
الكليةالتخصصالرقم الجامعيإسم الطالبالتسلسل

الطباالدارة والسياسات الصحية107763نوف محمد علي باهارون1

الطباالدارة والسياسات الصحية118853لينا يونس حسن ملحم2

الطباالدارة والسياسات الصحية119102بصائر احمد محمد ملحم3

الطباالدارة والسياسات الصحية120825رغد محمد سليم محاسيس4

ن5 الطباالدارة والسياسات الصحية122363جميل محمد عبدالرحمن جميل حسي 

ن6 الطباالدارة والسياسات الصحية127715رزان ابراهيم محمد الصياحي 

العلوم الطبية التطبيقيةاإلسعاف والطوارئ70270رحاب جاسم محمد الحمود7

العلوم الطبية التطبيقيةاإلسعاف والطوارئ87915محمد رداد عيضه المالكي8

ي9 ن العلوم الطبية التطبيقيةاإلسعاف والطوارئ94624عبدالعزيز ممدوح عزام العنن

العلوم الطبية التطبيقيةاإلسعاف والطوارئ127488اسيل مثقال محمود مثقال10

ي118837ساري ابراهيم ساري مقبل11
ن
الزراعةاإلنتاج الحيوان

ي119579ايهاب رافع محمد خضن12
ن
الزراعةاإلنتاج الحيوان

ان منصور عبدالرحمن الواكد13 ي122446من 
ن
الزراعةاإلنتاج الحيوان

ي107219زيد جمال محمد الرفاعي14
ن
الزراعةاإلنتاج الحيوان

ي116963عبدالقيوم نضى علي المحاسنه15
 
الزراعةاإلنتاج النبان

ي117677هاله محمد رافت الشمالي16
 
الزراعةاإلنتاج النبان

ي118857رغد عيىس احمد رواشده17
 
الزراعةاإلنتاج النبان

ي122439عبدهللا احمد يوسف مشعل18
 
الزراعةاإلنتاج النبان

ي100616ميساء صايل محمد الوردات19
 
الزراعةاإلنتاج النبان

ي خالد عبيدات20
ن
ي100650ايهم عون

 
الزراعةاإلنتاج النبان

ي107267بنان محمد عزالدين مهيدات21
 
الزراعةاإلنتاج النبان

ي107275شاكر رضوان عرنوس عليمات22
 
الزراعةاإلنتاج النبان

ي113415شهد محمد خلف عودةهللا23
 
الزراعةاإلنتاج النبان

ي24 ي117910عمر عبدهللا محمد الزعب 
 
الزراعةاإلنتاج النبان

ي119927ارساء موىس علي المشاقبه25
 
الزراعةاإلنتاج النبان

ه مهند قاسم العتوم26 ي120747امن 
 
الزراعةاإلنتاج النبان

ي122303رفيف رائد خالد الفارس27
 
الزراعةاإلنتاج النبان

ي122366مايا نبيل حافظ العزب28
 
الزراعةاإلنتاج النبان

العلوم الطبية التطبيقيةالبضيات110917مرح محمد خليل كلوش29

ن30 ن ياسي  العلوم الطبية التطبيقيةالبضيات117015سارة حسن حسي 

العلوم الطبية التطبيقيةالبضيات119607محمد ابراهيم عبدالعزيز حسن سالم31

ن عبدهللا جرادات32 العلوم الطبية التطبيقيةالبضيات121259موعظه حسي 

العلوم الطبية التطبيقيةالبضيات121630تيماء عبدالسالم عبدهللا الشمايله33

بة والري113413لينا خالد قبالن ابودلبوح34 الزراعةالن 

بة والري113423اسامه عبدالسالم محمد العمرى35 الزراعةالن 

يفه36 بة والري114657امجد زهن  محمود ابورسر الزراعةالن 

ن37 ي ياسي 
بة والري115309مصعب مشهور بركات ببن الزراعةالن 

بة والري119119بتول محمود سعيد عكور38 الزراعةالن 

بة والري119932رنيم عيىس سليمان عيىس39 الزراعةالن 

بة والري120710نور ابراهيم محمد ملكاوي40 الزراعةالن 

بة والري120756طارق محمود محمد بشابشه41 الزراعةالن 

بة والري120757هديل عبدهللا محمد العمري42 الزراعةالن 

بة والري120942القاسم خالد ابراهيم المخادمه43 الزراعةالن 

بة والري122371االء فيصل عارف عبيدات44 الزراعةالن 

ي عيىس عزايزه45
ن
العمارة و التصميمالتصميم والتواصل البضي108160غيث الف

العمارة و التصميمالتصميم والتواصل البضي116528عروب علي حسن الرشيدات46

العمارة و التصميمالتصميم والتواصل البضي116891عال عامر ادهم خليفه47

العمارة و التصميمالتصميم والتواصل البضي117510سىم عفيف عزالدين القطب48

ن احمد الخطيب49 العمارة و التصميمالتصميم والتواصل البضي118166احمد حسي 

العمارة و التصميمالتصميم والتواصل البضي118167محمد احمد شفيق الرفاعي50

ي عيىس51
العمارة و التصميمالتصميم والتواصل البضي118168دانيه خلدون يونس ببن

العمارة و التصميمالتصميم والتواصل البضي118216لىم خالد علي الزغول52

العمارة و التصميمالتصميم والتواصل البضي118317هبه غنام سليمان سمرين53

العمارة و التصميمالتصميم والتواصل البضي119718نور قاسم احمد الدويرى54

العمارة و التصميمالتصميم والتواصل البضي120347روزانا خلدون سعيد ابراهيم55

از سميح احمد العساسفه56 العمارة و التصميمالتصميم والتواصل البضي121227شن 

ي57
ن
العمارة و التصميمالتصميم والتواصل البضي110968دعاء معتصم محمد نظام الوزن

ي58
الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء114784خالده توفيق ذيب المومبن

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء115600فاطمه محمد علي عزام59

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء116682نور نديم رشدى زيد60

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء118811النا اكرم خلف ذبيان61

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء118900لىم زيدان عبدالفتاح هوشان62

ي الخصاونه63
 
الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء119352لقاء علي صدف

ن عوينات64 ن احمد امي  الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء119468ياسمي 

ن65 ي ياسي 
الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء120663محمود ماهر عوض ببن



الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء120918بيان عبدالقادر احمد العمرى66

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء121992رؤى عبدالفتاح زهن  حرب67

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء122052رنا عبدهللا عيىس ابوراشد68

ار ابراهيم القصاروه69 الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء122136مرح ضن

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء122284محمد مرزوق غصاب مشاقبة70

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء123903دانيه فادى محمدخن  خضن 71

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء92493اسالم زياد عبدهللا ابو الخن 72

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء100742عبدهللا خالد ظاهر العليمات73

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء110666انس عبدهللا حسن الطويل74

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء110960زينه عبد الرحمن  خضن 75

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء112165عمران عبدهللا محمود داللعه76

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء115018عبدالرحمن احمد محمد الوديان77

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء115130مصعب منصور جادهللا الطويل78

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء116483حمزه عماد عمر هديب79

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء117347زمزم عبدو الرشيد 80

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء118077عمر عبدالحفيظ عوده الشطناوى81

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء118914زهر محمود موىس الخراشقه82

ي83
ن
الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء120063رسى طاهر عبدالرحيم حوران

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء121164روان احمد مرعي زيته84

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء121174محمد يوسف هالل جوارنة85

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء121230محمد عادل فائق عجور86

ي87
ن
الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء121633ساره محمد قاسم الجهمان

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء121981سندس عاصم محمد الحاللشه88

الزراعةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء122592رنيم سهم حماده خصاونه89

العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية101333خالد يوسف احمد ابوفضه90

ن عيىس محسن االعرج91 العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية118197يقي 

العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية118963مرح شاكر محمد حيمور92

العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية119586لما اسامه محي الدين جزره93

ن نايف ابوصالح94 العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية120117ليليان حسي 

العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية120196دعاء عثمان حسن حساين95

العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية121025دعد محمدجمال حمدي عناب96

العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية122384ارساء فيصل غازي الجنايده97

العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية122422دانا ابراهيم عبدالجواد عبدالرحمن98

العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية104707صالح الدين احمد محمد العمرى99

ن احمد اللبوم100 العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية110661محمد حسي 

العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية117697رن  بسام فهيم عمر101

العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية118803ساره احمد محمود ابوربيع102

العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية118954جود جهاد محمد عويس103

العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية120904زهراء السيد صادق مصطفن يوسف104

العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية117198ساره محمد هرموش 105

و كاميلي106
ن العلوم واآلدابالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية142822سيسليا كرستيانو اينن

التمريضالتمريض92535سيف حسن صياح المساعيد107

مان108 التمريضالتمريض107625اياد يوسف سليمان الشر

التمريضالتمريض109974شمس الدين كبن  لول 109

التمريضالتمريض110016صغن  لول  110

ي111
ن
التمريضالتمريض113042محمد فوزي قاسم الشان

التمريضالتمريض113624احمد علي عباس حسن112

التمريضالتمريض114464ايمان منجد ابراهيم قطيش113

التمريضالتمريض114808قاسم محمد قاسم عبيدات114

التمريضالتمريض115012محمد احمد عيىس قاسم115

التمريضالتمريض115397محمد عبدهللا علي الجراح116

التمريضالتمريض116103هدير احمد صالح محاجنه117

التمريضالتمريض116448عيىس ايرو غربا 118

التمريضالتمريض116450ابراهيم تاسؤ  119

التمريضالتمريض116544فرح يوسف مصطفن العمرات120

ي طه121
ن ببن التمريضالتمريض116629شهرزاد قصي حسي 

التمريضالتمريض116749ساره عامر محمود عزام122

التمريضالتمريض116750معن عبدالرحيم احمد يعقوب123

التمريضالتمريض116772عمر علي موىس حمود124

التمريضالتمريض116870رغد احمد ارشيد دواهده125

ن محمد عطار126 التمريضالتمريض116871ديمه امي 

التمريضالتمريض116887هيثم عقاب عبدالقادر الصمادى127

التمريضالتمريض116888مجد ايمن منصور الهويدى128

التمريضالتمريض117474ميسون زهن  محمود قناه129

التمريضالتمريض117555رانيه ابو عرار  130

التمريضالتمريض117651نسايم ايمن ابراهيم الصمادى131



ي132
ن
التمريضالتمريض117889االء اسماعيل عبدهللا دلقمون

ي133
التمريضالتمريض118066رؤى نضى عارف مومبن

التمريضالتمريض118245قصي نضال محمود العياضه134

135

التمريضالتمريض118538بهاء محمد سليمان مرشود136

التمريضالتمريض118798ازهار عبدالرؤوف خلف اليحب 137

التمريضالتمريض118809امامه احمد محمود العكش138

التمريضالتمريض118845دعاء محمد يوسف جالبنه139

التمريضالتمريض118940رشا احمد علي الزبون140

التمريضالتمريض118990علي حسن علي مزاري141

التمريضالتمريض119025هبه علي صبح شتيات142

التمريضالتمريض119099يارا يارس ابراهيم الخطيب143

التمريضالتمريض119113فرح احمد محمد الحوري144

ي فواز145
ن فواز عبدالقادر ببن التمريضالتمريض119125حني 

التمريضالتمريض119132هبه علي سعيد الشاعر146

التمريضالتمريض119169صابرين خليل حامد الفضو ل147

ن148 ي ياسي 
التمريضالتمريض119209سح  عبدالقادر محمد ببن

التمريضالتمريض119254روان عيىس محمد االخرس149

فات150 يان الشر التمريضالتمريض119262عبدالرزاق زايد رسر

التمريضالتمريض119265انفال علي محمد رواشده151

التمريضالتمريض120179عرين عبدالمهدي محمد بواعنه152

التمريضالتمريض120600فوزي محمد فوزي الوديان153

التمريضالتمريض120632يوسف احمد محمد العبىسي154

التمريضالتمريض120737سح  عمر يوسف البطاح155

التمريضالتمريض120748هبه نبيل نزيه السليم156

ي157
ن
التمريضالتمريض120802انوار وليد عبدالمجيد ابوضان

التمريضالتمريض121172ساره احمد عبدالرحيم الحراحشه158

التمريضالتمريض121315صالح مرادات  159

التمريضالتمريض121206دانه محمود خليل قديسات160

ي ابو زبيده161
التمريضالتمريض121339ريم نظىمي حسبن

ي162 التمريضالتمريض121628فاطمه محمد نايف حربح 

التمريضالتمريض121631والء عوض حسن دعيبس163

التمريضالتمريض121682صفاء عاطف احمد عمايره164

ى محمد خالد المناصن 165 التمريضالتمريض121833بشر

التمريضالتمريض121834مارتينا صادق احمد اخودنيا166

ي167 التمريضالتمريض121912ساره نافذ سالم السمن 

ي عيىس168
التمريضالتمريض121921ارساء معتصم حسن ببن

التمريضالتمريض121969محمد فايز صقر جرادات169

التمريضالتمريض122085تهليل علي محمد خاشوقه170

التمريضالتمريض122102نزار يونس اسماعيل الطويل171

ي172 التمريضالتمريض122219بيان عصام سليمان الزعب 

التمريضالتمريض122233حمزه عمر عبدالرحمن ابوالرب173

التمريضالتمريض122255اوس علي قاسم الطويط174

التمريضالتمريض122301احمد رائد محمد الخطيب175

التمريضالتمريض122396اسيل محمد يوسف عطايا176

التمريضالتمريض122410بنان لؤى كاتب دحادحه177

التمريضالتمريض122442محمد نوح محمد كساسبه178

التمريضالتمريض122481تف  معن محمود العياضه179

التمريضالتمريض127720عبدهللا محمد سليمان احمد180

العلوم واآلدابالرياضيات101197بتول حسن طالب العبدالرزاق181

العلوم واآلدابالرياضيات107288عمرو محمد فايز الشبول182

العلوم واآلدابالرياضيات112676رحمه محمد حسن ابوراشد183

العلوم واآلدابالرياضيات113033راشد رضوان محمد العمر184

ي محمد طاهات185
ن
العلوم واآلدابالرياضيات114472ارساء هان

العلوم واآلدابالرياضيات115089محمد عزمي عبدهللا عبابنه186

العلوم واآلدابالرياضيات116530رهف تركي فالح الرواشده187

العلوم واآلدابالرياضيات116633رزان بشار واصف فخر الدين188

العلوم واآلدابالرياضيات118111حال توفيق محمد مصطفن189

العلوم واآلدابالرياضيات118254ختام شامان جميل العقيلي190

ي خصاونه191
العلوم واآلدابالرياضيات118918اناغيم ثابت لطفن

العلوم واآلدابالرياضيات119137رهف حكمت عيىس عبابنه192

العلوم واآلدابالرياضيات120129يشى محمد ابراهيم الخطيب193

وق زياد حسن عكور194 العلوم واآلدابالرياضيات120402رسر

العلوم واآلدابالرياضيات120839مؤيد عبدهللا محمد عزام195

العلوم واآلدابالرياضيات120956رزان سالم محمود الصالح196

ي197  الزعب 
ن العلوم واآلدابالرياضيات121083ساجده منن  حسي 



العلوم واآلدابالرياضيات121223عبدهللا عبدالحكيم حمزه الشهاب198

العلوم واآلدابالرياضيات121343ايات جادهللا حسن ابوعاذره199

العلوم واآلدابالرياضيات121647احمد موىس احمد درابكه200

العلوم واآلدابالرياضيات126201خوله قاسم اسماعيل ابوفرده201

العلوم واآلدابالرياضيات135081ارساء عبد الرؤوف اسماعيل طربوش202

ي203 ن محمد عبدهللا الزعان  العلوم الطبية التطبيقيةالسمع والنطق102493دانه علي حسي 

ي204 العلوم الطبية التطبيقيةالسمع والنطق121150حمزه احمد محمد الزعب 

العلوم الطبية التطبيقيةالسمع والنطق121277ريما حسن ابراهيم حسن205

العلوم الطبية التطبيقيةالسمع والنطق121299ريم ابراهيم  206

العلوم الطبية التطبيقيةالسمع والنطق121906هديل سميح محمود الكراسنه207

العلوم الطبية التطبيقيةالسمع والنطق122022المثبن احمد محمد الفاخري208

العلوم الطبية التطبيقيةالسمع والنطق122221مرام حمزه حسن ابداح209

العلوم الطبية التطبيقيةالسمع والنطق122397ايه محمد احمد ابوليل210

الصيدلةالصيدلة96199رؤى زكريا محمدبدر الدين الربابعه211

ي212
ن
ي منتض بشن  زيد الكيالن

ن
الصيدلةالصيدلة99690امان

ار مصطفن السباعي213 الصيدلةالصيدلة101466ايه ضن

الصيدلةالصيدلة103629روان  أحمد عبداللطيف جابر214

ي 215
ن
ي هان

الصيدلةالصيدلة103796وعد  عبد الرزاق  مثقال  ببن

ن محاسنه216 الصيدلةالصيدلة103849راويه تيسن  حسي 

الصيدلةالصيدلة106557روان صالح احمد الرجوب217

ي بدران218
الصيدلةالصيدلة106648لينا محمد لطفن

الصيدلةالصيدلة106710لىم جهاد شتيان القبيالت219

الصيدلةالصيدلة106741رناد محمود ابراهيم الدهون220

الصيدلةالصيدلة106750ديما يحب  شحاده القضاه221

الصيدلةالصيدلة106853ثائر عبدالسالم محمد النداف222

الصيدلةالصيدلة108144بتول زيد انيس نصن 223

ن باهلل الحسن 224 الصيدلةالصيدلة109601عبد الرحمن معن 

ي225
ن
ي هان

الصيدلةالصيدلة109706هبه علي محمد ببن

ي 226
 
الصيدلةالصيدلة112532روان سليمان الحارن

الصيدلةالصيدلة112534لما عبد اللطيف سعيد الصوص227

الصيدلةالصيدلة112786محمود تامر السيد محمد بنداري228

الصيدلةالصيدلة113059داليا عزام عادل فري    ج229

الصيدلةالصيدلة113734عمر رمزى رشدى الخطيب230

الصيدلةالصيدلة113866حال محمد ابراهيم وشاح231

ي232
ي نواش عواد القاضن الصيدلةالصيدلة114965روان 

وق صالح عبدهللا العموش233 الصيدلةالصيدلة115007رسر

الصيدلةالصيدلة115008زينه ابراهيم عبدالكريم العتوم234

الصيدلةالصيدلة115042ايناس عبدهللا محمد الخوالده235

الصيدلةالصيدلة116037ساره محمد مفلح الجراح236

الصيدلةالصيدلة117392رزان ظافر منصور 237

ن الجنيدى238 الصيدلةالصيدلة118575سوزان عبداللطيف ياسي 

ى سليمان عبدالقادر ابوالفول239 الصيدلةالصيدلة119446بشر

ن الهروط240 الصيدلةالصيدلة119553جمانه عبدالحكيم حسي 

الصيدلةالصيدلة119555بنان تيسن  احمد جمعه241

الصيدلةالصيدلة119558مبن عمر حسن ابورمان242

الصيدلةالصيدلة119560حنان وليد عبداللطيف حمام243

ي244
ن
الصيدلةالصيدلة120613سعاد تيدور موىس الريحان

الصيدلةالصيدلة92281عرين عايد محمد الذيابات245

ي الزغول246 الصيدلةالصيدلة102657اياس تركي راج 

الصيدلةالصيدلة109761نسيبه علي توفيق موىس247

الصيدلةالصيدلة112079ذكرى باسم يونس مسالمه248

الصيدلةالصيدلة112527عمر محمد سليم السويركي249

و شهابات250 الصيدلةالصيدلة114251حنان خالد خن 

ي صخر251
الصيدلةالصيدلة114962هالة محمود سليم ببن

الصيدلةالصيدلة115507يزن جمال عيىس حداد252

الصيدلةالصيدلة121638رن  حسن عليان المشاقبة253

الصيدلةالصيدلة106758خزام عبدالحميد عبدهللا الطراونه254

الصيدلةالصيدلة142689روان كامل مصطفن غانم255

ي256 الطب البيطريالطب والجراحة البيطرية97111نبيل نادر نبيل اشح 

الطب البيطريالطب والجراحة البيطرية104498معاذ خالد عبد هللا عبادي257

الطب البيطريالطب والجراحة البيطرية107356سالم فارس حسن الرشايده258

الطب البيطريالطب والجراحة البيطرية107367زياد رائد زياد الجبار259

الطب البيطريالطب والجراحة البيطرية110459لؤي سواعد  260

الطب البيطريالطب والجراحة البيطرية112379جمان محمود محمد زيدان261

ف الموسوي262 ي محسن رسر
الطب البيطريالطب والجراحة البيطرية112954السيد ايمن رضن

الطب البيطريالطب والجراحة البيطرية112991احمد محمود السيد علي سليمان263



الطب البيطريالطب والجراحة البيطرية113046محمد عمر  اسعد264

الطب البيطريالطب والجراحة البيطرية113233غفران محمد سليمان العطاونه265

الطب البيطريالطب والجراحة البيطرية113884دعاء سليمان داود السيد266

العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الطبيعي112686رسى حسام طه طه267

العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الطبيعي112972حمزه يوسف محمد شدوح268

العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الطبيعي115340عمر محمد عمر بن سهل269

العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الطبيعي116739أيسل فؤاد اسماعيل ابوعواد270

العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الطبيعي116862يمان محمد ابراهيم السالم271

العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الطبيعي116876مؤمن يحب  محمدخن  بشايره272

العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الطبيعي116976عيىس اكرم عيىس سويدان273

العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الطبيعي117502تسنيم هيثم  علوش274

العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الطبيعي117670يزن جارس سعدو سعد275

العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الطبيعي117704محمد جالل محمد صالح276

العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الطبيعي117706منار احمد مصطفن بدوي277

العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الطبيعي118127احمد عدنان احمد قشقش278

العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الطبيعي121211يوسف احمد شحاده الحياصات279

العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الطبيعي122860ندى طارق أحمد خريس280

العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الطبيعي131964مروة علي محمد حمدان281

ي118199مؤمن نزار نظام الدين شحادة282
العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الوظيفن

ي119592مهدي محمود محمد الحميدي283
العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الوظيفن

ي122330ليث احمد محمود الشايب284
العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الوظيفن

ات285 ن فراس عرسان النصن  ي122559نيفي 
العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الوظيفن

ي116506شادن خليل مصطفن المطالقه286
العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الوظيفن

ي117503ندى رشيد مصطفن عبد الكريم287
العلوم الطبية التطبيقيةالعالج الوظيفن

ن محمد زيدان ادويليب288 العلوم واآلدابالعلوم الجنائية97390ياسمي 

ية99870افنان عبدهللا محمد البطوش289 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية108013محمد سالم عبدهللا بن دحباج290 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية108785مرام محمود الدراوشة 291 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية108836دانا خالد محمد صابر292 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية112798انوار احمد نايف الصوافطه293 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ن خليل عبيدات294 ية115074معاويه حسي  العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية115186علي سعد كمال الزبون295 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية115808رماح مصطفن محمد الحسنات296 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ن الشعار297 ية116647يوسف محمد ياسي  العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية117254حوراء السيد حيدر محسن العلوي298 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ي299
ن
ي عبدهللا الطعان

ية117454هديل حسبن العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية117584نوال احمد موىس فارس300 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ي301
ية117587رايه جميل احمد النبتيب  العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية118515دانيه علي محمود ابوسالم302 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية118606مراد محمد احمد عبنده303 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية118641حمزة خالد محمد العراعرة304 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية118684مصعب عبدالحكيم قاسم عبابنه305 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية118910رانيا مبارك محمد النوافله306 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ي307
ية119277سندس سليمان محمد مومبن العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ات308 ية119864محمد واصف ضامن نصن  العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية120087مهند خالد عيىس القيىسي309 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ن صالح جرادات310 ية120211رهف ياسي  العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية120586رزان شفيق احمد البدارنه311 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية120704فاطمة آحمد إبراهيم ناض312 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية121023دينه احمد ابراهيم ابوديه313 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية121097عبدهللا عمر محمود الرياحنه314 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية121152نهرين محمد احمد بكر315 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ي غيث316 ية121420نور انور خن  العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية122006اسيل ابراهيم محمد العمارين317 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية122050محمود عاهد محمود الشناق318 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية122084رهف فايز اسعد الدقه319 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية122103محمد يونس اسماعيل الطويل320 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية122111مرح عدنان قاسم عبيدات321 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية122121سنابل يوسف احمد الحوامده322 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية122148ارساء فريد محمد رشيد حادر323 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية122156امل خالد محمد وحيد ملكاوي324 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية122167ريم فراس محمد جوارنه325 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية122178ايه ايمن محمد بشكىمي326 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ع327 ية122231جمان امجد عبدالكريم الشر العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية122234صالح محمد صالح ابوعاشور328 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية122314ارساء قسيم محمد عبداللطيف329 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 



ية122459لينا مروان محمد العسولي330 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية122483هبه مصطفن صالح نوافله331 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية122585هديل عبدالعزيز تيسن  عبيد332 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية122610غبن محمد خالد ارجوب333 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

اوي334 ية123632غيداء موىس محمد البن  العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية115150عمادالدين عبدالرحمن مجلي القرعان335 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

ية122314ارساء قسيم محمد عبداللطيف336 العلوم الطبية التطبيقيةالعلوم الطبية المخن 

العمارة و التصميمالعمارة97841ريم رامي زهدي الخواجا337

العمارة و التصميمالعمارة105077دانيا محمد حسن أبومعيتق338

العمارة و التصميمالعمارة105123براء نسيم محمد مطن 339

العمارة و التصميمالعمارة108117رسى ساري محمود مهيدات340

ي341 العمارة و التصميمالعمارة110933دينا عصام سليمان الشعيب 

العمارة و التصميمالعمارة112234ندى عبدالرزاق ابراهيم طرادة342

ي343
العمارة و التصميمالعمارة112411رنيم محمد سليمان عبويبن

العمارة و التصميمالعمارة114098رقيه احمد علي عتوم344

العمارة و التصميمالعمارة115682مالك محمد تيسن  عابدين345

ي346
ن
العمارة و التصميمالعمارة118715رند عبد الناض حسن بستون

العمارة و التصميمالعمارة112723صفوان كمال  العوام347

ات348 العمارة و التصميمالعمارة113706مياده احمد محمد هدى الخضن 

العمارة و التصميمالعمارة114533سح  خالد كايد النصن 349

العمارة و التصميمالعمارة115037انس محمد باير الزيوت350

العمارة و التصميمالعمارة115348ديمه عدنان محمد الصالحي351

العمارة و التصميمالعمارة115713رغد فيصل علي الصبيحي352

 ايمن عطيه الشافعي353
ن العمارة و التصميمالعمارة116079لي 

العمارة و التصميمالعمارة142814جيفيان عصمت جميل هلسه354

ياء115881بشار بسام محمد اللبابنه355 ن العلوم واآلدابالفن 

ياء119666رؤيا خالد سالم ابوعكاز356 ن العلوم واآلدابالفن 

ياء119783محمد احمد علي قعاقعه357 ن العلوم واآلدابالفن 

ياء120736عبن  عصام نجيب الروسان358 ن العلوم واآلدابالفن 

ياء120746ريما عبدهللا محمد خلف359 ن العلوم واآلدابالفن 

ي علي360
ياء121476غيداء غالب سالم ببن ن العلوم واآلدابالفن 

ياء121977محمد عبدهللا فايز عبدالقادر361 ن العلوم واآلدابالفن 

ياء126137محمد احمد عقله عبدالرحمن362 ن العلوم واآلدابالفن 

التمريضالقبالة118815فرات احمد علي زواهره363

التمريضالقبالة120154ازهار حمزه علي ابودامس364

ن فهىمي محمود رسحان365 التمريضالقبالة120401فلسطي 

ي حمد366
ن ببن التمريضالقبالة120531ساره ايمن حسي 

ي367
التمريضالقبالة121163لبنه فوزى سليم المومبن

التمريضالقبالة121340رهف قاسم محمد ربابعه368

التمريضالقبالة122294اكرام وليد خضن ربيع369

التمريضالقبالة122310بتول محمد عوض محمود370

ي371
ن
التمريضالقبالة124471شذى محمد سالم لوبان

التمريضالقبالة124563ارساء محمد جمال عيىس ارشيد372

العلوم واآلدابالكيمياء119473مرح محمد شاهر سعيد ابوخلف373

العلوم واآلدابالكيمياء120444عبدهللا جميل صايل ابوحليمه374

العلوم واآلدابالكيمياء120455رجاء علي يوسف القضاه375

العلوم واآلدابالكيمياء122071رنده محمد يوسف النصار376

العلوم واآلدابالكيمياء122289دعاء خالد نوري عيىس377

ي378
ن
ي حسن جعبان

ن
العلوم واآلدابالكيمياء120195زيد هان

ية واللغويات94193نوزت ذوقان عيىس مصالحه379 ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ية واللغويات97197رزان محمد حمدان حمايده380 ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ين زياد سليمان عماري381 ية واللغويات111830شن  ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ى حازم أحمد قسيم382 ية واللغويات117789بشر ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ي383  عالء الدين قدري الزعب 
ن ية واللغويات118103لي  ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ية واللغويات118509ساره عماد احمد دراوشه384 ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ية واللغويات119171نور غازى محمود شطناوي385 ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ية واللغويات119701وجد مروان خالد الوحيدي386 ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ات387 ي نصن 
ن
ية واللغويات119777راما عصام هان ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ية واللغويات119877بتول علي عوده الرياالت388 ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ية واللغويات121936جود احمد علي بصول389 ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ن الكساسبه390 ية واللغويات121963سح  محمد ياسي  ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ية واللغويات122004لببن عبدالخالق مصطفن عبدالخالق391 ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ي مصطفن392
ية واللغويات122097صبا نعمان عبدالرحيم ببن ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ية واللغويات122117سالي بسام احمد البشابشه393 ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ي394
ية واللغويات122133حال هاشم محمد مومبن ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ي يوسف العمرى395
ية واللغويات122177دانا لطفن ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 



ية واللغويات122237ديمه ابراهيم حسن االقطش396 ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ية واللغويات122546عال حسن عوده الشيوخ397 ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

وق علي يوسف القويدر398
ية واللغويات122587رسر ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ية واللغويات122594تيماء محمد كريم الرشدان399 ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ية واللغويات122748عبدهللا محمدخن  احمد عبابنه400 ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

اج401 ية واللغويات123082ربا نايف محمد الن  ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ية واللغويات123443سوزان خالد خليل حموري402 ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ية واللغويات126536نور موفق علي مصطفن403 ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

ية واللغويات134541ساره عبدالكريم محمد نوفل404 ن العلوم واآلداباللغة االنجلن 

الهندسةالهندسة الصناعية95968يوسف شاكر غالب العطيش405

الهندسةالهندسة الصناعية99035احمد عقله حسن المناضه406

الهندسةالهندسة الصناعية99484عبدالرحيم عماد عبدالرحيم ربايعه407

الهندسةالهندسة الصناعية101577وجدان محمود صالح الشهاب408

ي409
ن
الهندسةالهندسة الصناعية103577شهد صايل عيىس طعان

الهندسةالهندسة الصناعية106499محمد مروان محمد الرشدان410

ن عيىس صالح العمرى411 الهندسةالهندسة الصناعية107278حني 

الهندسةالهندسة الصناعية109295حسام أيمن رشيد الجزار412

الهندسةالهندسة الصناعية109471سندس غسان عبدالرحمن ابوباشا413

الهندسةالهندسة الصناعية109527يزن ابراهيم محمود جرن414

الهندسةالهندسة الصناعية112783هاشم محمد عمر صالح الفقيه415

الهندسةالهندسة الصناعية113088محمد احمد عبدالكريم جرادات416

ي محمد مقابله417
الهندسةالهندسة الصناعية113246مالك وصفن

ن موىس العساف418  حسي 
الهندسةالهندسة الصناعية114062تف 

ن الموىس419 الهندسةالهندسة الصناعية114222مالك فتحي حسي 

الهندسةالهندسة الصناعية115248رزان صالح محمود الخطيب420

ي421
ن
الهندسةالهندسة الصناعية115570محمد يوسف موىس اللوبان

الهندسةالهندسة الصناعية116081محمد عبدالكريم عبدالعزيز عواده422

الهندسةالهندسة الصناعية117631مرح فؤاد فاروق القاسم423

الهندسةالهندسة الصناعية118483بيان رضوان محمد ابوتبانه424

الهندسةالهندسة الصناعية118638زينه محمد علي ساق هللا425

الهندسةالهندسة الصناعية120003محمد خالد محمد الشبول426

ن عباس محمود الطرايره427 الهندسةالهندسة الصناعية120217لي 

الهندسةالهندسة الصناعية120297ايه احمد محمد العالم428

الهندسةالهندسة الصناعية121282زين صالح احمد العوضات429

الهندسةالهندسة الصناعية127204ساره عامر عمر ريحان430

الهندسةالهندسة الصناعية127726محمد أحمد علي الحداد431

الهندسةالهندسة الصناعية73959عدي محمود عارف جماحنة432

ي عبده433
الهندسةالهندسة الصناعية108961دانا أسامة لطفن

الهندسةالهندسة الصناعية119332جعفر محمد حسن منضوري434

الهندسةالهندسة الصناعية119825امنيه عادل مسعود دواس435

الهندسةالهندسة الصناعية120421رسى محمد بشار محمود ابودبوس436

الهندسةالهندسة الصناعية142841اليكسوس     توماديكيس437

الهندسةالهندسة الطبية الحيوية114656محمد محمود عبدالقادر ادريس438

ي439
ن
الهندسةالهندسة الطبية الحيوية118805هيا عادل محمد سعيد الكيالن

الهندسةالهندسة الطبية الحيوية119461نورا وجيه رجا ايوب440

ي441
الهندسةالهندسة الطبية الحيوية120484عال صالح قاسم المومبن

الهندسةالهندسة الطبية الحيوية121581يمبن صالح حجار 442

الهندسةالهندسة الطبية الحيوية99515سلسبيل سامي خلف شديفات443

الهندسةالهندسة الطبية الحيوية99555براءه محمد محمود كساسبه444

الهندسةالهندسة الطبية الحيوية109803لورين اسامه سليم علي445

ي446 الهندسةالهندسة الطبية الحيوية112512خالد بالل محمود شلب 

الهندسةالهندسة الطبية الحيوية112779مهند محمد رباح تمام447

الهندسةالهندسة الكهربائية99324نورس بالل سليمان عبيدات448

ي449 الهندسةالهندسة الكهربائية109207مهند احمد عبدالكريم الزعب 

الهندسةالهندسة الكهربائية109225عبدالرحمن راسم احمد عنبتاوي450

ي451
 
ون الهندسةالهندسة الكهربائية113399بشار رائد توفيق البن 

ي452
الهندسةالهندسة الكهربائية116905عبدالرحمن محمد حمد الماضن

الهندسةالهندسة الكهربائية119445نايف يحب  نايف عبدالهادي453

الهندسةالهندسة الكهربائية102891محمد زياد احمد الوهيب454

الهندسةالهندسة الكهربائية115035يمان عماد مصطفن الشدوح455

ان456 الهندسةالهندسة الكيميائية91389معاذ محمد علي جن 

الهندسةالهندسة الكيميائية95236حمزه غسان شحاده أبوجليل457

ن محمد القاسم458 الهندسةالهندسة الكيميائية98972محمد حسي 

الهندسةالهندسة الكيميائية109320هيثم بدر سالم البدارين459

الهندسةالهندسة الكيميائية115730عبدالبارئ شيخ عبدالقادر العيدروس460

الهندسةالهندسة الكيميائية116832علي ابراهيم علي ملكاوي461



ي النادى462
الهندسةالهندسة الكيميائية116954مبن رياض راضن

الهندسةالهندسة الكيميائية119894ريم بسام سعيد خنفر463

الهندسةالهندسة الكيميائية119914اسيد محمد عبدهللا موىس464

الهندسةالهندسة الكيميائية119990مجد مأمون عبدالرؤوف مطالقه465

ي466 ي زياد ابراهيم الرجب 
ن
الهندسةالهندسة الكيميائية120113هان

ى حسونه467 الهندسةالهندسة الكيميائية120149آيه يارس جن 

الهندسةالهندسة الكيميائية120238ايمن زارع سلمان ابودعابس468

الهندسةالهندسة الكيميائية120337عمر علي موىس الربايعه469

الهندسةالهندسة الكيميائية120361ايمان محمد علي خضن470

الهندسةالهندسة الكيميائية120727يزيد جن  احمد حوامده471

الهندسةالهندسة الكيميائية122418احمد سمن  حسن عقيل472

الهندسةالهندسة الكيميائية95236حمزه غسان شحاده أبوجليل473

الهندسةالهندسة الكيميائية114253فرح حرب سعيد االطرش474

ي475
الهندسةالهندسة الكيميائية114846عنان عبدالسالم ابراهيم المومبن

ي476
ن
الهندسةالهندسة المدنية73616محمد صادق علي النخالن

الهندسةالهندسة المدنية76722مجد عبد الحميد الرهوان 477

الهندسةالهندسة المدنية91585عبدالرحمن محمد احمد الدردور478

الهندسةالهندسة المدنية95285فرح اسامه الفحام 479

ي480 الهندسةالهندسة المدنية102968مريم عبدالرحمن صالح الزعب 

الهندسةالهندسة المدنية103291مالك جمال فوزى عبدهللا481

الهندسةالهندسة المدنية106127محمود يوسف احمد ابولباد482

الهندسةالهندسة المدنية106146عمر غالب ابراهيم غانم483

الهندسةالهندسة المدنية106212محي الدين وليد محي الدين المضي484

الهندسةالهندسة المدنية106218محمود عبدالفتاح محمد علي  بطاينه485

الهندسةالهندسة المدنية107302رغد مشهور محمد عبيدات486

الهندسةالهندسة المدنية108063محمد خلف عبدالعزيز المساعيد487

الهندسةالهندسة المدنية110490عمر ابراهيم محمد عوده488

الهندسةالهندسة المدنية113082جعفر كمال محمد الصالح489

ي490 الهندسةالهندسة المدنية113182عمار عصام محمد شلب 

ن فالح بدندي491 الهندسةالهندسة المدنية113687محمد حسي 

الهندسةالهندسة المدنية113914عاصم علي محمد العبدهللا492

ي493
الهندسةالهندسة المدنية114254مالك محمد محمود المومبن

الهندسةالهندسة المدنية114295اميمه خالد سليمان ابوغريبه494

الهندسةالهندسة المدنية114347احمد سعيد محمد سعيد السوالمه495

ي حتامله496 الهندسةالهندسة المدنية114733سيف طي راج 

الهندسةالهندسة المدنية115811ربا محمود صالح الصمادى497

الهندسةالهندسة المدنية116833يزن محمد يوسف كراجه498

الهندسةالهندسة المدنية117774مجد نور عيىس السهاونة499

الهندسةالهندسة المدنية118498بشار نبيل حبيب المقطش500

ي501
ن
الهندسةالهندسة المدنية118634دينا قاسم محمد الحوران

الهندسةالهندسة المدنية119228مهند عبدهللا عبدالقادر القواقزه502

الهندسةالهندسة المدنية119679صالح محمد احمد سليمان503

ن504 الهندسةالهندسة المدنية119842مالك وليد سعيد حسي 

الهندسةالهندسة المدنية119910عالء محمد عبدهللا عثامنه505

ي506 الهندسةالهندسة المدنية120133عدي عادل محمود الزعب 

الهندسةالهندسة المدنية120382وسام هيثم محمد عبيدات507

الهندسةالهندسة المدنية74911محمد عبدهللا هاشم العيىس508

الهندسةالهندسة المدنية106256مرح فراس عايش قرعان509

الهندسةالهندسة المدنية110481محمود مروان محمد التل510

الهندسةالهندسة المدنية114954عبدالملك محمد احمد عقيلي511

الهندسةالهندسة المدنية115970سيف ذيزن اكرم القعقاع512

الهندسةالهندسة المدنية116598راية زكريا محمود الصمادي513

ن داود الفاعوري514 ن حسي  الهندسةالهندسة المدنية116611لي 

الهندسةالهندسة المدنية117459صالح غسان أحمد علي515

الهندسةالهندسة المدنية118452عبدالرحمن محمود ضيف هللا ابو محفوظ516

الهندسةالهندسة المدنية121363رأفت عدنان مصطفن 517

الهندسةالهندسة المدنية122581يوسف سليمان حسن الزير518

الهندسةالهندسة المدنية128255أنسام هادى احمد كنعان519

دس فيتوتس ريشس520 الهندسةالهندسة المدنية142681روالندس الغن 

الهندسةالهندسة الميكانيكية105897محمد شكري صالح بارجاء521

ي احمد حسينات522
ن
الهندسةالهندسة الميكانيكية106397مراد هان

الهندسةالهندسة الميكانيكية106431معاذ عبدالرؤوف خلف اسعد523

الهندسةالهندسة الميكانيكية106483معاذ بسام احمد كنعان524

ن الصبح525 الهندسةالهندسة الميكانيكية106488علي زياد حسي 

الهندسةالهندسة الميكانيكية109132أمن  حسام محمد مبسلط526

الهندسةالهندسة الميكانيكية114059رنا موىس علي الرواشده527



الهندسةالهندسة الميكانيكية114255عيىس سامي ابراهيم سواقد528

ي ملحم529
الهندسةالهندسة الميكانيكية114851عماد عبدالحميد محمد ببن

الهندسةالهندسة الميكانيكية115475عمر رزق يوسف عطاهللا530

الهندسةالهندسة الميكانيكية115658عبدهللا ماهر علي خضن531

الهندسةالهندسة الميكانيكية115663محمد حيدر محمد العمرى532

الهندسةالهندسة الميكانيكية116836عمر هيثم احمد خصاونه533

ه534 الهندسةالهندسة الميكانيكية116882مصطفن سليمان عبدهللا امطن 

الهندسةالهندسة الميكانيكية116981محمد عمر مفلح القضاه535

ي536 ي علي الجريب 
الهندسةالهندسة الميكانيكية117219محمد مصطفن

الهندسةالهندسة الميكانيكية117622جعفر عدلي رشاد بدوي537

الهندسةالهندسة الميكانيكية119844عباده محمد يوسف عبابنه538

الهندسةالهندسة الميكانيكية119896قتيبه رياض محمد القضاه539

الهندسةالهندسة الميكانيكية119997ابراهيم محمد يوسف الجراح540

الهندسةالهندسة الميكانيكية120054مهند ابراهيم رزق الحنيطي541

ن الخطيب542 الهندسةالهندسة الميكانيكية120743فارس احمد محمد امي 

الهندسةالهندسة الميكانيكية121151رسي فايز حسن أبو العدس543

الهندسةالهندسة الميكانيكية121252علي مازن محمود مغاري544

الهندسةالهندسة الميكانيكية80869رعد ايمن فرحان عطن 545

الهندسةالهندسة الميكانيكية95842محمد سعيد محمود جرادات546

الهندسةالهندسة الميكانيكية99455عبدالرحمن نزار محسن االعرج547

الهندسةالهندسة الميكانيكية103293محمد سليم مصطفن دكناش548

الهندسةالهندسة الميكانيكية106466اسامه اجود جميل الشاعر549

الهندسةالهندسة الميكانيكية117263هيثم يوسف عبدالكريم حسن550

الهندسةالهندسة الميكانيكية118036يوسف عبدهللا بهجت الحمصي551

الهندسةالهندسة الميكانيكية119992زيد وليد زكي شنك552

الهندسةالهندسة الميكانيكية120049يزن مجدي فتحي ابوالحاج553

الهندسةالهندسة الميكانيكية103359عمر مازن عبدهللا فضه554

الهندسةالهندسة الميكانيكية128940ايمن محمد احمد فرج555

الهندسةالهندسة النووية88882اسيد زكريا احمد ربابعه556

الهندسةالهندسة النووية115820عبن  محمد علي الشلول557

ن558 ن حسن سالمه النعامي  الهندسةالهندسة النووية116121حسي 

ي559
العمارة و التصميمتخطيط وتصميم المدن108137لونا جعفر علي المومبن

العمارة و التصميمتخطيط وتصميم المدن92871روان نزيه مناور القرعان560

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة108922احمد حسن احمد مقدادى561

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة116336وديعة حسن عبدهللا ابراهيم562

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة116684مبن محمود مصطفن دراغمه563

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة117215فيصل سعد جعفر العباىسي564

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة118017عمران يحب  احمد ربابعه565

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة120849مرجان عصام حامد عبيدات566

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة120933مجد فيصل عبدالعزيز الجراح567

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة121019اريان لؤي فوزي ابودلو568

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة121108تقوى عمر عبدهللا خطايبه569

ي570
العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة121270سالم محمد سالم المومبن

خ571 العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة121303حسام محمد مسلم ابورسر

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة121550مروان خالد عليوي الغويري572

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة121983ايه محمد نبيه المضى573

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة122253حمزه خالد موىس النمر574

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة122488وفاء انور محمود اليعاقبه575

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة128279ميساء محمود محمد شويات576

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة133999مرام محمود محمد المطلق577

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة134000خالد سلمان ابراهيم أبوالخن 578

ي579 ن العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة134339هدى بندر ضويحي العنن

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا األشعة134628شادي محمد موىس العمرات580

ن جن 581 ي حسي 
ن
العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان82073ارساء هان

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان104072طارق محمد محمود حجن 582

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان112405عبدهللا موىس صادق عدوان583

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان115365فالح سالم محمود طاهات584

ي ظافر مصطفن اسعد585
ن
العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان115433امان

ة زياد فهد الفراج586 العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان116668سمن 

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان116893بيان رشاد محمد الحوشية587

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان117336رنيم احمد الكراد 588

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان117399نزار أحمد ابراهيم ابومفرح589

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان117492عالء عدنان محمد محمود590

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان117493مرح وائل محمود الروسان591

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان117671رنيم صبح احمد صبح592

ي خلف593
ن ببن العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان118366عمر خليفه حسي 



العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان118403شهد محمود عبد اللطيف ابوسمرة594

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان118404احمد حابس طارق العبابنه595

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان119349يوسف احمد عبدالمجيد الروسان596

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان120102نور الدين غسان احمد السيد597

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان120479أحمد معتصم محمود حمارشه598

ين يارس عوده الرواشده599 العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان121154سن 

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان121155سنابل احمد سليمان الشديفات600

ن الصمادى601 العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان121645غانم جميل حسي 

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان121654فراس مروان  المضي602

ي603  الزعب 
ن العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان122057عبدهللا يوسف حسي 

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان122106هشام عمر عبدالمعطي جن 604

ي605 العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان122125محمد ناجح عبدهللا الزعب 

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان122176عمر خالد محمد ابوعلي606

ن عبدهللا مصطفن العثامنه607 العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان122202لجي 

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان122216ليث جمعه عبداللطيف الزيادات608

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان122243فاروق محمد احمد عقول609

ي610 العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان122316براءه محمد منن  الجعن 

ي611
ن
العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان122496بتول بسام عبدهللا كيالن

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان122633معن سفيان ابراهيم القبالوى612

العلوم الطبية التطبيقيةتكنولوجيا صناعة األسنان116972احمد خليل احمد الشختوري613

الصيدلةدكتور صيدلة77618فاطمة ابراهيم محمد سعد عيد614

الصيدلةدكتور صيدلة85681فراس نضال رشيد ابوفرحان615

ي عبدهللا المخامرة616
ن
الصيدلةدكتور صيدلة96368االء  هان

الصيدلةدكتور صيدلة99949عصام يوسف سالم الخزاعلة617

الصيدلةدكتور صيدلة103689بتول عادل شهاب شهاب618

الصيدلةدكتور صيدلة103821غيداء غالب كايد قرقز619

ي620
ن
ن محمد سليمان اللوبان الصيدلةدكتور صيدلة103905حني 

الصيدلةدكتور صيدلة103994لببن موىس محمد خمايسه621

الصيدلةدكتور صيدلة106850فرح مصطفن احمد الشورى622

الصيدلةدكتور صيدلة106907فرح فهد فياض الخزاعلة623

الصيدلةدكتور صيدلة106916يارا تيسن  عقله الخوالدة624

الصيدلةدكتور صيدلة106923اسيل عاهد مريجان الدراغمه625

الصيدلةدكتور صيدلة106928دعاء غازي فريد ابومطاوع626

الصيدلةدكتور صيدلة109451فاطمه وليد سليم الهياجنه627

الصيدلةدكتور صيدلة109791ليان لؤى عبد الرحمن سعاده628

الصيدلةدكتور صيدلة109872لوتس اياد عبدهللا العقاد629

الصيدلةدكتور صيدلة109910علياء خطاب محمد عفانه630

الصيدلةدكتور صيدلة109920تيماء احمد عبدالكريم العدوان631

ي مريان632
الصيدلةدكتور صيدلة109947محمد حامد وصفن

الصيدلةدكتور صيدلة111857نور خالد ممدوح سوسان633

الصيدلةدكتور صيدلة112078االء وليد عبد المحسن المحمد634

ن635 الصيدلةدكتور صيدلة112097انوار محمد علي حسن الشيخ حسي 

الصيدلةدكتور صيدلة112099فرح محمد عبدالرحيم بكر636

الصيدلةدكتور صيدلة112187فرح خلف محمود المبارك637

الصيدلةدكتور صيدلة112541ايمان وليد عوض عطن 638

الصيدلةدكتور صيدلة112545دينا روجي محمود سليم639

الصيدلةدكتور صيدلة112550مرام محمود محمد سليمان640

الصيدلةدكتور صيدلة112551ايه جهاد نظىمي ابو السعود641

الصيدلةدكتور صيدلة112741لبيبه احمد لبيب طباخ 642

ن درادكه643 حبيل حسي  ن رسر الصيدلةدكتور صيدلة113077حسي 

الصيدلةدكتور صيدلة113093ساره موىس ذيب قيام644

ه زيد محمود البطاينه645 الصيدلةدكتور صيدلة113097امن 

الصيدلةدكتور صيدلة113188سالي حسام يوسف الفره646

الصيدلةدكتور صيدلة113192اسيل محمد يوسف حسن647

الصيدلةدكتور صيدلة113538روان فوزي محمد ارشيدات648

الصيدلةدكتور صيدلة113739راغده صالح عيىس ابوكركي649

الصيدلةدكتور صيدلة113794رغد احمد خالد البواعنه650

الصيدلةدكتور صيدلة113808علياء ابراهيم عوض عبدالعال651

الصيدلةدكتور صيدلة113868افنان علي فهد حمادنه652

الصيدلةدكتور صيدلة113977راما وائل عزيز سماره653

 علي العزام654
ن الصيدلةدكتور صيدلة113979هيفاء امي 

الصيدلةدكتور صيدلة114064تيماء عمر محمد قديسات655

ن ابوعليم656 الصيدلةدكتور صيدلة114116عبدالرحمن ناض حسي 

الصيدلةدكتور صيدلة114191غفران سمن  نزيه الحكيم657

ي658
ن
ي الريحان الصيدلةدكتور صيدلة114206سناء كريم ناج 

الصيدلةدكتور صيدلة114252عال عبدالسالم سعيد الرجال659



الصيدلةدكتور صيدلة114265الكسندرا زاهي عواد حداد660

الصيدلةدكتور صيدلة114281رؤيا عبدهللا علي عثمان661

الصيدلةدكتور صيدلة114286تيماء امجد عبدالمجيد قباجه662

الصيدلةدكتور صيدلة114419سماح بركات عبدهللا طالفحه663

الصيدلةدكتور صيدلة114424اسيل وهيب محمد الرشدان664

الصيدلةدكتور صيدلة114430رزان عائد احمد عالوى665

ي666
ن
الصيدلةدكتور صيدلة114588وفاء فايز عارف العجلون

ن محمود البشابشه667 الصيدلةدكتور صيدلة114761بتول ياسي 

الصيدلةدكتور صيدلة114762لىم احمد جميل القرعان668

ي669
ن
ي هان

الصيدلةدكتور صيدلة114763زينه عبدالكريم عطيه ببن

ي بنات670
الصيدلةدكتور صيدلة114764رنا يوسف حسبن

الصيدلةدكتور صيدلة114768فرح سالم ابراهيم عياضه671

ي672
ن
ي هان

الصيدلةدكتور صيدلة114834عال عماد عبدالهادي ببن

الصيدلةدكتور صيدلة114835نور طايل علي الشياب673

الصيدلةدكتور صيدلة114860قمر سمن  حسن الرواشده674

الصيدلةدكتور صيدلة114913محمدخن  ابراهيم فايز العمر675

الصيدلةدكتور صيدلة114971االء احمد موىس العودات676

الصيدلةدكتور صيدلة115070ساره دهاج نجم الحنيطي677

الصيدلةدكتور صيدلة115092االء محسن عواد الرجوب678

الصيدلةدكتور صيدلة115140عرين احمد غسان شبيالت679

ن فالح ابوالشيح680 الصيدلةدكتور صيدلة115172مجد حسي 

الصيدلةدكتور صيدلة115252محمد عبدالنور طايل هزايمه681

الصيدلةدكتور صيدلة115268ينال محمد ساري جرادات682

الصيدلةدكتور صيدلة115351بتول ايمن عبد شاور683

الصيدلةدكتور صيدلة115467كاثرين احمد عبدالقادر خزاعله684

الصيدلةدكتور صيدلة115469رحمه ابراهيم محمد البدور685

ي عامر686
الصيدلةدكتور صيدلة115478زهراء وليد احمد ببن

ن687 ي ياسي 
ي محمد عبدالحميد ببن

ن
الصيدلةدكتور صيدلة115536امان

الصيدلةدكتور صيدلة115573فرح صالح عبدالرزاق المصطفن688

الصيدلةدكتور صيدلة115622رهف يوسف محمد غريفات689

الصيدلةدكتور صيدلة115660ليث محمد عبدهللا اعيده690

الصيدلةدكتور صيدلة115690بتول صالح جميل الزيود691

 علي الصمادي692
ن الصيدلةدكتور صيدلة115703يارا حسي 

الصيدلةدكتور صيدلة115745ايه مروان عبدالرووف بدارنه693

الصيدلةدكتور صيدلة115849مهدي صالح احمد الشياب694

ن  695 الصيدلةدكتور صيدلة115880إيثار شاهي 

الصيدلةدكتور صيدلة116042صفاء غالب يوسف دواغره696

الصيدلةدكتور صيدلة116073تيماء معن محمد طاهات697

الصيدلةدكتور صيدلة116577هند اسامه محمد ابوشما698

 علي الردايده699
ن الصيدلةدكتور صيدلة120871سح  حسي 

الصيدلةدكتور صيدلة76536مريم عدنان عبد الكريم الطهراوي700

ي سالمه701
الصيدلةدكتور صيدلة98975مجد مصطفن صالح ببن

الصيدلةدكتور صيدلة100005مشيل جمال عارف سهاونه702

الصيدلةدكتور صيدلة100054ديما مبارك محمد النوافله703

الصيدلةدكتور صيدلة103588رشا عماد احمد علي704

الصيدلةدكتور صيدلة103888مهند نور هللا  صافيا 705

الصيدلةدكتور صيدلة103895فيان جمال عالوي خابوري706

الصيدلةدكتور صيدلة106768لورنيس خالد سليمان الخزاعلة707

الصيدلةدكتور صيدلة106778تسنيم خالد عبيد عمايره708

الصيدلةدكتور صيدلة106865احمد نسيم يوسف السنجالوي709

الصيدلةدكتور صيدلة106890اسيل عبدهللا محسن الجراروه710

ن احمد العدوان711 الصيدلةدكتور صيدلة106917حال حسي 

الصيدلةدكتور صيدلة106918روعة خالد محمد عكور712

ن  الرفاعي713 الصيدلةدكتور صيدلة109668محمد ابراهيم محمد امي 

الصيدلةدكتور صيدلة109795سوسن عمار محمود أبو الهيجاء714

الصيدلةدكتور صيدلة109877تقوى طالل توفيق نواضه715

الصيدلةدكتور صيدلة109919علياء سامي محمود خريس716

الصيدلةدكتور صيدلة109926معالي زكريا محمد العمري717

الصيدلةدكتور صيدلة109937يزن رياض عبدالرحيم الحمدان718

الصيدلةدكتور صيدلة109948براءه عيىس احمد الهزايمه719

ن720 الصيدلةدكتور صيدلة104004معالي ابراهيم صالح صباحي 

طب األسنانطب و جراحة األسنان104240سيد أحمد عادل سيد مرتصن الزلزلة721

ي الشمري722 طب األسنانطب و جراحة األسنان110310مهدي جمال مهدي عوض  ناج 

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب104613رانيا صالح عبد داود723

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب110774زيد خليل قاسم خليفه724

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب115059زين ناض جادهللا الطويل725



تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب115865مهند عمر سعيدعبدالفتاح سباعنه726

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب119357رمضان فالح جروح مساعده727

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب120183يزن عمر يمبن السلمان728

ي طاهر  الحاج729
تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب120200ايات وصفن

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب120202ماسه عمر يوسف محمد730

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب121556مروه احمد خن  محمود العمري731

ي732  فهد مثقال مرج 
تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب121950بشر

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب121967فيصل الدين طارق فيصل عمر733

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب115398عبدهللا محمد موىس المصطفن734

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب118130عدنان مازن محمود الشبول735

ن رحال736  حسي 
تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب120078براء مصطفن

ي737
ن
تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب120163محمد جهاد محمد العجلون

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب104868انس علي محمد الرواشده738

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب122545مالك احمد محمد راشد739

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب125647صهيب غسان احمد العابد740

يال بارتموث741 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب142682اليكس كلود قن 

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب142683تجدوال فرنسواة ألبن  ثوماس742

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتعلوم الحاسوب122523محمود عيىس علي جراروه743

العلوم الطبية التطبيقيةعلوم طب األسنان المساندة116587رهف امجد احمد احمد744

ن التعامره745 العلوم الطبية التطبيقيةعلوم طب األسنان المساندة116645ايمان كمال حسي 

العلوم الطبية التطبيقيةعلوم طب األسنان المساندة118281علياء احمد محمدخن  الكلوب746

العلوم الطبية التطبيقيةعلوم طب األسنان المساندة118308انوار خالد محمد عليمات747

ي748
العلوم الطبية التطبيقيةعلوم طب األسنان المساندة118718هاله خليل ابراهيم الدرباىسر

العلوم الطبية التطبيقيةعلوم طب األسنان المساندة119813ساجده احمد علي البخيت749

العلوم الطبية التطبيقيةعلوم طب األسنان المساندة120898بنان فراس احمد العمرى750

العلوم الطبية التطبيقيةعلوم طب األسنان المساندة121612رغدة الحيدري  751

 علي ابراهيم علي752
ن العلوم الطبية التطبيقيةعلوم طب األسنان المساندة121678عباس عبدالحسي 

العلوم الطبية التطبيقيةعلوم طب األسنان المساندة121919ايه ناصف محمد ابوفرده753

العلوم الطبية التطبيقيةعلوم طب األسنان المساندة121974حياه عبدهللا احمد قرعان754

العلوم الطبية التطبيقيةعلوم طب األسنان المساندة122025سبأ حمزه محمد العمرى755

العلوم الطبية التطبيقيةعلوم طب األسنان المساندة122041نوره رضوان نهار السويلم756

العلوم الطبية التطبيقيةعلوم طب األسنان المساندة122104رؤى عرفات عبد القادر التميىمي757

ن758 العلوم الطبية التطبيقيةعلوم طب األسنان المساندة122223افنان يوسف احمد حسي 

العلوم الطبية التطبيقيةعلوم طب األسنان المساندة122451نىه نور الدين محمود عبيدات759

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتنظم المعلومات الحاسوبية93475ادريس محمد موىس الشبول     760

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتنظم المعلومات الحاسوبية107948عمار قاسم احمد الرشيدات761

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتنظم المعلومات الحاسوبية112704عمار عمر عبد الخطيب762

ن طالل سعيد ابوعاقوله763 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتنظم المعلومات الحاسوبية114811لي 

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتنظم المعلومات الحاسوبية116879بيان وليد احمد السيد764

ي قبيالوي765
تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتنظم المعلومات الحاسوبية118998فاخرالدين مؤيد عوده لطفن

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتنظم المعلومات الحاسوبية119051مالك عبدهللا محمد ملكاوي766

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتنظم المعلومات الحاسوبية119146احمد نايف علي رفيع767

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتنظم المعلومات الحاسوبية119192هبه محمد يوسف الرواشده768

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتنظم المعلومات الحاسوبية119193هيا محمد يوسف الرواشده769

ي ضيفاهلل حناوي770 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتنظم المعلومات الحاسوبية122285رهف ناج 

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتنظم المعلومات الحاسوبية122470احمد قاسم احمد رواشده771

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتنظم المعلومات الحاسوبية122563روان منتض محمد مهانوه772

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتنظم المعلومات الحاسوبية120911النا احمد علي احمد773

ي774 مجيات107292محمد احمد راشد الزعب  تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

ع775 مجيات108051خليل محمد خليل الشر تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات110846باسل هاشم محمد الوديان776 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات112711مرح فوزي غازي جرار777 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

 اسامه علي بنيان778
ن مجيات115858لي  تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات116438دانيا عاطف محمد منصور779 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات116742خالد معاويه خالد االغا780 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات116782يارا لؤي محمد الرشيدات781 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

يف صالح782 مجيات117720عبدهللا محمد رسر تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات118156صبا محمد حمدى البصول783 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات118159براءه منتض صالح طيجون784 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات118257خالد يونس عقله طالفحه785 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات119608هديل محمود احمد الجمل786 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

ي الصمادى787
ن
مجيات119677عمر موىس الف تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات120184رغد خالد نضى هندى788 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات120233بتول خليل احمد ابودحيله789 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات120252ارساء محمد كامل الجعفرى790 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات120445اسيل فيصل فهد محاسيس791 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 



مجيات120467احمد محمود سليمان سليمان792 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات120495محمد رسىمي عطيه الدقه793 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات120496بشار محمد احمد نماس794 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات120498دانيا مدحت محمود الشوملي795 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات120588مهند فتحي محمد فدعوس796 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات120639تيماء عدنان علي ابوالكشك797 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

ي المغايره798 مجيات120993لؤي محمد عبدالنب  تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

ي799 مجيات121203شفاء عبدهللا احمد الزعب  تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات121373ساره فايز ابراهيم طيطي800 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات121446سيف سالم محمد الخاليلة801 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات121942شهد عبدهللا علي الدرابسه802 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات121953اسامة احمد محمد السعد803 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات122003رغد يحب  عبدالرحمن القواسىمي804 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات122075الهنوف ريحان محمد القضاه805 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات122220مجد خالد هشام ابوفياض806 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات122227فراس مفيد احمد حاج مسعود807 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات122561محمد خالد محمد رشايده808 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات122900عبد الرحمن تيسن  خليل عوده809 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات117939صهيب محمد احمد خاطر810 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات120407مروه امجد احمد حتامله811 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات117694صبا يارس كساب ابولبده812 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات117728وسام منتض عبدالقادر حيحي813 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات118146غازي يوسف غازى حداد814 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات118153اسامه فيصل محمد مصاروه815 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات120407مروه امجد احمد حتامله816 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات120425ساره سعيد ابراهيم احمد817 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

مجيات120994شهد محمد عيىس عبدالعزيز818 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الن 

ي محمد الدقامسه819 تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الحاسوب106936منار حرن 

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الحاسوب115606يزن عبدالمنعم محمد طشطوش820

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الحاسوب119938فارس عبدالسالم عبدالرحمن عبيد821

ي هياجنه822
تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الحاسوب120067رزان حسن محمد لطفن

ي يونس823
ي عبدالقادر ببن

ن
تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الحاسوب107839عرين هان

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الحاسوب120015سعيد امجد سعيد زيدان824

ي علي     825
تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة الحاسوب93760علي محمود خالد ببن

ان93125ابراهيم صالح علي الصبح826 الهندسةهندسة الطن 

ن عبيدات827 ان110464عالء محمد خضن حسي  الهندسةهندسة الطن 

ان111825عالء الدين عماد محمد الخواجه828 الهندسةهندسة الطن 

ان115875عالء علي محمد الضايره829 الهندسةهندسة الطن 

ان119181عبدهللا احمد جميل الجرادين830 الهندسةهندسة الطن 

ان112168مصعب حامد ناض عبابنه831 الهندسةهندسة الطن 

ان112993حمزة محمد عبد الفتاح المسعود832 الهندسةهندسة الطن 

ان113434عبيده محي الدين فهد جرادات833 الهندسةهندسة الطن 

ان115733عبدهللا ابوبكر عبدهللا الشي834 الهندسةهندسة الطن 

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة وأمن شبكات الحاسوب107813حال فايز عبدالكريم القرعان835

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة وأمن شبكات الحاسوب115107سهر عماد صالح ملحم836

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة وأمن شبكات الحاسوب115366بشائر أحمد سالم بن رباع837

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة وأمن شبكات الحاسوب117287عبدهللا انس حاج عبدهللا 838

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة وأمن شبكات الحاسوب117803علي احمد علي فريد قاسم839

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة وأمن شبكات الحاسوب118777احمد نائل احمد خضن840

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة وأمن شبكات الحاسوب120282محمد زياد محمد خطاطبه841

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة وأمن شبكات الحاسوب120405هدايه هيكل فوزى العرود842

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة وأمن شبكات الحاسوب120459ليالس حمزه غازي القواسمه843

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة وأمن شبكات الحاسوب116023محمد محمود عبدالقادر عالونه844

ن الرشايده845 ن فيصل حسي  تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة وأمن شبكات الحاسوب121509حسي 

تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتهندسة وأمن شبكات الحاسوب115342إبراهيم أحمد قاسم حسن846


