
طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

االسمالرقم الجامعيالتخصصتسلسل
عبير ماجد عبدالوھاب ابو رصاع20093018004الصحة العامة1
ھبة سالم يوسف أيوب20113018001الصحة العامة2
سناء زكريا عواد المعايطة20113018002الصحة العامة3
محمد ابراھيم عبد لصوي20113018003الصحة العامة4
سھير احمد رشيد الشولي20113018004الصحة العامة5
االء اسامه محمد كيوان20113018005الصحة العامة6
ھتاف عبدهللا عبدالرحمن غريب20113018009الصحة العامة7
طارق عيد ظليفان الشراري20113018010الصحة العامة8
زينب مدني محمد علي احمد20113018011الصحة العامة9

ميسون المعتز عبدالكريم البلبسي20113018014الصحة العامة10
مشبب سعيد مشبب دلمخ20113018016الصحة العامة11
اجود محمد اجود الغزاوي20123018001الصحة العامة12
ھيثم جميل حسن طه20123018002الصحة العامة13
ماجد عبد هللا عناد العنزي20123018003الصحة العامة14
ريم زياد محمد ابوسمره20123018004الصحة العامة15
لمى فاعور سعيد الخطيب20123018005الصحة العامة16
حليمة مختار ابو بكر "20123018006الصحة العامة17
مصطفى يونس " "20123018007الصحة العامة18
امين فاروق كابارا "20123018008الصحة العامة19
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اسماء عبدالرحمن محمد يوسف20093181002علم وظائف األعضاء1
منى شاكر حامد نزال20123181001علم وظائف األعضاء2
انوار محمد امين عثمان الخياط20123181002علم وظائف األعضاء3
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ايه ابراھيم احمد الربابعه20123183001التشريح1
اسامه رجا عيد جھماني20123183002التشريح2
لؤي سعد عيسى ابوالعشب20123183003التشريح3
ساره جمال ابا الخيل 20123183004التشريح4
حنان عبدالقادر محمد اللطايفه20123183005التشريح5
وفاء عبدالرحيم طالل محمود20123183006التشريح6
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علي سمير "محمدسعيد" شمسة20113184001الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية1
ثاني شريف عثمان "20123184001الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية2
محمد صالح ابراھيم "20123184002الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية3
ثاني أدو ھارون "20123184003الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية4
ثالثيو ادم ابو بكر "20123184004الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية5
ابو بكر عبد السالم بلوه 20123184005الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية6
طاھا عمر اسحاق 20123184006الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية7
اول ادم  20123184007الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية8
مصطفى غربا محمد "20123184008الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية9

ابراھيم احمد محمد "20123184009الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية10
عاليو ماجي بلو "20123184011الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية11
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غيداء جياد محمد فريج20073185005العلوم الجنائية والسموم1
االء عبد الرزاق عبد الحميد الركابات20073185011العلوم الجنائية والسموم2
سمير محمود حمود الثمالي20083185007العلوم الجنائية والسموم3
رھام بھزاد رشيد القرم20083185019العلوم الجنائية والسموم4
سينة عمر شعبان حتقاي20093185001العلوم الجنائية والسموم5
محمد رضوان علي مساعده20093185003العلوم الجنائية والسموم6
مھا احمد مذيب ابوصھيون20103185001العلوم الجنائية والسموم7
مي طالل محمد محمد20103185002العلوم الجنائية والسموم8
ايمن احمد سليم شعيب20103185003العلوم الجنائية والسموم9

رانيه نواف خالد عبيدات20103185004العلوم الجنائية والسموم10
ايناس محمدسيف الدين عيسى الدلقموني20103185005العلوم الجنائية والسموم11
احمد ابراھيم خليل العجلوني20103185006العلوم الجنائية والسموم12
ھبه نايف علي مبروك20103185007العلوم الجنائية والسموم13
جمال محمد علي النبراوي20103185008العلوم الجنائية والسموم14
فيصل محمد احمد الطنيجي20103185009العلوم الجنائية والسموم15
النا عبدهللا علي بواعنه20103185010العلوم الجنائية والسموم16
وفاء سميح خالد الرواشدة20103185011العلوم الجنائية والسموم17
محمد علي عبدالقادر محمد20103185012العلوم الجنائية والسموم18
سارا عثمان "محمد علي" شوتر20113185001العلوم الجنائية والسموم19
نازك قاسم محمد الحمد20113185002العلوم الجنائية والسموم20
دعاء محمد محمود اليونس20113185003العلوم الجنائية والسموم21
سھير منصور عيسى المنسى20113185004العلوم الجنائية والسموم22
روان محمد حمزه الشھاب20113185005العلوم الجنائية والسموم23
لماء خالد مصطفى الخمايسة20123185001العلوم الجنائية والسموم24
مرام رفعات راجي الزغول20123185002العلوم الجنائية والسموم25
ميساء رفعات راجي الزغول20123185003العلوم الجنائية والسموم26
عبد العزيز تيجاني باكو "20123185004العلوم الجنائية والسموم27
دعاء نايف محمود فريحات20123185005العلوم الجنائية والسموم28
روان احمد محمد ربابعه20123185006العلوم الجنائية والسموم29
ھاني ناجح منصور اليوسف20123185007العلوم الجنائية والسموم30
نغم احمد سليم ھناندة20123185008العلوم الجنائية والسموم31
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منال نعيم حسين السعيد20093012005العلوم الطبية المخبرية1
احمد خيرهللا رشدي عبيدات20093012009العلوم الطبية المخبرية2
مجد نزار بريك ھنيدي 20093012021العلوم الطبية المخبرية3
رھام عدنان الفشتكي 20093012022العلوم الطبية المخبرية4
اسامة ناجح محمد ابونصره20093012023العلوم الطبية المخبرية5
جورج نقوال بشاره 20093012024العلوم الطبية المخبرية6
نور عبدهللا نمر محمد20103012002العلوم الطبية المخبرية7
دعاء عبدالجبار شكري غانم20103012005العلوم الطبية المخبرية8
سھام محمد احمد مكاحله20103012006العلوم الطبية المخبرية9

حنين فخري محمد مخلوف20103012007العلوم الطبية المخبرية10
رنده نايف عطاهللا المومني20103012008العلوم الطبية المخبرية11
غنى سامر الماضي  20103012010العلوم الطبية المخبرية12
وئام علي سليمان الزريقات20103012013العلوم الطبية المخبرية13
والء محمد عبدهللا العسولي20103012015العلوم الطبية المخبرية14
لمى ھاني أحمد أبو رمح20103012017العلوم الطبية المخبرية15
احمد عبد الرزاق محمد محمد20103012018العلوم الطبية المخبرية16
احمد قسيم محمد جرادات20103012019العلوم الطبية المخبرية17
اسماء خليل موسى حسين20113012001العلوم الطبية المخبرية18
راما فوزي عبدالرحمن ابوالھيجاء20113012002العلوم الطبية المخبرية19
ازھار صادق جميل الزغول20113012004العلوم الطبية المخبرية20
معاذ احمد شفيق ابوسمره20113012005العلوم الطبية المخبرية21
معن عبدهللا محمد العودات20113012006العلوم الطبية المخبرية22
فاطمه محمد فايز عنايه20113012007العلوم الطبية المخبرية23
محمود وليد محمود المصري20113012008العلوم الطبية المخبرية24
ھبه حابس بشير الرفوع20113012009العلوم الطبية المخبرية25
رافت محمود محمد العوض20113012010العلوم الطبية المخبرية26
روال علي محمد غانم20113012011العلوم الطبية المخبرية27
اشراق سليمان حسن الزغول20113012012العلوم الطبية المخبرية28
جعفر محمود علي الطھراوي20113012013العلوم الطبية المخبرية29
تغريد خالد عبدهللا المحارب20113012014العلوم الطبية المخبرية30
أحمد موفق محمد عبدالرحيم20113012015العلوم الطبية المخبرية31
احمد موفق عبدو بكيره20113012017العلوم الطبية المخبرية32
سالم زياد خليل المغربي20113012018العلوم الطبية المخبرية33
حسام زياد علي اللحام20113012019العلوم الطبية المخبرية34
محمد سعيد عبد هللا السقاف20113012020العلوم الطبية المخبرية35
رنا عدنان عبد الجواد شباط20113012021العلوم الطبية المخبرية36
عبدالرحيم أحمد سليمان بني أحمد20123012001العلوم الطبية المخبرية37
ايات بسام بركات فريحات20123012002العلوم الطبية المخبرية38
زياد ناصر ناصر علي عمران20123012003العلوم الطبية المخبرية39
فؤاد الفي عيسى عزايزه20123012004العلوم الطبية المخبرية40
رزان فارس عيسى عالونه20123012005العلوم الطبية المخبرية41
ھبه محمد سعيد محمود عبيدات20123012006العلوم الطبية المخبرية42
محمود محمد محمود زھرا20123012007العلوم الطبية المخبرية43
تسنيم نايل محمد ابوشقره20123012008العلوم الطبية المخبرية44
دعاء ھارون محمد المومني20123012009العلوم الطبية المخبرية45
احمد عبد الحميد العبد هللا القضاه20123012010العلوم الطبية المخبرية46
سلطان راشد زبن العرادي20123012011العلوم الطبية المخبرية47
عبد هللا علي إبراھيم الغامدي20123012012العلوم الطبية المخبرية48
ميساء ھاني احمد السليم20123012013العلوم الطبية المخبرية49
محمد سعد مقبول الحربي20123012014العلوم الطبية المخبرية50
ياسمين نبيل ابراھيم عويصي20123012016العلوم الطبية المخبرية51
جھاد محمد مصطفى البحيصي20123012017العلوم الطبية المخبرية52
حسام ماھر موسى حصيني20123012018العلوم الطبية المخبرية53
موسى حسن محمد "20123012019العلوم الطبية المخبرية54
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منزلي شمس زبير "20123012020العلوم الطبية المخبرية55
فاطمة ادم شعيب "20123012021العلوم الطبية المخبرية56
رحمة اسماعيل اسحاق "20123012022العلوم الطبية المخبرية57
ثريا لون ادريس "20123012023العلوم الطبية المخبرية58
شعيب محمد شعيب "20123012024العلوم الطبية المخبرية59
بشير ميكانو ابو بكر "20123012025العلوم الطبية المخبرية60
مأمون عبد القادر سليمان "20123012026العلوم الطبية المخبرية61
موسى احمد ابوبكر "20123012027العلوم الطبية المخبرية62
مرتضى محمد " "20123012028العلوم الطبية المخبرية63
منير غربا " "20123012029العلوم الطبية المخبرية64
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عمر محمد علي الدغليس20063021001الھندسة المعمارية1
االء سليم لطفي العواد20083021005الھندسة المعمارية2
شدان ابراھيم محمد الدويري20083021007الھندسة المعمارية3
مينا صالح عبدالسالم الحديثي20093021001الھندسة المعمارية4
دينا نبيل محمد درادكه20093021002الھندسة المعمارية5
لما منقذ احمد االحمد20093021005الھندسة المعمارية6
محمد عادل خالد كناكري20103021003الھندسة المعمارية7
يارا مصطفى موسى المناصير20103021004الھندسة المعمارية8
االء محمد ھاني أحمد الحجة20103021005الھندسة المعمارية9

ربا فارس بطرس العالمات20113021001الھندسة المعمارية10
رؤى جميل محمود زيدان20113021002الھندسة المعمارية11
زين احمد نواف حجاحجه20113021003الھندسة المعمارية12
ريم علي محمود البركات20113021004الھندسة المعمارية13
جالل عبد الصاحب حسين العميري20113021005الھندسة المعمارية14
حنين عبدهللا جادهللا السوالقه20113021006الھندسة المعمارية15
فؤاد محمد صغير السمان20113021007الھندسة المعمارية16
مازن احمد الحمدو 20113021008الھندسة المعمارية17
رشا سعيد عبد هللا باعنقود20123021002الھندسة المعمارية18
روان تيسير صالح ابوالعطا20123021003الھندسة المعمارية19
ايات اديب خالد عودات20123021004الھندسة المعمارية20
شروق نضال علي الزعبي20123021005الھندسة المعمارية21
اسيل جمال احمد الردايده20123021006الھندسة المعمارية22
شروق سميح اسماعيل أبو رجب التميمي20123021007الھندسة المعمارية23
ليان أمين محمود نمر20123021008الھندسة المعمارية24
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طارق محمد عبدالغني الطالفحه20093022002الھندسة الكيميائية25
احمد شحاده حسين ابوخشبه20103022001الھندسة الكيميائية26
والء حسين احمد سعاده20103022002الھندسة الكيميائية27
ميس علي سالمة شديد20123022001الھندسة الكيميائية28
زبيده احمد محمود الزغول20123022002الھندسة الكيميائية29
نھاوند عبدالوھاب علي الزيناتي20123022003الھندسة الكيميائية30
دعاء سليمان صالح ملكاوي20123022004الھندسة الكيميائية31
بشرى عبدهللا الشيخ محمود الطاھر20123022005الھندسة الكيميائية32
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اخالص قفطان صالح الزعبي20063023022الھندسه المدنية1
مالك علي خالد الشرمان20063023023الھندسه المدنية2
حسن صفوان نعمان نعمان20083023019الھندسه المدنية3
مروى محمد صالح الجمل20093023001الھندسه المدنية4
محمد تحسين عبدالفتاح ابوسفاقه20093023004الھندسه المدنية5
صفاء محمود عبدهللا ادغيم20093023007الھندسه المدنية6
كمال احمد محمد الفقيه20093023011الھندسه المدنية7
بثينه محمود محمد القضاه20093023012الھندسه المدنية8
نورالدين حسن محمد الطوس20093023013الھندسه المدنية9

ملك عصام حمدي شويكة20093023014الھندسه المدنية10
البراء محمد زياد نايف مناع20093023015الھندسه المدنية11
احمد حسني مصطفى غزال20103023001الھندسه المدنية12
ريم عبد الكريم فالح ابو زنيمه20103023002الھندسه المدنية13
مرام محمد عطا زيد20103023003الھندسه المدنية14
اريج ثابت حسن الملكاوي20103023005الھندسه المدنية15
نسرين عبدهللا يوسف الداود20103023006الھندسه المدنية16
معتز احمد عبدهللا الحجاج20103023008الھندسه المدنية17
لينا رضوان طعمه غنما20103023009الھندسه المدنية18
زيد سمير سليمان النمري20103023010الھندسه المدنية19
كاترين سليمان عطا هللا مرجي20113023001الھندسه المدنية20
ھنادي عبد السالم عوض المحمود20113023003الھندسه المدنية21
دانيا امجد طاھر  قطيشات20113023004الھندسه المدنية22
محمد سليم محمد عليان20113023005الھندسه المدنية23
لينا بدرالدين محمد الحلو20113023007الھندسه المدنية24
مھا عبدالرحيم طالل محمود20113023008الھندسه المدنية25
فداء محمد سالم العمرات20113023009الھندسه المدنية26
محمود محمد عبدالمحسن الشوبكي20113023010الھندسه المدنية27
محمد فضل احمد عبادي20113023012الھندسه المدنية28
اسامه نصري عبدالھادي ابوداود20113023014الھندسه المدنية29
والء حمزه محمد درويش20113023018الھندسه المدنية30
علي محمد علي احمد شحاده20113023020الھندسه المدنية31
رند احمد سعيد المصري20113023021الھندسه المدنية32
سرى حمود محمد محمد20113023024الھندسه المدنية33
يوسف باسم إبراھيم موسى20113023025الھندسه المدنية34
معاذ ابراھيم يوسف ابو قمر20123023002الھندسه المدنية35
ندى كايد حسن بني ملحم20123023003الھندسه المدنية36
رؤى محمد علي الحمدان20123023004الھندسه المدنية37
عبير حسين عبدهللا الرفاعي20123023005الھندسه المدنية38
عبدهللا عصام فتوحي األعظمي20123023006الھندسه المدنية39
دعاء عدنان عبد المجيد الروسان20123023007الھندسه المدنية40
منذر عدنان نجيب خضر20123023008الھندسه المدنية41
اسامة عمر عبد القادر عبد الجابر20123023009الھندسه المدنية42
سعد قبالن فھد الشومري20123023010الھندسه المدنية43
عالء طارق عبدالخالق تله20123023011الھندسه المدنية44
ھاشم خالد حمد المشاقبه20123023012الھندسه المدنية45
منال سامي علي الشريدة20123023013الھندسه المدنية46
خالد احمد محمد الشريده20123023014الھندسه المدنية47
اسامه عبد الحميد محمود البدور20123023015الھندسه المدنية48
محمد عبدالكريم آدم برمة20123023017الھندسه المدنية49
محمد قمرالدين سليمان عبدالعزيز20123023018الھندسه المدنية50
ميمون محمد عبد الرحمن الھامي20123023019الھندسه المدنية51
عبدهللا علي ياسين الشبول20123023020الھندسه المدنية52
تسنيم محمود حسين طوالبه20123023021الھندسه المدنية53
ھال احمد عبدهللا الفريحات20123023022الھندسه المدنية54



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

زينة نبيل غالب غرايبة20123023023الھندسه المدنية55
اسيل محمد محمود غانم20123023024الھندسه المدنية56
عامر ماھر عبد القادر عقل20123023025الھندسه المدنية57
قصي نسيم احمد الغزاوي20123023026الھندسه المدنية58
محمد علي مھدي القدمي20123023027الھندسه المدنية59
محمود عبد هللا احمد عبد الوھاب20123023028الھندسه المدنية60
احمد محمد علي طويق20123023029الھندسه المدنية61
عبير احمد خليفة الدلوع20123023030الھندسه المدنية62
دورا محمود ارشيد منسي20123023031الھندسه المدنية63
عباده صفوان شحاده عرعر20123023032الھندسه المدنية64
صالح يونس صالح بني يونس20123023033الھندسه المدنية65
ازھر غالب حمد العبودي20123023034الھندسه المدنية66
بشير بسام فرحان حداد20127023003الھندسه المدنية67



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

زينب محمد صادق عبد الرضا20063024004الھندسة الكھربائية1
رمزي احمد ابراھيم طوالبه20063024015الھندسة الكھربائية2
محمد منير النجار 20073024013الھندسة الكھربائية3
تاال ذياب موسى البداينه20093024007الھندسة الكھربائية4
ميس محمد علي الخصاونه20093024010الھندسة الكھربائية5
نضال رسمي سليمان الطرده20093024012الھندسة الكھربائية6
فايق تيسير محمود الربيع20093024013الھندسة الكھربائية7
محمود محمد مصلح أبوعيدة20093024015الھندسة الكھربائية8
مطيعه احمد عقله الجوارنه20093024016الھندسة الكھربائية9

ميمونه احمد ياسين ھياجنه20093024019الھندسة الكھربائية10
عمر عواد ابراھيم ابو النادي20093024020الھندسة الكھربائية11
تركي سماح فالح الرشيدي20093024021الھندسة الكھربائية12
ناديا صادق جورج السعد20103024002الھندسة الكھربائية13
ھاني عوني فوزي ابو سباع20103024003الھندسة الكھربائية14
صالح الدين علي محمد محاسنة20103024004الھندسة الكھربائية15
عبير عيسى عبدهللا البشيتي20103024012الھندسة الكھربائية16
منير محمد عواد الزعبي20113024002الھندسة الكھربائية17
معاوية موسى محمد الھليل20113024003الھندسة الكھربائية18
سحر محمد احمد االحمد20113024005الھندسة الكھربائية19
علي محمد علي ھياجنه20113024006الھندسة الكھربائية20
اياد حسام نور الدين حباش20113024008الھندسة الكھربائية21
اماني رشدي سعيد عطياني20113024010الھندسة الكھربائية22
ثائر عبدهللا عبدالعزيز خطيب20113024012الھندسة الكھربائية23
شفيع محمد سعيد عبد الباري20113024013الھندسة الكھربائية24
بشرى مصطفى محمد ملحم20113024014الھندسة الكھربائية25
اثير محمود حسني الشقاح20113024015الھندسة الكھربائية26
محمد فايز ابراھيم محيسن20113024016الھندسة الكھربائية27
مريم عدنان حسين يحيى20123024001الھندسة الكھربائية28
ابتسام محمد احمد الزبون20123024002الھندسة الكھربائية29
حسام عدنان محمد الوديان20123024003الھندسة الكھربائية30
حازم محمود محمد صلوحه20123024005الھندسة الكھربائية31
ايمان سالمه ابو شباب20123024006الھندسة الكھربائية32
محمد فايز محمد عليان20123024007الھندسة الكھربائية33
محمد نبراس محمد فاروق أبو الشامات 20123024009الھندسة الكھربائية34
آالء وليد عاطف األنصاري20123024010الھندسة الكھربائية35
احمد اعمر احمد البطاينه20123024011الھندسة الكھربائية36
احمد عبده علي  الشومي20123024012الھندسة الكھربائية37
شيماء ايمن عادل ناصر20123024013الھندسة الكھربائية38
شرف محمد يحيى مطير20123024014الھندسة الكھربائية39



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

سليمان محي الدين سليمان عبد الھادي20063025009الھندسة الميكانيكية1
محمود محمد ابراھيم العمري20063025010الھندسة الميكانيكية2
محمود مصطفى محمود نعيرات20083025011الھندسة الميكانيكية3
رائد عبدهللا احمد ھرش20093025001الھندسة الميكانيكية4
سائد عباس محمد عالونه20093025008الھندسة الميكانيكية5
محمد يونس حسن الصفدي20093025011الھندسة الميكانيكية6
رشيد مطھر عبد العزيز العباسي20093025019الھندسة الميكانيكية7
انور يحيى محمد ابومسلي20093025020الھندسة الميكانيكية8
ابتھال محمد خير سليمان يونس20103025004الھندسة الميكانيكية9

محمد امين عبد القادر األديمي20103025008الھندسة الميكانيكية10
االء ھشام محمود الشباك20103025010الھندسة الميكانيكية11
مھدي جميل عوض القرعان20103025012الھندسة الميكانيكية12
محمد ابراھيم حمد طرادات20103025014الھندسة الميكانيكية13
احمدجبران علي مفلح المحاسنه20113025001الھندسة الميكانيكية14
محمد حسين عابد الفريجات20113025002الھندسة الميكانيكية15
سماھر نايف عبدالقادر مشاعرة20113025003الھندسة الميكانيكية16
عرين عبدهللا رومي اللطايفه20113025004الھندسة الميكانيكية17
امير محمد عباس الدفاعي20113025005الھندسة الميكانيكية18
علي محمد علي العقول20113025007الھندسة الميكانيكية19
ناصر فتحي جبر عيد20113025008الھندسة الميكانيكية20
مؤمن محمد عبد هللا قسايمه20113025009الھندسة الميكانيكية21
منصور ياسر اسماعيل الرمالوي20123025001الھندسة الميكانيكية22
سيف محمد فھد بني ھاني20123025002الھندسة الميكانيكية23
االء محمود عبدالرحمن السوطري20123025004الھندسة الميكانيكية24
منتصر نزار عبد العزيز رمضان20123025005الھندسة الميكانيكية25
بشار عاطف حامد الشبول20123025006الھندسة الميكانيكية26
اسعد احمد اسعد اسعد20123025007الھندسة الميكانيكية27
محمد عدنان محمد الشياب20123025008الھندسة الميكانيكية28
احمد علي احمد جرادات20123025009الھندسة الميكانيكية29
محمد اجنيد محمود الجنايده20123025010الھندسة الميكانيكية30
سجا ھاني محمد الرفاعي20123025011الھندسة الميكانيكية31
امجد قاسم محمد المسالمه20123025012الھندسة الميكانيكية32
علي طارق علي شعبان20123025013الھندسة الميكانيكية33
دانه عبد الرحمن عزت العزيزي20123025014الھندسة الميكانيكية34
محمدنور محمد عبدهللا جبريل20123025015الھندسة الميكانيكية35
مرال يوسف حمد الشريدة20123025016الھندسة الميكانيكية36
مي شرف الدين عبد القادر بني يونس20123025017الھندسة الميكانيكية37
جريس نعمه هللا جريس مقطش20123025018الھندسة الميكانيكية38
عماد بسام حسن دردور20123025019الھندسة الميكانيكية39
أحمد بركات سليمان الصمادي20123025020الھندسة الميكانيكية40
فراس جمعه محمد علوه20123025021الھندسة الميكانيكية41
محمد سر الختم اسحاق علي20123025022الھندسة الميكانيكية42
سامر محمد عبدالعزيز طالفحه20123025023الھندسة الميكانيكية43
وليد عبدهللا احمد علي20123025024الھندسة الميكانيكية44
امل زايد محمد طاھات20123025025الھندسة الميكانيكية45



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

ميساء جمال مصطفى الفاعوري20073029004الھندسة الصناعية1
منار بھجت علي الحجي20093029003الھندسة الصناعية2
بيسان سمير محمد البيطار20093029005الھندسة الصناعية3
جواد " محمد تيسير " رجا قسايمه20093029007الھندسة الصناعية4
ھشام عبدالرحمن يحيى الشبامي20093029009الھندسة الصناعية5
رشا احمد صالح عكور20103029001الھندسة الصناعية6
تامر ايليا جميل يارد20103029003الھندسة الصناعية7
احمد عبد الحفيظ محمد مومني20103029006الھندسة الصناعية8
محمد ھاني ھزاع نمرات20103029008الھندسة الصناعية9

رند وحيد عزت موسى20113029001الھندسة الصناعية10
دانيا تيسير ارويزق بني ھاني20123029001الھندسة الصناعية11
محمد سالم عمر بوزيدان20123029002الھندسة الصناعية12
آمنه معن محمود سناجله20123029003الھندسة الصناعية13
انعام صادق سلطان الزعبي20123029004الھندسة الصناعية14
عمر علي محمد الكايد20123029005الھندسة الصناعية15
عامر بھيج عزت خياط20123029006الھندسة الصناعية16
مجد كامل محمود الدريدي20123029007الھندسة الصناعية17
دينا وليد عبدالقادر القضاه20123029008الھندسة الصناعية18
محمد حسام علي جوابره20123029009الھندسة الصناعية19
رانيا تيسير عطيه ھنداوي20123029010الھندسة الصناعية20
الھام محمد ھويشل المسيعدين20123029011الھندسة الصناعية21
مريم مطر خليل بدر20123029012الھندسة الصناعية22
انسام عمر توفيق ابو الھيجاء20123029013الھندسة الصناعية23
سبأ محمدعلي علي ابودلو20123029014الھندسة الصناعية24
ايمان ياسر مصطفى عواد20123029015الھندسة الصناعية25
روان عبدالعزيز احمد الروابده20123029016الھندسة الصناعية26
االء عبدهللا محمود الطويق20123029017الھندسة الصناعية27
زاھر سليمان طالل عبيدات20123029018الھندسة الصناعية28
مؤيد عدنان رشدي عبيدات20123029019الھندسة الصناعية29



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

ابراھيم احمد محمد حمدان20073030011الصيدلة1
نبيله عيسى سليمان المومني20103030004الصيدلة2
ساندرا محمد سالم حبابه20103030005الصيدلة3
طارق ابراھيم عبد اللطيف جبريل20103030009الصيدلة4
والء محمود حسن العزايزه20103030010الصيدلة5
شروق محمد احمد ابراھيم20103030011الصيدلة6
منيه فخري محمد صويلح20103030012الصيدلة7
نور حسين علي بزي20103030013الصيدلة8
حنان عبدالفتاح علي البطاينه20103030016الصيدلة9

محمد فؤاد حسين بيان20103030018الصيدلة10
جوليا فرج فرحان ھجاج20103030021الصيدلة11
تھاني جھاد فوزي الوديان20103030022الصيدلة12
اماني مصطفى احمد ابو ارجيع20103030023الصيدلة13
الھام مختاري  20103030024الصيدلة14
وسام عبداوي  20103030025الصيدلة15
مصطفى بريشي  20103030026الصيدلة16
سھا محمود دعدوع 20103030027الصيدلة17
عرين سليمان محمد الشويات20113030001الصيدلة18
بيان علي صالح الشھاب20113030002الصيدلة19
دعاء سعيد عبدالرحمن السنجالوي20113030003الصيدلة20
وسام وليد محمد اسماعيل20113030004الصيدلة21
حنين احمد عبد عماوي20113030005الصيدلة22
امل سميح عبدهللا البواعنه20113030006الصيدلة23
شيماء احمد موسى محمود االمام20113030007الصيدلة24
االء محمود محمد ابوعوض20113030008الصيدلة25
روان باسل عبد الكريم الغرايبه20113030009الصيدلة26
ايمان عبد سليمان الحراحشه20113030010الصيدلة27
خوله نزمات طعمه طاشمان20113030011الصيدلة28
نھى يعقوب محمد الغزاوي20113030012الصيدلة29
مرام ابراھيم عبدالرؤوف خنفر20113030013الصيدلة30
اروى احمد ايمن البيرقدار20113030014الصيدلة31
تمارا كمال محمد عثامنه20113030015الصيدلة32
مھند احمد كوسه  20113030016الصيدلة33
دعاء محمود تركي قاسم20113030017الصيدلة34
وسام شفيق غانم احمد20113030020الصيدلة35
عبدالسالم محمد حسين حلبوب20113030021الصيدلة36
امجاد زھير سالم الروسان20123030001الصيدلة37
افنان احمد ضياء الدين حسين الحسن20123030002الصيدلة38
سمر نشأت عيسى الزيادين20123030003الصيدلة39
اروى سمير اسماعيل الحلو20123030004الصيدلة40
روان خالد محسن مياس20123030006الصيدلة41
ميس احسان علي المحاسنه20123030008الصيدلة42
محمدخير عايد علي الربيع20123030009الصيدلة43
اسيل عويد عوض رتعان20123030010الصيدلة44
فاطمه محمود جمعه احمد بني سالمه20123030011الصيدلة45
وعد زياد احمد بطاينه20123030012الصيدلة46
اسراء عصام احمد خضر20123030013الصيدلة47
زھراء صالح عبد الرحمن الطالب20123030014الصيدلة48
رند رشاد ايوب العوده هللا20123030015الصيدلة49
حنين توفيق محمود المقبل20123030016الصيدلة50
ايمان عبد هللا عبد ابو الحاج محمد20123030017الصيدلة51
غالية عبد الكريم حسن عويس20123030018الصيدلة52
كوثر زياد محمد الزرعيني20123030019الصيدلة53
دانة محمود حسين حموري20123030020الصيدلة54



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

جھاد عبدالكريم صالح العبويني20123030021الصيدلة55
شذى خالد سليمان الحديان20123030024الصيدلة56
غازي احمد عوض الجبل20123030025الصيدلة57
عبداالله علي احمد جرادات20123030026الصيدلة58
اسراء ابراھيم احمد عمايره20123030027الصيدلة59
مالك احمد طه جابر20123030028الصيدلة60
كاترين علي فرحان بني سلمان20123030029الصيدلة61
رجاء جھاد علي بدارنه20123030030الصيدلة62
محمد احمد عبد هللا الناطور20123030031الصيدلة63
اسراء رسمي صالح ردايده20123030032الصيدلة64
ديمه تركي راجي الزغول20123030033الصيدلة65
محمد ياسين السبتي 20123030034الصيدلة66
خويلد رجاء مشھور الحارثي20123030035الصيدلة67
محمد باسم سمير يحيى القصاب20123030036الصيدلة68
محمد محسن محمد العزاني20123030037الصيدلة69



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

خبيب وليد سليم حطاب20063040014التمريض1
ريما خلف محمود الشناق20063040065التمريض2
مالك محمود عوده الخالدي20073040046التمريض3
عبدهللا بن رويبح بن عوده اللقماني20093040006التمريض4
شفاء يوسف محمد ملكاوي20093040022التمريض5
رنا فواز عفيف حاج محمد20093040046التمريض6
بدور بدر عبد هللا مطر عبدهللا20103040001التمريض7
رلى عبدالفتاح محمد ابوطعيمه20103040002التمريض8
نجوه محمد محمد المغربي20103040003التمريض9

احمد محمد عبد الكريم الحواري20103040004التمريض10
وفاء محمود وحيد القواسمه20103040006التمريض11
سھى عامر ا براھيم عايش20103040007التمريض12
فداء عيد محمد الشطناوي20103040008التمريض13
محمد جاسر احمد مساعده20103040009التمريض14
اسالم فارس حران ابو الفوارس20103040010التمريض15
اسماء احمد عليان الطالع20103040011التمريض16
منار وجيه شحاده ابوعباس20103040012التمريض17
رنا خالد باكير باكير20103040013التمريض18
روانا محمد احمد الصوالحة20103040014التمريض19
ضياء خالد طالب حطاب20103040015التمريض20
عال نايف احمد بصول20103040016التمريض21
منال مؤمن موسى صالح20103040018التمريض22
منار مسعود ابراھيم الخطيب20103040019التمريض23
داليا محمد عبدهللا جمعه20103040020التمريض24
عمر شريف عبدالرحيم البطاينه20103040021التمريض25
عقل محمد طه العقول20103040022التمريض26
رانيه جمال عبدهللا مبارك20103040024التمريض27
شھيناز اسماعيل احمد عبدالجواد20103040025التمريض28
اسيل طلعت بديع قويون20103040026التمريض29
عبد الرحمن خليل عبد الحي العناتي20113040001التمريض30
نجالء محمد احمد النايف20113040002التمريض31
تھاني حمزه سعد عبدالنبي20113040003التمريض32
ھديل وليد اكرم النابلسي20113040004التمريض33
صالح سليمان محمد االعمر20113040005التمريض34
ريما احمد علي العمري20113040006التمريض35
ايات عثمان عبد القادر الزعاتره20113040007التمريض36
عبدهللا كمال محمد صالح عتيلي20113040008التمريض37
رشا موسى سعيد الشمالي20113040009التمريض38
والء عزات عقله الخطايبه20113040010التمريض39
اسماء ياسر شاكر الفي20113040011التمريض40
محمد عادل عبدالفتاح نصرهللا20113040012التمريض41
تھاني فريد محمود النعيرات20113040013التمريض42
احمد ياسر ابراھيم القاسم20113040014التمريض43
آالء ھاشم مصباح نزال20113040015التمريض44
سناء عبداللطيف نمر مصطفى علي20113040016التمريض45
والء محمود غصاب الرواشده20113040017التمريض46
خلود علي عبد الرزاق الرمضان20113040018التمريض47
معتز محمد يوسف ابوراس20113040019التمريض48
ھبه فالح حسان مھيدات20113040020التمريض49
اميرة اسحق اعقيالن عليان20113040021التمريض50
تغريد خلف عبدون الضرابعه20113040023التمريض51
محمد فؤاد عبدالسالم الحايك20113040024التمريض52
فايز زايد عطيه البنيان20113040025التمريض53
سوزان قويدر سالمه اللحاويه20113040026التمريض54



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

علي حسن علي ابوعبيد20113040027التمريض55
حياة عبد الرحيم العبد ابو نصيره20113040028التمريض56
ريما حمدان عبدالعزيز كيوان20123040001التمريض57
روان خاطر احمد الغزاوي20123040002التمريض58
شرف محمد حسين المومني20123040003التمريض59
منى فتحي ذياب البطارنة20123040004التمريض60
مھند احمد محمد البشير20123040005التمريض61
احمد عوده احمد الناطور20123040006التمريض62
خالد حسن يوسف الشريده20123040007التمريض63
االء جمال فالح الشريده20123040008التمريض64
فيصل ناصر محمد فوده20123040009التمريض65
دعاء "محمدعودة" علي ربابعة20123040010التمريض66
نسرين جبر حماد الخطيب20123040011التمريض67
اماني سمير امين غانم20123040012التمريض68
محمد خليل محمود "عيسى القرنة"20123040013التمريض69
اسالم علي احمد عويدات20123040014التمريض70
محمد غازي سلمان الصغير20123040015التمريض71
صبا وصفي رسمي ابراھيم20123040016التمريض72
ھالل عبدالعزيز صالح ابو غانم20123040017التمريض73
ميسون ھاني محمد ربابعة20123040018التمريض74
ريم حسين علي فالح20123040019التمريض75
دعاء رافع طالب االبراھيم20123040020التمريض76
مرام غازي تركي ابو الھيجاء20123040021التمريض77
صھيب حسين عبده عكور20123040022التمريض78
اسامه احمد حمدان الكوري20123040023التمريض79
ناھده جواد محمد الشريف20123040024التمريض80
انتصار حسين سالم فالح20123040025التمريض81
محمود علي احمد ربايعة20123040026التمريض82
بھاء الدين عبد اللطيف احمد قاسم20123040027التمريض83
حازم صالح عبد القادر الربابعه20123040028التمريض84
رواء عارف سعيد الفقھاء20123040030التمريض85
عال محمد بركات الشريده20123040031التمريض86
ھبه حسين سليم عبابنه20123040032التمريض87
مجد طه جمعه السيد20123040033التمريض88
سونيا يوسف فالح ابو الكشك20123040034التمريض89
ھديل سعيد موسى ياغي20123040035التمريض90
نور جھاد محمود القاعود20123040036التمريض91
وعد ياسين محمد شياب20123040037التمريض92
احمد فوزي طايل الضمور20123040038التمريض93
تامر محمود امين الغرايبه20123040039التمريض94
شاھر محمد عوض رمضان20123040040التمريض95
ھيو شن كتجي لي20123040041التمريض96
مصعب محمد محمود المناصير20123040042التمريض97
انس عمر محمد عكور20123040046التمريض98
فاطمه عبد الرحمن محمد الزيود20123040047التمريض99

ايمان احمد حسن الصمادي20123040048التمريض100
جھان علي محمد الرماضنه20123040049التمريض101
عبد هللا صابر عبد هللا الشمري20123040050التمريض102
رنا زياد محمد الفار20123040051التمريض103
بالل سليمان حسن بدرنجا20127040001التمريض104
ملك محي الدين محمد رضا20127040002التمريض105



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

محمد عوني شفيق خير20063050026طب و جراحة األسنان1
شھاب احمد علي شاھين20073050050طب و جراحة األسنان2
ھالة ضياء شمخي شمخي20093050019طب و جراحة األسنان3
محمد صالح نھار بني احمد20093050027طب و جراحة األسنان4
امجد محمود احمد سليمان20093050036طب و جراحة األسنان5
محمد يمان احمد الفقير 20093050043طب و جراحة األسنان6
منال السيد محمد الوداعي20103050003طب و جراحة األسنان7
محمد فادي مروان المھدي 20103050005طب و جراحة األسنان8
عاطف محمود محمد العدوان20103050011طب و جراحة األسنان9

إيمان سعيد محمد نزال20103050012طب و جراحة األسنان10
بھاءالدين فيصل شكري الزعبي20103050015طب و جراحة األسنان11
ھدى احمد عبدالعزيز مشعل20103050016طب و جراحة األسنان12
عبدالحميد عبدالمجيد عبدالحميد حمدان20103050021طب و جراحة األسنان13
بسام عبدالجليل محمد شجاع الدين20103050022طب و جراحة األسنان14
زيد عدنان محمد العتوم20103050023طب و جراحة األسنان15
طارق احمد محمد الزعبي20103050024طب و جراحة األسنان16
عواطف ميلود عمر المقطوف20103050028طب و جراحة األسنان17
افطيمة االمين غيث االمين20103050029طب و جراحة األسنان18
خليل فتحي فايق خراز20103050030طب و جراحة األسنان19
عبدالكريم محمد فايز المحملجي  20103050031طب و جراحة األسنان20
نائل شفيق سعيد المصري20103050033طب و جراحة األسنان21
محمود عبدهللا عباس أبوالسمن20113050002طب و جراحة األسنان22
اسماء خليل نعيم الجمل20113050003طب و جراحة األسنان23
عامر عبدهللا عمر "الحاج عمر"20113050004طب و جراحة األسنان24
ايمن محمد جميل عبيد20113050005طب و جراحة األسنان25
حسين مصطفى رشيد عيسى20113050007طب و جراحة األسنان26
وجدان محمد سالم عتوم20113050008طب و جراحة األسنان27
عزام ابراھيم "محمد سعيد" سالمه20113050009طب و جراحة األسنان28
صبا  صبحي احمد الموسى20113050010طب و جراحة األسنان29
ريم احمد غيث الدقس الجبارات20113050011طب و جراحة األسنان30
اسماء عبدالعزيز حسن ابو ھولي20113050012طب و جراحة األسنان31
ياسمين احمد حسني قرقش20113050013طب و جراحة األسنان32
مجد اسامة الصيدلي  20113050014طب و جراحة األسنان33
مھا يوسف محسن العاني20113050016طب و جراحة األسنان34
نادين حميد مجيد كركجي20113050017طب و جراحة األسنان35
علياء زھير نسيب نسيب20113050019طب و جراحة األسنان36
سليمان جميل سليمان طرزي20113050020طب و جراحة األسنان37
ميسون محمد عبد هللا حاجوني20113050021طب و جراحة األسنان38
ايمن محمد خيري فارس لباده20113050022طب و جراحة األسنان39
محمود ممدوح حتمل بشاتوه20113050024طب و جراحة األسنان40
عدنان احمد علي الماخذي20113050026طب و جراحة األسنان41
محمد اسماعيل شياع الكناني20113050027طب و جراحة األسنان42
علي فايد رشيد رباح20113050028طب و جراحة األسنان43
أماني علي سالمه العساف20113050029طب و جراحة األسنان44
ندى نظمي نظام الدين المدني20113050031طب و جراحة األسنان45
احمد محمد احمد الحياصات20113050033طب و جراحة األسنان46
روزالي جان جرجس شقرا20113050034طب و جراحة األسنان47
زياد محمد سليمان عبد الرحيم20113050035طب و جراحة األسنان48
احمد حازم محمدسمير محمدخير القطان20113050037طب و جراحة األسنان49
محمد خليل محمد الذبحاني20113050038طب و جراحة األسنان50
شھرزاد ھادي كامكارفر 20113050039طب و جراحة األسنان51
خالد موسى سليم فيري20123050002طب و جراحة األسنان52
محمد احمد محمد مشعل20123050003طب و جراحة األسنان53
عبير امين توفيق حسين20123050004طب و جراحة األسنان54



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

ميمنه وصفي كردى الرشدان20123050005طب و جراحة األسنان55
شذى احمد موسى مومني20123050006طب و جراحة األسنان56
احمد غلمان عبدالرحمن شاھين20123050007طب و جراحة األسنان57
محمد احمد فضل خزعلي20123050008طب و جراحة األسنان58
دعاء داود فؤاد عيلبوني20123050009طب و جراحة األسنان59
روان جمال محمد فراسين20123050010طب و جراحة األسنان60
رند منير جميل الروسان20123050011طب و جراحة األسنان61
النه محمد خالد محمود بدر20123050012طب و جراحة األسنان62
مالك خالد محمود قبھا20123050013طب و جراحة األسنان63
محمد نعمان وحيد االحمد ابو بكر20123050014طب و جراحة األسنان64
حاتم يوسف محمد الشاعر20123050015طب و جراحة األسنان65
محمد طارق معتزبا بشير عجاج20123050016طب و جراحة األسنان66
االء نصري فتح هللا الدقاق20123050017طب و جراحة األسنان67
ساره اسماعيل سالمه عبدالرحمن20123050018طب و جراحة األسنان68
لمى جميل يوسف الويسي20123050019طب و جراحة األسنان69
ديمة ماھر محمد شفيق قصراوي20123050020طب و جراحة األسنان70



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

عالء عدنان علي القيسي20103061001اإلنتاج الحيواني1
عبد المنعم عيسى محمد بني يونس20103061002اإلنتاج الحيواني2
امجد حيدر محمد مقدادي20113061001اإلنتاج الحيواني3
ياسمين عبد المجيد حسن الجبالي20113061002اإلنتاج الحيواني4
زياد عبد هللا ضيف هللا ابو عاقوله20113061003اإلنتاج الحيواني5
محمد زياد سليم السعدي20123061001اإلنتاج الحيواني6
زينب مفلح حسن محاسنه20123061002اإلنتاج الحيواني7
جمانه عبد الحميد عبد الكريم مسوده20123061003اإلنتاج الحيواني8
فيصل حسين عيه جامع20123061004اإلنتاج الحيواني9

سفيان سليم احمد كليب20123061005اإلنتاج الحيواني10



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

حمزه كريم احمد الزعبي20063062006اإلنتاج النباتي1
كوثر علي محمد غزالن20093062001اإلنتاج النباتي2
رؤى خلف ركاد العقله20093062004اإلنتاج النباتي3
محمد احمد محمد سويدات20103062001اإلنتاج النباتي4
شفاء ضيف هللا موسى عباس20103062002اإلنتاج النباتي5
عزه علي محمد النصيرات20103062003اإلنتاج النباتي6
حسين فالح خضر ابو الشيح20103062004اإلنتاج النباتي7
خالد ايمن خالد ابو راشد20113062001اإلنتاج النباتي8
اروى نورالدين نعمان ابوطالب20113062002اإلنتاج النباتي9

مالك عبد الرحمن صالح الحاج20123062001اإلنتاج النباتي10
ريم عبدالمھدي علي الرواشدة20123062002اإلنتاج النباتي11
صبا فيصل عبدالكريم غرايبه20123062003اإلنتاج النباتي12
زين محسن عواد الرجوب20123062004اإلنتاج النباتي13
اياد عيادة عوض العبدالرزاق20123062005اإلنتاج النباتي14
سماح محمد خلف الخلوف20123062006اإلنتاج النباتي15
محمد اسد ابراھيم مصطفى ابراھيم20123062007اإلنتاج النباتي16



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

ساره حكمت علي الروسان20093063002التغذية وتكنولوجيا الغذاء1
ھاشم لطفي سعيد العثمان20093063004التغذية وتكنولوجيا الغذاء2
معاذ بركات محمود القريوتي20093063008التغذية وتكنولوجيا الغذاء3
سؤدد سمير عبدالوھاب العبيدي20093063010التغذية وتكنولوجيا الغذاء4
عال جھاد النعيمي 20093063014التغذية وتكنولوجيا الغذاء5
وفاء محمود ضيف هللا العيادي20093063017التغذية وتكنولوجيا الغذاء6
ايه طالل عبدهللا زيدالكيالني20103063002التغذية وتكنولوجيا الغذاء7
سند عبدالفتاح عبد ربه السراحنه20103063004التغذية وتكنولوجيا الغذاء8
نورا محمود وصفي النجار20103063006التغذية وتكنولوجيا الغذاء9

ديانا مفيد فلوح  20103063007التغذية وتكنولوجيا الغذاء10
طوني ديمتري عبدهللا  20103063008التغذية وتكنولوجيا الغذاء11
فائزة محمد بسام قلم 20103063009التغذية وتكنولوجيا الغذاء12
حال جميل فؤاد عيلبوني20113063001التغذية وتكنولوجيا الغذاء13
بيان يوسف عطا الطريفي20113063002التغذية وتكنولوجيا الغذاء14
ھال عاطف محمد ھندي20113063003التغذية وتكنولوجيا الغذاء15
تقى عزات عقله الخطايبه20113063005التغذية وتكنولوجيا الغذاء16
ندى عبدهللا محمد صالح20113063006التغذية وتكنولوجيا الغذاء17
رشا "محمد علي" محمود علي20113063008التغذية وتكنولوجيا الغذاء18
أحمد محمد أحمد العمور20113063010التغذية وتكنولوجيا الغذاء19
مجدولين ماجد عبد الرحيم شنيك20113063011التغذية وتكنولوجيا الغذاء20
مصطفى خالد عباس العبيدي20113063013التغذية وتكنولوجيا الغذاء21
صفاء محمود عبد الكريم مھنا20113063014التغذية وتكنولوجيا الغذاء22
ھبه عمر محمد ربابعه20113063015التغذية وتكنولوجيا الغذاء23
فراس حمد محمد ابو ارشيد20113063016التغذية وتكنولوجيا الغذاء24
ثائر محمد نجيب عجولي20113063017التغذية وتكنولوجيا الغذاء25
نجالء صالح عيسى الصقر20113063018التغذية وتكنولوجيا الغذاء26
غدير جمال محمد دنون20113063022التغذية وتكنولوجيا الغذاء27
علي حامد محمود القيسي20113063023التغذية وتكنولوجيا الغذاء28
رناد حابس سليمان الفاخوري20113063024التغذية وتكنولوجيا الغذاء29
ايفانا خضر أحمد اليوسف20113063025التغذية وتكنولوجيا الغذاء30
اماني حسين محمد قواسمه20123063001التغذية وتكنولوجيا الغذاء31
اشراق عبدالرحمن احمد الزعبي20123063002التغذية وتكنولوجيا الغذاء32
اشراق علي محمد المنسي20123063003التغذية وتكنولوجيا الغذاء33
فرح جھاد عبد النور السباعي20123063004التغذية وتكنولوجيا الغذاء34
ھبه مصطفى عبده شعبان20123063006التغذية وتكنولوجيا الغذاء35
فراس صالح محمد بني سالمه20123063007التغذية وتكنولوجيا الغذاء36
فھمي محمد وليد فھمي الكسيبي20123063008التغذية وتكنولوجيا الغذاء37
دنيا عمرو سعيد الھليس20123063009التغذية وتكنولوجيا الغذاء38
فاتن امين زكي عبويني20123063010التغذية وتكنولوجيا الغذاء39
عبد الھادي محمد نبيه عبد السالم زنابيلي20123063011التغذية وتكنولوجيا الغذاء40
رامي فيصل مناف كتخدا20123063012التغذية وتكنولوجيا الغذاء41
نصر قصي نصر الزير20123063013التغذية وتكنولوجيا الغذاء42
مھند محمد ھيثم الفارس20123063014التغذية وتكنولوجيا الغذاء43
محي الدين محمود محي الدين اللحام20123063015التغذية وتكنولوجيا الغذاء44
يوسف طھر ميرنه جيله20123063016التغذية وتكنولوجيا الغذاء45
نسيبه حامد طلب جيوسي20123063017التغذية وتكنولوجيا الغذاء46
انيس ھاشم عيسى العاني20123063018التغذية وتكنولوجيا الغذاء47
زينب عبدالحكيم عبدهللا ازعيتر20123063019التغذية وتكنولوجيا الغذاء48
دعاء حسين محمود عوده20123063020التغذية وتكنولوجيا الغذاء49
احالم عبد السالم جروان الرجوب20123063021التغذية وتكنولوجيا الغذاء50
ھديل محمد محمود عبيدات20123063022التغذية وتكنولوجيا الغذاء51
ميس ابراھيم امين ابوفارة20123063023التغذية وتكنولوجيا الغذاء52
صفاء عمر محمد المناصره20123063024التغذية وتكنولوجيا الغذاء53
وسيم محمد ياسين حبيب الرحمن الفرا20123063025التغذية وتكنولوجيا الغذاء54



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

محمد خليل محمد انشاصي20093067001الموارد الطبيعية والبيئة1
احمد حمد سليمان بدور20093067002الموارد الطبيعية والبيئة2
حفصه صالح حسين الزعبي20093067004الموارد الطبيعية والبيئة3
ھناء ابراھيم محمود عثامنه20093067008الموارد الطبيعية والبيئة4
نزار سالم مفلح عبيدات20093067009الموارد الطبيعية والبيئة5
بثينه موسى جبر عماوي20093067011الموارد الطبيعية والبيئة6
بيان محمد عيسى خميس20103067001الموارد الطبيعية والبيئة7
كريستينا بسام قسيم بنيان20103067002الموارد الطبيعية والبيئة8
ايمان مقبل يوسف الشرمان20103067003الموارد الطبيعية والبيئة9

ياسين عبدهللا خالد عنانبه20103067004الموارد الطبيعية والبيئة10
ريا احمد سليمان العموش20103067005الموارد الطبيعية والبيئة11
اسراء شريف محمد مسعد20103067006الموارد الطبيعية والبيئة12
خالد راضي سالمه المساعيد20103067007الموارد الطبيعية والبيئة13
معن زيد ذيب الغزاوي20113067001الموارد الطبيعية والبيئة14
مي محمد سالمه طرابشه20113067002الموارد الطبيعية والبيئة15
رشا محمد احمد الواكد20113067003الموارد الطبيعية والبيئة16
ايناس ھشام مضحي حمدان20113067004الموارد الطبيعية والبيئة17
ياسمين أحمد محمود سليم20113067005الموارد الطبيعية والبيئة18
االء فريد محمود العمري20123067001الموارد الطبيعية والبيئة19
اسراء نواف عيسى الخرابشه20123067002الموارد الطبيعية والبيئة20



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

محمد منيزل زاھي الرشدان20053066009الطب والجراحة البيطرية1
اماني سليم جروان الرجوب20073066004الطب والجراحة البيطرية2
طالل خضر محمود حسن20083066009الطب والجراحة البيطرية3
ميس عبد الكريم محمد ملكاوي20093066001الطب والجراحة البيطرية4
شرين عيسى محمود الجواسرة20093066005الطب والجراحة البيطرية5
محمد احمد عبدالھادي خشان20093066009الطب والجراحة البيطرية6
محمد صبحي محمد عبدهللا20093066010الطب والجراحة البيطرية7
عبدالسالم محمد عمر المسالمة20093066015الطب والجراحة البيطرية8
اسراء ماجد ناصر ناصر20093066019الطب والجراحة البيطرية9

ليلى شنطي  20103066004الطب والجراحة البيطرية10
عادل محمد سعيد الرحبي20103066007الطب والجراحة البيطرية11
احمد "محمد امين" سالم العثامنه20103066010الطب والجراحة البيطرية12
راشد علي راشد السنيدي20103066012الطب والجراحة البيطرية13
عال خلف قاسم محاسنه20103066013الطب والجراحة البيطرية14
يوسف عمر جميل ياسين20113066001الطب والجراحة البيطرية15
االء احمد عبدالعزيز الكوفحي20113066002الطب والجراحة البيطرية16
جھينه سليم يوسف عبابنه20113066003الطب والجراحة البيطرية17
بشر محمود علي ابو العناز20113066004الطب والجراحة البيطرية18
محمد شفيق مصطفي المومني20113066006الطب والجراحة البيطرية19
حسام الدين فيصل احمد عبدالدايم20113066007الطب والجراحة البيطرية20
فاطمه ابراھيم محمد العتيبي20113066008الطب والجراحة البيطرية21
مرام وليد صالح الصمادي20113066009الطب والجراحة البيطرية22
مراد فواز محمد القضاه20123066001الطب والجراحة البيطرية23
فراس محمد عوض رمضان20123066002الطب والجراحة البيطرية24
اماني عبد الرحمن علي المستريحية20123066003الطب والجراحة البيطرية25
عتبه محمد ابراھيم الشياب20123066004الطب والجراحة البيطرية26
جعفر طاھر شكري حسن علي20123066005الطب والجراحة البيطرية27
غدير احمد خلف جرادات20123066006الطب والجراحة البيطرية28
مثنى محمود ابراھيم عكور20123066007الطب والجراحة البيطرية29



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

صھيب يونس مصطفى بني ملحم20063171029ھندسة الحاسوب1
يحيى محمد سليمان فليفل20083171009ھندسة الحاسوب2
عماد سليمان موسى النوافعه20093171004ھندسة الحاسوب3
ابراھيم انور مريحيل شطناوي20093171007ھندسة الحاسوب4
يحيى احمد يحيى يحيى20093171008ھندسة الحاسوب5
وليد عبدالوھاب يحي الجوبي20093171011ھندسة الحاسوب6
عمار يوسف عمر اللطايفه20093171016ھندسة الحاسوب7
عبد الحليم نايل محمود الشياب20093171020ھندسة الحاسوب8
ھاني ماھر محمود احمد20093171021ھندسة الحاسوب9

ديما سليمان محمد كساسبه20093171022ھندسة الحاسوب10
أسماء كامل جميل بطاينة20093171027ھندسة الحاسوب11
محمد موسى محمد الھليل20103171001ھندسة الحاسوب12
رامي راتب عيسى بني ھاني20103171003ھندسة الحاسوب13
عبد الرحيم عبدهللا يوسف عجه20103171004ھندسة الحاسوب14
مينا علي احمد يونس20103171007ھندسة الحاسوب15
اريج عبداللطيف محمد احمد20103171008ھندسة الحاسوب16
براءة خلف احمد الطراونة20103171010ھندسة الحاسوب17
فداء ثلجي اعبيد المعاقبه20103171011ھندسة الحاسوب18
محمد احمد ضيف هللا الطاھات20103171013ھندسة الحاسوب19
ھديل محمود حسني الشقاح20113171001ھندسة الحاسوب20
منار احمد يوسف جرادات20113171002ھندسة الحاسوب21
فادي محمد احمد عبابنه20113171003ھندسة الحاسوب22
ابراھيم محمد علي السعيدين20113171004ھندسة الحاسوب23
عمرو محمد ناجي محمد20113171005ھندسة الحاسوب24
سالم بطرس الياس عيسوه20113171006ھندسة الحاسوب25
انسام محمد علي علي ابو دلو20113171008ھندسة الحاسوب26
معاذ وجدان ايوب االيوب20113171009ھندسة الحاسوب27
صالح سامي احمد حرب20113171010ھندسة الحاسوب28
سناء سليمان أحمد الموسى20113171015ھندسة الحاسوب29
زھور جميل فرحان الزعبي20113171016ھندسة الحاسوب30
تسنيم فيصل محمد ابو قطيش20113171017ھندسة الحاسوب31
عال مصطفى احمد ابورجيع20113171018ھندسة الحاسوب32
قيس عمر محمد الحاج محمد20113171019ھندسة الحاسوب33
زيد عبدهللا بدر العمري20113171020ھندسة الحاسوب34
نور حسين علي عوض20113171021ھندسة الحاسوب35
محمد ابراھيم محمد العلي20113171022ھندسة الحاسوب36
عبدالرحمن عدنان عبدالغني ادريس السوقي20113171023ھندسة الحاسوب37
يوسف عبدالعزيز طاھر عبدالمغني20113171024ھندسة الحاسوب38
عبد هللا خليل عبد الحي العناتي20123171001ھندسة الحاسوب39
محمد نور الدين بدري الخطيب20123171002ھندسة الحاسوب40
محمد خالد حمود السعيدين20123171003ھندسة الحاسوب41
عبدهللا محمد عبدهللا العمارين20123171004ھندسة الحاسوب42
محمد عبدهللا محمد اللطايفة20123171005ھندسة الحاسوب43
ھدى يوسف محمد الشياب20123171006ھندسة الحاسوب44
اميره قاسم محمد المومني20123171007ھندسة الحاسوب45
االء يوسف سلمان عيال سلمان20123171008ھندسة الحاسوب46
عبدهللا خليل صالح العلي20123171009ھندسة الحاسوب47
رنيم موسى محمد خشاشنه20123171010ھندسة الحاسوب48
بالل اكرم محمد الشعيب20123171011ھندسة الحاسوب49
محمود حسن ابراھيم طشطوش20123171012ھندسة الحاسوب50
جھان ابراھيم جميل عالمي20123171013ھندسة الحاسوب51
محمد غالب محمد الفوارس20123171014ھندسة الحاسوب52
عبد المغني يحيى حمود حمزه20123171015ھندسة الحاسوب53



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

محمد وصفي عبدالمجيد الصالح20083173008علوم الحاسوب1
ھدى اسماعيل مصطفى عبابنه20083173044علوم الحاسوب2
صفاء مشھور على بني عيسى20093173020علوم الحاسوب3
علي محمد علي حتامله20093173023علوم الحاسوب4
شھاب الدين احمد سالمه نواصره20093173024علوم الحاسوب5
احمد صالح محمد الدوالت20093173027علوم الحاسوب6
زكريا محمد حسين الشرع20093173028علوم الحاسوب7
يزن محمد رجا ربابعه20093173029علوم الحاسوب8
عمر احمد محمد القضاه20093173037علوم الحاسوب9

أحمد مفلح محمد العبدالعزيز20093173040علوم الحاسوب10
الھام خالد احمد الشرع20093173043علوم الحاسوب11
مجد اسامة ابراھيم الشلبي20093173045علوم الحاسوب12
مروه خليل شعيب الساليمه20103173004علوم الحاسوب13
ايناس حسن موسى كنعان20103173005علوم الحاسوب14
عبدالرحمن عبدالكريم محمد المدور20103173006علوم الحاسوب15
احمد علي اسعد الداود20103173007علوم الحاسوب16
اسراء قاسم محمد خير جرادات20103173008علوم الحاسوب17
فاطمه محمد ذيب ابوحجيله20103173009علوم الحاسوب18
نور عماد الدين "محمد صادق" ابو الرب20113173002علوم الحاسوب19
بيسان مصطفى محمد احمد20113173003علوم الحاسوب20
دعاء محمد زايد العوض20113173004علوم الحاسوب21
ھيا كامل احمد ربابعه20113173006علوم الحاسوب22
نواف اقبال عبدالكريم عبدهللا20113173007علوم الحاسوب23
بلقيس عبد الحميد خلف الحبابسه االزايده20113173008علوم الحاسوب24
غسان علي علي محسن20113173009علوم الحاسوب25
 مصطفى محمد احمد الدراغمه20113173010علوم الحاسوب26
احمد قايد محمد الوجيه20113173012علوم الحاسوب27
رداد ظافر احمد ابو عريج20113173013علوم الحاسوب28
بسام سليمان حسن عركوك20113173014علوم الحاسوب29
محمد قاسم يحي المولجي20113173015علوم الحاسوب30
مصعب محمد عمر صالح الفقية20113173016علوم الحاسوب31
صالح يوسف نواف الرفاعي20113173017علوم الحاسوب32
مريان ناجي الياس يتيم20123173001علوم الحاسوب33
حسني محمد حسني المرازيق20123173002علوم الحاسوب34
اسماء برھان راجح نصار20123173003علوم الحاسوب35
محمد احمد سالم وردات20123173004علوم الحاسوب36
ايه سامي محمد نصير20123173005علوم الحاسوب37
قصي يحيى محمود عبيدات20123173006علوم الحاسوب38
ضرار عبد الكريم محمد درويش20123173007علوم الحاسوب39
ميس علي محمد الدويكات20123173008علوم الحاسوب40
محمد علي علوي شھاب20123173009علوم الحاسوب41
عطاء يوسف محمد الخليل20123173010علوم الحاسوب42
حنين شحاده محمود النعسان20123173011علوم الحاسوب43
معتصم ھاني محمود البدارنة20123173012علوم الحاسوب44
ماجد رفعت عمر فقيرة20123173013علوم الحاسوب45
ھبه رضا مصطفى المصري20123173014علوم الحاسوب46
دعاء احمد خلف بني سالمه20123173015علوم الحاسوب47
منيرة عدنان طايل القرعان20123173016علوم الحاسوب48
نزار عبد العزيز مھيوب احمد20123173017علوم الحاسوب49
االء ابراھيم عزيز اسعد20123173018علوم الحاسوب50
مي محمد حسن ابوجازوة20123173019علوم الحاسوب51
ھشام احمد ذيب شحاده20123173020علوم الحاسوب52
سامي محمد عيد ابونواس20123173021علوم الحاسوب53
شذى محمد ابراھيم الشلول20123173022علوم الحاسوب54



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

اسالم شاكر فاضي الحسبان20123173023علوم الحاسوب55
خلود عبد الكريم عبد هللا السميرات20123173024علوم الحاسوب56
اسراء وليد ابراھيم عالونة20123173025علوم الحاسوب57
االء محمد احمد عقيلي20123173026علوم الحاسوب58
عرين امجد سلطي الربضي20123173027علوم الحاسوب59
ھدى نمر مطلق السرحان20123173028علوم الحاسوب60
اسالم صالح عبدهللا قرقز20123173029علوم الحاسوب61
دعاء مخيمر سالمه اختوم20123173030علوم الحاسوب62
ھدى ھاني شاكر قواسمي20123173031علوم الحاسوب63
سنان احمد محمد قبوع20123173032علوم الحاسوب64
آالء فيصل خضر درابسة20123173033علوم الحاسوب65
حنان محمدسعيد يوسف حمدان20123173034علوم الحاسوب66
منى كمال جميل الشمايلة20123173035علوم الحاسوب67



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

خالد ياسين محمد اليبرودي20093086011اللغويات التطبيقية1
ليث موسى حسين عتوم20093086016اللغويات التطبيقية2
عوني شاتي محمد عطيوي20093086017اللغويات التطبيقية3
ربا زھير رفعت ابوحجله20103086001اللغويات التطبيقية4
ھبه صالح محمد القباني20103086002اللغويات التطبيقية5
حزيمه محمد احمد الفياض20103086004اللغويات التطبيقية6
ناصر "محمدامين" طه الحوامده20103086005اللغويات التطبيقية7
االء عزام محمد محسن20113086001اللغويات التطبيقية8
رغده اسامه عبد بدران20113086002اللغويات التطبيقية9

سماھر أمين عبدالرحمن فاخوري20113086003اللغويات التطبيقية10
ھوازن أحمد يوسف ذيب20113086004اللغويات التطبيقية11
جمانه عبدالعزيز أحمد الجاسم20113086005اللغويات التطبيقية12
نادر محياء محسن الرشيدي20113086007اللغويات التطبيقية13
محمد محياء محسن الرشيدي20113086008اللغويات التطبيقية14
اريج محمود خليل قديسات20123086001اللغويات التطبيقية15
خلود محمود عبدهللا الربيع20123086002اللغويات التطبيقية16
فرح محمد عبد اللطيف العابدي20123086003اللغويات التطبيقية17
حال اكرم كمال حداد20123086004اللغويات التطبيقية18
ياسمين رائف غازي حوراني20123086005اللغويات التطبيقية19
براء يوسف عوض الربيع20123086006اللغويات التطبيقية20
محمد علي عبدالقادر الحيلواني20123086007اللغويات التطبيقية21
ليلي علي اسعد الداود20123086008اللغويات التطبيقية22
عبدهللا احمد صالح الزعبي20123086009اللغويات التطبيقية23
حسين علي حسين بني خالد20123086010اللغويات التطبيقية24
خالد محمد علي مقدادي20123086011اللغويات التطبيقية25
احمد ذايد الحميدي الجھني20123086012اللغويات التطبيقية26
سامي محمد امين محمد20123086013اللغويات التطبيقية27
اشرف حامد علي  الحنيطي20123086014اللغويات التطبيقية28
عبدهللا علي حمود الحماد20123086015اللغويات التطبيقية29
عاليه محمد عبدالعزيز طالفحه20123086016اللغويات التطبيقية30
ابراھيم عويد حمد حموري20123086017اللغويات التطبيقية31



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

ھاني حمد فضل خزعلي20093090012الرياضيات1
غاده محمد عبد الكريم الصمادي20103090003الرياضيات2
خالد حسين علي بدارنة20103090005الرياضيات3
ايمن احمد حسن الشبول20113090001الرياضيات4
صبرين محمد حسين النمرات20113090002الرياضيات5
اكرم درھم علي العريقي20113090003الرياضيات6
امنه حسين محمد قواسمه20113090005الرياضيات7
بالتاكايس كيستوتيس   20117090001الرياضيات8
والء احمد سالم الكساسبه20123090001الرياضيات9

االء يوسف خالد العمري20123090002الرياضيات10
بشرى محمد علي الربابعه20123090003الرياضيات11
راويه منيزل خلف الديكه20123090004الرياضيات12
عبدهللا خليف عوض الحوراني20123090005الرياضيات13
وفاء صدقي احمد الزعارير20123090006الرياضيات14
مالك عبد القادر رشيد جرادات20123090007الرياضيات15
عالء ھاني طه الغوانمة20123090008الرياضيات16
شھد قاسم محمد المنصور20123090009الرياضيات17
عبيده ابراھيم محمد النصيرات20123090010الرياضيات18
عبدهللا يوسف  20123090011الرياضيات19
تكر عبدالقادر سليمان 20123090012الرياضيات20
ثاليثيو ابراھيم  20123090013الرياضيات21
شيھو ميتما " "20123090015الرياضيات22
منصور حسن " "20123090016الرياضيات23
بداماسي بشير ميخائيل 20123090017الرياضيات24
يوسف فاتح حمزه "20123090018الرياضيات25
علي عيسى علي 20123090019الرياضيات26
اول خامس عثمان 20123090020الرياضيات27
ساديا علي رانو "20123090021الرياضيات28
رقيه ابراھيم ثاني "20123090022الرياضيات29
مصطفى محمد " "20123090023الرياضيات30
ايمان محمد امين ناصر ابوشقير20123090024الرياضيات31
االء سمير محمد البدارنه20123090025الرياضيات32
غفران احمد عبدهللا الدرابسة20123090026الرياضيات33
بيان محمد مصطفى جرادات20123090027الرياضيات34
ابتھاج عبدالرحيم احمد جنايدة20123090028الرياضيات35
مجتبى بشير ابراھيم "20123090029الرياضيات36
عبد هللا اول عبد هللا "20123090030الرياضيات37
خامس اسماعيل اياغي "20123090031الرياضيات38
والء محمد احمد حجازي20123090032الرياضيات39
ھديل منصور احمد الجمال20123090033الرياضيات40



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

اسامه اديب القصاب 20063091002الكيمياء1
ريم عاطف علي منصور20073091018الكيمياء2
يوسف مصطفى موسى بني مصطفى20083091019الكيمياء3
عبير عويد دبيان الشرفات20093091005الكيمياء4
دارين ايوب عيسى حميدات20093091007الكيمياء5
محمد عبد الباسط عبد الحليم الحموري20093091008الكيمياء6
عبد هللا حسن عبد اللطيف ابو جھجاه20093091009الكيمياء7
احمد علي عبداللطيف مطلق20093091010الكيمياء8
احالم محمد علي ابو بشاره20093091011الكيمياء9

مامون محمد عبدالرحمن العكور20093091012الكيمياء10
صفاء خليل عبدالقادر الربابعه20103091001الكيمياء11
تسبيح عبد الكريم ذيب عكور20103091002الكيمياء12
شذا محمد حسن القطناني20103091003الكيمياء13
اسماعيل ركان عبد الرحمن المھيدات20103091004الكيمياء14
سوسن ابراھيم علي الفيومي20103091006الكيمياء15
مھا علي محمود خزاعله20103091007الكيمياء16
وفاء فايز طاھر ابراھيم20103091008الكيمياء17
رغد محمود احمد الصمادي20113091001الكيمياء18
احمد عدنان محمد البركات المسالمه20113091004الكيمياء19
نور وليد محمد األسعد20113091005الكيمياء20
ايھم حسان عقيل ابا زيد20113091008الكيمياء21
فاطمه عبدالمحسن عبدالجبار بنات20123091001الكيمياء22
بدر اكرم انيس الصعيدي20123091002الكيمياء23
عبداالله محمد عواد الحراحشة20123091003الكيمياء24
اسحاق يوسف حبيب "20123091004الكيمياء25
فھد ابراھيم طالدي "20123091005الكيمياء26
ابو بكر عبد السالم  20123091006الكيمياء27
ثاني ثامن بال "20123091007الكيمياء28
ثاني شريف بشير "20123091008الكيمياء29
ادرس محمد ادرس "20123091009الكيمياء30
عبد الھادي مصطفى " "20123091010الكيمياء31
ايمان محمد محمد ناصر الجنداري20123091011الكيمياء32
ھدى محمد سالمه حماد20123091012الكيمياء33
زيد أحمد محمد الشلول20123091013الكيمياء34
ثاني يحيى بال "20123091014الكيمياء35
مريم عادل فوزي الزعبي20123091015الكيمياء36
بلقيس علي مھدي القدمي20123091016الكيمياء37



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

منال محمود محمد العلي20063092011الفيزياء1
زينب عاطف محمد غضيه20073092004الفيزياء2
اسامة احمد سالمه ابونقطه20093092004الفيزياء3
ھاجم اديب حسين الشبول20093092005الفيزياء4
علي عبيدهللا سلمان العزازمه20093092008الفيزياء5
ھشام احمد حسين العمري20093092009الفيزياء6
ايمان حسين سالم المصطفى20093092012الفيزياء7
عبدهللا عمر فالح التل20103092003الفيزياء8
امجاد وليد محمد الصمادي20113092001الفيزياء9

حمزه احمد عبدهللا طناش20113092004الفيزياء10
حمزة قاسم محمد قطيش20113092005الفيزياء11
عالء الدين صالح احمد الشرمان20113092006الفيزياء12
مجدي عبدالرحيم مصطفى جبر20113092007الفيزياء13
ابراھيم صالح ابراھيم كناني20123092001الفيزياء14
بشرى يوسف حمدان حمدان20123092002الفيزياء15
منار احمد محمود الغباري20123092003الفيزياء16
نسيبه محمد ياسين ال  ياسين20123092004الفيزياء17
مختار لوان ادم 20123092005الفيزياء18
عمر سليمان جيزاوا 20123092006الفيزياء19
ابا الحجي بال "20123092007الفيزياء20
عمر عبد القادر حسن بني يونس20123092008الفيزياء21
بناظير يوسف محمود القبالن20123092009الفيزياء22
فايز يحيى محمد الخطاطبة20123092010الفيزياء23
قيس محمد تركي البطاينه20123092011الفيزياء24
حنان اسماعيل مصطفى عبابنه20123092012الفيزياء25
حافظ حسين حافظ النعيمي20123092013الفيزياء26



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

وسيم احمد عبدالرحمن الموسى20093093004العلوم الحياتية التطبيقية1
عزه زاھي محمد االبيض20093093005العلوم الحياتية التطبيقية2
لبنى ابراھيم خليل ابوالرب20093093008العلوم الحياتية التطبيقية3
دالل عبدالرحمن مقبل منسي20093093009العلوم الحياتية التطبيقية4
روان نادر الياس ابوعيطه20093093014العلوم الحياتية التطبيقية5
ايه فخري محمد صويلح20093093017العلوم الحياتية التطبيقية6
احمد اسحق محمد غنيم20103093002العلوم الحياتية التطبيقية7
محمد نايف عبدهللا القواسمه20103093004العلوم الحياتية التطبيقية8
أسماء صالح عبد السالم عليلش20103093005العلوم الحياتية التطبيقية9

احمد "محمد سعيد" احمد زيود20113093001العلوم الحياتية التطبيقية10
ذكاء خالد ابراھيم العموش20113093002العلوم الحياتية التطبيقية11
بتول محمود جميل الخطيب20113093003العلوم الحياتية التطبيقية12
عائشه مخلد فالح الشوبكي20113093004العلوم الحياتية التطبيقية13
عالية فيصل محمدسعيد السيد20113093006العلوم الحياتية التطبيقية14
خالد جمال عبد الوھاب زبيد20113093007العلوم الحياتية التطبيقية15
نوار اعمر محمد عيسى20113093008العلوم الحياتية التطبيقية16
شادي جميل سليمان طرزي20113093009العلوم الحياتية التطبيقية17
تقى محمد حسن ابوذياب20113093010العلوم الحياتية التطبيقية18
حاتم عبدهللا حاتم امان20113093011العلوم الحياتية التطبيقية19
ھديل طارق جودات عثمان20113093012العلوم الحياتية التطبيقية20
سحر عوده جادهللا الھباھبه20113093014العلوم الحياتية التطبيقية21
دعاء محمد ابراھيم ربابعه20113093016العلوم الحياتية التطبيقية22
احمد خالد شفيق عبد المالك ابو الھيجاء20113093017العلوم الحياتية التطبيقية23
محمد عادل ماجد الفندي20113093018العلوم الحياتية التطبيقية24
اسراء حاتم احمد الدرسيه20113093020العلوم الحياتية التطبيقية25
عمار علي عبد الرحيم المرزوق20113093022العلوم الحياتية التطبيقية26
اية عمر زيدان الھيشان20123093001العلوم الحياتية التطبيقية27
ايه جمال ابراھيم ابوشيخه20123093002العلوم الحياتية التطبيقية28
سارة باسل عارف ابوجلبوش20123093003العلوم الحياتية التطبيقية29
شاليمار دعاء راشد شديد20123093004العلوم الحياتية التطبيقية30
ھشام محمد محمود المقصقص20123093005العلوم الحياتية التطبيقية31
جھاد وليد محمد االسعد20123093006العلوم الحياتية التطبيقية32
غيداء عبد هللا حسين رحيمي20123093007العلوم الحياتية التطبيقية33
ھبه عالء الدين محمد خرطبيل20123093008العلوم الحياتية التطبيقية34
ياؤ سابو اجنغي 20123093009العلوم الحياتية التطبيقية35
عائشة ثاني مغاجي "20123093011العلوم الحياتية التطبيقية36
ابراھيم كمال طاھر الزبيدي20123093012العلوم الحياتية التطبيقية37
رشا زياد عبدالحميد سالمات20123093013العلوم الحياتية التطبيقية38
بان وائل يحي الكردي20123093014العلوم الحياتية التطبيقية39
ثامر عبد الفتاح سالمه القطارنه20123093015العلوم الحياتية التطبيقية40
محمد نزيه محمد شطناوى20123093016العلوم الحياتية التطبيقية41
نمير ناصر محمود النواصره20123093017العلوم الحياتية التطبيقية42
حسام الدين خالد محمد بقسماوي20123093018العلوم الحياتية التطبيقية43
ھند كامل سليم الفار20123093019العلوم الحياتية التطبيقية44
عمر اسماعيل رميض الجميلي20123093020العلوم الحياتية التطبيقية45
حبيب بشير لبران "20123093021العلوم الحياتية التطبيقية46



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

مصعب منقذ ناصر العزاوي20093180003التخطيط والدراسات الحضرية1
شامخة محمد عبدالكريم طبيشات20093180004التخطيط والدراسات الحضرية2
مروه سليمان خالد الخالدي20103180002التخطيط والدراسات الحضرية3
سحر سلطي سعد الربضي20103180003التخطيط والدراسات الحضرية4
تھاني صالح ضيف هللا الكيالني20103180004التخطيط والدراسات الحضرية5
مثقال فيصل مشل التمياط20103180005التخطيط والدراسات الحضرية6
سامر ابراھيم علي دوعر20113180001التخطيط والدراسات الحضرية7
ھبه مازن كامل الحسن20113180002التخطيط والدراسات الحضرية8
اريج رافع محمد قواسمة20113180003التخطيط والدراسات الحضرية9

محمد حسام عدنان لطفي 20113180004التخطيط والدراسات الحضرية10
لؤي مازن محمد منير الحمامي20123180001التخطيط والدراسات الحضرية11
منى عبدالرحيم طالل محمود20123180002التخطيط والدراسات الحضرية12
اقبال جالل محمود بطاينه20123180003التخطيط والدراسات الحضرية13
والء كامل محمد بليه20123180004التخطيط والدراسات الحضرية14
خديجة كبير مدو "20123180005التخطيط والدراسات الحضرية15



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

شفاء ابراھيم عقله الحجي20063023003الھندسه المدنية1



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

زياد ابراھيم حسين ابو سليم20073061001اإلنتاج الحيواني1



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

منال موسى احمد امطيره20063063009التغذية وتكنولوجيا الغذاء1



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

وليد فايز محمد الدباس20074019053اإلختصاص العالي في الطب1
محمد حسين محمود الھزايمه20074019074اإلختصاص العالي في الطب2
فالح منصور عبد الرحيم السيوري20084019001اإلختصاص العالي في الطب3
محمد عزالدين حامد الشيخ خليل20084019007اإلختصاص العالي في الطب4
محمد خضر محمود حسن20084019010اإلختصاص العالي في الطب5
مؤنس حسن محمد عبيدات20084019012اإلختصاص العالي في الطب6
ابراھيم جمال ابراھيم عيسى20084019016اإلختصاص العالي في الطب7
رعد عبد المالك حبيب دويس20084019017اإلختصاص العالي في الطب8
ميسره محمد ذيب عالونه20084019018اإلختصاص العالي في الطب9

توفيق اكرم توفيق الفار20084019020اإلختصاص العالي في الطب10
سامي عبد الكريم حمدي مرمش20084019023اإلختصاص العالي في الطب11
بشار الجعلي احمد محمود20084019031اإلختصاص العالي في الطب12
عالء شكيب ذيب ابو الھيجاء20084019035اإلختصاص العالي في الطب13
محمد احمد جميل الخواجا20084019037اإلختصاص العالي في الطب14
محمد احمد عبدهللا طناش20084019039اإلختصاص العالي في الطب15
انس محمود محمد الجيوسي20084019045اإلختصاص العالي في الطب16
ايمان حسين سليمان الشديفات20084019053اإلختصاص العالي في الطب17
احمد محمود علي مطالقه20084019058اإلختصاص العالي في الطب18
سلمى يحيى شنوان بشايره20084019065اإلختصاص العالي في الطب19
ھاني نيازي عبد الفتاح ابو فرسخ20084019070اإلختصاص العالي في الطب20
جوانا محمود فائق السحيمات20084019074اإلختصاص العالي في الطب21
سميه خليل ابراھيم النمراوي20094019002اإلختصاص العالي في الطب22
يزن زياد سعد مرجي20094019003اإلختصاص العالي في الطب23
ربا نبيل محمود كيوان20094019005اإلختصاص العالي في الطب24
محمود ابراھيم محمود البلص20094019006اإلختصاص العالي في الطب25
مراد سالم محمد شطناوي20094019007اإلختصاص العالي في الطب26
سلوى شحاده محمود سعاده20094019008اإلختصاص العالي في الطب27
عبدهللا ربحي شحاده ابو لطيفه20094019009اإلختصاص العالي في الطب28
انوار عبدهللا عبدالرؤوف رجوب20094019010اإلختصاص العالي في الطب29
نسرين محمد رضوان بطاينه20094019011اإلختصاص العالي في الطب30
طارق ناصر محمود الحجاوي20094019012اإلختصاص العالي في الطب31
بسمه خيري احمد الشيخ علي20094019013اإلختصاص العالي في الطب32
دينا ھشام عبدالفتاح قعدان20094019014اإلختصاص العالي في الطب33
ھديل بھجت قسيم ھيالت20094019015اإلختصاص العالي في الطب34
احمد ناصر جبر بركات20094019016اإلختصاص العالي في الطب35
ھبه غانم رشيد غانم20094019017اإلختصاص العالي في الطب36
بيان كمال الدين حسين بني ھاني20094019020اإلختصاص العالي في الطب37
عبدهللا محمد خلف دقامسه20094019021اإلختصاص العالي في الطب38
طارق يوسف سليمان شرمان20094019022اإلختصاص العالي في الطب39
اكرام محمد ابراھيم العامري20094019025اإلختصاص العالي في الطب40
جھاد محمد سليمان العتوم20094019026اإلختصاص العالي في الطب41
دياال توفيق ھاشم المارديني20094019028اإلختصاص العالي في الطب42
ارقم مفيد عبدالرحيم القاسم20094019030اإلختصاص العالي في الطب43
عيسى راجح عثمان حسين20094019031اإلختصاص العالي في الطب44
اسيل واصف عبدالرحمن الغرايبه20094019034اإلختصاص العالي في الطب45
محمد احمد عمر الطاھر20094019036اإلختصاص العالي في الطب46
راني زكي سليم حداد20094019037اإلختصاص العالي في الطب47
ميساء بركات سليمان الصمادي20094019043اإلختصاص العالي في الطب48
عمر طه عبدالكريم عبابنه20094019047اإلختصاص العالي في الطب49
يزن عبدالكريم احمد شبانه التميمي20094019051اإلختصاص العالي في الطب50
معاذ نواف صالح كنعان20094019060اإلختصاص العالي في الطب51
عامر محمد نوري ملوحي 20094019061اإلختصاص العالي في الطب52
صخر ابراھيم الصلخدي 20094019062اإلختصاص العالي في الطب53
رائد ناجي عبدالرزاق عبدالرزاق20094019063اإلختصاص العالي في الطب54



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

محمد عبدهللا مقبل بازل20094019064اإلختصاص العالي في الطب55
عالء نبيل نجيب عويس20094019065اإلختصاص العالي في الطب56
ھدى محمد معين مشنطط 20094019066اإلختصاص العالي في الطب57
صفاء عبدالحسين خضير خضير20094019068اإلختصاص العالي في الطب58
مي نصر محمد العلي20094019069اإلختصاص العالي في الطب59
عال زكي سالم عدوان20094019070اإلختصاص العالي في الطب60
ھبه عبدهللا توفيق جبريل20094019071اإلختصاص العالي في الطب61
ايھاب موفق محمد ذبيان20094019074اإلختصاص العالي في الطب62
عالء "محمد عدنان " حسن القضاه20094019076اإلختصاص العالي في الطب63
احمد عبد الرؤوف احمد الخباص20094019077اإلختصاص العالي في الطب64
خالد عبدالمحسن عوض السيد ادريس20094019081اإلختصاص العالي في الطب65
محمد ابراھيم محمد احمد20094019082اإلختصاص العالي في الطب66
خالد ھاني فرحان العشي20094019083اإلختصاص العالي في الطب67
محمد خالد على الكساسبه20094019085اإلختصاص العالي في الطب68
سبأ علي صبحي دعمه20094019086اإلختصاص العالي في الطب69
سعد وديع "الحاج عبد الحافظ" نعمان20104019001اإلختصاص العالي في الطب70
حسن ابراھيم محمود البلص20104019002اإلختصاص العالي في الطب71
شرف مروان اسعد ربيع20104019003اإلختصاص العالي في الطب72
صالح نضال صالح ابوعروق20104019004اإلختصاص العالي في الطب73
ھبه وزير عزت الزعبي20104019005اإلختصاص العالي في الطب74
رأفت محمد يوسف السمارة20104019006اإلختصاص العالي في الطب75
حمزه يوسف محمود البدوي20104019007اإلختصاص العالي في الطب76
زيد نعيم صبحي اسماعيل20104019008اإلختصاص العالي في الطب77
عبادة احمد ناجي عبيدات20104019009اإلختصاص العالي في الطب78
رشا محمد احمد مصلح20104019011اإلختصاص العالي في الطب79
صھيب محمد خليل بني عيسى20104019012اإلختصاص العالي في الطب80
جمال عبد الكريم حسين العمري20104019013اإلختصاص العالي في الطب81
معتز غازي راجي قسايمه20104019016اإلختصاص العالي في الطب82
تغريد حاتم سيف الدين عبدالرحمن20104019019اإلختصاص العالي في الطب83
ساره ناظم محمود رواشده20104019020اإلختصاص العالي في الطب84
محمد وائل محمد العمري20104019021اإلختصاص العالي في الطب85
عال اكرم فريد الربضي20104019023اإلختصاص العالي في الطب86
ثراء محمد احمد بني دومي20104019025اإلختصاص العالي في الطب87
ناديا صالح علي عبد هللا20104019027اإلختصاص العالي في الطب88
فادي نيازي عبدالفتاح ابوفرسخ20104019028اإلختصاص العالي في الطب89
لينا برھان محمد طشطوش20104019029اإلختصاص العالي في الطب90
بنان مصطفى حسين الزعبي20104019030اإلختصاص العالي في الطب91
ايات نادر محمود العقيلي20104019031اإلختصاص العالي في الطب92
عالء عبدهللا مصطفى عياصره20104019032اإلختصاص العالي في الطب93
احمد وليد عبدالكريم الزغول20104019033اإلختصاص العالي في الطب94
انس عبدهللا احمد الشرمان20104019035اإلختصاص العالي في الطب95
محمد ماجد سليمان ابوفرج20104019037اإلختصاص العالي في الطب96
محمد يوسف عبد هللا حياصات20104019038اإلختصاص العالي في الطب97
االء رسمي صالح ردايده20104019039اإلختصاص العالي في الطب98
جعفر محمد امجلي بني عيسى20104019040اإلختصاص العالي في الطب99

يزيد تيسير محمد الدوس20104019041اإلختصاص العالي في الطب100
رزان عزات نمر دودين20104019042اإلختصاص العالي في الطب101
ھديل موسى محمد عالن20104019045اإلختصاص العالي في الطب102
ھنادي حسين قاسم وحده20104019048اإلختصاص العالي في الطب103
منتصر محمد ناصر العمري20104019051اإلختصاص العالي في الطب104
ايمان محمد عبدالقادر قبيعه20104019052اإلختصاص العالي في الطب105
ھناء خالد الطالب الحطاب20104019054اإلختصاص العالي في الطب106
اسماء فھد جمعه سليمان20104019055اإلختصاص العالي في الطب107
ضحى محمد عودة الشرفات20104019061اإلختصاص العالي في الطب108
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ايمان اسامه احمد الشوحه20104019062اإلختصاص العالي في الطب109
غيث بھجت قسيم ھيالت20104019064اإلختصاص العالي في الطب110
ايمان نواف الخلف الحموري20104019067اإلختصاص العالي في الطب111
عبدهللا بديع عزيز نزال20104019068اإلختصاص العالي في الطب112
مرح رافع شتيوي شتيات20104019070اإلختصاص العالي في الطب113
نوال عبد الرحمن محمد فضل هللا20104019077اإلختصاص العالي في الطب114
فرح خلدون كمال نادر النعيمي20104019078اإلختصاص العالي في الطب115
مظفر اسماعيل ابراھيم الفراس20104019079اإلختصاص العالي في الطب116
علياء احمد ھاشم الشابندر20104019080اإلختصاص العالي في الطب117
سھم سامح مصطفى الغرايبه20104019081اإلختصاص العالي في الطب118
سھيل يوسف حسين بكار20104019082اإلختصاص العالي في الطب119
روان فؤاد فرحان عماري20104019083اإلختصاص العالي في الطب120
تمارا عبدالعزيز قاسم الزعبي20104019088اإلختصاص العالي في الطب121
يزن علي عليان بشتاوي20104019091اإلختصاص العالي في الطب122
سري ساري سليم سواقد20104019092اإلختصاص العالي في الطب123
مصطفى صادق شريف الغزاوي20104019095اإلختصاص العالي في الطب124
نواف محمود محمد داغر20114019001اإلختصاص العالي في الطب125
عمران عبدهللا محمد العلعالي20114019003اإلختصاص العالي في الطب126
روان موسى فرحان العمري20114019004اإلختصاص العالي في الطب127
محمد عبدالحميد عبيدهللا الخطاطبه20114019006اإلختصاص العالي في الطب128
ناصر محمد عيسى عبيدات20114019007اإلختصاص العالي في الطب129
طارق سامح حسن حرب20114019008اإلختصاص العالي في الطب130
معاويه احمد بركات بني يونس20114019009اإلختصاص العالي في الطب131
ھيثم فوزات فرحان سھاونه20114019010اإلختصاص العالي في الطب132
فادي نادي عبد العزيز السحله20114019011اإلختصاص العالي في الطب133
كامله احمد حسن برھم20114019013اإلختصاص العالي في الطب134
سوزان محمود خالد كالب20114019014اإلختصاص العالي في الطب135
زينب محمد منصور ابوشقير20114019015اإلختصاص العالي في الطب136
دعاء فيصل محمد ابو قطيش20114019016اإلختصاص العالي في الطب137
ميس علي محمد القضاه20114019017اإلختصاص العالي في الطب138
نداء عبدالنور طايل ھزايمه20114019018اإلختصاص العالي في الطب139
حسين موسى حسين الزول20114019019اإلختصاص العالي في الطب140
عامر اكرم محمود جرادات20114019020اإلختصاص العالي في الطب141
محمد محمود محمد محمد20114019021اإلختصاص العالي في الطب142
سھام احمد محمد المصطفى20114019022اإلختصاص العالي في الطب143
االء صالح حسين ملكاوي20114019023اإلختصاص العالي في الطب144
رفيدا راضي عبدالرحمن الوقفي20114019025اإلختصاص العالي في الطب145
اسماء احمد سليمان البكري20114019026اإلختصاص العالي في الطب146
سائد "محمد امين" احمد زيتون20114019027اإلختصاص العالي في الطب147
قيس "محمد تيسير" رضوان شطناوي20114019030اإلختصاص العالي في الطب148
سعاد علي حسن الشرقاوي20114019032اإلختصاص العالي في الطب149
عمر محمد احمد الغزو20114019033اإلختصاص العالي في الطب150
قيس راغب فؤاد عتمه20114019034اإلختصاص العالي في الطب151
ھنادي يوسف زكي عبويني20114019038اإلختصاص العالي في الطب152
احالم جمال حسين الحميدي20114019039اإلختصاص العالي في الطب153
عاصم صيتان يعقوب قندح20114019040اإلختصاص العالي في الطب154
معاذ نايف عبد العزيز درويش20114019041اإلختصاص العالي في الطب155
اسراء عيسى احمد ابو راشد20114019042اإلختصاص العالي في الطب156
رشا الياس لويس شومر20114019044اإلختصاص العالي في الطب157
نور عزمي حسين داود20114019045اإلختصاص العالي في الطب158
عبدهللا موسى علي العلي20114019046اإلختصاص العالي في الطب159
بيان "محمد عزام" طاھر مسمار20114019047اإلختصاص العالي في الطب160
روان "محمد خير" جبر بركات20114019048اإلختصاص العالي في الطب161
عمر خليل احمد الشبول20114019050اإلختصاص العالي في الطب162
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صقر عايد ھيشان العبدالالت20114019054اإلختصاص العالي في الطب163
انس نبيل مصطفى اسعد20114019055اإلختصاص العالي في الطب164
ياسر احمد محمد العمري20114019057اإلختصاص العالي في الطب165
محمود ماجد طاھر سلھب20114019059اإلختصاص العالي في الطب166
ليث كمال فريد زيد20114019064اإلختصاص العالي في الطب167
يزن سلطان توفيق ابو عرابي العدوان20114019065اإلختصاص العالي في الطب168
رامي محمد احمد ابو الھيجاء20114019067اإلختصاص العالي في الطب169
محمدسالم حمزه بدوي العبد20114019071اإلختصاص العالي في الطب170
ذكرى مناف عارف 20114019072اإلختصاص العالي في الطب171
ناھد احمد طالب حسين20114019074اإلختصاص العالي في الطب172
سلطان جميل حسن طه20114019075اإلختصاص العالي في الطب173
ماھر محمد يونس الشعباني20114019076اإلختصاص العالي في الطب174
يوسف محمد علي حسن20114019077اإلختصاص العالي في الطب175
عباس شاكر داود داود20114019078اإلختصاص العالي في الطب176
فارس عاصم خضر ابو شما20114019079اإلختصاص العالي في الطب177
بالل عبد الرحمن صالح سرحان20114019080اإلختصاص العالي في الطب178
عبدهللا محمد فائق ابوالرب20114019081اإلختصاص العالي في الطب179
بشار نشأت عيسى الزيادين20114019082اإلختصاص العالي في الطب180
مھا عبد الفتاح ذيب لحلوح20114019083اإلختصاص العالي في الطب181
محمد احمد قاسم الشبول20114019084اإلختصاص العالي في الطب182
براء سمير محي الدين بطاينه20114019085اإلختصاص العالي في الطب183
فاتن احمد محمود الشياب20114019086اإلختصاص العالي في الطب184
عدنان فايز محمد المصري20114019087اإلختصاص العالي في الطب185
محمد عبد الحميد على مصطفى20114019088اإلختصاص العالي في الطب186
عبد الرحمن فيصل محمد عبد القادر20114019089اإلختصاص العالي في الطب187
بالل عطاهللا ارحيل البداينه20114019090اإلختصاص العالي في الطب188
عال خلدون كمال نادر النعيمي20114019091اإلختصاص العالي في الطب189
فاطمه محمد راشد الجميلي20114019093اإلختصاص العالي في الطب190
ھناء فرح الطيب رحمة هللا20114019094اإلختصاص العالي في الطب191
مأمون خالد ابراھيم الشقران20114019096اإلختصاص العالي في الطب192
محمد اسماعيل عبد القادر اسماعيل20114019097اإلختصاص العالي في الطب193
خلدون مناور محمود الخصاونه20114019098اإلختصاص العالي في الطب194
طارق علي محمود الحسن20114019099اإلختصاص العالي في الطب195
مراد مطلق صالح مقدادي20114019100اإلختصاص العالي في الطب196
سارة مالك العاقب  حاج الخضر20114019101اإلختصاص العالي في الطب197
نداء محمد طه الغزو20114019102اإلختصاص العالي في الطب198
علي محمد نھار العلي20124019001اإلختصاص العالي في الطب199
منال مصباح محمد ملحم20124019002اإلختصاص العالي في الطب200
فاطمه كامل محمد عبابنه20124019003اإلختصاص العالي في الطب201
باسم قاسم محمد البطاينه20124019004اإلختصاص العالي في الطب202
بالل ھاشم محفوظ ابراھيم20124019006اإلختصاص العالي في الطب203
ھناء محمد مصطفى الغرايبه20124019007اإلختصاص العالي في الطب204
محمد محمود خليل السالم20124019008اإلختصاص العالي في الطب205
نور ذيب سعد مرجي20124019009اإلختصاص العالي في الطب206
نورالھدى احمد عبدالقادر عبادي20124019010اإلختصاص العالي في الطب207
مي جمال محمد خضيرات20124019011اإلختصاص العالي في الطب208
وجدان محمود صالح الشياب20124019012اإلختصاص العالي في الطب209
حذيفه عاطف محمد عبيدات20124019013اإلختصاص العالي في الطب210
فاتن زياد سعيد جبرين20124019014اإلختصاص العالي في الطب211
حنين علي سليم بيضون20124019015اإلختصاص العالي في الطب212
حنان فريد مفلح الذيابات20124019016اإلختصاص العالي في الطب213
يارا محمد محمود خزاعله20124019017اإلختصاص العالي في الطب214
روان محمد طعمه المصري20124019018اإلختصاص العالي في الطب215
ياسمين عبد المھدي احمد العمري20124019019اإلختصاص العالي في الطب216
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وسام محمود حسين حموري20124019020اإلختصاص العالي في الطب217
عبدهللا محمد حسن خطاطبه20124019021اإلختصاص العالي في الطب218
محمد ابراھيم موسى العالونه20124019022اإلختصاص العالي في الطب219
سناء عيسى محمود النطاح20124019024اإلختصاص العالي في الطب220
علي حسن علي ابو غزله20124019025اإلختصاص العالي في الطب221
ھدى شحاده محمد ابوبكر20124019026اإلختصاص العالي في الطب222
يزن صالح الدين خليل الكردي20124019027اإلختصاص العالي في الطب223
محمد عوض عبد الحميد قنديل20124019028اإلختصاص العالي في الطب224
ابراھيم محمود محمد الرفاعي20124019029اإلختصاص العالي في الطب225
ليث موفد نصار الدحابره20124019030اإلختصاص العالي في الطب226
عمرو محمد مصطفى الحمصي20124019031اإلختصاص العالي في الطب227
تمارا عيسى عيد جھماني20124019032اإلختصاص العالي في الطب228
ھديل ضرار احسان الخاروف20124019033اإلختصاص العالي في الطب229
سالم عبد هللا عبد الرؤوف رجوب20124019034اإلختصاص العالي في الطب230
فراس اميل نھار سھاونه20124019035اإلختصاص العالي في الطب231
فرناس اميل نھار سھاونه20124019036اإلختصاص العالي في الطب232
يوسف ناظم يوسف سويدان20124019037اإلختصاص العالي في الطب233
ذكرى نبيل سيف الدين عبد الرحمن20124019038اإلختصاص العالي في الطب234
والء محمد علي الشويات20124019039اإلختصاص العالي في الطب235
محمد احمد صالح ابوجلبان20124019040اإلختصاص العالي في الطب236
عال صادق جورج السعد20124019041اإلختصاص العالي في الطب237
قصي مصطفى سعيد اليافاوي20124019042اإلختصاص العالي في الطب238
ميس عادل كريم الشواوره20124019044اإلختصاص العالي في الطب239
احمد محمود ياسين الشياب20124019045اإلختصاص العالي في الطب240
معاذ محمدعلي احمد الرجوب20124019046اإلختصاص العالي في الطب241
حمزه ابراھيم محمود البلص20124019047اإلختصاص العالي في الطب242
محمد محمود عبد هللا الخرابشه20124019048اإلختصاص العالي في الطب243
لبنى ابراھيم خلف شخاتره20124019049اإلختصاص العالي في الطب244
محمد فيصل محمد الحوراني20124019050اإلختصاص العالي في الطب245
حمزه محمد حسين غوانمه20124019051اإلختصاص العالي في الطب246
انس منير جميل الروسان20124019052اإلختصاص العالي في الطب247
محمد عبد الحفيظ صالح عبد الحفيظ20124019053اإلختصاص العالي في الطب248
عمرو بسام احمد لحلوح20124019054اإلختصاص العالي في الطب249
عبد القادر خالد عبد القادر البشابشه20124019055اإلختصاص العالي في الطب250
قاسم محمد عبدهللا الزعبي20124019056اإلختصاص العالي في الطب251
محمود عبد الھادي محمود تيم20124019057اإلختصاص العالي في الطب252
اوس شوكت حامد حامد20124019058اإلختصاص العالي في الطب253
محمد عصام امير 20124019059اإلختصاص العالي في الطب254
ماجد حبيب غويش غويش20124019060اإلختصاص العالي في الطب255
حكم علي عليان البلص20124019061اإلختصاص العالي في الطب256
ساره حسن صبحي الريماوي20124019062اإلختصاص العالي في الطب257
زاھر "محمدغياث " ابوالفتوح الوفائي20124019063اإلختصاص العالي في الطب258
محمد سالم الزھر 20124019064اإلختصاص العالي في الطب259
عماد "محمدغياث" ابو الفتوح الوفائي20124019065اإلختصاص العالي في الطب260
محمد سليم محمد قصي محمد سليم نصري20124019066اإلختصاص العالي في الطب261
رؤى طه جاسم جاسم20124019067اإلختصاص العالي في الطب262
عالء ھيمان عبدالفتاح الدباغ20124019068اإلختصاص العالي في الطب263
ھناء ضو المقطوف كريم خليفه20124019069اإلختصاص العالي في الطب264
امير كاظم حنون االعرجي20124019070اإلختصاص العالي في الطب265
البراء محمد رضوان علي بك20124019071اإلختصاص العالي في الطب266
فراس غازي المصطفى 20124019072اإلختصاص العالي في الطب267
محمود علي عربش 20124019073اإلختصاص العالي في الطب268
خالد فاروق المواس 20124019074اإلختصاص العالي في الطب269
االء غازي رزق المعايطة20124019075اإلختصاص العالي في الطب270



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

فارس سليمان محمد العماري20124019076اإلختصاص العالي في الطب271
محمد ياسين عنتر االغا20124019077اإلختصاص العالي في الطب272
ياسر فواز سليم حجيج20124019078اإلختصاص العالي في الطب273
فيصل علي محمد سويسي20124019079اإلختصاص العالي في الطب274
نسرين محمد حمد هللا الدباس20124019080اإلختصاص العالي في الطب275
مجدي احمد الزروق دليلة20124019081اإلختصاص العالي في الطب276
عالء فوزي خليل مرجي20124019082اإلختصاص العالي في الطب277
مؤيد محمد مصطفى الصمادي20124019083اإلختصاص العالي في الطب278
دعاء توفيق خليل درادكه20124019084اإلختصاص العالي في الطب279
احمد موسى صالح احمد20124019085اإلختصاص العالي في الطب280
ليث عوض مصطفى دھون20124019086اإلختصاص العالي في الطب281
غاليه محمد حامد ابو محسن20124019087اإلختصاص العالي في الطب282
معن عايش محمد الحسن20124019088اإلختصاص العالي في الطب283
خضرة عبدهللا عمر 20124019089اإلختصاص العالي في الطب284
فتحية محمد نور "20124019090اإلختصاص العالي في الطب285
جمال بدر سليمان الحبسي20124019091اإلختصاص العالي في الطب286
موده الحسن سر الختم20124019092اإلختصاص العالي في الطب287
االء محمود ادريس عبد الحفيظ20124019093اإلختصاص العالي في الطب288
مصعب كرار حاج الضو علي20124019094اإلختصاص العالي في الطب289
ليالي نبيل شحاده عباسي20124019095اإلختصاص العالي في الطب290
الرا احمد مفلح رمضان20124019096اإلختصاص العالي في الطب291
نعيم توفيق محمود السعد20124019097اإلختصاص العالي في الطب292
نعيم زيد نعيم قمحيه20124019098اإلختصاص العالي في الطب293
موفق سليمان محمد سماره20124019099اإلختصاص العالي في الطب294
مجد الدين احمد االمام احمد20124019100اإلختصاص العالي في الطب295
محمد عبد اللطيف محمد الحسن20124019101اإلختصاص العالي في الطب296
شروق فايز عبد الكريم طبيشات20124019102اإلختصاص العالي في الطب297
ايناس عبدهللا احمد الشرمان20124019103اإلختصاص العالي في الطب298
نوره عبدهللا محسن اليھري20124019104اإلختصاص العالي في الطب299



طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعة

نور زياد توفيق القسوس20104059001اإلختصاص العالي في طب األسنان1
حسام يوسف ابراھيم الزبده20104059002اإلختصاص العالي في طب األسنان2
مالك سامح خلف دراوشه20104059003اإلختصاص العالي في طب األسنان3
وفاء محمد عبد هللا القضاه20104059005اإلختصاص العالي في طب األسنان4
تغريد طه مفضي العرقان20104059006اإلختصاص العالي في طب األسنان5
ريم شحادة حسين عبدالرحمن20104059007اإلختصاص العالي في طب األسنان6
رزان سليمان محمد صالح سليمان20114059001اإلختصاص العالي في طب األسنان7
روان محمد يوسف عطا هللا20114059002اإلختصاص العالي في طب األسنان8
سارة علي محمود عبيدات20114059003اإلختصاص العالي في طب األسنان9

اسامه عنان محمد طبيله20114059004اإلختصاص العالي في طب األسنان10
حنان محمد بركات عليان20114059005اإلختصاص العالي في طب األسنان11
مي علي صبحي دعمة20114059009اإلختصاص العالي في طب األسنان12
سھى ابراھيم ياسين الجنيدي20114059010اإلختصاص العالي في طب األسنان13
احمد محمد جمال جميل ابو لبن20114059011اإلختصاص العالي في طب األسنان14
حمزه خلف عقله خراشقه20124059002اإلختصاص العالي في طب األسنان15


