ھارون حامد النعيمات20110023057الھندسة115
راشد عبدالحكيم خالد ھيكل20110023059الھندسة116
معاذ سليم حسين حرب20110023062الھندسة117
عنايه سامي مرزوق كريشان20110023065الھندسة118
محمد حلمي علي المصرى20110023068الھندسة119
ماھي محمود علي صالح20110023078الھندسة120
عبدالفتاح توفيق عبدالفتاح السيد20110023079الھندسة121
يحيى محمود محمد الساحورى20110023081الھندسة122
مؤيد عيسى ھالل حتامله20110023087الھندسة123
فداء محمد عبدالرحيم صالح20110023088الھندسة124
رامي خضر لبيب طنوس20110023089الھندسة125
ساره مروان علي طيفور20110023101الھندسة126
زيد راجي جليل قرموط20110023114الھندسة127
عالءالدين عمر حسن الفواقه20110023116الھندسة128
ميس مازن محمود خنفر20110023127الھندسة129
حياة ابراھيم زعبي  20110023130الھندسة130
نسرين موسى ايوب مقطش20110023134الھندسة131
ليث نصر محمد سعيد  القواسمه20110023137الھندسة132
تغريد ابراھيم محمد شاھين20110023138الھندسة133
جمانه محمد مصطفى مستريحي20110023141الھندسة134
ايمن محمد عبدالفتاح عقده20110023142الھندسة135
غدير غانم عامر ابوربيع20110023144الھندسة136
حال علي تركي العطاونه20110023150الھندسة137



نور عوده عبدالفتاح ابوزعرور20110023152الھندسة138
محمد خلدون سعيد شكور20110023153الھندسة139
محمد جھاد راضي مقابله20110023154الھندسة140
قصي رزق نزال الكركي20110023156الھندسة141
رايه ھادي احمد كنعان20110023159الھندسة142
معن محمد علي موسى عزايزه20110023163الھندسة143
محمد سامي سليمان العزام20110023166الھندسة144
محمد عماد بركات شخاتره20110023168الھندسة145
محمد عيسى مصطفى القرعان20110023172الھندسة146
علي مروان علي الزريقي20110023175الھندسة147
ابراھيم محمد ابراھيم العمري20110023177الھندسة148
قصي محمد غالب حميدي20110023181الھندسة149
محمد عبد هللا ذياب قمر20110023183الھندسة150
عالء ھاني سلطي مقطش20110023184الھندسة151
قصي وليد محمد غنيمات20110023188الھندسة152
احمد زياد كامل الطعاني20110023191الھندسة153
عمر ذياب عمر الشرباتي20110023194الھندسة154
عدي خالد محمود ابو فارة20110023195الھندسة155
احمد تيسير سعيد عقل20110023196الھندسة156
حمزه سميح ابراھيم حسان20110023198الھندسة157
اسامه عماد احمد المعابره20110023199الھندسة158
محمد عمر حمزه العزام20110023212الھندسة159
حسام علي احمد اليونس20110023216الھندسة160
اسامه وليد حسين دواس20110023226الھندسة161
ساره عبدالرؤوف محمد الديرى20110023230الھندسة162
معتز محمد احمد محمد20110023235الھندسة163
عباده محمد علي ملكاوي20110023237الھندسة164
ايه عبدهللا عطيه بني ھاني20110023238الھندسة165
محمد نايل محمد عبيدات20110023240الھندسة166
خالد وليد خلف ذيابات20110023241الھندسة167
حمزه ھاني خميس صقر20110023244الھندسة168
منال عبدالحكيم عبدهللا المالح20110023248الھندسة169
غازي ساھر غازي كمال20112023002الھندسة170
اسماعيل ايمن اسماعيل رابي20112023003الھندسة171
محمد حمزه خلدون االتاسي20112023004الھندسة172
أحمد عبد الحليم محمد سويسه20112023005الھندسة173
محمد عدنان سعيد حسن20112023020الھندسة174
كرس كرم انطون حزبون20112023022الھندسة175
ايفون الياس عبدهللا قاروط20112023050الھندسة176
وائل حذيفه السبسبي 20112023054الھندسة177
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االسمالرقمالكليةت
عدي داود فؤاد عيلبوني20112023076الھندسة1
محمود محمد يوسف الدجاني20112023083الھندسة2
اماني مصطفى محمد سليط20112023089الھندسة3
محمد مصباح محمد الرفاعي20112023090الھندسة4
زيد عبدالخالق مصطفى عبدالخالق20112023091الھندسة5
أحمد أنور خلف عبيدات20112023093الھندسة6
معن احمد خلف الشلول20112023096الھندسة7
محمد عيسى شبلي الشبلي20112023107الھندسة8
احمد زياد احمد ابو شريعه20112023108الھندسة9

محمد أحمد محمود ظھيرات20112023118الھندسة10
ضياء الدين مروان ابراھيم حسن20112023120الھندسة11
ابراھيم صالح اسعد محمد20112023124الھندسة12
ورد خالد عوني أبوشميس20112023129الھندسة13
فراس محمد محمود صالح20112023130الھندسة14
سالم نضال عيسى الغانم20112023136الھندسة15
محمود موسى احمد عثمان20112023142الھندسة16
ليندا محمود فھد الديارنه20112023143الھندسة17
محمد نضال خلف ابو عالول20112023145الھندسة18
ھنادي ماجد شاھر الغنانيم20112023147الھندسة19
محمد علي سليمان الزبون20112023154الھندسة20
عبد هللا رائد احمد القضاه20112023156الھندسة21
رزان احمد عبدالرحمن ناصر20112023157الھندسة22
زينا ايمن صالح ابراھيم20112023159الھندسة23
جواد سمير فؤاد عيلبوني20112023161الھندسة24
عبدهللا محمد توفيق النوافله20112023162الھندسة25
سامر جھاد علي نقرش20112023172الھندسة26
ساره ايمن سليمان الحجيله20112023176الھندسة27
سامر ھاشم جميل حمد20112023178الھندسة28
فراس محمد خير يوسف الخليلي20112023181الھندسة29
ايمان حسن عبدالرحمن مومني20112023182الھندسة30
خلدون موفق علي السماره20112023188الھندسة31
محمد وجيه عبدالكريم محمد20112023201الھندسة32
ھناء مصطفى احمد الخب20112023206الھندسة33
عامر حيدر صالح ملكاوي20112023223الھندسة34
صھيب محمد محمود الشايب20112023224الھندسة35
احمد جمال محمد عوض20112023235الھندسة36
محمد عماد محمد كوفحي20112023250الھندسة37
علي حسن محمد الشرع20112023253الھندسة38
عامر عماد الدين سعيد فريج20112023256الھندسة39
احمد محمد سليمان ابو حمامه20120023050الھندسة40
طاھر خالد مقبل حراحشه20120023122الھندسة41
صبحي عبدالھادى عبدالرحمن يونس20120023133الھندسة42
سيف الدين ھايل قاسم درابسة20122023042الھندسة43
مراد وليد عادل حميد الخوالده20122023065الھندسة44
ليث عطا حسين ابداح20122023068الھندسة45



محمد باسل محمد بعاره20122023125الھندسة46
احمد مصطفى بيطار 20122023133الھندسة47
سميح سامي سميح صايمه20122023240الھندسة48
محمد توفيق عبدهللا  الشيباني20122023332الھندسة49
عبدالسالم محمد  طعمه مخادمه20140023179الھندسة50
خالد محمد عبده زيد الحريزي20072024107الھندسة51
صالح محمد محمد صالح20072024114الھندسة52
ھديل سھيل احمد ذيب20090024054الھندسة53
علي ناصر احمد المطري20092024073الھندسة54
دعاء ماجد عوض مقدادي20100024004الھندسة55
امل عصام قاسم جرادات20100024009الھندسة56
غالب محمد سعيد طالب الجيوسي20100024032الھندسة57
عون هللا محمد خزاعي العمري20100024040الھندسة58
محمود كمال ضيف هللا السحمي20100024043الھندسة59
نضال محمد علي احمد الطرزي20100024060الھندسة60

االسمالرقمالكليةت
علي خليف مصطفى غرايبه20100024069الھندسة1
مؤمن محمد امين محمود النمرات20100024080الھندسة2
ضياء محمد خليل الدردور20100024081الھندسة3
عدي محمود عبد خطايبه20100024082الھندسة4
رضوان يحيى محسن الشھاري20100024085الھندسة5
عمر عبد هللا سليمان الغزو20100024095الھندسة6
محمد ناصر فواز الزعبي20100024096الھندسة7
رغد بالل احمد الشلول20100024101الھندسة8
احمد خلف احمد ابوالعسل20100024106الھندسة9

محمد زھير محمد بندر20102024006الھندسة10
سلمى مفيد محمود عمايري20102024034الھندسة11
محمد ياسر مصطفى عواد20102024036الھندسة12
محمد محمود علي بزي20102024044الھندسة13
انس ابراھيم محمد الشرمان20102024045الھندسة14
خالد فھد عبد الحميد صالح20102024083الھندسة15
عمار خالد عبد المومني20102024094الھندسة16
جمال عبد الرؤوف احمد درويش20110024002الھندسة17
انس ابراھيم عبدالرحيم ابو شعبان20110024006الھندسة18
عامر عبد العزيز احمد سمارة20110024007الھندسة19
ادھم محمد عبدالجابر سنجقيه20110024009الھندسة20
مؤمن ابراھيم عبدهللا البرقاوي20110024010الھندسة21
ياسر فاروق احمد ابو عناب20110024017الھندسة22
انس محمد حسن العمري20110024019الھندسة23
محمود صالح محمود االحمد20110024022الھندسة24
عبدهللا حمدان سارى غرايبه20110024028الھندسة25
كرم قاسم محمد الدلقموني20110024029الھندسة26
محمد ابراھيم عبد الرؤوف ابو عياش20110024033الھندسة27
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بشار محمود محمد الموسى20110024034الھندسة28
فاطمة تيسير موسى الرشدان20110024038الھندسة29
روان ابراھيم محمود طيطي20110024039الھندسة30
مظفر رمزى احمد الزيود20110024040الھندسة31
احمد فايز محمد جبر20110024043الھندسة32
قيس محمد حسين قسايمه20110024049الھندسة33
بيان عايد احمد زريق20110024051الھندسة34
ضياء حسين حسن الزغول20110024059الھندسة35
ھاني خليل حسن الزعول20110024061الھندسة36
فاتن سامي احمد درادكه20110024066الھندسة37
وعد سلطان عبد الرحمن البالونه20110024089الھندسة38
محمد سليم محمد خرابشه20110024108الھندسة39
بيان صالح سالم قطشان20110024120الھندسة40
محمد احمد قاسم بني عيسى20110024122الھندسة41
ھبه حميد عبدالرحمن جرادات20110024124الھندسة42
محمد سامي محمد الھمشري20112024001الھندسة43
محمد سامر محمد سمير الضمان 20112024008الھندسة44
ملھم خالد خميس برديسي20112024011الھندسة45
مھند نضال محمود ابو رمح20112024022الھندسة46
فادي حسام عبد الكريم حامد20112024025الھندسة47
عبد هللا محفوظ محمد ابو دقه20112024035الھندسة48
ھيا ھشام احمد سعيد الطبال20112024081الھندسة49
فراس احمد الناطور 20112024086الھندسة50
محمد محمود يوسف كرامه شناوي20112024090الھندسة51
مالك محسن احمد عبدهللا زيادة20112024109الھندسة52
عبير رشاد  رحيم20120024097الھندسة53
اياد محمد نديم عميش 20122024075الھندسة54
صالح محمد صالح الزعبي20132024053الھندسة55
محمد وحيد شالش شبير20072025097الھندسة56
ايات علي سالم القضاه20072025102الھندسة57
احمد محمد خليل مصطفى حسن20080025123الھندسة58
صدام احمد محمد العلي20090025130الھندسة59
سامي سمير حسني محمد20090025134الھندسة60
جميل سمير جميل ابو الھيجاء20092025035الھندسة61
سالم فياض سالم المشاقبه20092025062الھندسة62
محمد علي عبدالرحمن جرادات20100025002الھندسة63
مؤنس ھاني يعقوب السيد احمد20100025011الھندسة64
محمد صادق صالح الخليفات20100025016الھندسة65
ساره احمد سعيد اليافاوى20100025018الھندسة66
أنس عمر تكروري اللويسي20100025047الھندسة67
محمد فؤاد عارف الطراونه20100025074الھندسة68
انس عبدالقادر عبدهللا الشرمان20100025079الھندسة69
يوسف جمال يوسف عكور20100025080الھندسة70
شھاب محمد عبد الغني الجيوسي20100025085الھندسة71
جاسم محمد مصطفى الخصاونه20100025094الھندسة72
وائل نضال احمد بني حمود20100025098الھندسة73



يزن قاسم سالم الروسان20100025108الھندسة74
عبدهللا محمد مصطفى ابوغوش20100025111الھندسة75
احمد عبد الرزاق امين الخطيب20102025018الھندسة76
حسام خالد زيدان الجمل20102025019الھندسة77
ادھم منير عاشور الخضري20102025027الھندسة78
حمزه اسامه احمد عقيالن20102025057الھندسة79
احمد نزار موسى درنه20102025059الھندسة80
عبدالجابر صالح عبدالجابر لھلوب20102025061الھندسة81
محمد نايف محمد الفقھاء20102025070الھندسة82
انس عزام قاسم الكايد20102025084الھندسة83
عدي احمد عبد الرحمن ملكاوي20102025087الھندسة84
علي عماد علي مسعود20102025095الھندسة85
محمد ابراھيم تركي التركي20102025100الھندسة86
قيس صالح قاسم ابوالرب20102025109الھندسة87
اكرم حسام عصام اللبابيدي20102025111الھندسة88
محمود غازي محمد سعيد عبابنه20102025114الھندسة89
عميد كمال موسى عازر20110025002الھندسة90
ندى فارس يوسف الذيب20110025012الھندسة91
عبيده حسين محمد غرايبه20110025013الھندسة92
فؤاد سمير فؤاد عيلبوني20110025014الھندسة93
سلمان محمد خليل ھيالت20110025020الھندسة94
زھور يحيى احمد السويطي20110025022الھندسة95
مالك علي احمد عواشره20110025025الھندسة96
عبدهللا احمد عبداللطيف غطاشه20110025028الھندسة97
عبدالرحمن محمد حسن بني عيسى20110025031الھندسة98
محمود المأمون محمد قدور20110025043الھندسة99
طارق زياد حافظ طاھات20110025047الھندسة100
محمد ابراھيم احمد الردايده20110025048الھندسة101
افنان خالد محمد حسين20110025056الھندسة102
عمر احمد عباس نمر20110025059الھندسة103
اسالم عماد خالد الھاللي20110025062الھندسة104
مصطفى محمد احمد الملكاوي20110025064الھندسة105
منال محمود ابراھيم الحسنات20110025067الھندسة106
ابراھيم نضال ابراھيم الحوراني20110025070الھندسة107
عيسى امين علي الشيخ20110025071الھندسة108
محمد يوسف عبدالفتاح الدوس20110025073الھندسة109
احمد محمد محسن خشان20110025082الھندسة110
جواد مجدي خالد الصادق20110025087الھندسة111
حسين فاكر حسين الدراغمه20110025096الھندسة112
رامي محمد علي خليل20110025099الھندسة113
"محمد جميل" عوض  سمارة20110025102الھندسة114 معاوية
حسام محمد صالح أبوعلي20110025105الھندسة115
احمد بسام احمد الخطيب20110025106الھندسة116
اوس عمر صالح الزعبي20110025107الھندسة117
ايھاب يوسف محمد بني عيسى20110025110الھندسة118
خالد اسامه خالد حنتش20110025111الھندسة119



محمد عبد العزيز حسين بني حمد20110025112الھندسة120
محمد محمود سليمان سليمان20110025118الھندسة121
محمد نزيه حسين الخطيب20110025120الھندسة122
سامي محمد شفيق ديب  ابوالھيجاء20110025123الھندسة123
محمد رياض محمد حنبلي20112025009الھندسة124
عامر حسن محمود حمو20112025014الھندسة125
يوسف نبيل سعيد الربيعي20112025016الھندسة126
محمد مضر ملھم الرواس 20112025019الھندسة127
احمد سعيد عمر باسليمان20112025029الھندسة128
خالد ھشام امين البرقاوي20112025043الھندسة129
معن امجد ناصر العبيدهللا20112025047الھندسة130
غيث صالح الدين الروسان20112025052الھندسة131
حاتم محمود عبد داوود20112025067الھندسة132
بالل نضال محمد فرحات20112025074الھندسة133
محمد محسن ناصر المصطفى20112025090الھندسة134
عبدهللا خالد حسين كنعان20112025091الھندسة135
محمد بشار محمد بسام الخطيب 20112025103الھندسة136
خالد بسام صبرى الدويك20112025153الھندسة137
عمر سمير رشيد حرز هللا20112025162الھندسة138
عوني محمد جالل ديدان20112025164الھندسة139
علي منذر محمد القباني20120025094الھندسة140
معتز محمد الزين 20122025191الھندسة141
يحيى محمد جمال سالم بني يونس20090028046الھندسة142
انس علي منصور الصباحي20090028047الھندسة143
ايھاب نظام راجي الحدادين20090028060الھندسة144
عمار شاھر علي عبد الرزاق20090028063الھندسة145
محمد حسين احمد الجابري20090028067الھندسة146
معاذ محمد حسن عوده20092028041الھندسة147
الرا الفرد جوزيف شمعون20092028067الھندسة148
حسن ھادي عيسى جمل20092028075الھندسة149
فداء رياض ضيف هللا بدارنه20100028004الھندسة150
خوله جميل علي عساسله20100028016الھندسة151
سحر ياسر احمد االحمد20100028018الھندسة152
ساجده حسن خليل جود الحق20100028036الھندسة153
ھيا غازي عربي عبيدات20100028050الھندسة154
طارق محمد عمر المعاري20100028059الھندسة155
بندر خالد بدر الكثيري20100028060الھندسة156
ضحى جمال محمد ابو مسامح20100028062الھندسة157
ميسون حمزه غازي الھزايمه20102028031الھندسة158
مجد محمد سعيد الشياب20102028032الھندسة159
دعاء نزار شحاده الزعبي20102028036الھندسة160
ھال مازن سعيد مرجي20102028038الھندسة161
يوسف جمال يوسف صرمة20102028043الھندسة162
ياسمين خالد غضبان 20102028053الھندسة163
رايه عصام محمد ابوشاكر20110028001الھندسة164
لمياء حسن محمد خريسات20110028004الھندسة165



آيه سامي قاسم عضيبات20110028006الھندسة166
نور عمر سليمان نيروخ20110028010الھندسة167
ازھار حابس محمود غريب20110028011الھندسة168
بيان بسام عوض السعادات مزايده20110028015الھندسة169
منار عامر نجاتي الخضراء20110028017الھندسة170
ھيا محمدخير فالح العالونة20110028021الھندسة171
ليث عبدهللا سالم زريقات20110028022الھندسة172
رافده رائد محمود عبابنه20110028024الھندسة173
ليديا عيسى عبدهللا الداود20110028027الھندسة174
سھى محمد حسين قوقزه20110028028الھندسة175
براءه حسن محمود أبوزبيد20110028036الھندسة176
ثائر بھاء الدين ابراھيم األفغاني20110028046الھندسة177
تسنيم سالم محمد الحراحشه20110028047الھندسة178
نور حازم عبدهللا صوان20110028052الھندسة179
سولين محمد حمدى الكوفحي20110028062الھندسة180

االسمالرقمالكليةت
امامه خالد محمد المحاسنه20110028067الھندسة1
محاكم احمد محمود العليمات20110028079الھندسة2
مجد محمد مصطفى ربابعه20110028084الھندسة3
اسراء ضرار محمد بني عيسى20110028087الھندسة4
تامر خضر صليبا خير20112028002الھندسة5
ميس وائل تحسين المصري20112028025الھندسة6
تسنيم حسن خلف الزعبي20112028047الھندسة7
ھشام عدنان خميس الحن20112028052الھندسة8
عبدالرزاق منصور معيش المشاقبه20112028053الھندسة9

لؤي بشر متيا بنوره20112028062الھندسة10
محمود نعمان عبد هللا العزة20062029050الھندسة11
زاھر طه شمس باشا20072029052الھندسة12
ياسمين محمد زامل اشنيور20080029095الھندسة13
محمد جھاد محمد زقيبه20082029080الھندسة14
لين يحيى عارف عبد الوھاب20082029092الھندسة15
عمار محمد سالم العمري20082029093الھندسة16
عبدهللا بسام عبدالرحيم الشلبي20090029076الھندسة17
ھيثم احمد كساب الخريشا20090029080الھندسة18
اياد محمد احمد المقابلة20090029085الھندسة19
محمود فريد محمود البنا20090029092الھندسة20
احمد مصطفى نور حسين20092029062الھندسة21
محمد محمود محمد نوافلة20092029078الھندسة22
عالء واثق ياسين حجازي20092029087الھندسة23
ابراھيم فتحي محمد نصار20092029096الھندسة24
محمد احمد مرشد عودة20092029099الھندسة25
رامي اكرم ملحم الرفاعي20092029100الھندسة26
االء سمير محمد نزال20092029105الھندسة27

االربعاء ٢٥-١١-٢٠١٥  
الوقت ١٠:٠٠-١١:٣٠

N2(المباني الطبية)



محمود ھاشم محمد القضاه20092029106الھندسة28
احمد حسين عوده الفاعوري20100029011الھندسة29
محمد توفيق محمد رشيد20100029027الھندسة30
عمران عمر احمد سليتي20100029033الھندسة31
علي تيسير عبدالقادر الخروف20100029037الھندسة32
محمد فيصل مشھور ابوتايه20100029051الھندسة33
محمد جعفر فوزي العمري20100029056الھندسة34
احمد ماھر محمد الخصاونه20100029059الھندسة35
اويس محمد محمود حوراني20100029066الھندسة36
أحمد عبد الكريم سليمان مريان20100029078الھندسة37
رزان يوسف عبدالرحيم الشعيبي20100029080الھندسة38
جعفر عبدهللا محمد النعيمي20100029082الھندسة39
محمد جمعه احمد لوباني20100029085الھندسة40
امنه طالل محمد ربابعه20100029087الھندسة41
فرح سعيد محمد ابوالخير20100029088الھندسة42
معن عبد الرحمن يوسف الجماعين20100029092الھندسة43
مالك ھاني رباح العمري20102029009الھندسة44
خالد نياز عبد الرحمن الدقه20102029010الھندسة45
وليد قاسم مانع العيسائي20102029012الھندسة46
محمود محمد نضال سعيد بسيسو20102029029الھندسة47
حمزه محمد احمد الزعبي20102029039الھندسة48
شذى حمزه يحيى النجار20102029041الھندسة49
سندس احمد يوسف علي20102029056الھندسة50
مالك عيد عائد البلوي20102029057الھندسة51
عبد الرحمن محمد كسيبي 20102029061الھندسة52
حسن يوسف  الكراد20102029072الھندسة53
عبد العزيز عمر محمد دلكي20102029082الھندسة54
احمد علي محمود العثمان20102029083الھندسة55
عبد الكريم نمير حسني الخزاعي20102029084الھندسة56
عامر علي ابراھيم العزام20102029091الھندسة57
فرح نزار عبدالرحمن الطرزي20102029098الھندسة58
ايمان علي احمد بني مصطفى20110029005الھندسة59
ھديل عمر عبدالحليم عفيفي20110029006الھندسة60

االسمالرقمالكليةت
نور عبدهللا عايد أبودلو20110029007الھندسة1
ندى طه محمود أبوحرب20110029009الھندسة2
مؤيد احمد سليم غرايبه20110029011الھندسة3
ديما محمد محمد حمدان20110029012الھندسة4
لينا موسى عبدالغني ابوصفيه20110029013الھندسة5
شروق مصطفى عمر الشيخ حسن20110029014الھندسة6
زينه عماد غالب سمرين20110029015الھندسة7
عفاف عزام سعدو ابو خاص20110029016الھندسة8
ايه عصام احمد خضر20110029019الھندسة9

االربعاء ٢٥-١١-٢٠١٥  
الوقت ١٢:٠٠-١:٣٠

NB66(مبنى القاعات الصفية)



سلمى ناجح احمد خاطر20110029024الھندسة10
االء حسيب سھيل الرجال20110029025الھندسة11
ايھاب اديب جميل حداد20110029028الھندسة12
نور عامر لطفي أبوحميدان20110029030الھندسة13
اسامه ابراھيم طالل سالمه20110029031الھندسة14
نقاء فايض قطيش القبيالت20110029032الھندسة15
اسيل جبر احمد موسى20110029035الھندسة16
اسراء محمد خازر عاشور20110029041الھندسة17
ھيثم جمال محمد المصطفى20110029047الھندسة18
قمر عبدالمجيد محمد بني ملحم20110029056الھندسة19
لبنى مازن عبد الرحمن الخصاونه20110029058الھندسة20
يسر علي حسين الزعبي20110029063الھندسة21
ماريا منير اديب النمري20110029065الھندسة22
حذيفه احمد علي العمرى20110029066الھندسة23
اسيل فايز يوسف خنفر20110029073الھندسة24
ناجي نزار ناجي العساف20112029012الھندسة25
محمد حيدر محمد شريف حسين20112029029الھندسة26
دانا جميل حنا جحا20112029035الھندسة27
عبدهللا عماد احمد اللحام20112029036الھندسة28
احمد جمال عبد الوھاب خرما20112029040الھندسة29
رؤى محمد عبد المحمود20112029042الھندسة30
سليم لطفي سليم خريم20112029043الھندسة31
محمد غالب ابراھيم غانم20112029049الھندسة32
محمد عبد الرحيم محمد عيسى20112029058الھندسة33
محمود سليمان محمود الصفدي20112029070الھندسة34
ديما عيسى حسن الشلبي20112029071الھندسة35
االء محمد حسين القاضي20112029084الھندسة36
محمد سليمان مفلح عبيدات20090071034الھندسة37
ابراھيم جواد ابراھيم عطير20092071001الھندسة38
محمود محمد محمود حجازي20092071018الھندسة39
ندى جمال شالش محمد20092071036الھندسة40
مصطفى ھاشم بديوي الغرايبة20092071046الھندسة41
حمزة عبد هللا محمد ابو عين20100071003الھندسة42
عبدهللا عيسى محمد الزعبي20100071005الھندسة43
منذر عقيل نورى الدالبيح20100071017الھندسة44
عبيده عبدهللا محمد النصير20100071018الھندسة45
صھيب محمد فالح عبيدات20100071025الھندسة46
صھيب فايز محمود شطناوى20100071032الھندسة47
اسامة محمد عيسى العليان20102071012الھندسة48
ديما مصطفى طالب الحجايا20110071005الھندسة49
لجين باسم محمد خصاونه20110071006الھندسة50
محمد صالح مصطفى رمضان20110071007الھندسة51
اسماء محمد محمود غانم20110071010الھندسة52
محمود عدنان احمد ھياجنه20110071012الھندسة53
مؤمن عبدالسالم مصطفى بنا ت20110071013الھندسة54
معاويه حسني محمد شويات20110071021الھندسة55



مالك احمد مصطفى بني سعيد20110071034الھندسة56
محمد خالد حسن الصعوب20110071035الھندسة57
محمد طارق احمد الصوافطه20112071004الھندسة58
احمد محمد حسين الرجوب20112071016الھندسة59
عباده مصباح حسين الجراح20112071025الھندسة60
عمر مھند محمد شريف بطاينه20112071049الھندسة61
صھيب عامر محمود ابو صيني20100200011الھندسة62
محمد  خير خالد محمد  عبيدات20100200034الھندسة63
سائد ھاشم عوض المومني20100200036الھندسة64
ضحى محمد عبدربه الحجوج20110200009الھندسة65
صايل بسام صايل مراشده20112200006الھندسة66
ريان خالد عثمان عاشور20072171097تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات67
محمد احمد محمد القضاه20080171052تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات68
رشاد عماد احمد الدويك20090171016تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات69
روان بدر محمود القرم20090171084تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات70
ميسم عواد علي السليم20090171090تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات71
سميره عبدالكريم خضر عواوده20090171110تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات72
شيماء سميح احمد مجادبه20092171014تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات73
رند احمد فؤاد محمد ياسين االمعرى20092171061تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات74
نوره حسن موسى غزاوي20100171008تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات75
رنا شاھر احمد ابوالحسن20100171010تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات76
والء ابراھيم حسين الھامي20100171011تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات77
رعد احمد انور بشماف20100171016تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات78
اماني خالد فريد ابومطاوع20100171029تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات79
ميساء رياض تركي الزعبي20100171036تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات80
ريما عدنان عبدهللا سلمان20100171037تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات81
نداء وليد محمد عفانه20100171041تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات82
سالم محمود علي عمران20100171042تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات83
روان امين احمد القرعان20100171048تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات84
سوار احمد علي الطاھات20100171060تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات85
ايھاب محمد شفيق غباشنه20100171063تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات86
تسنيم احمد مجلي محاميد20100171074تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات87
حسام وليد عبدالكريم صوافطه20100171078تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات88
ايات عبدهللا سليم الرجوب20100171082تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات89
عبدهللا محمد علي الرحاحله20100171086تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات90
صابرين غالب سليم الخصاونه20100171087تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات91
االء محمد سليمان المومني20100171089تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات92
ھبه علي سالم الشرمان20100171094تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات93
ليث كمال علي حمد20102171021تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات94
نقاء ايھاب احمد ابوالھيجاء20102171031تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات95
روزان وائل عبدالفتاح الشامي20102171044تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات96
نور نائل محمود الصالح20110171004تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات97
عمرو محمد حمدى ابوعبده20110171007تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات98
منار وليد صالح العمرى20110171008تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات99

آمنه عقله عبدهللا مصالحه20110171014تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات100
ورود خالد اسماعيل الفياض20110171021تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات101



مارلين رزق تركي حداد20110171022تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات102
اسراء محمود حسن الزعبي20110171023تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات103
اصاله محمود عوض بني ذياب20110171026تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات104
ھبه محمد بدر عقل20110171028تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات105
علي عزت صالح عبدالفتاح عوده20110171031تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات106
آالء مصطفى عبدالمحسن بني عمر20110171032تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات107
عيسى يزن عيسى السقار20110171037تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات108
منوه وليد احمد البدارنه20110171043تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات109
اسماء مناور عليان شتيات20110171047تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات110
فاطمه يوسف محمود السعاده20110171056تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات111
ثراء صالح مصطفى ابو عاشور20110171059تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات112
ايمن عاھد عبدالكريم ادريس20110171075تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات113
اسالم جمعه عبدالكريم مومني20110171076تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات114
غدير عبدهللا فرحان العمري20110171084تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات115
رلى تيسير حسين موافي20110171088تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات116
الرا زيد جميل عمايره20110171091تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات117
محمد سعيد قاسم المومني20112171004تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات118
بدر الدين باسل  خليفه20112171027تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات119
محمد بسام محمد الطراد20112171043تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات120
سليمان وائل سليمان ابو الرب20112171068تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات121
داليا خليل عبد ابو شحاده20080221064العمارة والتصميم122
محمد احمد حسين الشريده20082221134العمارة والتصميم123
مظفر حميد نايف بطاينه20090221017العمارة والتصميم124
عدي ابراھيم نھار السويلم20090221106العمارة والتصميم125
نور فداء فتحي سلطان20092221068العمارة والتصميم126
دانية محمد معين محمد سعيد الفاخوري20092221075العمارة والتصميم127
ديانا رسمي خليل قاعود20092221082العمارة والتصميم128
اسراء علي ذيب النوافله20100221013العمارة والتصميم129
غدير حسام الدين ابراھيم ملكاوي20100221049العمارة والتصميم130
براء محمد عارف الزعبي20100221050العمارة والتصميم131
اسراء عاطف حسن الصمادي20100221053العمارة والتصميم132
سلسبيال جميل فھيم الحباشنه20100221054العمارة والتصميم133
عفاف زايد حامد العودةهللا20100221057العمارة والتصميم134
ليث زھير يوسف المصطفى20100221060العمارة والتصميم135
دانيه احمد محمد العساسفه20100221062العمارة والتصميم136
ھبه موسى يزبك  20100221063العمارة والتصميم137
حسن محمد حسين مقدادي20100221074العمارة والتصميم138
طارق نعيم عقله نصير20100221076العمارة والتصميم139
عبد الرحمن محمد ھاني  عزيزه20102221008العمارة والتصميم140
فاطمه محمد رافت الشمالي20102221013العمارة والتصميم141
ايمان ابراھيم يوسف عالونه20102221018العمارة والتصميم142
اسالم نمر سعيد بدر20102221038العمارة والتصميم143
حنان احمد علي العالن20102221041العمارة والتصميم144
عمر نبيل صالح عديالت20102221054العمارة والتصميم145
عمار دميثان ابديوى حلوش20110221006العمارة والتصميم146
دعاء سعيد محمد أبوالخير20110221007العمارة والتصميم147



شھد زياد محمد العمور20110221010العمارة والتصميم148
نور رضوان محمود شرقطلي20110221015العمارة والتصميم149
صبا محمد حسن احمد20110221016العمارة والتصميم150
نرمين صبحي امين عالونه20110221018العمارة والتصميم151
االء وليد حسين أبوحميد20110221020العمارة والتصميم152
حمزه نواف محمد بني حسين20110221024العمارة والتصميم153
جھاد يونس احمد ضمره20110221026العمارة والتصميم154
سجى باسم ابراھيم حمد20110221031العمارة والتصميم155
اسامه صالح محمود ذياب20110221035العمارة والتصميم156
ضياء رشاد ايوب العوده هللا20110221037العمارة والتصميم157
احمد عبد الخالق عبد الحليم الحموري20110221051العمارة والتصميم158
ايناس حكم قاسم قاسم20110221055العمارة والتصميم159
حال ھاشم عبدهللا الشخاتره20110221069العمارة والتصميم160
سارة عماد مصطفى العط20110221074العمارة والتصميم161
محمد اسامة فارس عزونى20112221016العمارة والتصميم162
روان صالح عبد هللا الفيومي20112221018العمارة والتصميم163
حسام الدين محمد ھزاع الصمادي20112221028العمارة والتصميم164
باسكال جميل عيد مرجي20112221038العمارة والتصميم165
امنه ابراھيم احمد الربابعه20112221041العمارة والتصميم166
ايمان غالب محمد بني ھاني20112221048العمارة والتصميم167
احمد خلف محمد الياسين20112221049العمارة والتصميم168
عالء منذر توفيق عماري20112221057العمارة والتصميم169
منار عمر احمد الفندي20112221065العمارة والتصميم170
اشراق نبيل احمد الكوفحي20112221078العمارة والتصميم171
مرام عمر احمد الفندي20112221083العمارة والتصميم172
تمارا عمران غالب الجيطان    20120221023العمارة والتصميم173
ديمه محمد علي  القصاص20122221121العمارة والتصميم174
ھمام محمد وائل  شامي20122221122العمارة والتصميم175
رزان محمد مھند  الطرابلسي20132221003العمارة والتصميم176
ابراھيم محمد   األمير20132221004العمارة والتصميم177
مھا  محي الدين محمد الخطيب20132221014العمارة والتصميم178
دياال مروان  دبوسي20132221020العمارة والتصميم179
االء منصور سالم الخصاونه20100222006العمارة والتصميم180

االسمالرقمالكليةت
اسالم علي يوسف فريحات20100222009العمارة والتصميم1
مريم محمود سالم عبابنه20100222014العمارة والتصميم2
حنين غازي يوسف عديل20100222021العمارة والتصميم3
روان وصفي رضوان حسن20100222025العمارة والتصميم4
لمى محمد يوسف الصياح20100222026العمارة والتصميم5
ھديل حسين يوسف شاھين20100222028العمارة والتصميم6
فرح عبدهللا محمد قصيرى20102222008العمارة والتصميم7
احمد حسين عبدهللا الصمادي20102222009العمارة والتصميم8
ميس جمال عزيز نجيب20102222011العمارة والتصميم9

االربعاء ٢٥-١١-٢٠١٥  
الوقت ١٢:٠٠-١:٣٠
N2(المباني الطبية)



ياسمين فؤاد صدقي الفداوى20110222002العمارة والتصميم10
انوار احمد علي خويله20110222005العمارة والتصميم11
ايمان احمد عبدالكريم حبوش20110222007العمارة والتصميم12
نور شكرى يوسف الفي20110222008العمارة والتصميم13
ھاجر عيسى احمد ھزايمه20110222010العمارة والتصميم14
ربى يحيا محمود البعول20110222013العمارة والتصميم15
ميس عدنان عطاهللا الرواشده20110222018العمارة والتصميم16
ساجده ابراھيم محمود بني الدومي20110222026العمارة والتصميم17
ليال ھيثم غانم الماضي20110222033العمارة والتصميم18
محمد سفيان خلف الربيع20110222035العمارة والتصميم19
عرين عبدهللا مصطفى العودات20112222006العمارة والتصميم20
انوار فريد فالح الرماضنه20112222010العمارة والتصميم21
عمرو طارق صدقي سوالمه20072021129كلية العمارة والتصميم22
ايمان االمين سالم ابوعواد20090022005الھندسة23
عبد الباسط عباس علي المؤيد20092022046الھندسة24
ھيا اسامه احمد الديخ20100022013الھندسة25
محمد عبدالقادر عبدالوھاب المعايطه20100022020الھندسة26
حنين اسماعيل خليل زايد20100022037الھندسة27
اسراء عبدالكريم طالل عبابنه20100022080الھندسة28
بلقيس رافع صالح الھزايمه20102022025الھندسة29
وسن محمد محمود طراد20102022027الھندسة30
صخر عبد هللا عبد هللا يعقوب20102022048الھندسة31
رؤى نايف سالم ابراھيم20102022049الھندسة32
ھديل حسين جميل الديك20102022052الھندسة33
فرح خالد علي الجراح20110022004الھندسة34
نھاد محمد عبدهللا قبالن20110022006الھندسة35
فھد سمير جمعه رمانه20110022007الھندسة36
عمر سلطان فيصل النصير20110022012الھندسة37
حنا يوسف حنا قرموط20110022015الھندسة38
زينب محمد عبدهللا عبدهللا20110022024الھندسة39
كامل خالد كامل عبداللطيف20110022033الھندسة40
فاطمه محمد حاكم اللبون20110022040الھندسة41
رغد محمود سليمان المنصور20110022041الھندسة42
ھيا حكم خالد الردايده20110022050الھندسة43
مريم صالح رزق الشياب20110022054الھندسة44
عالء عماد محمود الروسان20110022062الھندسة45
ھديل خليفه محمد الصبابحه20110022072الھندسة46
دينا فتحي علي الشرع20110022073الھندسة47
اسراء حكمت احمد جرادات20110022074الھندسة48
فادي فواز محمد الرواش20110022075الھندسة49
يوسف عبدالرحمن مصطفى موسى20112022012الھندسة50
محمد علي سليمان ابوطالب20112022036الھندسة51
مرام رسمي محمد القاعود20112022054الھندسة52
احمد ابراھيم علي الشاعر20122022043الھندسة53
مالك محمد ذيب ابو حجيله20082023217الھندسة54
ليث ماجد مصطفى الزغول20082023221الھندسة55



صبا محمد محمود العجلوني20090023152الھندسة56
عواد زيد عواد السمردلي20092023083الھندسة57
ثائر اديب محمد ھزايمه20092023142الھندسة58
اكرم محمد احمد شطناوي20092023150الھندسة59
ادم اسماعيل محمد خير سعدون20100023062الھندسة60

االسمالرقمالكليةت
مالك عمر محمود الطبيشات20100023092الھندسة1
االء عدنان سعد الزعبي20100023128الھندسة2
عبد الرحمن مرعي مبارك البطاطي20100023131الھندسة3
اماني امين احمد القضاة20100023172الھندسة4
عبد الرحمن صباح الدين احمد اوزمان20102023098الھندسة5
اوس لؤي ابراھيم العمري20102023125الھندسة6
شوقي عبدهللا يونس شاويش20102023171الھندسة7
دانيه زھير محمد ناصر20102023178الھندسة8
احمد خلدون محمود الكوري20102023185الھندسة9

عبدهللا سعيد صالح الزعبي20110023006الھندسة10
ھشام منصور علي زيادنه20110023021الھندسة11
ابراھيم خالد ابراھيم النجادا20110023023الھندسة12
انسام مفلح عوض شطناوي20110023026الھندسة13
سناء ابراھيم عبدهللا الجالودى20110023037الھندسة14
شروق صالح أحمد الزعبي20110023040الھندسة15
حنين عماد احمد ھناندة20110023058الھندسة16
حنين عزالدين حسين أبوالعسل20110023073الھندسة17
ايھاب محمود محمد عبيدات20110023075الھندسة18
عبدالرحمن احمد مرشد عوده20110023083الھندسة19
شذى ناصر مصطفى محمد20110023086الھندسة20
احمد انور سالم السطري20110023092الھندسة21
تسنيم رشدي ابراھيم الخطيب20110023094الھندسة22
حكم محمد حسن منضوري20110023097الھندسة23
خالد خليل علي الحلحولي20110023100الھندسة24
عالء محمد خير جابر الشطناوي20110023106الھندسة25
عمار محمد زياد منصور الدويرى20110023108الھندسة26
انس غسان فتحي السفاريني20110023126الھندسة27
محمد عدنان احمد الشماع20110023131الھندسة28
محمد وليد عبدالكريم صوافطه20110023143الھندسة29
خالد بكر محمد ابو عناب20110023147الھندسة30
ريم علي محمد البواعنه20110023149الھندسة31
ايه محمد يوسف الصياح20110023155الھندسة32
عريب زكي عارف دقامسه20110023161الھندسة33
محمد عماد محمد الدھامشه20110023169الھندسة34
احمد نايف احمد الذيب20110023170الھندسة35
عمار عبدالجليل سعيد سالم20110023174الھندسة36
احمد عماد عادل بطاينه20110023176الھندسة37
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سالف ميالد عيد الحداد20110023178الھندسة38
عبد هللا محمد مصطفى القضاه20110023179الھندسة39
محمد فندي موسى العبيدات20110023187الھندسة40
محمد عدنان قاسم عبيدات20110023208الھندسة41
قيس علي محمد الزعبي20110023211الھندسة42
اسراء اسماعيل مسامح ابومسامح20110023213الھندسة43
موسى امين علي الشيخ20110023217الھندسة44
فؤاد محمد قايد صالح الطلقي20110023221الھندسة45
عامر عماد احمد أبوشنب20110023225الھندسة46
بشر اسحق ابراھيم مطالقه20110023229الھندسة47
براءه دحام صايل الزعبي20110023233الھندسة48
محمد خالد قاسم عبيدات20110023234الھندسة49
عبدهللا محمد نايف المنايصه20110023236الھندسة50
عمار خالد احمد الوقفي20110023239الھندسة51
سعيد منذر سعيد الصبح20110023243الھندسة52
مجد حسين محمد الرواش20110023246الھندسة53
أحمد عبدالرزاق دراق السباعي 20112023007الھندسة54
احمد منير صبحي النحاس20112023008الھندسة55
معتز يوسف سالم العبابنه20112023014الھندسة56
علي فيصل محمد الخصاونه20112023018الھندسة57
رائد اسعد حمدي ابو مصبح20112023019الھندسة58
خليل ابراھيم محمد مرتضى20112023023الھندسة59
ھاني محمد احمد الصنعاني20112023031الھندسة60
محمد نمر محمد جاموس20112023036الھندسة61
فادي طلعت احمد ابو عليان20112023040الھندسة62
محمد باسل البطال 20112023051الھندسة63
ثامر محمد نواف الحموري20112023057الھندسة64
محمد ركان ذيب عبنده20112023064الھندسة65
محمد خالد علي العابد20112023069الھندسة66
وجدي خالد محمود شاھين20112023075الھندسة67
اشرف نسيم موسى سھاونه20112023080الھندسة68
محمد عمار غسان محمد الزميلي20112023088الھندسة69
يوسف أمين يوسف الياسين20112023097الھندسة70
فراس محمد محمود الشمالي20112023098الھندسة71
خالد عبدهللا مصطفى القواسمه20112023099الھندسة72
أحمد وائل عادل سمارة20112023103الھندسة73
زيد محمد علي العمري20112023106الھندسة74
عاصم احمد عيسى شطناوي20112023110الھندسة75
أحمد فريد عادل الخفش20112023112الھندسة76
رامي زياد وليد شرف القادري20112023113الھندسة77
محمد بالل محمد الخصاونه20112023122الھندسة78
يوسف عوض يوسف الذيابات20112023125الھندسة79
بيان اسماعيل حسن عقيل20112023127الھندسة80
محمد احمد مصطفى الصالحات20112023131الھندسة81
صھيب محمد عبدهللا عبيدات20112023132الھندسة82
اياد محمد تيسير رجا قسايمه20112023135الھندسة83



بالل جھاد محمد الصمادي20112023146الھندسة84
ايھاب يوسف مصطفى المدلل20112023152الھندسة85
محمود جھاد محمود عبابنه20112023158الھندسة86
احمد نجيب حمزه الشھاب20112023173الھندسة87
احمد حسان عبدالوالي الجنيدي20112023174الھندسة88
محمود نمر محمود عساف20112023175الھندسة89
مشلين عيسى فارس ايوب20112023180الھندسة90
منذر موفق محمد رشيد خربط20112023185الھندسة91
صفوت أكرم حسن العمري20112023187الھندسة92
صالح ناصر صالح مرزيق20112023193الھندسة93
سعدي ماھر سعدي صالح20112023198الھندسة94
احمد محسن مصطفى جعرور20112023199الھندسة95
عكرمه ايمن نمر وحشه20112023220الھندسة96
اسامه محمد بشار محمود أبودبوس20112023221الھندسة97
سيف محمد رشدي عبيدات20112023225الھندسة98
محمد محمود زايد بطاينه20112023226الھندسة99

سجى زيناتي احمد الزناتيه20112023236الھندسة100
وسام احمد فارس القضاه20112023241الھندسة101
عبدهللا  خالد جمال اوالد عيسى20112023244الھندسة102
فراس مازن احمد الوقفي20112023247الھندسة103
احمد خالد محمد حماشا    20120023012الھندسة104
بتول يوسف علي الشرمان     20120023015الھندسة105
ساجد يوسف حسين البداحات     20120023025الھندسة106
ساجده محمد عبداللطيف أبوعيون   20120023031الھندسة107
بشرى علي فالح القضاه    20120023044الھندسة108
عدي حسين ھارون الحمادين     20120023045الھندسة109
احمد محمد احمد الطوالبه     20120023047الھندسة110
سيف هللا نواف احمد فرحات    20120023049الھندسة111
بالل طعمه محمود الدعوم     20120023059الھندسة112
انس مفلح محمد العبدالعزيز    20120023060الھندسة113
براءه سامي صالح قواسمه     20120023064الھندسة114
شذى عيسى محمد الخصاونه     20120023067الھندسة115
ايمن عبدالفتاح محمد احمد صالح   20120023077الھندسة116
محمود محمد حسن عوده      20120023078الھندسة117
ھيثم سليمان ابراھيم براسنه    20120023100الھندسة118
احمد كمال محمد ابوشنب20120023106الھندسة119
انس كايد محمود كممجي20120023135الھندسة120
دانيا محمد محمود العقيلي20120023162الھندسة121
محمد نايف محمد الفضل    20120023170الھندسة122
محمد احمد محمد الشامي20120023188الھندسة123
فراس محمد سلمان العطيوى     20120023191الھندسة124
حمزه علي محمد عبيدات    20120023192الھندسة125
حذيفه عبدالمجيد محمد الخطاطبه   20120023203الھندسة126
محمود يوسف محمود حميد20122023007الھندسة127
نوري مصطفى جعمور 20122023015الھندسة128
اسامه نصير توفيق نصيرات20122023058الھندسة129



عبدهللا جميل رياض عبدالكريم20122023073الھندسة130
بھاءالدين غسان محمود احمد20122023086الھندسة131
عبدالقادر احمد عبدالقادر ادريس20122023094الھندسة132
مجد علي صالح سوداح20122023101الھندسة133
وسام ربحي خليل حمدان20122023210الھندسة134
محمدعلي ياسر الحكيم 20122023237الھندسة135
ھمام جميل محمود أبورومي20122023295الھندسة136
ليث خليل محمد بلوط20122023305الھندسة137
خالد صالح خالد  ابو حشمه20122023314الھندسة138
كريم ناصر عبدالكريم القدسة20122023322الھندسة139
مرام مروان حامد عبيدات20130023212الھندسة140
محي الدين عبد الحميد حجازي 20132023064الھندسة141
طارق محمود حسن غريبة20032024047الھندسة142
محمد خليل احمد حمدان20082024156الھندسة143
سفيان محمد احمد جبريل20100024051الھندسة144
حمزه فيصل علي الصبيحي20100024108الھندسة145
محمد يوسف احمد عبيدات20102024001الھندسة146
محمد عمر سليمان عفانه20102024051الھندسة147
احمد تحسين عبدالحميد الرماضين الحباشنه20110024001الھندسة148
نسرين مازن احمد بركات20110024005الھندسة149
اسراء حماد محمود الشرفات20110024008الھندسة150
اماني رائد سليمان عبيدات20110024013الھندسة151
محمد بسام عبد العال عبد العال20110024014الھندسة152
شذى نزار عارف االحمد20110024026الھندسة153
محمد بكر محمد القواقنه20110024027الھندسة154
ياسمين وليد سليمان الخليلي20110024032الھندسة155
ادمون نبيل ادمون شامي20110024037الھندسة156
احمد دخيل ابراھيم السايس20110024042الھندسة157
روان احمد عبد هللا الھزايمه20110024050الھندسة158
براءه ھاني احمد الدبابسه20110024052الھندسة159
لبنى احمد محمود عكور20110024053الھندسة160
خديجه محمد عطيه السعودي20110024054الھندسة161
مھند احمد محمود العليمات20110024056الھندسة162
عبد هللا احمد عبد الحليم الخطيب20110024058الھندسة163
لينا ابراھيم محمد ابو عوده20110024065الھندسة164
سندس محي الدين احمد نعمان20110024067الھندسة165
انس ايمن عبد الرحيم حمدان20110024068الھندسة166
محمد ارشيد محمد مستريحي20110024071الھندسة167
محمد عدنان كمال ارشيد مقابله20110024077الھندسة168
يوسف محمد روحي الناصر20110024079الھندسة169
محمد احمد ابراھيم جعفر20110024080الھندسة170
محمد مؤيد حسن ادريس20110024098الھندسة171
مصعب محمود عبد الكريم العياصره20110024106الھندسة172
عامر عبد المجيد محمد الصالحات20110024118الھندسة173
احمد يوسف ھزاع الطاھات20110024121الھندسة174
بيان محمد احمد الرغمات20110024125الھندسة175



ورود غازي ابراھيم المطالقه20110024127الھندسة176
صفاء مصعب محمد عبيدات20110024133الھندسة177
عامر زياد علي بني ھاني20110024134الھندسة178
زياد رفيق توفيق معروف20112024030الھندسة179
احمد نعمان ابراھيم عامر20112024033الھندسة180

االسمالرقمالكليةت
محمود محمد احسان جالد20112024038الھندسة1
عبدهللا إياد نايف طه20112024043الھندسة2
ايه علي عبدهللا القضاه20112024054الھندسة3
ھديل فؤاد سالم عيسوه20112024065الھندسة4
اسراء ناجي حسن ابوغزله20112024077الھندسة5
احمد سالم محمد علي مباشر20112024106الھندسة6
جھاد محمد حسين ھيدل20120024032الھندسة7
مراد صبيح محمود الرباح     20120024063الھندسة8
اكرم  سامي  احمد  عوض20120024081الھندسة9
عمرو محمد علي فاضل الھزيم20120024112الھندسة10
سيف الدين صالح سالم الجراح20122024016الھندسة11
 خالد جمال غالي 20122024018الھندسة12
محمود عبد الغني خرسه 20122024026الھندسة13
حازم ھيثم أحمد القيسي20132024101الھندسة14
احمد عيسى علي الحمود20072025006الھندسة15
ھيثم رزق محمد مصطفى20082025110الھندسة16
احمد عثمان عبداللطيف فوده20082025116الھندسة17
صھيب محمد علي العمرى20090025138الھندسة18
صالح خضر صالح النمري20092025081الھندسة19
خالد علي احمد الزعبي20100025005الھندسة20
محمد حسين الصياح 20102025006الھندسة21
خالد خير محمد خضر ابو نبھان20102025012الھندسة22
ليث زياد عبدهللا البندك20102025030الھندسة23
قيس وائل رشاد ابوھيكل20102025051الھندسة24
ابو بكر سالم صالح باسھل20102025097الھندسة25
زيد بنان اسعيد عراقي20102025102الھندسة26
علي حمدان محمد االبراھيم20102025122الھندسة27
محمد احمد محمد أبوالحم20110025003الھندسة28
نجم الدين عبدهللا مصلح سويدات20110025006الھندسة29
مازن حسن احمد الصمادى20110025033الھندسة30
سامر عبدهللا طاھر السعدي20110025035الھندسة31
مؤمن يوسف علي العزام20110025040الھندسة32
احمد فھد احمد الرشدان20110025049الھندسة33
حسام بشير نصرى الكايد20110025051الھندسة34
ايھاب احمد محمود شحاده20110025053الھندسة35
احمد محمود قاسم شحرور20110025061الھندسة36
ينال ملھم عيسى حداد20110025063الھندسة37

االربعاء ٢٥-١١-٢٠١٥  
الوقت ١:٣٠ -٣:٠٠
N2(المباني الطبية)



محمد سماك حسين زبن20110025068الھندسة38
ابراھيم حيدر محمد أبوسته20110025077الھندسة39
خالد جمال أنور المنير20110025089الھندسة40
عماد علي نافع مدلل20110025092الھندسة41
امير سعيد سعيد بافياض20110025094الھندسة42
ضرار احمد ماجد العيطان20110025098الھندسة43
وھيب احمد صالح العماري20110025103الھندسة44
بالل فكري شكري المھتدي20110025108الھندسة45
اشرف نصر الدين عزمي جوده20110025113الھندسة46
عمر محمد عبدالمجيد العبابنه20110025114الھندسة47
عيسى عبدالناصر محمد المصري20110025115الھندسة48
عمرو سھيل محمود كيوان20110025124الھندسة49
محمد ھاني احمد الربيع20110025125الھندسة50
احمد نضال محمد دردور20110025126الھندسة51
محمد ابراھيم عبدالرحمن نوري20112025001الھندسة52
أسامة نعمان إبراھيم عمران20112025004الھندسة53
محمد عبدهللا عبود الخيل20112025007الھندسة54
بالل ايمن سليمان االغا20112025013الھندسة55
اسامه محمد محمود الشريده20112025023الھندسة56
ثائر عبدالرحمن مصطفى موسى20112025025الھندسة57
بشر احمد الحموي 20112025033الھندسة58
سيف مھند عصام حماد20112025057الھندسة59
احمد محمد عبد العزيز أبو حميد20112025077الھندسة60

االسمالرقمالكليةت
يزن رامي فائق ابو عوده20112025078الھندسة1
اسامه مطيع فھد عبد الحافظ20112025084الھندسة2
بالل ماجد محمد العواوده20112025086الھندسة3
احمد حسن خيرهللا مناسترلي20112025089الھندسة4
علي طارق عبد هللا عياصره20112025093الھندسة5
مصطفى محمد فواز كناكري20112025095الھندسة6
مؤمن اموفق صالح العياد20112025096الھندسة7
ابراھيم احمد ابراھيم موسى20112025102الھندسة8
صفوان ادھم التركماني 20112025105الھندسة9

سفيان محمد عبده الخزاعله20112025110الھندسة10
محمد معتز سمير عبدالقادر يونس20112025123الھندسة11
انس نعمان حسين زريقي20112025128الھندسة12
محمد عصام سليمان مصطفى20112025129الھندسة13
عبد الرحمن محمود عامر ھديب20112025137الھندسة14
راشد ذياب محمد النزال20112025156الھندسة15
محمد ياسين بلقاسم 20112025158الھندسة16
عمر نادر محمد الصغير    20120025002الھندسة17
عدنان اسماعيل حسن أبوارشيد    20120025004الھندسة18
حسين حمزه قويدر عبيدات     20120025033الھندسة19

االربعاء ٢٥-١١-٢٠١٥  
الوقت ٣:٠٠-٤:٣٠ 

NB66(مبنى القاعات الصفية)



طلب سعد الدين طلب البكري    20120025034الھندسة20
مھند عبدالكريم حسين داوود    20120025044الھندسة21
محمد شفيق انيس داود     20120025050الھندسة22
ابراھيم احمد ابراھيم الدراوشه   20120025052الھندسة23
محمد رياض محمد أبوملوح     20120025078الھندسة24
محمد عبدالكريم عبدالفتاح أبورزق  20120025084الھندسة25
زيد عدنان خالد العتوم20120025111الھندسة26
مصطفى  ماجد فايز أبو شرخ20122025017الھندسة27
وليد نضال محمد فرحات20122025036الھندسة28
علي عبدهللا فضل بافضل20090028040الھندسة29
ليلى محمد جميل صالح20102028028الھندسة30
طارق جميل علي اسعد20102028061الھندسة31
رناد ھاشم محمود جرار20102028063الھندسة32
مجد ناصر عبدالحميد العساسفه20110028002الھندسة33
مھى محمد شحاده العفيف20110028003الھندسة34
سماح ابراھيم احمد الشرمان20110028005الھندسة35
ھيالنه حسن يوسف الزبيدي20110028008الھندسة36
وئام عبداللطيف محمد عبابنه20110028009الھندسة37
سھام صقر عبدهللا عفانه20110028018الھندسة38
ھبة سعدي محمد االخرس20110028025الھندسة39
جمانه راضي عبدالحليم صالح20110028029الھندسة40
عبدالمجيد داود عبدالمجيد داود20110028032الھندسة41
شيماء زياد محمد زيدان20110028040الھندسة42
سارة حسن ابراھيم البركات20110028042الھندسة43
شذى خالد محمد الرواشده20110028050الھندسة44
احمد اقبال احمد الھتاري20110028058الھندسة45
عصام حسين محمد الخيشني20110028059الھندسة46
عبد هللا امين عبد هللا ثابت20110028060الھندسة47
سالم اسماعيل حسين العرود20110028066الھندسة48
فخر نزيه محمود شواھين20110028070الھندسة49
علي موفق علي العنزي20110028071الھندسة50
سالي غازي علي العفيف20110028072الھندسة51
بتول محمد احمد قاروط20110028076الھندسة52
غدير زايد حامد العودة هللا20110028078الھندسة53
بھاء عبد الكريم عبد المعطي محمود20110028080الھندسة54
منى محمد سليمان رمضان20110028082الھندسة55
دعاء رياض عزيز الكركي20110028083الھندسة56
ساره محمد علي بني علي20110028086الھندسة57
عمر خالد حسن راضي20112028007الھندسة58
بسام ھشام جودت ابو خاص20112028043الھندسة59
ايمان عكاش عبدالكريم القبالن   20120028017الھندسة60
عدنان محمد عصام الدين البابا 20122028002الھندسة61
عبد الحكيم عايد نايف بني ھاني20082029088الھندسة62
توفيق مؤيد توفيق ذياب20082029094الھندسة63
كريم نضال كريم الرشدان20082029095الھندسة64
احمد عدنان عبد الرحيم سليمان20092029053الھندسة65



علي مؤيد علي الساعد20092029072الھندسة66
انس مصطفى  شكو20092029076الھندسة67
ثناء محمد يونس الشاويش20092029098الھندسة68
مرح زكي حبيب زوايده20100029052الھندسة69
عيسى فرح جالل عيسى زيدان20100029064الھندسة70
محمد قاسم محمد المغربي20100029091الھندسة71
اھله باسل احمد الفريحات20100029096الھندسة72
عبد الحي جمال عبد الحي الزمر20102029007الھندسة73
بيان غسان حسن ابو عيشه20102029027الھندسة74
ثراء عصام كايد ابو سالم20102029047الھندسة75
علي عبدالرحمن ابراھيم ابو عجميه20102029064الھندسة76
احمد حسام حسن ابو ميزر20102029088الھندسة77
عبد االله اسامه محمد مسلم20102029094الھندسة78
اماني ھاني حسن القصاص20110029002الھندسة79
عبدالھادي رياض محمد واصف  الدويك20110029003الھندسة80
روان سليمان محمد النعيمات20110029021الھندسة81
شھد اكرم محمد عبيدات20110029027الھندسة82
ھدى حسن احمد عبدالقادر20110029029الھندسة83
انس عبدالحميد خليل حوسه20110029043الھندسة84
رند محمد ابراھيم القضاه20110029048الھندسة85
سوار علي منصور السنجالوي20110029062الھندسة86
حنين محمد حسن جبعي20110029070الھندسة87
سمھر ممتاز عبدالرحيم العواملة20110029075الھندسة88
سميه عبدالغفور طايل ھزايمه20110029081الھندسة89
احمد مأمون محمد توفيق خصاونه20110029082الھندسة90
احمد عبد هللا بو بكر بو فطيم20110029084الھندسة91
ندى عياد عبد الرسول نعنوع20112029001الھندسة92
البراء محمد قصير 20112029002الھندسة93
ابراھيم محمد  كيالني20112029003الھندسة94
ديمة عبدهللا خليل حماد20112029008الھندسة95
عالء رياض جمعه حبش20112029018الھندسة96
المجاھد سمير فتحي الحمدان20112029025الھندسة97
زيد سمير بدري عصفور20112029026الھندسة98
حسان محمدعيد راجح العسل20112029032الھندسة99

ليال أحمد بركات عليان20112029034الھندسة100
ليث ساري احمد الزقيبة20112029048الھندسة101
بتول محيسن محمد العمري20112029051الھندسة102
دياال عالء الدين احمد اللوباني20112029054الھندسة103
محمد عوض  عداد شطناوى20112029064الھندسة104
سفيان مالك عبدالرحمن الخصاونه20112029081الھندسة105
دانا ناصر محمد صيام20112029087الھندسة106
ديمه عدنان عبد هللا الملكاوي20112029090الھندسة107
احمد محمد حسن الصفدي20112029094الھندسة108
مصطفى مجدي مصطفى عالونة20112029098الھندسة109
سائد اياد نجيب طعمه20112029102الھندسة110
محمد سالم محمد السقاف20112029105الھندسة111



اسيل محمد احمد أبوسل    20120029014الھندسة112
احمد حسن قاسم العثمان    20120029038الھندسة113
حسام رشاد الھادي رحيم 20120029054الھندسة114
محمد سلطان احمد البشابشه20130029010الھندسة115
عبد الرحمن علي سليمان سالمه20092071003الھندسة116
محمد محمود محمد خليل قاسم20092071004الھندسة117
عدي احمد سالم بني خلف20092071017الھندسة118
زيد موريس عيسى العبوي20092071049الھندسة119
محمود شفيق احمد البدارنه20100071021الھندسة120
خالد نمر محمد النمر20100071027الھندسة121
احمد ضيف هللا فيصل الدغمي20100071036الھندسة122
سامي عبد الرزاق محمد الماتاني20102071002الھندسة123
ھاشم فالح احمد جرادات20110071002الھندسة124
يمان محمد علي العمري20110071003الھندسة125
محمود احمد صالح عضيبات20110071009الھندسة126
نغم عبدالسالم عارف مشه20110071017الھندسة127
ابراھيم كمال ابراھيم غوانمه20110071020الھندسة128
ھشام غازي محمود عبدالھادي20110071023الھندسة129
احمد وليد اديب حسين20110071025الھندسة130
يزن عوده فالح الخاليله20110071030الھندسة131
حنان سعيد محمود النجادات20110071031الھندسة132
راكان انور احمد أبوناصر20110071032الھندسة133
مناف محمد خيرو الشياب20110071040الھندسة134
عدي فواز عوض الربعي20112071005الھندسة135
عمر وليد رشدي أبو عواد20112071031الھندسة136
راجي محمود ضيف هللا العمري20112071034الھندسة137
احمد عدنان رشيد الجراح     20120071003الھندسة138
احمد سعيد محمد الطواھا20120071018الھندسة139
عمرو زھير عباس الشلبي20120071021الھندسة140
محمود علي فايز التميمي20120071028الھندسة141
معتز فھد مثقال مرجي20100200018الھندسة142
رؤى محمد احمد الوردات20110200001الھندسة143
محمد حسن محمد شاھين20110200003الھندسة144
كمال وليد كمال الحراحشه20110200004الھندسة145
ثابت محمد احمد أبوقديره20110200005الھندسة146
ساجده موسى حسين الزغول20110200007الھندسة147
اسالم صالح محمد بركات20110200010الھندسة148
زينب يوسف محمد الصمادى20110200012الھندسة149
محمد عبد الجليل محمد مصطفى20112200007الھندسة150
وعد مشرف احمد الزعارير20112200008الھندسة151
زكريا عبدهللا فالح آل خليفه20082171087تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات152
صفيه محمد محمود ابو مسلم20082171088تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات153
حمزه سمير ميخائيل العجيالت20092171053تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات154
بتول قاسم محمد عبابنه20092171073تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات155
رائد تيسير مفلح شطناوى20092171074تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات156
رشاد نزار رشاد صالح20100171028تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات157



ساره سعيد محمد جربوع20100171066تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات158
عباده نورالدين فالح المھيدات20102171013تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات159
عبدهللا محمود عبدالرحمن ابداح20102171053تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات160
دعاء عبدهللا فوزي جرادات20102171057تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات161
حذيفه عبدهللا احمد بني عيسى20102171060تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات162
زياد محمد رشاد ضياءالدين المظفر20110171001تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات163
رنا رزق ابراھيم نواصره20110171003تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات164
حال نعمان محمد كنعان20110171010تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات165
روان عارف فالح العلي20110171012تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات166
ھديل عادل سعد سويدان20110171015تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات167
فرح عمر زكي العزايزه20110171017تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات168
الرا محمد محمود ابو طبنجه20110171018تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات169
مي خالد ماجد الدوالت20110171019تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات170
سرى محمد سالمه الزيادنه20110171027تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات171
آالء عمر تركي سمارة20110171034تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات172
ھيا باسل عبدهللا كنعان20110171035تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات173
ساجدة قاسم كريم الزعبي20110171038تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات174
نينا محمد صالح سخنيني20110171039تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات175
ايمان احمد سمير عبابنه20110171040تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات176
سخاء علي احمد المصرى20110171044تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات177
بيان امين محمد جراح20110171045تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات178
اسراء فواز فرحان بني بكر20110171054تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات179
ايك منذر محمد الشمري20110171055تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات180

االسمالرقمالكليةت
مھا عدنان عبدهللا ابو لبده20110171057تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات1
اسماء محمد عيسى جرادات20110171060تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات2
الرين رشدي ذيب حداد20110171071تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات3
ھشام سليم مفلح شطناوى20110171072تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات4
حمدي قصي حمدى بطاينه20110171073تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات5
محمد خليل ابراھيم عبنده20110171086تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات6
زينب سليم موسى عودات20110171087تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات7
تسنيم زكريا محمد سالمه20110171089تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات8
اخالص حسن عبدالقادر بني مفرج20110171090تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات9

سامر محمد محمود الشبول20110171093تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات10
عثمان حسان علي العثمان20110171094تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات11
سيف الدين داود محمد الرفاعي20112171011تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات12
مطانيوس صابر خضر جرايسه20112171026تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات13
ھبه محمد فھمي حمد حمد20112171045تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات14
رافي لؤى زايد القرعان20112171046تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات15
محمود فتحي علي محمد20112171047تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات16
"محمد جمعه" علي رواشدة20112171052تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات17 اسراء
حنان محمد عبد الحافظ القرعان20112171055تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات18
رھف عماد حسين عبيدات20112171064تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات19

االربعاء ٢٥-١١-٢٠١٥  
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محمد فوزي يوسف حمدان20120171064تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات20
حنين ھارون رشيد ابو عيده20120171104تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات21
محمد انور محمد بھجت الزالق 20122171029تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات22
انوار محمد محمود العزام20090221129العمارة والتصميم23
ديما احمد مفلح الحموري20100221034العمارة والتصميم24
عمر خليل محمد حسين20100221047العمارة والتصميم25
عبدهللا عمر محمد الحاج محمد20100221075العمارة والتصميم26
دانه عبدالمجيد فارس الكردي20102221014العمارة والتصميم27
ھاشم ثائر محمد عبيدات20110221002العمارة والتصميم28
ھيا حكمت حماد علي20110221003العمارة والتصميم29
اسالم فتحي كامل عمورة20110221009العمارة والتصميم30
براء محمود احمد سعيفان20110221012العمارة والتصميم31
رانيا احمد حسن مجدالوي20110221017العمارة والتصميم32
تقى احمد علي الخشارمه20110221019العمارة والتصميم33
ميس منير حسن عقيل20110221028العمارة والتصميم34
ساره محمد جمعه علي  الطوالبه20110221032العمارة والتصميم35
اكرم ھشام محمد اكرم الدويك20110221033العمارة والتصميم36
انس محمود حامد التميمي20110221036العمارة والتصميم37
سرى احمد حسين غرايبه20110221042العمارة والتصميم38
رزان علي ابراھيم طوالبه20110221046العمارة والتصميم39
افنان محمد خير حسن العمري20110221054العمارة والتصميم40
بدر اسامه شعبان عثمان20110221056العمارة والتصميم41
ھالة حسام محمود أبوحمده20110221057العمارة والتصميم42
ريم مازن حكمت مرجي20110221059العمارة والتصميم43
شوقي زياد شوقي أبوخاص20110221061العمارة والتصميم44
ھبه صالح طاھر الزرقان20110221071العمارة والتصميم45
االء مصطفى احمد فتحي الالذقاني20110221075العمارة والتصميم46
مصعب عمر عبدالعزيز غنيمات20110221076العمارة والتصميم47
صھيب جمال محمد شبط20110221077العمارة والتصميم48
فارس محمد ابراھيم ابوفاره20110221083العمارة والتصميم49
جوانا محمد محمود طوالبه20110221092العمارة والتصميم50
ھبة عصام محمود عوض20112221006العمارة والتصميم51
عماد الدين حسن عبدالرحمن الشورى20112221008العمارة والتصميم52
يزن صخر محمود الغزاوي20112221014العمارة والتصميم53
فؤاد نادر رافت الشمالي20112221015العمارة والتصميم54
االء عمر محمد الزعبي20112221020العمارة والتصميم55
حال فؤاد طايل ھيشان20112221032العمارة والتصميم56
رغد محمد ياسين اللحام20112221034العمارة والتصميم57
رند تيسير عمر داود20112221043العمارة والتصميم58
االء ناصر منصور عبيدات20112221056العمارة والتصميم59
سلمى عبدالحليم صالح نعمان20112221059العمارة والتصميم60

االسمالرقمالكليةت
نواف خلدون نواف ابو عبيد20112221060العمارة والتصميم1

الخميس٢٦-١١-٢٠١٥  
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فرح مردم محمود محمد20112221061العمارة والتصميم2
علي جھاد علي نقرش20112221063العمارة والتصميم3
ھيثم احمد ھالل الرفاعي20112221080العمارة والتصميم4
سلمى ابراھيم احمد طوالبه20112221084العمارة والتصميم5
تامر صالح ضيف هللا الردايده20120221015العمارة والتصميم6
انس عبدالمجيد محمد الخطاطبه   20120221025العمارة والتصميم7
عبد هللا محمد لؤي  حاكمي20122221037العمارة والتصميم8
عبد الرحمن غالب علي  الزعبي20122221113العمارة والتصميم9

مروة يعرب  الشرع20122221115العمارة والتصميم10
عال عدنان جاسر عطيه20110222001العمارة والتصميم11
والء اسماعيل محمد بنات20110222003العمارة والتصميم12
تسنيم مخلد محمد رشدان20110222014العمارة والتصميم13
احمد عامر خالد البزور20110222015العمارة والتصميم14
بيان بسام محمد القيسى20110222017العمارة والتصميم15
اسراء رفيق محمد الطويسي20110222023العمارة والتصميم16
معاذ محمود مصطفى الھندي20110222032العمارة والتصميم17
صبا غازي محمد القرعان20112222005العمارة والتصميم18
امل فايز بدر الغوراني20100022009الھندسة19
فاطمه عدوان عيسى الزغول20110022060الھندسة20
رنا جھاد حسين أبوالھيجاء20110022066الھندسة21
آيه غالب سالم بني علي20110022071الھندسة22
عبدهللا احمد سعيد غزال20112022020الھندسة23
ھنادي علي موسى الربايعه     20120022022الھندسة24
جھاد مالك محمد القرم20062023122الھندسة25
ميساء نافذ محمد عمران20082023177الھندسة26
االء محمد نبيل وھيب عبابنة20082023220الھندسة27
محمد ناجي علي عقيل20092023012الھندسة28
اسامة محمد احمد السخني20092023157الھندسة29
حسام وليد احمد بني نصر20100023054الھندسة30
حازم اكرم شفيق حتامله20100023124الھندسة31
عال خالد احمد الشرايعه20100023161الھندسة32
دعاء خالد عبدهللا الدرادكه20102023077الھندسة33
ھديل خالد فايز البطاينه20102023082الھندسة34
ميس احمد ياسين عكور20102023090الھندسة35
يزيد نادر ابراھيم الزعبي20102023102الھندسة36
محمد سفيان عبدالحميد الشويات20102023143الھندسة37
قيس اديب عبدهللا قاسم20102023151الھندسة38
ھيثم ممدوح عبد الحميد عبد الحميد20102023168الھندسة39
معاويه محمود محمد المنسي20102023174الھندسة40
محمد غازي احمد صالح20102023198الھندسة41
ھشام محمد عادل محمد  الصمادى20110023020الھندسة42
مھند رجائي احمد قضماني20110023047الھندسة43
عمر محمد خالد علي معايعه20110023061الھندسة44
عمر عبدالوھاب عمر الرجوب20110023090الھندسة45
ھيا باسم علي الخصاونه20110023107الھندسة46
عبدهللا مازن مسلم الطويل20110023180الھندسة47



بھاء خالد خليل الجابري20110023207الھندسة48
احمد ظاھر محمد أبوراشد20110023215الھندسة49
معن فوزي حسن الشايب20110023231الھندسة50
مؤيد مفرح زايد الزيادات20112023067الھندسة51
محمد بھجت قسيم ھيالت20112023104الھندسة52
انس محمد عبد الفتاح الھمشري20112023164الھندسة53
محمد حبيب حسن محمد 20112023196الھندسة54
لؤي محمود حسن ابو دالل20112023210الھندسة55
عبد هللا صخر نعيم التل20112023213الھندسة56
اجود سمير حسن البطاينه20112023215الھندسة57
جنيد احمد محمود الجنايده20112023222الھندسة58
انسام علي سالمه الحديدى20112023227الھندسة59
منير نور زاد عوض الشقيرات20120023004الھندسة60
عامر قاسم محمود مريان    20120023010الھندسة61
غسان محمد حسن القضاه20120023021الھندسة62
روال ايمن عدنان النمرى    20120023023الھندسة63
سيرين نضال فرحان السليمان20120023028الھندسة64
ضحى محمد يوسف بني ياسين     20120023034الھندسة65
اماني يحيى حنا حداد      20120023039الھندسة66
محمد سعيد احمد حسن العطار20120023043الھندسة67
راكان زياد محمد شخاتره     20120023046الھندسة68
اسامه ھشام ذيب الغزاوي20120023136الھندسة69
بھاء نضال عبدالكريم عبدالرحمن   20120023137الھندسة70
احمد عوده احمد الصغير20120023147الھندسة71
ھاشم ياسر محمد كيالني20120023149الھندسة72
لبنى قيس انور عويس20120023150الھندسة73
حنين عبدالناصر محمود بدارنه20120023152الھندسة74
طارق خلف يوسف الخرابشه20120023157الھندسة75
ليث محمد احمد ملكاوي20120023165الھندسة76
عبدهللا وليد احمد العمرى20120023178الھندسة77
صھيب عبدهللا محمد ملكاوى20120023185الھندسة78
فارس جميل سليم خواجا20120023187الھندسة79
شاكر  عامر ابراھيم السعد20122023016الھندسة80
طالل محمد جميل السيد20122023020الھندسة81
ليث خالد شالش الوقفي20122023056الھندسة82
قصي  عماد  ابراھيم ابو رحمه20122023070الھندسة83
مؤنس طارق  سالمه العكش20122023091الھندسة84
مجد احمد عوده ابو فارس20122023145الھندسة85
احمد رضوان سعدي عكاش20122023164الھندسة86
عمار حسام الدين عبدالقادر العش20122023166الھندسة87
محمد ھشام يوسف حواشين20122023167الھندسة88
ابراھيم محمد  احمد المومني20122023168الھندسة89
يوسف زياد محمود ابو امنه20122023173الھندسة90
معتز مصطفى جعمور 20122023186الھندسة91
احمد رفيق حمدى بطاح20122023230الھندسة92
بالل محمد عباره 20122023235الھندسة93



فيصل ساھر احمد الحاج حسن20122023244الھندسة94
محمود عبدالرحمن محمد القضاة20122023261الھندسة95
ليث سامي بولص ابو خضر20122023267الھندسة96
قيس فالح يوسف الموسى20122023282الھندسة97
حمزه رياض انيس كراجه20062024098الھندسة98
االء محمد حامد المقدادي20072024115الھندسة99

محمد عبد القادر عيو علي20082024132الھندسة100
احمد عيد عبد الرحمن الخلوف20082024157الھندسة101
رنا شكري محمد سيد20090024089الھندسة102
نور عبدهللا محمد الحباب20090024137الھندسة103
حمزه عبدهللا محمد العربيات20102024064الھندسة104
مصطفى غالب عبد الرحمن طه20110024055الھندسة105
جعفر محمد اسامه جاد عزام20110024081الھندسة106
زيد سميح محمد بدوي الخطيب20110024111الھندسة107
محمد الفاتح ادريس صالح بطاينه20110024115الھندسة108
عبدهللا اكرم محمد قديسات20110024123الھندسة109
احمد عبدهللا علي قماج20110024126الھندسة110
محمد فايز محمود القريشات20110024128الھندسة111
رسيال حسن عبدهللا جرادات20110024130الھندسة112
اسامه حسان عبد الرازق حسين20112024032الھندسة113
البراء ايمن تركي الخطيب20112024036الھندسة114
سماء محمد خير عبد الرحمن النمراوي20120024015الھندسة115
ساره عمر صبحي ابو ھنطش20120024034الھندسة116
اكرم يوسف محمود عليان     20120024066الھندسة117
معتصم حسن محمد عفانه     20120024095الھندسة118
عمر اكرم محمد طبيله20122024003الھندسة119
محمد طارق محمد زياد حمصي 20122024004الھندسة120
محمد عبد الرحمن أمين نايفة20122024014الھندسة121
حسين عبدالھادي حسن بو صفوان20122024120الھندسة122
خالد عبد الرزاق اللبابيدي 20082025101الھندسة123
مھند رافع خلف جرادات20090025137الھندسة124
عدي حسين سالم العموش20092025098الھندسة125
محمد خالد محمد الصبيح20100025095الھندسة126
احمد سامر نظمي حسني جبر20102025023الھندسة127
ابراھيم علي محمد البواعنه20102025056الھندسة128
موسى عادل موسى عواد20102025085الھندسة129
محمد احمد عطيه حمايده20102025112الھندسة130
محمد احمد محمد القضاه20110025044الھندسة131
قاسم أمين محمد أبو محمد20110025052الھندسة132
ساجدة محمد حسين حجازي20110025055الھندسة133
جعفر تيسير احمد بدور20110025127الھندسة134
محمد نصر نمر موسى20110025132الھندسة135
محمد عزمي محمود عبوشي20112025045الھندسة136
محمد عبد الرحمن عزت العزيزي20112025060الھندسة137
عبد هللا سعد محمد بوفطيم20112025073الھندسة138
عبد الرحمن علي محسن االخرس20112025080الھندسة139



اياد عدنان صيتان معايعه20112025087الھندسة140
طارق محمد عبدالرحمن رواشدة20112025113الھندسة141
محمود عبدالعزيز اسعد الداود20112025118الھندسة142
بشار عمر طالب الحطاب20112025120الھندسة143
محمد احمد محمد  الشقران20112025139الھندسة144
أحمد زھير محمد رافت ادريس20112025161الھندسة145
طاھر عبدهللا محمد دلوع    20120025005الھندسة146
جعفر علي حمد ابوبدير    20120025013الھندسة147
محمد زياد محمد صبحي يوسف    20120025017الھندسة148
العباس صادق محمد حسن     20120025028الھندسة149
قصي محمد حسن مراشده      20120025036الھندسة150
احمد راتب احمد ظاھر     20120025040الھندسة151
محمد احمد محمد عبدالرحمن    20120025051الھندسة152
محمد علي صالح خصاونه     20120025053الھندسة153
عبدالرحمن فوزى انيس عباس    20120025070الھندسة154
محمد جبرين محمد بركات     20120025071الھندسة155
عمر  عزام سعدو  ابوخاص20120025098الھندسة156
محمد قاسم محمد الحموري20120025124الھندسة157
محمد ھاني عبد هللا الشويات20120025152الھندسة158
امنه احمد مصطفى جابر20120025161الھندسة159
غيث شجاع سلطه جي 20122025013الھندسة160
مھند بسام سالمه عطار20122025021الھندسة161
طارق تيسير خليل عوده20122025039الھندسة162
عمر محمود رياض شقللي20122025042الھندسة163
راغب حسن  راغب حسن النمري20122025047الھندسة164
محمد  عبدهللا محمود باكير20122025048الھندسة165
احمد سمير محمد حسين20122025175الھندسة166
عبدهللا عمر خطاب حماد20122025186الھندسة167
محمود  زياد مصطفى  عبدالجواد20122025214الھندسة168
خالد عزام فوزى عبدالقادر20122025235الھندسة169
احمد  خالد  سليمان خولي20122025243الھندسة170
ايوب عبد الرحيم عبد هللا علي مستاكو20130025148الھندسة171
عاصم احمد موسى االمام20132025120الھندسة172
علي حسن علي حتامله20132025133الھندسة173
عمرو ربحي صبحي محمود ابو عاصي20082028078الھندسة174
وعد اكرم تيسير عبيدات20100028043الھندسة175
وسام مراد جمال ايوب20102028003الھندسة176
اماني احمد حمدان عودات20110028016الھندسة177
ھنادي محمد عبدالرحيم شواقفه20110028085الھندسة178
سامي محمد اسد سامي مسمار20112028009الھندسة179
ھديل سليمان احمد ابراھيم20112028011الھندسة180

االسمالرقمالكليةت
بلقيس سامي سليم النادى    20120028008الھندسة1
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نورشان مجدي محمود عبيد     20120028037الھندسة2
تمارا حابس عبد الرحمن المحتسب20120028060الھندسة3
سيف الدين انور الطحان 20122028058الھندسة4
إيھاب محمود سعد حماشا20082029086الھندسة5
عدي محمود عارف جماحنه20090029039الھندسة6
الزھراء طارق مصطفى البعول20090029093الھندسة7
ابو بكر عبد هللا صالح العيدروس20092029050الھندسة8
ثائر ابراھيم مصطفى العزب20092029101الھندسة9

ليث ايمن موسى عبيدات20092029103الھندسة10
حال طارق نھاد االثيره20092029104الھندسة11
ثامر حسين عبد الرحمن السخني20092029107الھندسة12
قاسم ھاني محمد قواسمة20100029095الھندسة13
ياسمين ابراھيم محمد السطري20102029062الھندسة14
احمد طالل علي ابو عاصي20102029063الھندسة15
عبير احمد سالم ملكاوي20102029097الھندسة16
خالد ھشام احمد ابو لبدة20102029100الھندسة17
محمد مسلم محمد المسيعدين20110029044الھندسة18
دوسر محمود محمد شلبي20110029052الھندسة19
محمد ثائر ابراھيم داليكه20110029069الھندسة20
فرح محمد علي فيصل البطاينه20110029078الھندسة21
ايمان عبدهللا شحاده الدويري20110029079الھندسة22
نمر يوسف نمر علوه20112029006الھندسة23
محمد أحمد توفيق زامل20112029033الھندسة24
محمد ھشام عبد الحميد برھم20112029076الھندسة25
بدرالنعام محمد محمود الغزاوى20112029082الھندسة26
ميمونه عبدالمولى محمد صوالحه20112029083الھندسة27
ساره عاطف صالح قاسم20112029085الھندسة28
محمد بشار نصوح الشيخ حسين20112029092الھندسة29
ھيا عاصم محمد توفيق حتامله20112029097الھندسة30
ھديل زيد محمود العساسفه الحباشنه  20120029002الھندسة31
يونس يوسف فاضل ابو ربيع20120029008الھندسة32
محمد ايمن محمود الدويرى     20120029012الھندسة33
يارا محمد عبدهللا عواد     20120029031الھندسة34
سيف مفلح فناطل الزبن     20120029039الھندسة35
محمد اسماعيل احمد معابره20120029046الھندسة36
احمد ثامر محمد مھيدات20120029060الھندسة37
ريم مروان عبدالفتاح الحمورى   20120029067الھندسة38
العنود معين محمد الخصاونه    20120029070الھندسة39
وسام احمد محمد البركات     20120029082الھندسة40
حسام محمد احمد القاسم    20122029099الھندسة41
صھيب امين محمد عجلوني20122029159الھندسة42
محمد عيسى عقله 20092071042الھندسة43
ربيع نصر احمد الذيابات20092071050الھندسة44
جودت محمد نھار البطاينه20100071004الھندسة45
احمد طه نھار الزعبي20100071006الھندسة46
عبد الرحمن مجدي مصطفى عالونه20102071005الھندسة47



طالل سميح الياس النصراوين20102071016الھندسة48
خالد عبدالناصر رشيد موسى20110200017الھندسة49
بسام عادل شحدة الصيفي20092171072تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات50
سيرين خالد خلف المشاقبة20100171079تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات51
بشرى حسن محمد البيادره20110171036تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات52
سامر رائد نخله القسيس20112171024تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات53
دانيه يوسف محمود ابو  رجيع20112171038تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات54
سندس صبحي محمد عتوم20112171048تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات55
محمد يحيى محمد دويرى20112171069تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات56
انس سمير محمود العواوده20112171074تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات57
غنى ابراھيم محمود بركات     20120171008تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات58
سماء مروان اديب حداد    20120171016تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات59
صالح ابراھيم محمود السوقي20120171066تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات60

االسمالرقمالكليةت
االء عادل رضا الخطيب20092221080العمارة والتصميم1
روان رفعات عبدالحليم الفاعوري20110221001العمارة والتصميم2
سحر محمد ابراھيم عالن20110221078العمارة والتصميم3
طارق زياد محمود الفقيه20110221079العمارة والتصميم4
انسام فارس محمد البزور20110221080العمارة والتصميم5
صابرين محمد خالد السالل20110221087العمارة والتصميم6
اماني عمران عبدالحليم الفريحات20110221094العمارة والتصميم7
جھاد وليد عبد الرحيم طقاطقه20112221002العمارة والتصميم8
امنه مسعود عوني زيد20112221007العمارة والتصميم9

دانا اياد دوخي عبيدات20112221030العمارة والتصميم10
سندس فوزي عبد الحليم الصمادي20112221033العمارة والتصميم11
"محمد داود" سليمان السيوري20112221046العمارة والتصميم12 ياسمين
ساره فؤاد نوفان عبيدات20112221058العمارة والتصميم13
احمد كامل عبد القادر بني ملحم20112221062العمارة والتصميم14
طارق ناصر محمد الدلعة20112221064العمارة والتصميم15
مھا محمد تيسير رجا قسايمه20112221068العمارة والتصميم16
محمد حسن محمد القضاه20112221070العمارة والتصميم17
محمد احمد سالم الصياح20112221075العمارة والتصميم18
إيھاب فيصل محمد الحوراني20112221101العمارة والتصميم19
رزان اسامه لويس الطوال20130221049العمارة والتصميم20
عرين عماد محمود نجادات20110222020العمارة والتصميم21
ساره موسى احمد الزغول20110222036العمارة والتصميم22
سجى شاھر مصطفى الدقامسه20110222037العمارة والتصميم23
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