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مرام ايمن رافع العتوم     20120096025التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةالعلوم واآلداب3

احالم سليمان محمد ابوشقير20120096040التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةالعلوم واآلداب4

النا محمد خير علي عنانبه20120096055التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةالعلوم واآلداب5

سمير سرور محمد النقرش20120096082التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةالعلوم واآلداب6

عز الدين صبرى ابراهيم مريان20120096083التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةالعلوم واآلداب7

شروق نزيه علي المنصوري20120096089التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةالعلوم واآلداب8

عبد الرحمن محمد أبو شعبان 20122096028التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةالعلوم واآلداب9

احمد طالب عبدهللا علوان    20122096059التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةالعلوم واآلداب10

االء سامي صالح ابوعبيد20130096005التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةالعلوم واآلداب11

تسنيم نبيل احمد قعقوره20130096026التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةالعلوم واآلداب12

هبه حسن محمد حوامده20130096054التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةالعلوم واآلداب13

محمد علي احمد ابو كف20080098034العلوم الجنائيةالعلوم واآلداب14

اكرم احمد صالح العجلوني20112098020العلوم الجنائيةالعلوم واآلداب15

دعاء يحيى احمد القضاه     20120098001العلوم الجنائيةالعلوم واآلداب16

صالح هاني صالح الرواحنه     20120098014العلوم الجنائيةالعلوم واآلداب17

عامر حسين محمد صافيه     20120098020العلوم الجنائيةالعلوم واآلداب18

ثائر خليل شفيق خليل      20120098023العلوم الجنائيةالعلوم واآلداب19

محمد ارشاد فياض حميدان الخزاعلة20120098029العلوم الجنائيةالعلوم واآلداب20

هيا خالد عبد الفتاح الحمورى20110092008الفيزياءالعلوم واآلداب21

احمد محي الدين موسى السميرى    20120092014الفيزياءالعلوم واآلداب22

حسام حسن سالم المساعيد     20120092022الفيزياءالعلوم واآلداب23

لينا احمد يوسف عودات     20120092038الفيزياءالعلوم واآلداب24

افنان محمد يوسف يوسف     20120092048الفيزياءالعلوم واآلداب25

خلود سالم علي العطاونة20120092052الفيزياءالعلوم واآلداب26

اناس محمد ضيف هللا يوسف20120092058الفيزياءالعلوم واآلداب27

ابراهيم عبد الباسط محمد الرشدان20120092064الفيزياءالعلوم واآلداب28

يوسف احمد صدقي علي شقيري20122092001الفيزياءالعلوم واآلداب29

دينا وليد محمد سوالمه20082091039الكيمياءالعلوم واآلداب30

محمد مفلح محمد الضرابعه20092091029الكيمياءالعلوم واآلداب31

اسماء يونس عناد خريس20112091017الكيمياءالعلوم واآلداب32

محمد عمر محمد ميتاني20112091019الكيمياءالعلوم واآلداب33

امل حسين علي الحجيله20112091023الكيمياءالعلوم واآلداب34

اميرة محمد زيد الحناوي     20120091008الكيمياءالعلوم واآلداب35

احمد صالح محمد محمود   أبوعمر20120091009الكيمياءالعلوم واآلداب36
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راويه كمال محمد الطيطي     20120091017الكيمياءالعلوم واآلداب37

شروق جاسم محمد العبدهللا    20120091021الكيمياءالعلوم واآلداب38

اسراء وليد احمد السيد20120091080الكيمياءالعلوم واآلداب39

ابراهيم حسين محمد الكمونه    20120091089الكيمياءالعلوم واآلداب40

هديل رياض علي العبدهللا     20120091091الكيمياءالعلوم واآلداب41

فرح خالد فالح غرايبه     20120091092الكيمياءالعلوم واآلداب42

اسراء فيصل محمد عبيدات20122091003الكيمياءالعلوم واآلداب43

صفاء قاسم محمد جرادات20132091014الكيمياءالعلوم واآلداب44

اسم الطالبالرقم الجامعيالتخصصالكليةت

صفاء طارق سعيد التمام     20120223011التصميم والتواصل البصريالعمارة و التصميم1

خديجه اسماعيل محمود جرادات    20120223022التصميم والتواصل البصريالعمارة و التصميم2

عائشة نزار مصطفى عليان20120223035التصميم والتواصل البصريالعمارة و التصميم3

محمد عمر محمد عكور20122223003التصميم والتواصل البصريالعمارة و التصميم4

محمد عاطف صالح حجازي20122223007التصميم والتواصل البصريالعمارة و التصميم5

االء عادل رضا الخطيب20092221080العمارةالعمارة و التصميم6

عبدهللا عمر محمد الحاج محمد20100221075العمارةالعمارة و التصميم7

امنه مسعود عوني زيد20112221007العمارةالعمارة و التصميم8

ياسر عدنان محمد عيد20112221019العمارةالعمارة و التصميم9

دانا اياد دوخي عبيدات20112221030العمارةالعمارة و التصميم10

محمد علي  خليفه20122221123العمارةالعمارة و التصميم11

رزان اسامه لويس الطوال20130221049العمارةالعمارة و التصميم12

ساره موسى احمد الزغول20110222036تخطيط وتصميم المدنالعمارة و التصميم13

براء محمد خلف الوقفي20080081111اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب14

ندى خالد مثقال السرحان20082081062اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب15

عالء فرحان محمود البشابشه20100081127اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب16

نور موفق ضيف هللا البطاينه20110081064اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب17

عصام اشرف عصام حجازي20110081146اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب18

محمود بدر محمود القرم20112081084اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب19

وفاء طه عبد القادر شاهين20112081094اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب20

سندس امجد محمد الرفاعي     20120081033اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب21

رزان ناهض فالح أبو حسان20120081075اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب22

مؤيد حسني محمود زحراوي     20120081077اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب23

معتز محمود صالح ملكاوي     20120081116اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب24

لين علي عمر عاشور20120081139اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب25

صبا عبد الرؤوف محمد عزايزه    20120081142اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب26

نسيبه يوسف احمد الحسين     20120081155اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب27

رزان علي طالب محمد      20120081156اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب28

سائره صابر علي الزغول     20120081177اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب29

هبه هللا محمد عبدهللا ابراهيم   20120081180اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب30

رحاب ابراهيم محمد عراقي20122081015اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب31

رحمة يوسف عبد القادر الشرمان20122081026اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب32

ليث احمد عبد هللا الرشيدات20122081051اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب33

زياد محمد ربحي خلف20122081085اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب34

ياسمين محمد محمود عياش20122081088اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب35

دعاء احمد محمود درويش20122081096اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب36

روان عبد السالم عبد الرحمن الشرايرى20122081098اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب37

ديما جمال فالح المخزومي     20122081109اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب38

رونزا جهاد ابراهيم النمر20122081113اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب39

ساره محمد محمود غرايبه20122081120اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب40

ريم مفضي محمد كتانه20130081012اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب41

تسنيم اسعد فرج الخالدي20130081013اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب42

صفاء سامي محمد الشلول20130081015اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب43

ديمه وليد انيس الحمادشه20130081020اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب44

رزان غسان عبد الرحمن الرشيد20130081030اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب45

دينا رسالن محمد الغزاويه20130081032اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب46

اسراء تيسير سليمان الخزاعله20130081034اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب47

رند بسام عبد القادر خالد20130081042اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب48

ليلى علي سعيد حالوه20130081044اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب49

بيان محمد يوسف محمد20130081053اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب50
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مرح عدنان فارس ابراهيم20130081057اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب51

منار زياد يوسف الزعبي20130081058اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب52

علياء احمد مفلح رمضان20130081061اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب53

ميس انور صبرى نزال20130081066اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب54

مي انور صبرى نزال20130081068اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب55

مروه باسل محمد عليان20130081070اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب56

رانيا يحيى يوسف الفران20130081075اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب57

آيه جمال محمد حسان20130081082اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب58

وعد عالء محمد زهير الخطيب التميمي20130081083اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب59

مالك نجيب محمد الزعبي20130081089اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب60

ساره حسين يحي الخطيب20130081097اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب61

دعاء محمد عوض الجيزاوي20130081101اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب62

مريم سليمان عوض عماري20130081109اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب63

العنود محمد علي نواصره20130081114اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب64

رانيا تركي محمد النادي20130081115اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب65

سالم هايل محمود المغيض20130081116اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب66

صبا يونس رزق خطايبه20130081128اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب67

مي ناصر محمد حبيب20130081143اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب68

راما فخري نايل عبيدات20130081157اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب69

زين خميس حسين الحتمل20130081161اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب70

سجى علي محمد عراعره20130081180اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب71

ضحى حسين محمود حتامله20130081185اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب72

مرح رائد سامي الصعوب20130081186اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب73

ايات محمد نهار القضاه20130081190اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب74

عرين محمد خالد عبيدات20130081201اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب75

عوض سليمان عوض عماري20130081202اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب76

عمر عاهد احمد افريج20132081001اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب77

ربى احمد طالل عبابنه20132081031اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب78

فرح عبد الكريم احمد عودات20132081056اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب79

لبنى طارق صدقي سوالمة20132081072اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب80

دعاء سميح حسن ابراهيم20140081099اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم واآلداب81

عمرو ربحي صبحي محمود ابو عاصي20082028078الهندسة الطبية الحيويةالهندسة82

وعد اكرم تيسير عبيدات20100028043الهندسة الطبية الحيويةالهندسة83

وسام مراد جمال ايوب20102028003الهندسة الطبية الحيويةالهندسة84

اماني احمد حمدان عودات20110028016الهندسة الطبية الحيويةالهندسة85

منى محمد سليمان رمضان20110028082الهندسة الطبية الحيويةالهندسة86

هنادي محمد عبدالرحيم شواقفه20110028085الهندسة الطبية الحيويةالهندسة87

سامي محمد اسد سامي مسمار20112028009الهندسة الطبية الحيويةالهندسة88

يحيى محمد يحيى قراعين20112028057الهندسة الطبية الحيويةالهندسة89

هشام احمد جميل اقطيفان20112028064الهندسة الطبية الحيويةالهندسة90

غدير محمد علي صمادي      20120028012الهندسة الطبية الحيويةالهندسة91

رانيا احمد محمد النظامي     20120028019الهندسة الطبية الحيويةالهندسة92

تقى طالل احمد بني خير     20120028029الهندسة الطبية الحيويةالهندسة93

نورشان مجدي محمود عبيد     20120028037الهندسة الطبية الحيويةالهندسة94

تمارا حابس عبد الرحمن المحتسب20120028060الهندسة الطبية الحيويةالهندسة95

سارة ابراهيم شمشوم 20122028036الهندسة الطبية الحيويةالهندسة96

سيف الدين انور الطحان 20122028058الهندسة الطبية الحيويةالهندسة97

خالد عبد الرزاق اللبابيدي 20082025101الهندسة الميكانيكيةالهندسة98

عامر محمود احمد الزعبي20082025117الهندسة الميكانيكيةالهندسة99

مهند رافع خلف جرادات20090025137الهندسة الميكانيكيةالهندسة100

صالح خضر صالح النمري20092025081الهندسة الميكانيكيةالهندسة101

ليث زياد عبدهللا البندك20102025030الهندسة الميكانيكيةالهندسة102

ابراهيم علي محمد البواعنه20102025056الهندسة الميكانيكيةالهندسة103

عالء عادل علي الشبول20102025066الهندسة الميكانيكيةالهندسة104

موسى عادل موسى عواد20102025085الهندسة الميكانيكيةالهندسة105

محمد احمد عطيه حمايده20102025112الهندسة الميكانيكيةالهندسة106

مصطفى ابراهيم شريف ابوالهيجاء20102025117الهندسة الميكانيكيةالهندسة107

محمد احمد محمد القضاه20110025044الهندسة الميكانيكيةالهندسة108

ساجدة محمد حسين حجازي20110025055الهندسة الميكانيكيةالهندسة109

ينال ملهم عيسى حداد20110025063الهندسة الميكانيكيةالهندسة110

بالل فكري شكري المهتدي20110025108الهندسة الميكانيكيةالهندسة111

عمر محمد عبدالمجيد العبابنه20110025114الهندسة الميكانيكيةالهندسة112



عيسى عبدالناصر محمد المصري20110025115الهندسة الميكانيكيةالهندسة113

جعفر تيسير احمد بدور20110025127الهندسة الميكانيكيةالهندسة114

سري صبحي ياسر الصرايره20110025128الهندسة الميكانيكيةالهندسة115

محمد عزمي محمود عبوشي20112025045الهندسة الميكانيكيةالهندسة116

هشام عمر هشام العسلي20112025050الهندسة الميكانيكيةالهندسة117

عمار ابراهيم محمد الرواشده20112025071الهندسة الميكانيكيةالهندسة118

عبد الرحمن علي محسن االخرس20112025080الهندسة الميكانيكيةالهندسة119

اياد عدنان صيتان معايعه20112025087الهندسة الميكانيكيةالهندسة120

طارق محمد عبدالرحمن رواشدة20112025113الهندسة الميكانيكيةالهندسة121

محمود عبدالعزيز اسعد الداود20112025118الهندسة الميكانيكيةالهندسة122

بشار عمر طالب الحطاب20112025120الهندسة الميكانيكيةالهندسة123

انس نعمان حسين زريقي20112025128الهندسة الميكانيكيةالهندسة124

محمد عصام سليمان مصطفى20112025129الهندسة الميكانيكيةالهندسة125

محمد احمد محمد  الشقران20112025139الهندسة الميكانيكيةالهندسة126

محمد ياسين بلقاسم 20112025158الهندسة الميكانيكيةالهندسة127

طاهر عبدهللا محمد دلوع     20120025005الهندسة الميكانيكيةالهندسة128

جعفر علي حمد ابوبدير     20120025013الهندسة الميكانيكيةالهندسة129

عمر ابراهيم فارس الصرايره    20120025020الهندسة الميكانيكيةالهندسة130

ساره لويزا محمد نايف الحسين    20120025023الهندسة الميكانيكيةالهندسة131

عالء احمد عبدالرحمن الطبيشات20120025025الهندسة الميكانيكيةالهندسة132

العباس صادق محمد حسن     20120025028الهندسة الميكانيكيةالهندسة133

قصي محمد حسن مراشده      20120025036الهندسة الميكانيكيةالهندسة134

احمد راتب احمد ظاهر      20120025040الهندسة الميكانيكيةالهندسة135

محمد احمد محمد عبدالرحمن    20120025051الهندسة الميكانيكيةالهندسة136

محمد علي صالح خصاونه     20120025053الهندسة الميكانيكيةالهندسة137

تسنيم عبدالستار رضا معابره    20120025056الهندسة الميكانيكيةالهندسة138

عهود غسان فؤاد السودي     20120025061الهندسة الميكانيكيةالهندسة139

هدى جالل محمود بطاينه     20120025064الهندسة الميكانيكيةالهندسة140

عبدالرحمن فوزى انيس عباس    20120025070الهندسة الميكانيكيةالهندسة141

محمد عبدهللا محمد جرادات    20120025073الهندسة الميكانيكيةالهندسة142

ابراهيم عمر حسن القيام     20120025083الهندسة الميكانيكيةالهندسة143

علي صالح علي خليل      20120025089الهندسة الميكانيكيةالهندسة144

عمر  عزام سعدو  ابو خاص20120025098الهندسة الميكانيكيةالهندسة145

محمد عدنان حسن زعبالوي20120025106الهندسة الميكانيكيةالهندسة146

حسن ابراهيم محمد الصياح20120025115الهندسة الميكانيكيةالهندسة147

قصي عبداللطيف مثقال الحسن20120025122الهندسة الميكانيكيةالهندسة148

عواد " محمد وجيه"ابراهيم 20120025127الهندسة الميكانيكيةالهندسة149

عمار فالح بركات الطويل20120025130الهندسة الميكانيكيةالهندسة150

احمد ابراهيم قاسم الخوالده20120025136الهندسة الميكانيكيةالهندسة151

محمد هاني عبد هللا الشويات20120025152الهندسة الميكانيكيةالهندسة152

امنه احمد مصطفى جابر20120025161الهندسة الميكانيكيةالهندسة153

مهند بسام محمد شلبي      20120025164الهندسة الميكانيكيةالهندسة154

عبدهللا  حسن محمد ابو سيف20122025028الهندسة الميكانيكيةالهندسة155

عمر محمود رياض شقللي 20122025042الهندسة الميكانيكيةالهندسة156

راغب حسن  راغب حسن النمري20122025047الهندسة الميكانيكيةالهندسة157

محمد  عبدهللا محمود باكير20122025048الهندسة الميكانيكيةالهندسة158

مجاهد صالح محمد قازان20122025093الهندسة الميكانيكيةالهندسة159

باسل مروان عبدالجابر عواد20122025126الهندسة الميكانيكيةالهندسة160

يوسف مصطفى ابراهيم الصمادى20122025145الهندسة الميكانيكيةالهندسة161

احمد سمير محمد حسين20122025175الهندسة الميكانيكيةالهندسة162

محمد هشام عبد الرحمن ابو صالح20122025218الهندسة الميكانيكيةالهندسة163

خالد عزام فوزى عبدالقادر20122025235الهندسة الميكانيكيةالهندسة164

باسل محمد صالح ردايدة20122025236الهندسة الميكانيكيةالهندسة165

محمود باسم محمد شحرور20122025238الهندسة الميكانيكيةالهندسة166

احمد  خالد  سليمان خولي20122025243الهندسة الميكانيكيةالهندسة167

عاصم احمد موسى االمام20132025120الهندسة الميكانيكيةالهندسة168

خالد عبدالناصر رشيد موسى20110200017الهندسة النوويةالهندسة169

رهف مصطفى عبد رحاحله20102068004التربة والريالزراعة170

عبدهللا سالم صالح فياض20102068006التربة والريالزراعة171

مي نبيل عبدالكريم االعمر20110068018التربة والريالزراعة172

محمود ابراهيم سالم الزعبي20112068005التربة والريالزراعة173

محمد توفيق علي الزعبي20112068009التربة والريالزراعة174



هال احمد حسن بدور20120068001التربة والريالزراعة175

عال ايمن محمود حميدات20120068005التربة والريالزراعة176

خليل محمد خليل بني مصطفى    20120068011التربة والريالزراعة177

ممدوح محمود محمد النعيم20120068055التربة والريالزراعة178

ماجده رياض مصطفى طالفحه20120068056التربة والريالزراعة179

خالد محمد ناصر ابوناصر20120068061التربة والريالزراعة180

جيالن هشام ناصر الردايده    20120068066التربة والريالزراعة181

بتول نضال فهد الصمادى     20120068068التربة والريالزراعة182

سخاء حسين محمد الصمادى     20120068072التربة والريالزراعة183

مرام عزام مرجي المساعيد     20120068077التربة والريالزراعة184

تمارا فيصل علي القطايشه     20120068088التربة والريالزراعة185

حال زكريا علي عبابنه20130068044التربة والريالزراعة186

اسم الطالبالرقم الجامعيالتخصصالكليةت

جهاد صالح موسى بني مفرج20090061071اإلنتاج الحيوانيالزراعة1

نورس خلف محمد القيام20100061080اإلنتاج الحيوانيالزراعة2

اسامه محمد عبدهللا عبيدات20110061079اإلنتاج الحيوانيالزراعة3

تاال عصام موسى المعايطه20110061080اإلنتاج الحيوانيالزراعة4

انوار فتحي عبدالكريم الغزاوى   20120061001اإلنتاج الحيوانيالزراعة5

عبدالرحيم حسين عبدالكريم الجوخان  20120061007اإلنتاج الحيوانيالزراعة6

فارس جهاد عوده ابوفارس20120061012اإلنتاج الحيوانيالزراعة7

باكير احمد علي ابوباكير     20120061019اإلنتاج الحيوانيالزراعة8

محمد وليد محمد الجعيدى     20120061022اإلنتاج الحيوانيالزراعة9

محمد عبدالباسط محمد المصطفى   20120061031اإلنتاج الحيوانيالزراعة10

محمود محمد اشالش خفاجه     20120061042اإلنتاج الحيوانيالزراعة11

شروق محمد عيسى بني فواز20120061062اإلنتاج الحيوانيالزراعة12

هيثم ضيف هللا علي العمرى    20120061079اإلنتاج الحيوانيالزراعة13

ثائر خالد احمد الشختورى     20120061082اإلنتاج الحيوانيالزراعة14

محمد بسام بركات بطاينه20120061092اإلنتاج الحيوانيالزراعة15

معاذ محمود عبدهللا قرعان20122061005اإلنتاج الحيوانيالزراعة16

عالء الدين امين علي عبابنه20100062088اإلنتاج النباتيالزراعة17

ندى يحيى حسن العارف20102062005اإلنتاج النباتيالزراعة18

محمد عدنان يوسف عبد الجواد20110062020اإلنتاج النباتيالزراعة19

عبدهللا زكي صبرى دحنوس20110062040اإلنتاج النباتيالزراعة20

اسامه زيد حسن بني عيسى20110062099اإلنتاج النباتيالزراعة21

كوثر احمد محمد باكير20110062102اإلنتاج النباتيالزراعة22

معتصم عمر عبدهللا البحراوي    20120062014اإلنتاج النباتيالزراعة23

سوار زياد احمد القاسم     20120062015اإلنتاج النباتيالزراعة24

اسيل امجد فالح االحمد     20120062024اإلنتاج النباتيالزراعة25

عبداالله نواش عايد اليازجين    20120062030اإلنتاج النباتيالزراعة26

احالم حسين محمود بني احمد    20120062034اإلنتاج النباتيالزراعة27

ميساء خالد احمد الشبيل     20120062038اإلنتاج النباتيالزراعة28

ديما بسام عبده الخزاعله     20120062039اإلنتاج النباتيالزراعة29

دانا عادل عاطف المومني     20120062046اإلنتاج النباتيالزراعة30

ميس محمد قاسم شطناوى     20120062056اإلنتاج النباتيالزراعة31

مولد ابراهيم محمود عماري    20120062071اإلنتاج النباتيالزراعة32

حنين نبيل محمد خير حتامله20120062094اإلنتاج النباتيالزراعة33

بتول احمد حسن الرداد     20120062099اإلنتاج النباتيالزراعة34

وفاء عبد القادر محمد جمهور    20120062108اإلنتاج النباتيالزراعة35

بتول فؤاد عبد هللا غرايبه    20120062109اإلنتاج النباتيالزراعة36

يوسف نواف عطا الديري20122062004اإلنتاج النباتيالزراعة37

رجاء سالم القاسم الشنيور20072063037التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة38

منار جهاد محمد زقيبه20102063041التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة39

محمد احمد موسى صالح20112063027التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة40

حنان فرحان ابراهيم عبدالعال20112063042التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة41

لبنى محمد حسين الشرفي20112063050التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة42

ردينا منصور علي الفقيه     20120063043التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة43

روعه هارون علي القضاه     20120063053التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة44

زين يوسف احمد بني احمد20120063074التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة45

خلف احمد علي العمري20120063076التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة46
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عبدهللا محمد ادم برالى20120063082التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة47

روان احمد محمد بني خالد     20120063083التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة48

لجين وليد داود الخالدي20122063003التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة49

اماني احمد محمد السراجي20122063018التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة50

اصاله محمود صايل ابونزال20122063023التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة51

غيداء ايمن عيسى الحليسي20122063027التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة52

فاطمة يوسف فالح ابو الكشك20122063028التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة53

ياسمين زهير محمد ناصر20122063033التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة54

آسال عبدالمجيد عبده درابسة20130063002التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة55

سعد محمد سليمان زغول20130063004التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة56

سندس عمر صبحي ابوهنطش20130063018التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة57

الهام نعيم محمد عويصي20130063048التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة58

زها عماد غالب سمرين20130063070التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة59

حياه حاتم ابراهيم العويصي20130063082التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة60

هيا مازن  شمسي20132063016التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة61

محمد محمود سعيد غرايبة20132063026التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة62

احمد محمد رؤوف حسن عقله20132063035التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة63

داود احمد داود داود20140063033التغذية وتكنولوجيا الغذاءالزراعة64

اسم الطالبالرقم الجامعيالتخصصالكليةت

سالي منير محمد عوده20080013028اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية1

محمد فهد محمد الطريفي20092013031اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية2

احمد ابراهيم سويد المجاهد20092013032اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية3

حمد سالم مطر العنزي20092013035اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية4

اسراء هاني طايل جباعته20110013035اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية5

مشاري هائل محيالن العنزي20112013061اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية6

احمد بسام عبدهللا مومني20120013031اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية7

ريما فراس يوسف الصمادى     20120013032اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية8

علي باسم علي المومني20120013033اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية9

رزان رضوان علي بني عامر     20120013034اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية10

سجى عماد محمود العيسى     20120013036اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية11

اسيل عمر حسين العفيف20120013037اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية12

راكان عليان حميدي العنزي20122013017اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية13

حسين عبدهللا حسن القضاه20122013022اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية14

احمد ثابت احمد الرشيد20122013032اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية15

علي عبدهللا ناجي مصلح20122013033اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية16

يعقوب عبدهللا  علي الحمر20122013034اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية17

بكري محمد يحيى صميلي20122013047اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية18

عالء علي محمد الرفاعي20130013002اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية19

ميساء احمد رباح مصطفى عبابنه20130013004اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية20

صبا سعد حمزه حمزه20130013028اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية21

قصي هاني محمد الرواشده20132013013اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية22

عطاهللا حسين حافظ النعيمي20132013026اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية23

عمر سالم محمود ابو غزله20132013027اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية24

بهاء الدين محمد سليمان مقابله20142013014اإلسعاف والطوارئالعلوم الطبية التطبيقية25

ميس محمود حسن أبومحسن     20120110019البصرياتالعلوم الطبية التطبيقية26

غدير نبيل  الدبس 20120110045البصرياتالعلوم الطبية التطبيقية27

دانيه محمود عبدهللا   الصمادى20122110007البصرياتالعلوم الطبية التطبيقية28

سالم وليد داود حورى20122110018البصرياتالعلوم الطبية التطبيقية29

بيان علي محمد الكفري20122110038البصرياتالعلوم الطبية التطبيقية30

ايه نبيل محمد المومني20122110040البصرياتالعلوم الطبية التطبيقية31

تسنيم حسين حسن عبد الهادي20100040204التمريضالتمريض32

دعاء نائل احمد المهيدات20102040182التمريضالتمريض33

هبه ابراهيم محمود ابولوز20102040210التمريضالتمريض34

ماجد خليل عبد المصلح الرشيدان20102040213التمريضالتمريض35

وفاء نبيل منصور الحايك20110040014التمريضالتمريض36

اسالم احمد حمزه العمرات20110040021التمريضالتمريض37

دانا بركات علي القبيالت20110040025التمريضالتمريض38

عمر محمد فايز الربايعه20112040017التمريضالتمريض39

اياد عبد الرحمن احمد الطحاينه20112040108التمريضالتمريض40
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مؤنس بسام خليف النوافله20112040167التمريضالتمريض41

عمر موفق ماجد الخطيب20112040174التمريضالتمريض42

ايمان جعفر حبيب محمد هالل20112040206التمريضالتمريض43

ديانا كامل حسين جبارين20112040212التمريضالتمريض44

سعيد عبد فهاد غنانيم20120040010التمريضالتمريض45

عائشه سالم علي يعاقبه     20120040060التمريضالتمريض46

سالم رائد خليل الرفاعي     20120040070التمريضالتمريض47

حسام محمد عوده الشرمان     20120040085التمريضالتمريض48

عبدالرحمن خالد محمد الصمادي    20120040096التمريضالتمريض49

ساجدة عقله محمود افليح     20120040105التمريضالتمريض50

ايمان حكمات حمدى عواد     20120040119التمريضالتمريض51

محمد انور ابراهيم الصالحات    20120040146التمريضالتمريض52

اكرام ابراهيم احمد شتيات    20120040150التمريضالتمريض53

ساجده نبيل منصور الحايك20120040152التمريضالتمريض54

تهاني خلدون ناصر سيالوى     20120040167التمريضالتمريض55

االء محمد احمد الخلوف     20120040187التمريضالتمريض56

حنين سامر عبدهللا أبوخيط20120040209التمريضالتمريض57

انوار ابراهيم علي زغول20120040210التمريضالتمريض58

انغام محمد علي العمرى     20120040229التمريضالتمريض59

ساجده حسين فندي طوالبه     20120040230التمريضالتمريض60

ابراهيم محمود حسن الزامل20120040239التمريضالتمريض61

سجى علي محمد اسماعيل     20120040243التمريضالتمريض62

سماح فواز عبد القادر الشلول20122040024التمريضالتمريض63

تاال عوني سالم الربضي20122040031التمريضالتمريض64

ميمونه حسن علي مطالقه20122040065التمريضالتمريض65

منى انور  شحاده20122040077التمريضالتمريض66

منار عبدالحميد خميس الفراونه20122040084التمريضالتمريض67

زيياد عمر ثاني ثاني20122040086التمريضالتمريض68

زيياد ادمو عثمان عثمان20122040087التمريضالتمريض69

مسعود لول لول ماي ادوا20122040088التمريضالتمريض70

حسين حبيب كرفي كرفي20122040093التمريضالتمريض71

نور الدين داوود كرفي كرفي20122040094التمريضالتمريض72

بشير احمد احمد احمد20122040095التمريضالتمريض73

عبدالعزيز مجمع بلو بلو20122040098التمريضالتمريض74

دعاء محمد نور احمد مقدادى20122040120التمريضالتمريض75

احمد سليم احمد الدلق20122040140التمريضالتمريض76

بتول فيصل حسين الطعاني20122040161التمريضالتمريض77

احمد فايز شحاده خشان     20122040169التمريضالتمريض78

فارس محمد فارس الخوالده20130040165التمريضالتمريض79

ثروت سامي بدران 20130040186التمريضالتمريض80

دانه فواز احمد منصور20132040054التمريضالتمريض81

نداء منصور حسين أبوحسين20132040058التمريضالتمريض82

سالم غالب محمود عبد هللا الجابر20102114054السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية83

اسراء عبدالقادر سليم بني عمر20110114018السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية84

فرح احمد صالح الزعبي20112114038السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية85

وفاء وليد ذيب هياجنه20120114027السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية86

جوي داود يعقوب صابات20122114005السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية87

حنين محمد رضوان المومني20122114010السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية88

ايمان عمر عبدالرحمن عبدالغافر20122114011السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية89

لينه عاطف عبدالكريم العمري20122114022السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية90

بنفسج رائد حسن ناصر20122114031السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية91

مالك ابراهيم ياسين الطاهات20112015004سمع/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية92

ريم عقلة عارف الخزاعلة20130016010نطق/السمع والنطقالعلوم الطبية التطبيقية93

تميم بكر مصطفى الغرايبه20100066067الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري94

خالد ابراهيم خالد الزغول20102066018الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري95

عبد القادر احمد عبد القادر كريشان20110066006الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري96

اسيل اسامه عادل الصمادي20110066012الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري97

ايسر مروان ذياب هديب20110066037الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري98

مي حسين احمد محمد20110066041الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري99

رؤى شكري فارس حسين20110066052الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري100

ورود محمود محمد النواصره20110066059الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري101

فارس احمد محمود درادكه20110066065الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري102



محمد عبد هللا شعبان الجندي20110066067الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري103

 محمد وصفي مصطفى احمد المحاسنه20110066073الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري104

الوليد حمدان عليان اللوباني20110066082الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري105

يوسف علي عيد الصبيحي20110066090الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري106

امجد محمد بدر كناكري20110066107الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري107

احمد خليل عبدربه اوالدمحمد20112066005الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري108

محمد ابراهيم عبد اللطيف ابو عيسى20112066012الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري109

سناء عبد الكريم علي ابو شريعة20112066016الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري110

عبد العزيز باسل  عرفه20112066034الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري111

محمود حمود  خطيب20112066036الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري112

سامي  اياد   زحالقة20112066037الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري113

رائد عبد الستار خليل غرايبه20112066049الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري114

حذيفه عبد الحميد   عتمه20120066068الطب والجراحة البيطريةالطب البيطري115

احمد حسن محمد السعود20100111051العالج الطبيعيالعلوم الطبية التطبيقية116

محمد جمال عبدالرحيم كنعان20122111031العالج الطبيعيالعلوم الطبية التطبيقية117

يسرا  عبد الرحمن  محمد  ابو السباع 20122111037العالج الطبيعيالعلوم الطبية التطبيقية118

عال غسان شحاده 20102112049العالج الوظيفيالعلوم الطبية التطبيقية119

بشر منذر يعقوب العتوم20102112054العالج الوظيفيالعلوم الطبية التطبيقية120

متعب عارف صالح ال قفله الدوشان20112112019العالج الوظيفيالعلوم الطبية التطبيقية121

احمد يعقوب كبها 20112112041العالج الوظيفيالعلوم الطبية التطبيقية122

نوره كايد محمد أبوشومر20112112043العالج الوظيفيالعلوم الطبية التطبيقية123

مرام نادر ملحم 20112112045العالج الوظيفيالعلوم الطبية التطبيقية124

فرح علي محمد الدرناكي     20120112026العالج الوظيفيالعلوم الطبية التطبيقية125

رقيه محمود خدام الحجيله     20120112038العالج الوظيفيالعلوم الطبية التطبيقية126

عبد الرحمن محمد مفيد الداالتي 20122112002العالج الوظيفيالعلوم الطبية التطبيقية127

مصطفى محمد مصطفى المرايره20112012036العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية128

حنين ماهر عطا أبوعليان20120012029العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية129

لميس احمد محمد عبدالعال20120012030العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية130

اسراء زاهي حسين المعايطه    20120012034العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية131

احالم هاني سليمان جرادات20120012046العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية132

ريما فهمي عوض حجات20120012052العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية133

رزان محمد امين فرحان عبيدات20120012053العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية134

يحيى زكريا عبدهللا العلي20120012057العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية135

دالل خالد احمد النعيم     20120012070العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية136

منال محمد حسين  الزعبي20120012072العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية137

هديل تيسير حسين محاسنه20122012028العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية138

ايناس وليد عوده همشرى20122012029العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية139

سيما نجي محمد النزال20122012039العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية140

مرح محمد سليمان القواسمه20122012043العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية141

هبة فوزي محمود الوقفي20122012046العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية142

االء عطا عبدالكريم ابوحليمه20122012047العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية143

تقى حسن سليمان اليوسف20122012054العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية144

مريم طالب نعمة غلوم حسين20122012078العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية145

ايمان علي عبدالرحمن المحاسنه20122012084العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية146

دعاء  عبد الرحمن  صادق  داوود20122012089العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية147

لميس عادل عبدهللا عودات20122012113العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية148

ديمه عبدالرحيم سليمان عوده هللا20122012124العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية149

فرح عدنان توفيق حصري20122012133العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية150

االء عصام محمد نعيم دويك20122012135العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية151

هناء عطا سليمان الجبور20130012045العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية152

محمد فخر الدين محمد عماد  الدين الحناوي 20132012120العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية التطبيقية153

دعاء بالل صالح قواقنه20100014064تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية154

حنين ارشيد محمد مستريحي20102014007تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية155

ندى محمد علي مصطفى20102014053تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية156

خالد وائل محمد الحسيني20112014005تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية157

فيروز صابر حسين محمد20112014028تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية158

سميره وليد علي القضاه20112014081تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية159

مجد زيد خلف مهنا20112014085تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية160

علي نبيل محمد الشامان20112014086تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية161

هال محمد عيسى القواسمه     20120014024تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية162

محمود نشأت محمود أبوالعوف20122014029تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية163

وعد ماجد خليل حمدان20122014047تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية164



فاطمه ابراهيم موسى الزغول20122014048تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية165

مريم ابراهيم احمد شويات20122014049تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية166

سائد فوزى حسن كليب20122014068تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية167

عالء ميالد مواسي 20122014082تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية168

محمد فايز عبدالقادر دقامسه20142014038تكنولوجيا األشعةالعلوم الطبية التطبيقية169

عامر احمد حسين الشرمان20090051049تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية170

اسامه نجيب محمود عمرى20110051049تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية171

سليمان زهير فالح السالم20120051033تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية172

رؤى نايل فايز الروسان20122051027تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم الطبية التطبيقية173

حنين طالب سلوم العاني20122050200طب و جراحة األسنانطب األسنان174

ايات سلمان حسين تحيفة20082052027علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية175

عماد عبدالكريم حسن نجادات20092052041علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية176

ساره يوسف سالم المحاسنه20112052016علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية177

امل احمد حسني الدالبيح     20120052016علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية178

فاِطمه جعفر علي حبيب20122052005علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية179

محمد عامر عديم المغيري20132052010علوم طب األسنان المساندةالعلوم الطبية التطبيقية180

اسم الطالبالرقم الجامعيالتخصصالكليةت

قاسم عبدالواحد علي السماعيل20052030230الصيدلةالصيدلة1

لؤي احمد توفيق الطعاني20080030120الصيدلةالصيدلة2

رفيف ماهر صالح صالح20090030082الصيدلةالصيدلة3

وداد عدنان احمد السليم20092030243الصيدلةالصيدلة4

وفاء جابر سالم 20092030252الصيدلةالصيدلة5

زيد احمد زيد  عمران20092030253الصيدلةالصيدلة6

اسيل خالد ياسين الطراونه20100030013الصيدلةالصيدلة7

عبد هللا عمر سالم باعباد20100030112الصيدلةالصيدلة8

ابراهيم محمد عبد هللا آل شريف20102030001الصيدلةالصيدلة9

فارس باسل  االتاسي20102030049الصيدلةالصيدلة10

يسرى محمود حسين منصور20102030169الصيدلةالصيدلة11

مريم محمد ناجي الكعبي20110030002الصيدلةالصيدلة12

مريم ابراهيم محمد ابو علوش20110030115الصيدلةالصيدلة13

رزان تركي عقيل بني هاني20110030161الصيدلةالصيدلة14

ايات محمد نجيب عليان بني دومي20110030167الصيدلةالصيدلة15

علي احمد محمد علي الفقيه20110030179الصيدلةالصيدلة16

دينا محمد ابراهيم خميس20110030189الصيدلةالصيدلة17

مجد محمد هايل النصيرات20112030169الصيدلةالصيدلة18

نبال امجد علي المومني20112030175الصيدلةالصيدلة19

كرم فؤاد منصور 20112030209الصيدلةالصيدلة20

عمر خميس فياض خليل20112030222الصيدلةالصيدلة21

بتول بشير عبيد هللا الحياصات20112030234الصيدلةالصيدلة22

عمر وائل داود الخالدي20112030254الصيدلةالصيدلة23

ايه احمد محمد عجلوني20112030258الصيدلةالصيدلة24

نور قاسم ذيب هياجنة20112030278الصيدلةالصيدلة25

رزان فوزى عايد بني هاني     20120030018الصيدلةالصيدلة26

ليلى خالد اسماعيل الجبريني    20120030066الصيدلةالصيدلة27

هناء هشام علي الجنيدي     20120030068الصيدلةالصيدلة28

رحمه عبدالسالم عبدالرحمن عبيد   20120030069الصيدلةالصيدلة29

اسالم نازم عبدهللا عبيدات    20120030079الصيدلةالصيدلة30

مرح خالد غازى البرقان     20120030088الصيدلةالصيدلة31

محمد يوسف عمر المفلح     20120030160الصيدلةالصيدلة32

زمرد قيس محمد صبري الوتار20120030201الصيدلةالصيدلة33

سهى محمد احمد العمري20122030029الصيدلةالصيدلة34

دعاء احمد عبدهللا الهزايمه20122030033الصيدلةالصيدلة35

سحر سمير محمد خليل20122030068الصيدلةالصيدلة36

محمد خضر محمد معروف20122030080الصيدلةالصيدلة37

مهند حسين فايز أبودبي20122030105الصيدلةالصيدلة38

ليالس حمود خنفان السرحاني20122030116الصيدلةالصيدلة39

سامي محمد سامر القواص 20122030247الصيدلةالصيدلة40

لين ياسر الحكيم 20122030256الصيدلةالصيدلة41

مؤيد مازن الكالس 20122030258الصيدلةالصيدلة42

22/11/2016الثالثاء

2:30-1:00الوقت 

N2المباني الطبية 



مهند حسن  القاضي20122030286الصيدلةالصيدلة43

فاديا محمد موسى العموش20122030299الصيدلةالصيدلة44

اسراء علي محمد الرفاعي20122030300الصيدلةالصيدلة45

لينا محمد جبر وهر20122030324الصيدلةالصيدلة46

رماز هاني عبدالرازق 20082031117دكتور صيدلةالصيدلة47

اسيل محمد حامد المقدادى20090031087دكتور صيدلةالصيدلة48

مجد محمد عايد مهيرات20092031087دكتور صيدلةالصيدلة49

هشام احمد ابراهيم فريوان20100031009دكتور صيدلةالصيدلة50

رؤى ناجي ابراهيم العزام20100031032دكتور صيدلةالصيدلة51

حسن عوض خميس بايعشوت20100031072دكتور صيدلةالصيدلة52

تسنيم محمد عمر مومني20102031038دكتور صيدلةالصيدلة53

اسم الطالبالرقم الجامعيالتخصصالكليةت

االء محمد حامد المقدادي20072024115الهندسة الكهربائيةالهندسة1

عيسى محمد علي الوباري20082024058الهندسة الكهربائيةالهندسة2

محمد عبد القادر عيو علي20082024132الهندسة الكهربائيةالهندسة3

علي ناصر احمد المطري20092024073الهندسة الكهربائيةالهندسة4

حمزه فيصل علي الصبيحي20100024108الهندسة الكهربائيةالهندسة5

محمد فايز موسى مسعود الحجاوي20102024060الهندسة الكهربائيةالهندسة6

حمزه عبدهللا محمد العربيات20102024064الهندسة الكهربائيةالهندسة7

اسراء حماد محمود الشرفات20110024008الهندسة الكهربائيةالهندسة8

محمد بكر محمد القواقنه20110024027الهندسة الكهربائيةالهندسة9

مصطفى غالب عبد الرحمن طه20110024055الهندسة الكهربائيةالهندسة10

عبد هللا احمد عبد الحليم الخطيب20110024058الهندسة الكهربائيةالهندسة11

لينا ابراهيم محمد ابو عوده20110024065الهندسة الكهربائيةالهندسة12

جعفر محمد اسامه جاد عزام20110024081الهندسة الكهربائيةالهندسة13

محمد مؤيد حسن ادريس20110024098الهندسة الكهربائيةالهندسة14

زيد سميح محمد بدوي الخطيب20110024111الهندسة الكهربائيةالهندسة15

محمد الفاتح ادريس صالح بطاينه20110024115الهندسة الكهربائيةالهندسة16

عبدهللا اكرم محمد قديسات20110024123الهندسة الكهربائيةالهندسة17

رسيال حسن عبدهللا جرادات20110024130الهندسة الكهربائيةالهندسة18

اسامه حسان عبد الرازق حسين20112024032الهندسة الكهربائيةالهندسة19

هديل فؤاد سالم عيسوه20112024065الهندسة الكهربائيةالهندسة20

سماء محمد خير عبد الرحمن النمراوي20120024015الهندسة الكهربائيةالهندسة21

صهيب محمد احمد عمرات     20120024024الهندسة الكهربائيةالهندسة22

محمد نعمان اسماعيل خميس     20120024031الهندسة الكهربائيةالهندسة23

ساره عمر صبحي ابو هنطش20120024034الهندسة الكهربائيةالهندسة24

اشرف محمد عبد الرازق حماد    20120024041الهندسة الكهربائيةالهندسة25

اسيل غسان ابراهيم خليل     20120024054الهندسة الكهربائيةالهندسة26

اكرم يوسف محمود عليان     20120024066الهندسة الكهربائيةالهندسة27

معتصم حسن محمد عفانه     20120024095الهندسة الكهربائيةالهندسة28

عمرو محمد علي فاضل الهزيم20120024112الهندسة الكهربائيةالهندسة29

عمر اكرم محمد طبيله20122024003الهندسة الكهربائيةالهندسة30

محمد طارق محمد زياد حمصي 20122024004الهندسة الكهربائيةالهندسة31

حسن فريد حسن الشنطي20122024012الهندسة الكهربائيةالهندسة32

محمد عبد الرحمن أمين نايفة20122024014الهندسة الكهربائيةالهندسة33

طارق محمد سليمان 20122024097الهندسة الكهربائيةالهندسة34

حسين عبدالهادي حسن بو صفوان20122024120الهندسة الكهربائيةالهندسة35

عبد الباسط عباس علي المؤيد20092022046الهندسة الكيميائيةالهندسة36

امل فايز بدر الغوراني20100022009الهندسة الكيميائيةالهندسة37

والء عبدالكريم احمد البالونه20100022053الهندسة الكيميائيةالهندسة38

رؤى نايف سالم ابراهيم20102022049الهندسة الكيميائيةالهندسة39

زينب محمد عبدهللا عبدهللا20110022024الهندسة الكيميائيةالهندسة40

آيه غالب سالم بني علي20110022071الهندسة الكيميائيةالهندسة41

دينا فتحي علي الشرع20110022073الهندسة الكيميائيةالهندسة42

اسراء حكمت احمد جرادات20110022074الهندسة الكيميائيةالهندسة43

عبدهللا احمد سعيد غزال20112022020الهندسة الكيميائيةالهندسة44

عبد اللطيف طارق عبد اللطيف عيد20112022023الهندسة الكيميائيةالهندسة45

محمد علي سليمان ابوطالب20112022036الهندسة الكيميائيةالهندسة46

محمود محمد امين محمود الرفاعي20112022049الهندسة الكيميائيةالهندسة47

22/11/2016الثالثاء 

4:00-2:30الوقت 

NB66مبنى القاعات الصفية 



هنادي علي موسى الربايعه     20120022022الهندسة الكيميائيةالهندسة48

المعتزباهلل محمد هارون العمرات20120022063الهندسة الكيميائيةالهندسة49

ابراهيم عالءالدين فواز ابوالهيجاء20132022050الهندسة الكيميائيةالهندسة50

احمد عنان ياسر القيشاوي20082023044الهندسة المدنيةالهندسة51

مريم علي مال حسن سرحان20082023144الهندسة المدنيةالهندسة52

ميساء نافذ محمد عمران20082023177الهندسة المدنيةالهندسة53

االء محمد نبيل وهيب عبابنة20082023220الهندسة المدنيةالهندسة54

اكرم محمد احمد شطناوي20092023150الهندسة المدنيةالهندسة55

حذيفه اسامه محمد عبيدات20092023154الهندسة المدنيةالهندسة56

اسامة محمد احمد السخني20092023157الهندسة المدنيةالهندسة57

حسام وليد احمد بني نصر20100023054الهندسة المدنيةالهندسة58

االء عدنان سعد الزعبي20100023128الهندسة المدنيةالهندسة59

عبد الرحمن مرعي مبارك البطاطي20100023131الهندسة المدنيةالهندسة60

ميس احمد ياسين عكور20102023090الهندسة المدنيةالهندسة61

محمد سفيان عبدالحميد الشويات20102023143الهندسة المدنيةالهندسة62

هيثم ممدوح عبد الحميد عبد الحميد20102023168الهندسة المدنيةالهندسة63

شوقي عبدهللا يونس شاويش20102023171الهندسة المدنيةالهندسة64

دانيه زهير محمد ناصر20102023178الهندسة المدنيةالهندسة65

مالك محمد اسماعيل اللحام20102023202الهندسة المدنيةالهندسة66

محمود خالد محمود الذيابات20110023008الهندسة المدنيةالهندسة67

هشام محمد عادل محمد  الصمادى20110023020الهندسة المدنيةالهندسة68

مهند رجائي احمد قضماني20110023047الهندسة المدنيةالهندسة69

عمر محمد خالد علي معايعه20110023061الهندسة المدنيةالهندسة70

خالد خليل علي الحلحولي20110023100الهندسة المدنيةالهندسة71

عالء محمد خير جابر الشطناوي20110023106الهندسة المدنيةالهندسة72

ريم علي محمد البواعنه20110023149الهندسة المدنيةالهندسة73

عريب زكي عارف دقامسه20110023161الهندسة المدنيةالهندسة74

احمد نايف احمد الذيب20110023170الهندسة المدنيةالهندسة75

عبد هللا محمد مصطفى القضاه20110023179الهندسة المدنيةالهندسة76

عبدهللا مازن مسلم الطويل20110023180الهندسة المدنيةالهندسة77

قصي عليان محمد الحياري20110023197الهندسة المدنيةالهندسة78

بهاء خالد خليل الجابري20110023207الهندسة المدنيةالهندسة79

فؤاد محمد قايد صالح الطلقي20110023221الهندسة المدنيةالهندسة80

معن فوزي حسن الشايب20110023231الهندسة المدنيةالهندسة81

معتز يوسف سالم العبابنه20112023014الهندسة المدنيةالهندسة82

رامي محمد عيد الشاطر 20112023017الهندسة المدنيةالهندسة83

عمر محمد عبدالقادر قديسات20112023066الهندسة المدنيةالهندسة84

مؤيد مفرح زايد الزيادات20112023067الهندسة المدنيةالهندسة85

وجدي خالد محمود شاهين20112023075الهندسة المدنيةالهندسة86

محمد بهجت قسيم هيالت20112023104الهندسة المدنيةالهندسة87

عالء عمر عبدالرحمن طناش20112023105الهندسة المدنيةالهندسة88

كرم منيف ناصر خريس20112023121الهندسة المدنيةالهندسة89

بيان اسماعيل حسن عقيل20112023127الهندسة المدنيةالهندسة90

احمد نجيب حمزه الشهاب20112023173الهندسة المدنيةالهندسة91

مهند سامي صالح كتانه20112023189الهندسة المدنيةالهندسة92

لؤي محمود حسن ابو دالل20112023210الهندسة المدنيةالهندسة93

عبد هللا صخر نعيم التل20112023213الهندسة المدنيةالهندسة94

اجود سمير حسن البطاينه20112023215الهندسة المدنيةالهندسة95

جنيد احمد محمود الجنايده20112023222الهندسة المدنيةالهندسة96

محمد محمود زايد بطاينه20112023226الهندسة المدنيةالهندسة97

انسام علي سالمه الحديدى20112023227الهندسة المدنيةالهندسة98

وسام احمد فارس القضاه20112023241الهندسة المدنيةالهندسة99

شرف وليد محمود الشرع20112023257الهندسة المدنيةالهندسة100

ليث محمد خليل الرفوع     20120023009الهندسة المدنيةالهندسة101

عامر قاسم محمود مريان     20120023010الهندسة المدنيةالهندسة102

مريم ماجد عبداللطيف رزق     20120023017الهندسة المدنيةالهندسة103

غسان محمد حسن القضاه20120023021الهندسة المدنيةالهندسة104

روال ايمن عدنان النمرى     20120023023الهندسة المدنيةالهندسة105

ساجد يوسف حسين البداحات     20120023025الهندسة المدنيةالهندسة106

سيرين نضال فرحان سمور20120023028الهندسة المدنيةالهندسة107

ايالف خالد سالم النعسان     20120023030الهندسة المدنيةالهندسة108

ضحى محمد يوسف بني ياسين     20120023034الهندسة المدنيةالهندسة109



اماني يحيى حنا حداد      20120023039الهندسة المدنيةالهندسة110

محمد سعيد احمد حسن العطار20120023043الهندسة المدنيةالهندسة111

محمد حامد محمد سعيد  الحواشين20120023051الهندسة المدنيةالهندسة112

بالل طعمه محمود الدعوم     20120023059الهندسة المدنيةالهندسة113

عالء الدين محمد احمد الخصاونه20120023061الهندسة المدنيةالهندسة114

رزان غازي علي الوادي20120023063الهندسة المدنيةالهندسة115

والء احمد محي الدين اليحيى    20120023065الهندسة المدنيةالهندسة116

محمد سمير ابراهيم القطيشات    20120023073الهندسة المدنيةالهندسة117

ساجده محمد سالمه الزيادنه    20120023075الهندسة المدنيةالهندسة118

مالك مصطفى احمد ابوحجله20120023088الهندسة المدنيةالهندسة119

عمر علي حمزه الشهاب      20120023091الهندسة المدنيةالهندسة120

عماد جرير سالم الربضي20120023098الهندسة المدنيةالهندسة121

ليانا تيسير سليمان العمرى    20120023104الهندسة المدنيةالهندسة122

سجى سليم ابو احمد 20120023108الهندسة المدنيةالهندسة123

انس محمد عبدالنبي المغايره20120023117الهندسة المدنيةالهندسة124

احمد عوده احمد الصغير20120023147الهندسة المدنيةالهندسة125

هاشم ياسر محمد كيالني20120023149الهندسة المدنيةالهندسة126

لبنى قيس انور عويس20120023150الهندسة المدنيةالهندسة127

حنين عبدالناصر محمود بدارنه20120023152الهندسة المدنيةالهندسة128

مؤيد خالد محمد بني ملحم20120023156الهندسة المدنيةالهندسة129

طارق خلف يوسف الخرابشه20120023157الهندسة المدنيةالهندسة130

بشار محمد محمود الزغول20120023163الهندسة المدنيةالهندسة131

ليث محمد احمد ملكاوي20120023165الهندسة المدنيةالهندسة132

شهد محمود عبدهللا بني خالد    20120023168الهندسة المدنيةالهندسة133

عبدهللا وليد احمد العمرى20120023178الهندسة المدنيةالهندسة134

احمد محمود احمد الشويطر     20120023184الهندسة المدنيةالهندسة135

صهيب عبدهللا محمد ملكاوى20120023185الهندسة المدنيةالهندسة136

فارس جميل سليم خواجا20120023187الهندسة المدنيةالهندسة137

مهند احمد محمد ربابعه     20120023210الهندسة المدنيةالهندسة138

سعيد عيسى سعيد أبوالشعر    20120023211الهندسة المدنيةالهندسة139

محمد غازى سالم العمرى20120023229الهندسة المدنيةالهندسة140

محمود يوسف محمود حميد20122023007الهندسة المدنيةالهندسة141

عامر حذيفه السبسبي 20122023012الهندسة المدنيةالهندسة142

طالل محمد جميل السيد20122023020الهندسة المدنيةالهندسة143

عالء محمدباسل المير 20122023023الهندسة المدنيةالهندسة144

عمر بسام صياح الحلواني20122023054الهندسة المدنيةالهندسة145

عاصم سفيان محمد الحسون20122023057الهندسة المدنيةالهندسة146

قصي  عماد  ابراهيم ابو رحمه20122023070الهندسة المدنيةالهندسة147

محمد عبدالجبار شكري غانم20122023076الهندسة المدنيةالهندسة148

محمد ابراهيم روحي سالمه20122023080الهندسة المدنيةالهندسة149

مؤنس طارق  سالمه العكش20122023091الهندسة المدنيةالهندسة150

حسام فيصل محمد الحوراني20122023095الهندسة المدنيةالهندسة151

محمد  جبر حسن أبوالهيجاء20122023110الهندسة المدنيةالهندسة152

مجد احمد عوده ابو فارس20122023145الهندسة المدنيةالهندسة153

علي احمد عبدالقادر العمري20122023146الهندسة المدنيةالهندسة154

محمد فراس محمد بسام الشويكي 20122023150الهندسة المدنيةالهندسة155

احمد رضوان سعدي عكاش20122023164الهندسة المدنيةالهندسة156

عمار حسام الدين عبدالقادر العش20122023166الهندسة المدنيةالهندسة157

محمد هشام يوسف حواشين20122023167الهندسة المدنيةالهندسة158

ابراهيم محمد  احمد المومني20122023168الهندسة المدنيةالهندسة159

عدي سعد صالح مقطش20122023172الهندسة المدنيةالهندسة160

يوسف زياد محمود ابو امنه20122023173الهندسة المدنيةالهندسة161

سندس محمد عمر مصطفى20122023185الهندسة المدنيةالهندسة162

معتز مصطفى جعمور 20122023186الهندسة المدنيةالهندسة163

هيثم محمد عطاهللا الحايك20122023216الهندسة المدنيةالهندسة164

بالل محمد عباره 20122023235الهندسة المدنيةالهندسة165

عمر محمد علي نصرهللا 20122023238الهندسة المدنيةالهندسة166

شوكت  عاصم شوكت  مطر20122023242الهندسة المدنيةالهندسة167

فيصل ساهر احمد الحاج حسن20122023244الهندسة المدنيةالهندسة168

فهد مامون زهير الصانع20122023252الهندسة المدنيةالهندسة169

ضياء خالد عوض الهزايمه20122023271الهندسة المدنيةالهندسة170

قيس فالح يوسف الموسى20122023282الهندسة المدنيةالهندسة171



منى  مضر حمدي شاهين20122023292الهندسة المدنيةالهندسة172

ليث خليل محمد بلوط20122023305الهندسة المدنيةالهندسة173

مروان علي محمد شامخ20122023325الهندسة المدنيةالهندسة174

نور محمد صالح العجلوني20122023336الهندسة المدنيةالهندسة175

محمد وليد محمود بني هاني    20122023356الهندسة المدنيةالهندسة176

عبدالحميد خليل عبدالحميد دحبور20130023123الهندسة المدنيةالهندسة177

محمد ابراهيم علي ابو هيفا20130023211الهندسة المدنيةالهندسة178

محمد يعقوب محمود االشعل20132023167الهندسة المدنيةالهندسة179

اسم الطالبالرقم الجامعيالتخصصالكليةت

مازن عبد العزيز عبد الرحمن السماعيل20062029056الهندسة الصناعيةالهندسة1

كريم نضال كريم الرشدان20082029095الهندسة الصناعيةالهندسة2

هناء فتحي عطيه القديرات20082029098الهندسة الصناعيةالهندسة3

الزهراء طارق مصطفى البعول20090029093الهندسة الصناعيةالهندسة4

ابو بكر عبد هللا صالح العيدروس20092029050الهندسة الصناعيةالهندسة5

انس مصطفى  شكو20092029076الهندسة الصناعيةالهندسة6

ثناء محمد يونس الشاويش20092029098الهندسة الصناعيةالهندسة7

حال طارق نهاد االثيره20092029104الهندسة الصناعيةالهندسة8

ثراء عصام كايد ابو سالم20102029047الهندسة الصناعيةالهندسة9

ياسمين ابراهيم محمد السطري20102029062الهندسة الصناعيةالهندسة10

احمد طالل علي ابو عاصي20102029063الهندسة الصناعيةالهندسة11

علي عبدالرحمن ابراهيم ابو عجميه20102029064الهندسة الصناعيةالهندسة12

مجاهد جميل حسين شتات20102029066الهندسة الصناعيةالهندسة13

فادي اديب طالب سوالمة20102029093الهندسة الصناعيةالهندسة14

عبير احمد سالم ملكاوي20102029097الهندسة الصناعيةالهندسة15

عمر يوسف ماهر الجوالني20102029099الهندسة الصناعيةالهندسة16

خالد هشام احمد ابو لبدة20102029100الهندسة الصناعيةالهندسة17

قاسم هاني محمد قواسمة20102029104الهندسة الصناعيةالهندسة18

انس عبدالحميد خليل حوسه20110029043الهندسة الصناعيةالهندسة19

مصعب علي خلف الزموخي20110029045الهندسة الصناعيةالهندسة20

رند محمد ابراهيم القضاه20110029048الهندسة الصناعيةالهندسة21

حنين طارق نهاد االثيره20110029088الهندسة الصناعيةالهندسة22

نمر يوسف نمر علوه20112029006الهندسة الصناعيةالهندسة23

فيصل مروح عبدالحميد الحسن20112029016الهندسة الصناعيةالهندسة24

داوود محمد شريف  جزائري 20112029074الهندسة الصناعيةالهندسة25

محمد هشام عبد الحميد برهم20112029076الهندسة الصناعيةالهندسة26

هيا عاصم محمد توفيق حتامله20112029097الهندسة الصناعيةالهندسة27

هديل زيد محمود العساسفه الحباشنه  20120029002الهندسة الصناعيةالهندسة28

براء انيس محمد صبيح      20120029004الهندسة الصناعيةالهندسة29

مها مدين طه حسين      20120029007الهندسة الصناعيةالهندسة30

يونس يوسف فاضل ابو ربيع20120029008الهندسة الصناعيةالهندسة31

ربيع اكرم محمد شلبي      20120029022الهندسة الصناعيةالهندسة32

العنود ابراهيم عطاهللا الشقارين  20120029025الهندسة الصناعيةالهندسة33

شذى محمود ابراهيم الرباع    20120029032الهندسة الصناعيةالهندسة34

اسامه عبدالكريم محمد الحمد    20120029033الهندسة الصناعيةالهندسة35

سيف مفلح فناطل الزبن      20120029039الهندسة الصناعيةالهندسة36

وئام اسامه ابراهيم عبابنه20120029044الهندسة الصناعيةالهندسة37

محمد اسماعيل احمد معابره20120029046الهندسة الصناعيةالهندسة38

احمد ثامر محمد مهيدات20120029060الهندسة الصناعيةالهندسة39

ريم مروان عبدالفتاح الحمورى   20120029067الهندسة الصناعيةالهندسة40

تسنيم قاسم محمد عبيدات     20120029072الهندسة الصناعيةالهندسة41

رهام وليد احمد بني نصر     20120029079الهندسة الصناعيةالهندسة42

وسام احمد محمد البركات     20120029082الهندسة الصناعيةالهندسة43

رند عصام رفيق ابو الروس20122029010الهندسة الصناعيةالهندسة44

عبدهللا محمود فايز مصطفى20122029015الهندسة الصناعيةالهندسة45

جورجينا نبيل جريس رزق20122029020الهندسة الصناعيةالهندسة46

لما ايمن محمد صدقي البطاينه20122029031الهندسة الصناعيةالهندسة47

ديمة محمد احمد عواد20122029068الهندسة الصناعيةالهندسة48

ابراهيم مشعل سعود القاضي20122029085الهندسة الصناعيةالهندسة49

روال  فيصل علي زعارير20122029097الهندسة الصناعيةالهندسة50

N2المباني الطبية 

22/11/2016الثالثاء 

4:00-2:30الوقت 



دانا طارق ابراهيم العبسي20122029152الهندسة الصناعيةالهندسة51

عالء احمد خلف ذبيان      20122029155الهندسة الصناعيةالهندسة52

رزان محمد عوض البوريني20122029163الهندسة الصناعيةالهندسة53

ندى جمال شالش محمد20092071036هندسة الطيرانالهندسة54

ثائر خالد علي غباشنة20092071044هندسة الطيرانالهندسة55

جودت محمد نهار البطاينه20100071004هندسة الطيرانالهندسة56

احمد طه نهار الزعبي20100071006هندسة الطيرانالهندسة57

عبد الرحمن مجدي مصطفى عالونه20102071005هندسة الطيرانالهندسة58

راجي محمود ضيف هللا العمري20112071034هندسة الطيرانالهندسة59

معاذ حسن فرحان ربابعه     20120071006هندسة الطيرانالهندسة60

عمر محمود غازي عويس20122071016هندسة الطيرانالهندسة61

اسم الطالبالرقم الجامعيالتخصصالكليةت

عبد هللا عبد االله صقار العنزي20061010001الطب والجراحةالطب1

الجوهره ابراهيم عبد هللا الغريض20062010135الطب والجراحةالطب2

مشعل محمد فاتل الشراري20062010482الطب والجراحةالطب3

سعد خليل منيزل العنزي20072010001الطب والجراحةالطب4

ايسر فرحان عيفان العنزي20072010337الطب والجراحةالطب5

عبد الرحمن محمد خميس الرويلي20072010382الطب والجراحةالطب6

احمد ابراهيم احمد حجازي20082010016الطب والجراحةالطب7

نرجس حسن علي العوامي20082010057الطب والجراحةالطب8

صقار عبد االله صقار العنزي20082010140الطب والجراحةالطب9

عبد الحميد عبيد عطاء العنزي20082010145الطب والجراحةالطب10

أحمد عناد جابر العنزي20082010149الطب والجراحةالطب11

محمد عويد عبيد الشمري20082010158الطب والجراحةالطب12

فهد إبراهيم محمد الهويمل20082010160الطب والجراحةالطب13

هناء محمد مبارك المهري20082010165الطب والجراحةالطب14

محمد حلمي  بن محمد عريف20082010169الطب والجراحةالطب15

محمد دانيال محمد عمر20082010207الطب والجراحةالطب16

منتصر حسين عبدهللا الرحيل20082010306الطب والجراحةالطب17

عامر حمود عبدهللا الحربي20082010320الطب والجراحةالطب18

ساره رياض سعيد ال سالط20082010325الطب والجراحةالطب19

زينب عبد الهادي علي البناوي20082010337الطب والجراحةالطب20

فهيد محمد ناصر القحطاني20082010344الطب والجراحةالطب21

باسم تيسير عبد الرحمن ابو زهره20092010039الطب والجراحةالطب22

سماح سالم سلمان النجار20092010042الطب والجراحةالطب23

االء جمال محمد ابو عجينة20092010064الطب والجراحةالطب24

مريم علي محمد حبيبي20092010093الطب والجراحةالطب25

خير النبيلة عبد العزيز  20092010107الطب والجراحةالطب26

احمد جدوع شحاذه العنزي20092010149الطب والجراحةالطب27

حمد فيحان جبير المطيري20092010178الطب والجراحةالطب28

معاذ عبد الغني عبد العزيز التركستاني20092010193الطب والجراحةالطب29

يزيد محمد قاسم الشراري20092010195الطب والجراحةالطب30

زهره فوزي يوسف القالف20092010202الطب والجراحةالطب31

راكان فهد االسمر الشعالن20092010206الطب والجراحةالطب32

شادي هشام علي حجازي20092010221الطب والجراحةالطب33

بدور بدر عبد الرحمن عبدهللا البدر20092010330الطب والجراحةالطب34

احمد عادل حسين القطان20092010361الطب والجراحةالطب35

قطر الندى محمد ابراهيم العالونه20092010378الطب والجراحةالطب36

مفيده مدحت محمد نادي20100010081الطب والجراحةالطب37

اسراء بسام محمد أبوخضير20100010082الطب والجراحةالطب38

سامي محمد الهادي مهدي20100010088الطب والجراحةالطب39

محمد عمر علي بن رباع20100010093الطب والجراحةالطب40

23/11/2016األربعاء 

10:00-8:30الوقت 

NB66مبنى القاعات الصفية 



محمد عبدهللا محمد 20100010100الطب والجراحةالطب41

شمهات محمد احمد محمد20100010101الطب والجراحةالطب42

مريم خالد ابراهيم االدريسي20102010001الطب والجراحةالطب43

محمد صالح سالم المري20102010006الطب والجراحةالطب44

يزيد حمود منصور البلوي20102010020الطب والجراحةالطب45

طارق سعيد مشبب دلمخ20102010021الطب والجراحةالطب46

عادل محمد سعد الشهراني20102010029الطب والجراحةالطب47

فيصل سعد سويلم الرشيدي20102010033الطب والجراحةالطب48

اسامه غازي عيسى المالكي20102010034الطب والجراحةالطب49

مسعود بشير عويد الشمري20102010036الطب والجراحةالطب50

صالح موسى عبدهللا الكثيري20102010038الطب والجراحةالطب51

عبد هللا حبيب محمد علي كيماوي20102010046الطب والجراحةالطب52

هديل محمد عمر عبدالمولى20102010064الطب والجراحةالطب53

ايهاب مشهور ابراهيم بني عطا20102010069الطب والجراحةالطب54

وليد خالد مازن الجيوسي20102010070الطب والجراحةالطب55

ضحى خليل سعيد شهوان20102010086الطب والجراحةالطب56

احمد عبدالرحمن مجدم محمد الكواري20102010150الطب والجراحةالطب57

ميس توفيق عفيف حموي20102010170الطب والجراحةالطب58

زيد رضوان خالد كمال20102010182الطب والجراحةالطب59

مريم محمد رشيد حواري20102010193الطب والجراحةالطب60

بشار محمد علي  الحاج20102010204الطب والجراحةالطب61

موريس بشارة  ليوس 20102010227الطب والجراحةالطب62

عوني هميزة بنت عبد الوهاب   20102010260الطب والجراحةالطب63

نور فلحين أمير الدين عبد الحميد 20102010265الطب والجراحةالطب64

نور جيهان بنت جونادي 20102010269الطب والجراحةالطب65

عينينا بهار الدين إسماعيل 20102010276الطب والجراحةالطب66

فطين حميدة مصطفى حاج عبد الرحمن  20102010287الطب والجراحةالطب67

نانا عائشة عبدهللا غوري20102010320الطب والجراحةالطب68

عبدهللا فهد مناور الحجيلي20102010324الطب والجراحةالطب69

فاطيني اسحاق مسعود احمد20102010329الطب والجراحةالطب70

محمد عمر محمود أبوبدر20102010350الطب والجراحةالطب71

عبدهللا احمد عبدهللا البريكي20102010363الطب والجراحةالطب72

باسل هاني ميخائيل حدادين20102010366الطب والجراحةالطب73

محمد يحي حمود الدرعان20102010373الطب والجراحةالطب74

رائد علي محمد االشقر20102010387الطب والجراحةالطب75

جميل عماد  غنطوس20102010391الطب والجراحةالطب76

ايمن ابراهيم  ابو عيد20102010392الطب والجراحةالطب77

منى خميس عوض الدن20102010393الطب والجراحةالطب78

حسام جميل  يعقوب حنا20102010394الطب والجراحةالطب79

ايمن جمال  حنا20102010395الطب والجراحةالطب80

بشار عصام صيتان ابو عاشور20102010396الطب والجراحةالطب81

توفيق ايمن  فاهوم20102010397الطب والجراحةالطب82

حال ضرار يوسف القيام20102010398الطب والجراحةالطب83

عمر حسين سالم المصطفى20102010399الطب والجراحةالطب84

مجد فادي  حلو20102010400الطب والجراحةالطب85

انس خالد محمد الغباري20102010401الطب والجراحةالطب86

اسراء عقله محمد ربابعه20102010402الطب والجراحةالطب87

قيس مفلح عبد الكريم ابو مخلب20102010405الطب والجراحةالطب88

ليلى نزيه محمد زيادات20102010406الطب والجراحةالطب89

علي بسام عبد الحي 20102010407الطب والجراحةالطب90

اسامه صادق شريف الغزاوي20102010408الطب والجراحةالطب91

عالء غسان جميل الربضي20102010409الطب والجراحةالطب92

عمر ياسر عبد الحميد شختور20102010412الطب والجراحةالطب93

احمد زياد محي الدين بطاينه20110010001الطب والجراحةالطب94



رند خالد رفيق األصفر20110010002الطب والجراحةالطب95

سجى محمد أحمد النمر20110010003الطب والجراحةالطب96

ديمه نهاد عبدالرؤوف يوسف20110010004الطب والجراحةالطب97

قبس موسى عقيل الروابده20110010005الطب والجراحةالطب98

معن مازن ياسين شطناوي20110010006الطب والجراحةالطب99

محمد احمد هالل أبودلو20110010007الطب والجراحةالطب100

افنان احمد كامل مقدادي20110010008الطب والجراحةالطب101

احالم جميل عبدالرحمن الخطاطبه20110010009الطب والجراحةالطب102

علي عبدهللا علي الضامن20110010011الطب والجراحةالطب103

والء علي احمد شطناوي20110010012الطب والجراحةالطب104

رزان غازى فالح العودات20110010013الطب والجراحةالطب105

بلقيس فيصل خليل الربيع20110010014الطب والجراحةالطب106

اصاله رائد سليمان حتامله20110010016الطب والجراحةالطب107

صهيب بسام محمود الزغول20110010017الطب والجراحةالطب108

امجاد عزيز ابراهيم خليفه20110010018الطب والجراحةالطب109

نور محمد حسن المنديل20110010019الطب والجراحةالطب110

عبدهللا فراس محمود أبودلو20110010020الطب والجراحةالطب111

وئام محمد احمد عضيبات20110010021الطب والجراحةالطب112

حنين عبدالمالك عمر الشرمان20110010022الطب والجراحةالطب113

رعد علي حسن شطناوى20110010023الطب والجراحةالطب114

حسام صالح خليف السليم20110010024الطب والجراحةالطب115

عبدالرحمن فواز عز الدين مصري20110010025الطب والجراحةالطب116

شروق فايز محمد عضيبات20110010026الطب والجراحةالطب117

محمد فؤاد فياض شتيات20110010027الطب والجراحةالطب118

وسام عبدهللا عبدالرؤوف رجوب20110010028الطب والجراحةالطب119

آالء ايمن عادل ناصر20110010030الطب والجراحةالطب120

شذى محمد فالح القضاه20110010031الطب والجراحةالطب121

ابراهيم سعيد عبدالكريم خميس20110010032الطب والجراحةالطب122

صفوان عمر عبدهللا العمرى20110010033الطب والجراحةالطب123

رماح زياد احمد الطويسي20110010034الطب والجراحةالطب124

حمزه سليمان عقله رواشده20110010035الطب والجراحةالطب125

يزيد موسى عواد ابوالفول20110010036الطب والجراحةالطب126

يقين محمد احمد بني عيسى20110010037الطب والجراحةالطب127

مالك فؤاد صبحي البطاح20110010038الطب والجراحةالطب128

اميمه خالد صبرى أبوراس20110010039الطب والجراحةالطب129

رانيا صالح عيد الطعامسه20110010040الطب والجراحةالطب130

عرين غازى عبدهللا الفريجات20110010041الطب والجراحةالطب131

ديما احمد محمد الشرمان20110010043الطب والجراحةالطب132

فرح علي فهيد الفرجات20110010045الطب والجراحةالطب133

محمد زهير عبدهللا دهون20110010046الطب والجراحةالطب134

عال حسن احمد ابوالعسل20110010047الطب والجراحةالطب135

محمد ابراهيم سليمان طلفاح20110010049الطب والجراحةالطب136

محمود محمد امين سماره20110010050الطب والجراحةالطب137

حمزه ابراهيم علي القزاقزه20110010051الطب والجراحةالطب138

محمد سميح سليمان الطراونه20110010053الطب والجراحةالطب139

روان محمد عبدالمحسن خزاعلة20110010054الطب والجراحةالطب140

تاال طالب احمد الحواجره20110010055الطب والجراحةالطب141

ضحى عبدالوهاب عبداللطيف الوريكات20110010056الطب والجراحةالطب142

هبه رائد حسين القضاه20110010057الطب والجراحةالطب143

حسن صبري حسن العاروري20110010058الطب والجراحةالطب144

ياسر عمر مصطفى ابراهيم20110010059الطب والجراحةالطب145

زهير سليم زهير الشوا20110010060الطب والجراحةالطب146

وائل احمد عبدهللا أبوالسمن20110010061الطب والجراحةالطب147

نورا هيثم صادق الشريده20110010062الطب والجراحةالطب148



خالد عوض محمود الروابده20110010063الطب والجراحةالطب149

هبه سامي محمود حماشا20110010064الطب والجراحةالطب150

هبه رضوان سليمان بدوى20110010065الطب والجراحةالطب151

اباء يوسف عبدهللا مقدادي20110010066الطب والجراحةالطب152

علي فيصل علي الصبيحي20110010067الطب والجراحةالطب153

ناصر نهاد إبراهيم ذيب20110010068الطب والجراحةالطب154

لينا عصام حسين الحساسنه20110010069الطب والجراحةالطب155

معتصم محمد احمد الحسبان20110010070الطب والجراحةالطب156

فرح مصطفى صبري دعاس20110010071الطب والجراحةالطب157

أسيل سمير محمد رشيد العاشه20110010072الطب والجراحةالطب158

عروب نبيل نمر سويدان20110010073الطب والجراحةالطب159

لميس طارق سالم مزهر20110010074الطب والجراحةالطب160

بيدر ابراهيم سليمان عيسى20110010075الطب والجراحةالطب161

هاله حميد نايف بطاينه20110010076الطب والجراحةالطب162

حذيفه خالد سليمان أبورمان20110010077الطب والجراحةالطب163

نورا سالم مصطفى سعاده20110010078الطب والجراحةالطب164

لجين صالح الدين رومي ملكاوي20110010080الطب والجراحةالطب165

مجدي جادهللا سعود عبيدات20110010081الطب والجراحةالطب166

ايه نجم الدين محمود الطوالبه20110010082الطب والجراحةالطب167

سليمان نزار سليمان عيسوه20110010083الطب والجراحةالطب168

رهام بدر محمد الزرعي20110010085الطب والجراحةالطب169

ميالد نبيل مفضي دبابنه20110010086الطب والجراحةالطب170

اسراء شامخ حسن الزبيدي20110010087الطب والجراحةالطب171

شهدان حسن محمد علي الدباس20110010088الطب والجراحةالطب172

سجى محمد احمد كوفحي20110010089الطب والجراحةالطب173

هاجر محمد عيسى عياصره20110010090الطب والجراحةالطب174

سالم محمد علي  عاشور20110010091الطب والجراحةالطب175

احمد هاشم رفه المساعيد20110010093الطب والجراحةالطب176

هيا محمد احمد الغزو20110010094الطب والجراحةالطب177

شادي زياد جالل عكاوي20110010095الطب والجراحةالطب178

محمد حسن خليف المعنقر20110010096الطب والجراحةالطب179

انس ابراهيم احمد بني ياسين20110010097الطب والجراحةالطب180

سوار فيصل سليمان الصعوب20110010098الطب والجراحةالطب181

هديل محمد علي الزعبي20110010099الطب والجراحةالطب182

عمر احمد علي درادكه20110010100الطب والجراحةالطب183

حمزه كامل ذياب أبوشباب20110010102الطب والجراحةالطب184

خالد محمد خالد بني ياسين20110010103الطب والجراحةالطب185

قصي سليمان محمد مسامح20110010106الطب والجراحةالطب186

اسم الطالبالرقم الجامعيالتخصصالكليةت

احمد عبدالكريم سالم مطالقة20110010108الطب والجراحةالطب1

مؤمن بالل ارحيل المومني20110010109الطب والجراحةالطب2

مريم زايد احمد عبيدات20110010110الطب والجراحةالطب3

قصي محسن سعد غنما20110010111الطب والجراحةالطب4

قاسم يوسف عبدالرحمن دحله20110010113الطب والجراحةالطب5

محمد على اسمر الفشيكات20110010114الطب والجراحةالطب6

فرح محمد فرح جبارين20110010116الطب والجراحةالطب7

يحيى زكريا عيسى الشديفات20110010118الطب والجراحةالطب8

محمد كاظم محمد عطيات20110010120الطب والجراحةالطب9

عبد الرحمن سمير عبد الرؤوف خضر20110010121الطب والجراحةالطب10

احمد اكرم عبد المجيد ابو سليمان20110010122الطب والجراحةالطب11

رائد خالد عبد المجيد ابو جاجه20110010123الطب والجراحةالطب12
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جالل فواز عامر الحراحشه20110010124الطب والجراحةالطب13

اسماعيل بالل محمد قصراوي20110010125الطب والجراحةالطب14

عالء سعيد علي الجسار20110010126الطب والجراحةالطب15

محمد صالح الدين محمد حماد20110010127الطب والجراحةالطب16

بشار محمود ابراهيم خضر20110010129الطب والجراحةالطب17

عبد هللا محمد فارس العزام20110010130الطب والجراحةالطب18

ثائر جهاد علي نقرش20110010131الطب والجراحةالطب19

طارق ابراهيم فالح الزعبي20110010132الطب والجراحةالطب20

احمد يوسف احمد االقطش20110010133الطب والجراحةالطب21

معتز محمد احمد النايف20110010135الطب والجراحةالطب22

محمد يوسف سالمة خريسات20110010136الطب والجراحةالطب23

احمد يحيى محمد القضاه20110010137الطب والجراحةالطب24

تامر عمران غالب الجيطان20110010140الطب والجراحةالطب25

مثنى هاني يعقوب السيد احمد20110010141الطب والجراحةالطب26

محمد علي خلف الزبون20110010142الطب والجراحةالطب27

صهيب ياسين سالم البقاعي20110010145الطب والجراحةالطب28

احمد عبد الحليم عبد الرحمن الخمس20110010148الطب والجراحةالطب29

محمد سلطان محمود عمايره20110010149الطب والجراحةالطب30

يحيى محمد عدنان احمد بني عيسى20110010151الطب والجراحةالطب31

معتز ياسين محمد عبيدات20110010152الطب والجراحةالطب32

صهيب فواز محمد التميمي20110010153الطب والجراحةالطب33

احمد علي محمود العنزي20110010154الطب والجراحةالطب34

احمد يوسف محمد طالفحه20110010157الطب والجراحةالطب35

بالل غازي فالح العودات20110010158الطب والجراحةالطب36

محمد جمال يوسف الشرمان20110010161الطب والجراحةالطب37

ثامر عبد هللا محمود مهنا20110010163الطب والجراحةالطب38

احمد فاروق احمد الهزايمه20110010164الطب والجراحةالطب39

احمد سهيل محمد عبيدات20110010166الطب والجراحةالطب40

حمزه جهاد عقله مساعده20110010167الطب والجراحةالطب41

سعد هاني محمد محافظه20110010168الطب والجراحةالطب42

عبد هللا محمود علي ابو دنون20110010171الطب والجراحةالطب43

محمد زياد محمود العماوى20110010172الطب والجراحةالطب44

عمار محمد سليمان العناقره20110010173الطب والجراحةالطب45

صهيب طارق عبد الحفيظ ابو زيتون20110010176الطب والجراحةالطب46

هيثم حسن علي البوايه20110010178الطب والجراحةالطب47

عبدهللا جميل نايف المعايطه20110010179الطب والجراحةالطب48

نزيه محمد نجيب الرزيه20110010180الطب والجراحةالطب49

عمر ابراهيم محمود ابو صليح20110010181الطب والجراحةالطب50

محمد يونس يوسف الصمادي20110010182الطب والجراحةالطب51

غيث علي محمد المشاقبه20110010183الطب والجراحةالطب52

ليث محمود حسن المحمد20110010184الطب والجراحةالطب53

نور الدين محمد فارس عبيدات20110010186الطب والجراحةالطب54

طارق جميل احمد ابو الشيخ20110010187الطب والجراحةالطب55

احمد رمضان عبد هللا طاللقه20110010189الطب والجراحةالطب56

احمد حسن سالمه الياسين20110010192الطب والجراحةالطب57

انس محمد سالمه البستنجي20110010194الطب والجراحةالطب58

احمد خالد احمد الحسبان20110010197الطب والجراحةالطب59

ليث مصطفى تيسير الجمال20110010198الطب والجراحةالطب60

عدي عبد حسين الوحش20110010200الطب والجراحةالطب61

زيد ابراهيم محمود نخله20110010201الطب والجراحةالطب62

اسماعيل رجب محمد ابو الشعر20110010202الطب والجراحةالطب63

محمد عارف حمود ابو السندس20110010203الطب والجراحةالطب64

عمر رسمي ابراهيم الطراونه20110010204الطب والجراحةالطب65

غيث محمد صابر العمري20110010209الطب والجراحةالطب66



احمد عبد الرحمن ياسين حاج حسين20110010218الطب والجراحةالطب67

حسن نايل حسن الرحابنه20110010220الطب والجراحةالطب68

حسام ياسين سليمان شلتوني20110010225الطب والجراحةالطب69

اسم الطالبالرقم الجامعيالتخصصالكليةت

عدي عدنان محمد ابو ريان20110010226الطب والجراحةالطب1

معاذ فارس احمد الزغيالت20110010227الطب والجراحةالطب2

سفيان محمد علي الحوراني20110010229الطب والجراحةالطب3

ملهم محمد العوم 20110010234الطب والجراحةالطب4

عمار هايل نهار الحرافشه20110010235الطب والجراحةالطب5

"العبد الرزاق"محمد بشير احمد 20110010237الطب والجراحةالطب6

رؤى عزات سليمان المومني20110010238الطب والجراحةالطب7

روان محمد طالب الخطباء20110010239الطب والجراحةالطب8

زهراء تركي راجي الزغول20110010240الطب والجراحةالطب9

عبد الرحمن محمود عبد الرحمن محمد20110010245الطب والجراحةالطب10

فاطمه محمد اسماعيل عبده20110010246الطب والجراحةالطب11

رامي حسين ابراهيم بني عطا20110010250الطب والجراحةالطب12

شذى زهير يوسف المصطفى20110010251الطب والجراحةالطب13

عبدهللا خليل محمد ابو شقره20110010254الطب والجراحةالطب14

عبد الحميد وصفي محمد المستريحي20110010263الطب والجراحةالطب15

همام حسين مصطفى طاهات20110010264الطب والجراحةالطب16

اسامة احمد عبد القادر الخواجا20110010265الطب والجراحةالطب17

عدي عدنان رجا قسايمه20110010268الطب والجراحةالطب18

احمد خالد محمد مصطفى20112010010الطب والجراحةالطب19

اسامه خالد محمد الزعبي20112010011الطب والجراحةالطب20

احمد عادل احمد الشرقاوي20112010013الطب والجراحةالطب21

طارق أمين محمود عرار20112010016الطب والجراحةالطب22

براء محمود فارس القضاه20112010017الطب والجراحةالطب23

ليلى ربحي أسعد أسعد20112010018الطب والجراحةالطب24

تاال ليث ياسين الشامي20112010019الطب والجراحةالطب25

عثمان فوزات زكي الشناق20112010020الطب والجراحةالطب26

عمار عبد الرحيم احمد جمعه20112010021الطب والجراحةالطب27

مراد سامي محمد األحمد20112010022الطب والجراحةالطب28

ريان مصباح محمود عقل20112010025الطب والجراحةالطب29

يمان سامر الطيب 20112010028الطب والجراحةالطب30

ابراهيم مسلم ابراهيم طميزه20112010031الطب والجراحةالطب31

أمين ابراهيم أمين عازم20112010033الطب والجراحةالطب32

سعيد خلدون سعيد خياط20112010036الطب والجراحةالطب33

رأفت محمد جادهللا البواعنه20112010037الطب والجراحةالطب34

محمود فهمي ابراهيم صالح20112010039الطب والجراحةالطب35

عصام هاني موسى ابو حشيش20112010044الطب والجراحةالطب36

وليد مروان صالح جوالني20112010045الطب والجراحةالطب37

راضي مأمون الشلبي 20112010050الطب والجراحةالطب38

أسيل محمود عبد الرحمن الرمحي20112010054الطب والجراحةالطب39

بالل هيثم حمد الرشدان20112010056الطب والجراحةالطب40

فراس سليمان حسين ابو حجله20112010059الطب والجراحةالطب41

ساره عادل عبدهللا حسان20112010064الطب والجراحةالطب42

مؤيد نضال محمود احمد20112010067الطب والجراحةالطب43

انس واصف زيتون 20112010069الطب والجراحةالطب44

امنة عبد الجبار عادل موسى20112010071الطب والجراحةالطب45

نصر مجد الدين األتاسي 20112010073الطب والجراحةالطب46

محمود عميد كسرى حداد 20112010079الطب والجراحةالطب47
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عمر رامي شعار 20112010084الطب والجراحةالطب48

محمد نايف سعيد ابو صيام20112010085الطب والجراحةالطب49

عبد الرحمن نزار عبد الرحمن مطر20112010088الطب والجراحةالطب50

انس عماد محمد المسالمه20112010089الطب والجراحةالطب51

بشاير خالد ناصر العنزي20112010090الطب والجراحةالطب52

مصطفى ابراهيم جميل صيام20112010091الطب والجراحةالطب53

تقى ياسين عبدهللا القرعان20112010093الطب والجراحةالطب54

انمار سامي عبدهللا حداد20112010099الطب والجراحةالطب55

يوسف فيصل درويش عبدالرضا20112010101الطب والجراحةالطب56

شيخه عيسى أحمد اليعقوب20112010102الطب والجراحةالطب57

هشام عبد الملك قائد احمد20112010104الطب والجراحةالطب58

عبدهللا محمد مرشد مرشد20112010106الطب والجراحةالطب59

انس اكرم محمد سعيد طبيله20112010107الطب والجراحةالطب60

مروان عبدالفتاح محمد يوسف20112010109الطب والجراحةالطب61

احمد مهند حسين السقال20112010110الطب والجراحةالطب62

عمرو حسن عمر ناصر20112010115الطب والجراحةالطب63

مهند محمد بشار النيربيه 20112010116الطب والجراحةالطب64

هيثم كمال محمد ابو صقر20112010119الطب والجراحةالطب65

عيسى مجير عيسى الهواش20112010120الطب والجراحةالطب66

ايمن جهاد عبد ابو طعيمه20112010121الطب والجراحةالطب67

طارق فهد هنانو 20112010122الطب والجراحةالطب68

داود محمد داود شطريط20112010123الطب والجراحةالطب69

رفا أسعد داود أبو صوي20112010126الطب والجراحةالطب70

أحمد هاني محمد أبودقر20112010127الطب والجراحةالطب71

يمان كامل نايف الطالق20112010128الطب والجراحةالطب72

جميلة عبد الرحمن ابراهيم ابو عجمية20112010130الطب والجراحةالطب73

ليث نزار عبدالعال عبدالعال20112010131الطب والجراحةالطب74

نواف صالح محمد الغامدي20112010133الطب والجراحةالطب75

فاطمة صالح علي محمد20112010136الطب والجراحةالطب76

حال عصام طاهر مسمار20112010142الطب والجراحةالطب77

مروان عبدالمجيد محمد الشرمان20112010143الطب والجراحةالطب78

زيد محمد عزام طاهر مسمار20112010144الطب والجراحةالطب79

محمد جمال جادهللا الروسان20112010145الطب والجراحةالطب80

مجاهد ممدوح مفلح حراحشه20112010146الطب والجراحةالطب81

عبدهللا محمد مفلح جراح20112010154الطب والجراحةالطب82

زيد عامر محمد االيوب20112010159الطب والجراحةالطب83

عمر ابراهيم محمد جليل العلوي20112010160الطب والجراحةالطب84

يارا سهل خليل حموري20112010161الطب والجراحةالطب85

عالء رياض فتحي بلعاوي20112010167الطب والجراحةالطب86

مازن عقل يوسف مقابلة20112010170الطب والجراحةالطب87

حنين علي محمد شطناوي20112010173الطب والجراحةالطب88

زين صائب عبد الحليم الخريسات20112010180الطب والجراحةالطب89

محمود روحي سليمان محافظه20112010186الطب والجراحةالطب90

مصعب غسان عبدالرحمن الرشيد20112010187الطب والجراحةالطب91

براءة خالد محمد العراعرة20112010188الطب والجراحةالطب92

دعاء زكي محمود خصاونه20112010189الطب والجراحةالطب93

خالد وليد سعد عبيدات20112010190الطب والجراحةالطب94

ايناس وليد محمود الجمال20112010191الطب والجراحةالطب95

محمد محمود كايد يوسف20112010192الطب والجراحةالطب96

يزن محمود توفيق ابو شهاب20112010193الطب والجراحةالطب97

حسن جمال حسن ابديوي20112010195الطب والجراحةالطب98

عمر هيثم عبد الفتاح الجالودي20112010196الطب والجراحةالطب99

عبدالمنعم صابر عبدالمنعم الحوراني20112010199الطب والجراحةالطب100

يزن عالء الدين محمود الجباوى20112010206الطب والجراحةالطب101



محمد عزراي بن محمد رزالي20112010212الطب والجراحةالطب102

نور عيني بنت عبد الرحمن  20112010216الطب والجراحةالطب103

سائد سمعان رضا عواد20112010232الطب والجراحةالطب104

امانينا بنت عارفين   20112010235الطب والجراحةالطب105

شيماء اسماعيل حسن النقرش20112010237الطب والجراحةالطب106

اسامة عبدهللا احمد جمعه20112010239الطب والجراحةالطب107

مرح حامد محمد الطوس20112010240الطب والجراحةالطب108

رناد محمود فهد المفلح20112010241الطب والجراحةالطب109

روان عبد الكريم محمد اغبارية20112010242الطب والجراحةالطب110

امير االشرف  بن عبد الحكيم امير 20112010243الطب والجراحةالطب111

عالء  بنت زين العابدين  20112010244الطب والجراحةالطب112

مؤمن بن عدنان  20112010246الطب والجراحةالطب113

محمد شفيق بن صفري 20112010249الطب والجراحةالطب114

يارا حامد محمد أبوقديس20112010250الطب والجراحةالطب115

فرحانا بنت محمد ناصر  20112010251الطب والجراحةالطب116

نور عزة  بنت غزالي  20112010252الطب والجراحةالطب117

نور حسنى اسماعيل  20112010253الطب والجراحةالطب118

نور فاطن محمد شهروم  20112010254الطب والجراحةالطب119

نور فرحا  بنت احمد هدى  20112010255الطب والجراحةالطب120

ياز عتيقة  بنت محمد يوسف  20112010256الطب والجراحةالطب121

سيتي نور شازانا زكريا 20112010257الطب والجراحةالطب122

احمد فرحان  بن محمد نجمن  20112010258الطب والجراحةالطب123

امير مستقيم  بن احمد موراد  20112010259الطب والجراحةالطب124

سيتي فرليا بنت محمد  20112010260الطب والجراحةالطب125

نورا حلوانا بنت بخاري  20112010261الطب والجراحةالطب126

مسوار عبد الحليم  20112010262الطب والجراحةالطب127

محمد حليمي  بن محمد فوزي  20112010263الطب والجراحةالطب128

احمد اليف اظفر  مصطفى كمال  20112010264الطب والجراحةالطب129

محمد فرحان محمد ناظم  20112010267الطب والجراحةالطب130

نور االفيقة ابراهيم  20112010272الطب والجراحةالطب131

نور شازا اديبه  بنت محمد شهار 20112010273الطب والجراحةالطب132

نور نضيره  بنت رزلن  20112010274الطب والجراحةالطب133

محمد توفيق الدين محمد زكريا  20112010276الطب والجراحةالطب134

محمد معزلن  ذو العارف بن مصطفىمالك 20112010277الطب والجراحةالطب135

فياضه عقيده جمال الدين  20112010279الطب والجراحةالطب136

فوزان نذار  20112010280الطب والجراحةالطب137

عطيره بنت عمران  20112010281الطب والجراحةالطب138

امير العزوان بن منصور20112010282الطب والجراحةالطب139

راما وليد احمد الحياصات20112010285الطب والجراحةالطب140

وان عطيره بنت وان مصطفى  20112010286الطب والجراحةالطب141

دانيه امجد محمد الشياب20112010287الطب والجراحةالطب142

نور العين حمزه  20112010288الطب والجراحةالطب143

نورليانا عطيره بنت عزمي 20112010289الطب والجراحةالطب144

محمد اكمل بن كريم  20112010290الطب والجراحةالطب145

نور فرحانا بنت خالد  20112010291الطب والجراحةالطب146

محمد فخرالدين الرازي بنت مت لوزي  20112010293الطب والجراحةالطب147

محمد روزيمن بن محمد اسماعيل 20112010294الطب والجراحةالطب148

عريف صالحين بن خير االنوار  20112010295الطب والجراحةالطب149

فاطن شهيره بنت شاري 20112010297الطب والجراحةالطب150

محمد نور ايمان بن ترميزي  20112010298الطب والجراحةالطب151

محمد نور الدين محمد صالح  20112010299الطب والجراحةالطب152

محمد أليف امير بن ذو الكفل 20112010300الطب والجراحةالطب153

هاجر محمد داؤد  20112010301الطب والجراحةالطب154

خير الفضلي بن رشدي  20112010303الطب والجراحةالطب155



محفوظه بنت مد جونوس  20112010304الطب والجراحةالطب156

عبدهللا قاسم احمد الجيوسي20112010305الطب والجراحةالطب157

عقيله بنت عبد الرزاق  20112010306الطب والجراحةالطب158

نور امالينا بنت محمد عزمن  20112010308الطب والجراحةالطب159

نور ارينا بنت محمد خيرين  20112010309الطب والجراحةالطب160

نور عديال بنت محمد شكري  20112010310الطب والجراحةالطب161

وان ايوني ديانه بنت ميور  محمد شريف الدين 20112010318الطب والجراحةالطب162

قيس نبيه صالح الدين لاير20112010320الطب والجراحةالطب163

حنين فيصل محمد محمد الرفاعي20112010321الطب والجراحةالطب164

عينظيره بنت يوسف  20112010322الطب والجراحةالطب165

محمد حفيظ هللا رملي  20112010323الطب والجراحةالطب166

محمد امين الدين مسلم  20112010324الطب والجراحةالطب167

محمد يسري بن ادريس  20112010325الطب والجراحةالطب168

زيد محمد عايد الثنيان20112010326الطب والجراحةالطب169

مروان رفعت  اماره20112010327الطب والجراحةالطب170

رشا خالد عبد القادر بني ملحم20112010328الطب والجراحةالطب171

نور اسماء ذو الكفل  20112010332الطب والجراحةالطب172

محمد شرميني بن محمد شاه  20112010334الطب والجراحةالطب173

مقداد حسين ضيف هللا المصري20112010340الطب والجراحةالطب174

رغد احمد علي جبر20112010341الطب والجراحةالطب175

ايمان محمد مرزم الحداد20112010342الطب والجراحةالطب176

معتز فهد مزعل أبو الشعر20112010343الطب والجراحةالطب177

حسين هيثم  حجازي20112010344الطب والجراحةالطب178

فاطمة يوسف حسن محمد20112010353الطب والجراحةالطب179

سيف نصر يوسف غرايبه20112010354الطب والجراحةالطب180

احمد يونس المسالمه 20112010356الطب والجراحةالطب181

عمر عبدالوهاب احمد المجالي20112010358الطب والجراحةالطب182

جهاد سالمه حسين ابوالعدس20112010359الطب والجراحةالطب183

نور االليا شهيرا  بنت خير االنوار  20112010361الطب والجراحةالطب184

همام بسام عقله الحوامده20112010362الطب والجراحةالطب185

سيتي مليحه بنت عبدهللا  20112010363الطب والجراحةالطب186

اسم الطالبالرقم الجامعيالتخصصالكليةت

نور عريفه  بنت جعفر  20112010364الطب والجراحةالطب1

محمود عبد الحكيم محمود الخطيب20112010369الطب والجراحةالطب2

احمد عمر على عبادى20112010374الطب والجراحةالطب3

جواد فضيل منور النهار20112010376الطب والجراحةالطب4

خليل خالد عواد 20112010377الطب والجراحةالطب5

عبد الرحيم جمال  فرحان20112010385الطب والجراحةالطب6

احمد ضيف هللا محمد الحسبان20112010386الطب والجراحةالطب7

هديل احمد  قشوع20112010387الطب والجراحةالطب8

اروى محمد  مروات20112010388الطب والجراحةالطب9

كرم محمود  وتد20112010389الطب والجراحةالطب10

فراس عمر  خالدي20112010392الطب والجراحةالطب11

ريم نور  عرطول20112010393الطب والجراحةالطب12

روند عبدالفتاح عبدالعزيز الزعبي20112010394الطب والجراحةالطب13

مجد نبيل سيف الدين عبدالرحمن20112010396الطب والجراحةالطب14

احمد محمد سرور الشناق20112010404الطب والجراحةالطب15

رامز ماهر سامح الهلسة20112010406الطب والجراحةالطب16

يزيد غالب وديع سويدان20112010409الطب والجراحةالطب17

دنيا وليد صياح بني هاني20112010410الطب والجراحةالطب18

قيس زيدان عبد الكافي كفافي20112010411الطب والجراحةالطب19
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غسان جمال أحمد وادي20112010412الطب والجراحةالطب20

ادهم خالد محمد القرشي20112010413الطب والجراحةالطب21

فارس فواز مفيد الصيفي20112010417الطب والجراحةالطب22

فرح عوني يعقوب عماري20112010420الطب والجراحةالطب23

ابراهيم محمد فرحان عبيدات20112010424الطب والجراحةالطب24

رشا فوزي محمد الشياب20112010426الطب والجراحةالطب25

فاطمه مساعد ربح العنزي20112010427الطب والجراحةالطب26

حنا هيثم شاكر قاقيش20112010428الطب والجراحةالطب27

ريما سعد مفلح عالوين20112010435الطب والجراحةالطب28

سيرين بلعيد    20112010436الطب والجراحةالطب29

فرات حسين عبد الرحيم شواقفه20112010441الطب والجراحةالطب30

هزار عمر رفيق األصفر20112010442الطب والجراحةالطب31

رايه جمال يوسف شيني20112010443الطب والجراحةالطب32

مروة علي حميد الشعبان20112010444الطب والجراحةالطب33

سند اسامة سالمة العمارين20112010445الطب والجراحةالطب34

عادل فايز محمد سليم العيسى20112010446الطب والجراحةالطب35

محمد نعيم محمود المومني20112010448الطب والجراحةالطب36

كمال نبيل كمال قاقيش20112010450الطب والجراحةالطب37

خالد رسول شناوه العيبي20112010452الطب والجراحةالطب38

جمانه ليث ناصر الفضلي20112010454الطب والجراحةالطب39

راكان عدلي قسطندي شحاتيت20112010455الطب والجراحةالطب40

عمر نايف حسن الطعاني20112010456الطب والجراحةالطب41

حازم محمد تركي عبابنه20112010457الطب والجراحةالطب42

بسام ابراهيم عوض النوايسه20112010459الطب والجراحةالطب43

احمد عبدالجليل احمد الراشد20112010460الطب والجراحةالطب44

كوثر محمد رضا قادر20112010461الطب والجراحةالطب45

ربيع بسام حسين ابوفول20112010464الطب والجراحةالطب46

محمد تيسير محمد الذيابات20112010471الطب والجراحةالطب47

مروان محمد محمد ماشينه20112010474الطب والجراحةالطب48

ايهم سليم منصور 20112010478الطب والجراحةالطب49

بدر شاهر حبيب الفضلي20112010485الطب والجراحةالطب50

اسالم عبدالمهدى كايد أبواشقير   20120010005الطب والجراحةالطب51

صبا موفق فاضل الزعبي20120010064الطب والجراحةالطب52

شيماء احسان علي العثمان20120010073الطب والجراحةالطب53

دعاء محمود توفيق غباشنه20120010075الطب والجراحةالطب54

صبا عصام عزام عبدالجواد20120010281الطب والجراحةالطب55

احمد احسان مصطفى بعباع20120010293الطب والجراحةالطب56

ايهاب ابراهيم فحماوي 20120010304الطب والجراحةالطب57

معتز احمد بهجت الرواشده20120010309الطب والجراحةالطب58

احمد عبد الرحيم عبد القادر الخطيب20120010318الطب والجراحةالطب59

ضياء الدين زكريا ابراهيم الوادي20122010036الطب والجراحةالطب60

نور طيبة بنت حمدان  20122010483الطب والجراحةالطب61

أنيس فرحانة بنت ذول  20122010484الطب والجراحةالطب62

نحى فاتحين بنت دراني  20122010495الطب والجراحةالطب63

نور حفي حسنيتا بنت مت سمان  20122010496الطب والجراحةالطب64

محمد اشرف بن عبدالعزيز  20122010498الطب والجراحةالطب65

محمد إكرام أضحى بن حارس  20122010500الطب والجراحةالطب66

محمد أمين الفائز بن أحمد جاللين  20122010503الطب والجراحةالطب67

اروى باسم  ابو صبحه20122010628الطب والجراحةالطب68

ايمن عبد الحفيظ قاسم المومني20128010002الطب والجراحةالطب69

مشاعل أحمد علي  فريح السالمه20132010495الطب والجراحةالطب70

قدامه محمد سالمه العيسى20150010063الطب والجراحةالطب71

جمال ادم يوسف محمد علعالي20160010001الطب والجراحةالطب72


