
التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
الصيدلة20092030262حنين احمد مصطفى الشامي1

الصيدلة20110030143دانيه عطاهللا عزمي السارى2

الصيدلة20110030151حنين حسام خليل أبوملوح3

الصيدلة20110030152محمد علي امين غرايبه4

الصيدلة20110030162بثينه محمد خليف حتامله5

الصيدلة20110030185دعاء غسان موسى بني عواد6

الصيدلة20110030186بيان خالد محمود مساعده7

الصيدلة20112030195اسيل جمال خليل عشا8

الصيدلة20112030256سنا نبيل  الدروبي 9

الصيدلة20112030266سارة ابراهيم صالح صدقة10

الصيدلة20112030291عمار ناجح محمد البعول11

الصيدلة20120030011نيرمين سامي عبدالعزيز عبده    12

الصيدلة20120030020علياء عباس اسحق االخرس13

الصيدلة20120030032روان عامر غالب الجيطان14

الصيدلة20120030035رانيا عطاهللا ناصر مشه     15

الصيدلة20120030037سوزان وائل نعيم ياسين     16

الصيدلة20120030043اسراء عدنان داود داود     17

الصيدلة20120030100سميه محمد علي مفلح      18

الصيدلة20120030166محمود خالد محمد نصرهللا19

الصيدلة20120030179غفران زياد احمد دواغره     20

الصيدلة20120030185شيماء محمد احمد المومني     21

الصيدلة20120030195دانا محمد ابراهيم السواعي    22

الصيدلة20120030196محمد علي عثمان ناجي23

الصيدلة20120030205جيهان ماجد ياسين الجعافره24

الصيدلة20120030208مالك علي ابراهيم عثامنه25

الصيدلة20122030004براء يزيد فتحي أبو عباه26

الصيدلة20122030108حنين خالد عبدالقادر البشابشه27

الصيدلة20122030139ليالس محمد علي الغزاوى28

الصيدلة20122030162خلف خالد خلف الغزاوى29

الصيدلة20122030174محمد احمد خالد  الجيزاوي 30

الصيدلة20122030190هيا عبدالحكيم محمود مناصره31

الصيدلة20122030198طالل موسى ابراهيم عاشور32

الصيدلة20122030249ابراهيم بسام شعبان 33

الصيدلة20122030280بوران عبدالحكيم محمد السمارنه34

الصيدلة20122030335ردينه موفق بديوي صوالحه35

الصيدلة20122030354مختار ابو بكر محمد 36

الصيدلة20122030372محمود محمد علي العثامنه37

الصيدلة20122030377رؤى رائد محمد أبوالحسن38

الصيدلة20122030394هناء جهاد موسى ابوالشيخ39

الصيدلة20122030396محمد سميح محمد عمرو40

الصيدلة20122030407مادلين تيسير عبدالفتاح قنو41
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الصيدلة20122030409عبدالرحمن يوسف عبدهللا الطرايره42

الصيدلة20130030003رزان منير سليمان ابوكاشف43

الصيدلة20130030004فرح عامر سهيل جراح44

الصيدلة20130030005رزان امجد نعيم ابوصالح45

الصيدلة20130030012خلود موسى صادق عدوان46

الصيدلة20130030013انوار اسماعيل يوسف ادعيس47

الصيدلة20130030015نور ماجد جمال ابوالخير48

الصيدلة20130030023حنين موفق ابراهيم المومني49

الصيدلة20130030025حال محمد سلمان الدوالت50

الصيدلة20130030028مرام صقر زهدي مرار51

الصيدلة20130030029ايدل ابراهيم عبد بريم52

الصيدلة20130030032رؤى عادل صبحي الشرايده53

الصيدلة20130030036امنه جميل عبدالكريم الزوايده54

الصيدلة20130030038دعاء جمال حسن صومان55

الصيدلة20130030043يقين محمد سالمه المحاميد56

الصيدلة20130030044عبير باسل مصطفى الصراوي57

الصيدلة20130030049اصايل عبداالله محمود وردات58

الصيدلة20130030054عال سالم جويعد النعيمات59

الصيدلة20130030055رزان ابراهيم فؤاد النجار60

الصيدلة20130030056فاتن االيمن محمد الحموري61

الصيدلة20130030057نور ابراهيم خميس الحوامده62

الصيدلة20130030058انوار عالء عمر الربايعه63

الصيدلة20130030065منى احمد موسى فارس64

الصيدلة20130030068العنود رياض محمد الحربي65

الصيدلة20130030074هديل خالد حسين العمري66

الصيدلة20130030076االء بالل احمد مثاني67

الصيدلة20130030081ملك جمال حامد عامر68

الصيدلة20130030082مروه خليل قاسم طلفاح69

الصيدلة20130030086حنين محمود فتحي الحطاب70

الصيدلة20130030096فاطمه جاسر حسين حميدات71

الصيدلة20130030098هبه فاروق محمد ممدوح النابلسي72

الصيدلة20130030101سماح حسين عبداللطيف سكر73

الصيدلة20130030102الرا ابراهيم محمد الزعبي74

الصيدلة20130030105تسنيم اسماعيل حسين العايدى75

الصيدلة20130030109وجد محمود احمد الصمادى76

الصيدلة20130030113انوار عمر عبدهللا الربيع77

الصيدلة20130030115رهف عبدالناصر محمد الصغير78

الصيدلة20130030117امل احمد عبدهللا ايوب79

الصيدلة20130030126انمار تحسين منصور منصور80

الصيدلة20130030138دعاء ابراهيم احمد عمايره81

الصيدلة20130030141نور محمد احمد بني علي82

الصيدلة20130030147مازن عبدهللا محمد الشعقان83

الصيدلة20130030163اثير محمد خيرو الشياب84

الصيدلة20130030165اسيل صالح محمد حسن85

الصيدلة20130030168والء احمد حسين قاسم86

الصيدلة20130030179عال زكريا عارف خواص87



الصيدلة20130030180دعاء منصور سليمان العليمات88

الصيدلة20130030181فاطمه قاسم عقله المومني89

الصيدلة20130030194صفاء محمود محمد بني احمد90

الصيدلة20130030196دعاء محمد عبدالمجيد الشاللفه91

الصيدلة20130030201فرح اشرف محمد مناع92

الصيدلة20130030204أحمد رشيد مصطفى  الشيخ عمر93

الصيدلة20130030210رايه شاكر سالم كنعان94

الصيدلة20130030214فتون جهاد محمد جاموخه95

الصيدلة20130030216خولة محمود حمد العليمات96

الصيدلة20130030218دنيا منذر محمد العمرى97

الصيدلة20130030219هند عبدالكريم محمد عقيل98

الصيدلة20130030221رهف فايز عطاهللا الشمري99

الصيدلة20130030222فاطمه صالح محمود المحمد100

الصيدلة20130030223فرح بسام محمد العمرى101

الصيدلة20130030225رؤيا عبدالقادر عوض رمضان102

الصيدلة20130030227ريما خالد علي ربابعه103

الصيدلة20130030234سندس محمد علي عبابنه104

الصيدلة20130030251تمارا اسامه فايز القرعان105

الصيدلة20132030018منى محمد مصطفى عبد السالم106

الصيدلة20132030027لينا خلدون فواز دلكي107

الصيدلة20132030039هبة فاروق عبدهللا بلعاوي108

الصيدلة20132030040ليلى عيسى الكراد 109

الصيدلة20132030049شروق خالد المبارك 110

الصيدلة20132030053آالء عبدالحفيظ درويش 111

الصيدلة20132030070ربيع فؤاد دياب 112

الصيدلة20132030076كاثرين عصام فرح بطارسة113

الصيدلة20132030078بديعة عزالدين عبدالرحمن السخني114

الصيدلة20132030096ميسون عماد قاسم أبوالرب115

الصيدلة20132030106حمزة زياد عبد اللطيف الحفناوي116

الصيدلة20132030110شهد رائد عبدالرحمن حجازي117

الصيدلة20132030119اسالم سليمان ناصر الزغول118

الصيدلة20132030135حياه محمد غازى التل119

الصيدلة20132030138نور الهدى مالك الغزاوي 120

الصيدلة20132030144نور وليد صالح فليفل121

الصيدلة20132030150براء فؤاد محمد نوفل122

الصيدلة20132030151هبه  فيصل محمد الحوامده123

الصيدلة20132030156مهيب مصطفى  الحاج توفيق عبدالرحمن124

الصيدلة20132030161روان وجدى عبدالفتاح منصور125

الصيدلة20132030170النا احمد عبدالغفار الحجاجره126

الصيدلة20132030174مراد فؤاد محمد العشيبي127

الصيدلة20132030175رنا  خالد  محمد صالح قاروط128

الصيدلة20132030190طارق  فيصل  دقماق 129

الصيدلة20132030205ماجده راضي عبدالرزاق خمايسه130

الصيدلة20132030207ضياء عبدهللا محمد الدرابسه131

الصيدلة20132030217ضحى احمد علي الزعبي132

الصيدلة20132030218ريما وليد معين محمد133



الصيدلة20132030222رنا احمد محمد حمدان134

الصيدلة20132030237جيهان صالح ذياب العوران135

الصيدلة20132030240اسامه  تيسير محمد حماشا136

الصيدلة20132030248انوار محمد طعيميس المساعيد137

الصيدلة20132030256منى وصفي كردى الرشدان138

الصيدلة20132030257يزن عبدهللا محمود السعد139

الصيدلة20132030259فرات بسام احمد لحلوح140

الصيدلة20132030263رانيم عبد الرحيم عوض شطناوي141

الصيدلة20132030266اذكار حسن حمدان مساعيد142

الصيدلة20132030280حسين  يوسف مصطفى جرار143

الصيدلة20132030284اريج سهيل علي خفاجه144

الصيدلة20132030287حنان مفلح احمد المحاسنه145

الصيدلة20132030289رنيم ماهر  السمان146

الصيدلة20132030299نور عبدالرحيم أحمد اسماعيل147

الصيدلة20132030301رقية ثاني علي كانو148

الصيدلة20132030308رنيم حسين طه أبوالهيجاء149

الصيدلة20132030347احمد نزال الحريري 150

الصيدلة20142030100اسراء لطفي خدام خزاعله151

الصيدلة20100030110جمال عبد الناصر ناصر ثابت حلبوب152

الصيدلة20100030148رنا حسام عبدالرزاق أبوطالب153

الصيدلة20110030180فرح انور مريحيل شطناوي154

الصيدلة20120030122عنان محمود محمد أبوديه     155

الصيدلة20120030203يارا ابراهيم محمود المخادمه156

الصيدلة20120030211سمر غازى عبدالرحمن الرشيد157

الصيدلة20122030038ليلى رائد فؤاد عمورة158

الصيدلة20122030214تقوى محمود حسين منصور159

الصيدلة20122030291حنين رائد جميل ردايده160

الصيدلة20122030348نور فواز  الرفاعي161

الصيدلة20122030367والء حسام رجب شحاده162

الصيدلة20130030031امل محمد احمد الزيود163

الصيدلة20130030034تاال زياد ضيف هللا حداد164

الصيدلة20130030045رزان محمد عبدالكريم الطوره165

الصيدلة20130030083رنيم مأمون محمد توفيق  خصاونه166

الصيدلة20130030093ساجده زايد احمد ابوحموده167

الصيدلة20130030106فرح محمد ابراهيم الحسنات168

الصيدلة20130030121رزان علي سالم دعيس169

الصيدلة20130030122ريما فهمي محمد المحمد170

الصيدلة20130030124ساره راتب جابر الذيابات171

الصيدلة20130030134االء عبدهللا ابراهيم طوالبه172

الصيدلة20130030135حمزه محمود احمد سعيفان173

الصيدلة20130030150عرين شاهر محمد بدور174

الصيدلة20130030156رؤى رافع عارف مساعده175

الصيدلة20130030161شذى محمود سليمان فرغل176

الصيدلة20130030166ايه صالح احمد العلوان177

الصيدلة20130030170جميله عقله سالم زريقات178

الصيدلة20130030171تقى سميح يوسف الصمادى179



الصيدلة20130030172راكان وليد عبدالكريم العطيه180

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
الصيدلة20130030184داليا هشام محمد علي الزيود1

الصيدلة20130030185شهد محمد صالح عتمه2

الصيدلة20130030188حسام عمر جبر النوافله3

الصيدلة20130030189صبا عبدالفتاح عبدالهادي الحراحشة4

الصيدلة20130030197فاطمه خطاب اعياده الخطاب5

الصيدلة20130030202لبنى فائق محمد ذبيان6

الصيدلة20130030208حنين سلمي محمد شريتح7

الصيدلة20130030212محمد عبدهللا قاسم حجازي8

الصيدلة20130030213دعاء خليل ابراهيم حلبي9

الصيدلة20130030215رهف جمال سعيد نصيرات10

الصيدلة20130030217حنين زايد محمد ابوزيد11

الصيدلة20130030220دانه رسمي سالم دويكات12

الصيدلة20130030224ايات فراس ابراهيم بني عطا13

الصيدلة20130030226رنيم قاسم عبدالعزيز الهامي14

الصيدلة20130030240انوار زياد محمد الرواشده15

الصيدلة20130030254ريما احمد علي خوالدة16

الصيدلة20132030021رنا  محمد عمر مومني17

الصيدلة20132030024كاميليا خالد خميس برديسي18

الصيدلة20132030025    وليد  خالد عوض  سعيد مسعود19

الصيدلة20132030028يحيى محمد سجاد المحمود20

الصيدلة20132030077رغد عبدالحكيم محمد القرعان21

الصيدلة20132030094يزيد ناصر حميدان محفوظ22

الصيدلة20132030136منى محمد محمود جمحاوي23

الصيدلة20132030145رغد ايمن محمد يوسف24

الصيدلة20132030148النا اديب محمد هزايمه25

الصيدلة20132030167فرات عوني يوسف بصول26

الصيدلة20132030177فجر  أحمد  شبيب27

الصيدلة20132030189ديمه  عماد الدين  محمد رامز  العزيزي28

الصيدلة20132030204رقيه رائد نوفان مريان29

الصيدلة20132030211دعاء عاطف علي الطعاني30

الصيدلة20132030214رغدة احمد عبدالعزيز الخزاعلة31

الصيدلة20132030219نغم  عبد الناصر رشيد موسى32

الصيدلة20132030231ليث بسام عبدهللا الخليلي33

الصيدلة20132030288ميسم ابراهيم حسن ابداح34

الصيدلة20132030313زينه محمد عزام بني هاني35

الصيدلة20132030324اسراء محمد سعود النداف36

الصيدلة20132030333هديل هيثم موسى ابو شنار37

الصيدلة20132030338رفيف عبد الناصر عبد الكريم طاهات38

الصيدلة20132030345بتول خالد يوسف عبيدات39

الصيدلة20132030346سامر مروان  حسن  خساتي 40
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الصيدلة20140030001محمد ممدوح ارشيد بطاينه41

الصيدلة20142030159بشرى محمد عيد بهجات  أبوحويله42

الصيدلة20142030298محمد ماجد عبدالمهدى مساعده43

الصيدلة20092030258بتول عبد النبي عبد هللا ناصر44

الصيدلة20102030229االء علي محمد المبيضين45

الصيدلة20112030294غيث عزام السباعي 46

الصيدلة20120030021فيروز محي الدين احمد القرعان47

الصيدلة20120030080بيان محمد احمد الخراشقه48

الصيدلة20120030104تسنيم فيصل محمد محمد  الرفاعي49

الصيدلة20120030123جيهان اسماعيل عطيه الخاليفه    50

الصيدلة20120030209لينا هايل كامل الشناق51

الصيدلة20122030043داليا مامون  حسن 52

الصيدلة20122030103دعاء ابراهيم محمود عرام53

الصيدلة20122030122هديل محمد علي ابراهيم  السالم54

الصيدلة20122030151رشا خالد قطامش 55

الصيدلة20122030168سوسن عماد علي عبيدات56

الصيدلة20122030171رند هشام خالد الحلبي57

الصيدلة20122030182معاذ عبداللطيف برك 58

الصيدلة20122030279امنة  عمر عبد الرحمن عبد الحليم59

الصيدلة20122030317الرا محمد حسن أبومعيتق60

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
دكتور صيدلة20092031060بيان جاسم علي المدلوح1

دكتور صيدلة20110031004هبه عماد محمود الشريده2

دكتور صيدلة20110031079إلهام عاهد جمعه الخطيب3

دكتور صيدلة20110031123اروى ايمن محمد المومني4

دكتور صيدلة20110031129حنين نايف عمر السكران5

دكتور صيدلة20110031130بلقيس وليد مفلح البشير6

دكتور صيدلة20112031040عنود سليمان مشوح القطيش7

دكتور صيدلة20112031041رتيبة نصري بديع عيسى8

دكتور صيدلة20112031130فرح طالل فاضل فارس ربيع9

دكتور صيدلة20120031001هاجر ثائر حمد حمايده     10

دكتور صيدلة20120031005دانية محمود محمد عبيدات11

دكتور صيدلة20120031008نتالي محمود حمدي هياجنه     12

دكتور صيدلة20120031009تقوى شاهر حمدان الغرايبه    13

دكتور صيدلة20120031011منى توفيق فرحان معايعه14

دكتور صيدلة20120031013رناد هيثم مصباح مراد     15

دكتور صيدلة20120031014براء فرحان محمد ناصر     16

دكتور صيدلة20120031016سوار انيس ابراهيم الشياب    17

دكتور صيدلة20120031021امل محمد عبد الجبار جبريل18

دكتور صيدلة20120031022سلمى حسام سليم غنيم      19

دكتور صيدلة20120031023هيا حسين علي المغربي     20

دكتور صيدلة20120031024سمر سالم محمود بواطي     21
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دكتور صيدلة20120031027ساره عبدالكريم محمد عبابنه22

دكتور صيدلة20120031029مرام اسماعيل عباس االخرس    23

دكتور صيدلة20120031030كرم امجد حسن االسطه      24

دكتور صيدلة20120031035غفران يونس تركي القراونه    25

دكتور صيدلة20120031036يارا نضال ابراهيم محمد     26

دكتور صيدلة20120031037حنين باسل صالح الشهاب27

دكتور صيدلة20120031038اسيل احمد محمد المعايعه     28

دكتور صيدلة20120031041محمد جمال محمد سعيد الغزاوى    29

دكتور صيدلة20120031042االء توفيق حسين العبابده    30

دكتور صيدلة20120031049فرح نائل محمد بركات      31

دكتور صيدلة20120031050حنين علي فليح البريزات     32

دكتور صيدلة20120031054ايه يوسف محمد خليل قاسم     33

دكتور صيدلة20120031056هيا جمال سليمان غفار     34

دكتور صيدلة20120031057رنيم رسمي عطيه الدقه35

دكتور صيدلة20120031058فرح ياسر سعيد عثامنه     36

دكتور صيدلة20120031059تقوى حميد محمد مهيدات37

دكتور صيدلة20120031061بيان حسين محمد السماره     38

دكتور صيدلة20120031062حكمه محمد سالم جرادات     39

دكتور صيدلة20120031064هيا زياد عبدالقادر عليان    40

دكتور صيدلة20120031065حمزه خالد موسى ابو مراد41

دكتور صيدلة20120031071ياسمين احمد عبدالهادى وهدان42

دكتور صيدلة20120031072اريج ابراهيم محمود الذيابات43

دكتور صيدلة20120031076فريده فريد محمد العوران     44

دكتور صيدلة20120031077فادي نعيم عبدالحفيظ اصفر    45

دكتور صيدلة20120031082نتلي عوني طنوس 46

دكتور صيدلة20120031084كمال نضال كمال الشريفين47

دكتور صيدلة20120031085هديل عدنان محمد انيس شريعه48

دكتور صيدلة20120031089لينا احمد محمد بطاينه49

دكتور صيدلة20120031095رهف ارقم عبدالرزاق الرباعي50

دكتور صيدلة20120031097شفاء محمد حسن شطناوي51

دكتور صيدلة20120031099رهف احمد محمد الزعبي     52

دكتور صيدلة20120031100ايمان محمد فرج الزالبيه53

دكتور صيدلة20120031103دعاء عبدالمجيد محمد جبر54

دكتور صيدلة20120031104شروق خالد احمد المومني55

دكتور صيدلة20120031106هيا جهاد محمد طاهات56

دكتور صيدلة20120031108رحمه منصور يوسف العقيلي     57

دكتور صيدلة20120031112مهى مازن محمود المومني     58

دكتور صيدلة20120031113رغد عمر محمود محاسيس     59

دكتور صيدلة20120031114الهام ركان سالم الحماد60

دكتور صيدلة20120031122محمد فيصل احمد أبوضلع     61

دكتور صيدلة20120031124دانا احمد حسين الطويل     62

دكتور صيدلة20120031125ايه سليمان بركات الطويل63

دكتور صيدلة20120031126عزيزه رضا كامل الشعيبات     64

دكتور صيدلة20120031127حنان نصار خالد لبابنه     65

دكتور صيدلة20120031128اسراء طه علي الربابعه     66

دكتور صيدلة20120031129هبه انور محمد أبوالفول     67



دكتور صيدلة20120031130ضحى عمر احمد سليتي      68

دكتور صيدلة20120031132ايمان يوسف محمدصبري بني عمر   69

دكتور صيدلة20120031133صفاء يحيى محيسن الخوالده    70

دكتور صيدلة20120031134روان منذر هاني يوسف      71

دكتور صيدلة20120031136فيروز محمد علي جروان72

دكتور صيدلة20120031137رحمه نورالدين محمد الزعبي    73

دكتور صيدلة20120031139سالم نايف سليمان الحلو     74

دكتور صيدلة20120031153سلمى باسم عبداللطيف خريشه    75

دكتور صيدلة20120031157زينه جمال محمد عوض76

دكتور صيدلة20120031158شروق رياض خالد أبوحشمه     77

دكتور صيدلة20120031159منى منصور ابوخضره 78

دكتور صيدلة20122031004خليل إبراهيم  بارودي 79

دكتور صيدلة20122031035منار لؤي جانودي 80

دكتور صيدلة20122031040نور موفق ديبه 81

دكتور صيدلة20122031041أمين فايق الور 82

دكتور صيدلة20122031048حنين شاكر بدران 83

دكتور صيدلة20122031054رنيم عالء يوسف أبوغيده84

دكتور صيدلة20122031061وعد نسيم محمد بني عامر85

دكتور صيدلة20122031062ليث كفاح عيسى دعاس86

دكتور صيدلة20122031064فرح جمال ميشيل حجازين87

دكتور صيدلة20122031065زين جمال  ميشيل حجازين88

دكتور صيدلة20122031069حسان محمد علي مساعده89

دكتور صيدلة20122031070حنين صالح سالمه الرشدان90

دكتور صيدلة20122031071هبة هللا سمير محمود علي القصاص91

دكتور صيدلة20122031077رانيا نضال محمد علي خشاشنة92

دكتور صيدلة20122031085اسراء خالد عبدهللا  الدرايسه93

دكتور صيدلة20122031091محار عبدهللا عبدالرحمن دويري94

دكتور صيدلة20122031094مرام  اسامه عبدالفتاح ابو عيشه95

دكتور صيدلة20122031096نتالي حسين زهير قازان96

دكتور صيدلة20122031120انساب توفيق محمد مصطفى97

دكتور صيدلة20122031123انوار عمر محمد بني ملحم98

دكتور صيدلة20122031131براءه يوسف ادم جبران99

دكتور صيدلة20122031138حياه زياد احمد ياسين100

دكتور صيدلة20122031143تاال حسن محمد غزو101

دكتور صيدلة20122031144مصعب احمد امين غرايبه102

دكتور صيدلة20122031151رزان محمد ابراهيم العنانزه103

دكتور صيدلة20122031152شيماء زاهد سليم أبوسالم104

دكتور صيدلة20122031154اريج ابراهيم فرحات غيث105

دكتور صيدلة20122031156عدي محمد حامد القضاه106

دكتور صيدلة20122031161ساره هاني محمود شطناوى107

دكتور صيدلة20122031166عمر جمال  عمر الكردي108

دكتور صيدلة20122031168لطفي محمد لطفي الزريقي109

دكتور صيدلة20122031171محمد مازن توفيق ابو خليفه110

دكتور صيدلة20122031173رناد عيد محمد الوريكات111

دكتور صيدلة20122031176هبه نواف محمد الخطاطبه112

دكتور صيدلة20122031179سوار مشهور محمد المومني113



دكتور صيدلة20122031182علي مهدي محمود علي عوض هللا114

دكتور صيدلة20122031190هبه عادل فائق عجور115

دكتور صيدلة20122031191ايمن اسامه رافت الفارس116

دكتور صيدلة20122031192طارق محمد ابراهيم الطرابشه117

دكتور صيدلة20122031194مجد خلف محمد الوريكات118

دكتور صيدلة20122031201وئام مدين الجوابره 119

دكتور صيدلة20122031203براءه صالح عبده ذيابات120

دكتور صيدلة20122031207دينا خالد فهمي جبر121

دكتور صيدلة20122031211عبير عمر عبدالرؤوف البيروني122

دكتور صيدلة20122031236فداء محمد ضيف هللا العموش123

دكتور صيدلة20122031240ساره علي احمد ناصر124

دكتور صيدلة20122031243مرام سليم محمد سعيد عقده125

دكتور صيدلة20122031247هديل نايف بدران جرادات     126

دكتور صيدلة20122031257شفاء محمود يوسف الزعبي     127

دكتور صيدلة20122031260ابراهيم رياض محمد جرادات128

دكتور صيدلة20122031261رنيم سهيل ابراهيم عصفور129

دكتور صيدلة20122031262احمد امين اسامه الخاني 130

دكتور صيدلة20122031263زينب ابو بكر  131

دكتور صيدلة20122031266ميمونة التني عبدهللا 132

دكتور صيدلة20122031269ساره منذر عبدالوهاب الشيخ سالم133

دكتور صيدلة20122031270الرا خالد عبد الفتاح الشامي134

دكتور صيدلة20122031289رلى حيدر طالل العمري135

دكتور صيدلة20122031291لجين نجيب موسى الربضي136

دكتور صيدلة20122031292رنا  سمير  رشاد   عرفات137

دكتور صيدلة20122031293امينو ابوبكر طاهر 138

دكتور صيدلة20122031296نادين تيسير عبدالرحمن الخطيب139

دكتور صيدلة20130031126دعاء نذير محمد الرحاحله140

دكتور صيدلة20132031037النا رياض  محمود عوض141

دكتور صيدلة20132031111أريج محمد  حلواني142

دكتور صيدلة20132031155محمد احمد نماس 143

دكتور صيدلة20132031210محمد زهير غطفان  األسود144

دكتور صيدلة20140031108رؤى حسين احمد البالسمه     145

دكتور صيدلة20092031054مامون محمد عواد الشطناوي146

دكتور صيدلة20092031081حسام زياد الرشواني 147

دكتور صيدلة20102031048غدير حسن معتوق العلي148

دكتور صيدلة20110031025نداء ماجد عوض مقدادي149

دكتور صيدلة20110031042مريم سليمان سلمان المحاميد150

دكتور صيدلة20110031045معتصم فايز عبد هللا المخزومي151

دكتور صيدلة20110031046فراس نضال رشيد ابوفرحان152

دكتور صيدلة20110031051سوار بركات عبدهللا طالفحه153

دكتور صيدلة20110031126عزيزه مخيمر صالح يحيى154

دكتور صيدلة20110031128ابراهيم اديب ابراهيم حسان155

دكتور صيدلة20112031025ساره نبيل موسى عواد156

دكتور صيدلة20112031145لينا علي محمد تيم157

دكتور صيدلة20120031015منى بالل رمضان الباسطي     158

دكتور صيدلة20120031033احمد عبدالسالم احمد حميدات159



دكتور صيدلة20120031040مرام سامي اسماعيل الغانم    160

دكتور صيدلة20120031048هبه صالح محمد عثامنه161

دكتور صيدلة20120031055بسمة خالد خليل العاني162

دكتور صيدلة20120031068لين عثمان توفيق الطعاني163

دكتور صيدلة20120031069وعد عبدالكريم محمد الطاهات164

دكتور صيدلة20120031079ايمان عبدهللا محمد الخوالده165

دكتور صيدلة20120031081سالم عايد حمدان الهرش166

دكتور صيدلة20120031086تقى عيسى علي خشاشنه167

دكتور صيدلة20120031087دانيه رائد علي عبيدات168

دكتور صيدلة20120031094صفاء جودت عبدهللا الجراح169

دكتور صيدلة20120031096رؤى عبدهللا عيسى العناقره170

دكتور صيدلة20120031109سماح محمود منصور المومني171

دكتور صيدلة20120031115بلقيس مفلح عبدالكريم أبومخلب172

دكتور صيدلة20120031117اسيل احمد نايف بطاينه     173

دكتور صيدلة20120031118رايه اسامه احمد مصالحه174

دكتور صيدلة20120031119بتول محمد حسني المرازيق175

دكتور صيدلة20120031120نور عمر عارف الزعبي      176

دكتور صيدلة20120031121تقى عبدهللا محمد عنانبه    177

دكتور صيدلة20120031123انوار ضيف هللا محمد المومني178

دكتور صيدلة20120031131روان محمد عقله العمرى     179

دكتور صيدلة20120031135اسالم دخيل سليمان المشاقبه    180

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
الصيدلة20122030342اميه عبدهللا   الجنيات1

الصيدلة20122030363هال يوسف محمود فرغل2

الصيدلة20122030364ياسمين حسين علي بزي3

الصيدلة20122030374ندا اسامة مصطفى رجب4

الصيدلة20122030402سندس هاني نمر عبدهللا5

الصيدلة20122030406ميس خلف ركاد العقله6

الصيدلة20122030410محمود محمود علي أبو السمن7

الصيدلة20122030411ملك وائل محمد عبيدات8

الصيدلة20122030412مهند طراد برجس الزعبي9

الصيدلة20122030415شذى جمال فوزي عبدهللا10

الصيدلة20122030416ناجي اقنيبي" محمدياسين"دعاء 11

الصيدلة20122030417عبدالرحمن شامل عبدهللا الطائي12

الصيدلة20130030050فاطمه سليمان محمد هديب13

الصيدلة20130030079ابتهال علي صالح الصمادى14

الصيدلة20130030112زينه عماد محمود الشرايرى15

الصيدلة20130030136روان حسن محمد غرايبه16

الصيدلة20130030148هيثم  محسن  مفلح  السدح17

الصيدلة20130030167مرح راتب عبدالرحمن الحجاوى18

الصيدلة20130030169بيسان اكرم محمد شاميه19

الصيدلة20130030174اسيل عدنان مزيد الحمادين20
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الصيدلة20130030190اقبال احمد خالد القضاه21

الصيدلة20130030205رايه حسين حسن العزام22

الصيدلة20130030235اريج عيسى محمد الزعبي23

الصيدلة20130030236حليمه احمد عقله الجوارنه24

الصيدلة20130030239اسيل نزيه علي كنعان25

الصيدلة20130030243هيا زهير مصطفى ابو الرب26

الصيدلة20132030003مهند النعمان الشعار 27

الصيدلة20132030041سارة  غازي   عياش28

الصيدلة20132030048لبنى محمود محمد الطرده29

الصيدلة20132030071رغد احمد  الدقس30

الصيدلة20132030102بشرى  ابراهيم   حاج حسين31

الصيدلة20132030123تاال زياد شحده هديب32

الصيدلة20132030134عبدهللا  لطفي محمد الزغير33

الصيدلة20132030159ميس سمير هالل عويس34

الصيدلة20132030185خالد عادل  خميس  سلو35

الصيدلة20132030221نورالدين خالد زعل المعايطه36

الصيدلة20132030223روزان خالد حامد الصمادى37

الصيدلة20132030239نضال بشار احمد مهانوه38

الصيدلة20132030241اسامه درويش مصطفى البواب39

الصيدلة20132030244ديما   ضرار ابراهيم حسونه40

الصيدلة20132030262ريم عاطف ابراهيم حرب41

الصيدلة20132030276مالك رياض حسين الصالح42

الصيدلة20132030277احمد صالح جالل حامد43

الصيدلة20132030309اغاريد خلدون خليل عبويني44

الصيدلة20132030311هبه صالح خليل عباس45

الصيدلة20132030316محمد أسامة  دريزي46

الصيدلة20132030330زين وليد محمد األسعد47

الصيدلة20132030348سجى عبدالفتاح محمود العزام48

الصيدلة20140030032مروان محمد محمود سعد49

الصيدلة20140030081براءه محمد احمد قطيش50

الصيدلة20140030083هبه زياد احمد سماره51

الصيدلة20140030085هدى رفعت حسن السوالمه52

الصيدلة20142030028زهره اسامه محمد اسد محمد53

الصيدلة20142030069حسن علي جعفر نوح54

الصيدلة20142030162ياقوت محمود ابراهيم كنعان55

الصيدلة20142030205محمد عمر محمد صالح56

الصيدلة20142030230انس نبيل محمود أبوداود57

الصيدلة20142030287هاله محمود عبدالجواد أبوشاويش58

الصيدلة20150030121عاهد عبدالكريم رشيد شاهين59

الصيدلة20150030210روان فرحان عوده حجازي60

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
دكتور صيدلة20120031138سماح موسى حسين العمرات     1
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دكتور صيدلة20120031140يوسف علي يوسف عجو      2

دكتور صيدلة20120031141هبه فراس قاسم علعالي3

دكتور صيدلة20120031143وعد محمد احمد حجات4

دكتور صيدلة20120031147نبراس يحيى سليم بني ملحم5

دكتور صيدلة20120031151روان رياض سليمان مراد6

دكتور صيدلة20120031161دارين اكرم سالمه حسين7

دكتور صيدلة20122031002ساره  جودت صالح المصري8

دكتور صيدلة20122031006اسماء عبد اللطيف البامري 9

دكتور صيدلة20122031007عمر محمد غياث شاهين 10

دكتور صيدلة20122031011نور نبيل روسان 11

دكتور صيدلة20122031027فاطمة الهيثم محمود عبد الغفار12

دكتور صيدلة20122031042الحان خالد اسماعيل اوالدمحمد13

دكتور صيدلة20122031044هيثم صالح الدين محمد فارس14

دكتور صيدلة20122031049لورد باسم يوسف حنضل15

دكتور صيدلة20122031058فاطمه  رياض احمد ابو شنب16

دكتور صيدلة20122031059ميس نادر محمد مغايره17

دكتور صيدلة20122031060روان احمد محمد معابره18

دكتور صيدلة20122031066سالم  محمود زيدان 19

دكتور صيدلة20122031072دينا زياد عبد الرحمن ماضي20

دكتور صيدلة20122031081دانا يحيى محمد دويرى21

دكتور صيدلة20122031082حمزه احمد خيري  هواري22

دكتور صيدلة20122031084مالك علي محمد معابره23

دكتور صيدلة20122031087رغد امين محمد فتحي  الخضر24

دكتور صيدلة20122031095دعاء اكرم محمد حماشا25

دكتور صيدلة20122031098منار زكريا رضا الشريده26

دكتور صيدلة20122031100سوار صالح محمد الخرابشه27

دكتور صيدلة20122031101سنابل وليد صالح عبدالحي28

دكتور صيدلة20122031111اسيل عواد خليل جعران29

دكتور صيدلة20122031112مجد وائل كايد ابريوش30

دكتور صيدلة20122031113سهاد عمر ابراهيم مريان31

دكتور صيدلة20122031122دنيا محمد حكمت الرفاعي32

دكتور صيدلة20122031124مرام ابراهيم محمد خطاطبه33

دكتور صيدلة20122031128احمد فهد شبيب الخصاونه34

دكتور صيدلة20122031129معتز محمد بسام ذيب جابر35

دكتور صيدلة20122031132ساره محمد امين عبدالمجيد الشطناوى36

دكتور صيدلة20122031136تمارا سليمان محمود الشديفات37

دكتور صيدلة20122031140وسام خلدون احمد جرادات38

دكتور صيدلة20122031142انوار ضرار محمد ربابعه39

دكتور صيدلة20122031146نسرين عواد بشير الشلول40

دكتور صيدلة20122031148سجى محمد جميل الزبون41

دكتور صيدلة20122031150ماجده ابراهيم خليل شاميه42

دكتور صيدلة20122031160رنين عبدالحكيم نايف عبدالرازق43

دكتور صيدلة20122031162ساره رياض بهجت الحمصي44

دكتور صيدلة20122031164تسنيم خالد عبدالقادر القراله45

دكتور صيدلة20122031178ماردين فراس عايش قرعان46

دكتور صيدلة20122031193باهره عمر عبدهللا حجاوي47



دكتور صيدلة20122031195مريم فايز عبدالمنعم البستنجي48

دكتور صيدلة20122031227منار محمد سعيد مصطفى  بطايحه49

دكتور صيدلة20122031231ريم ابراهيم خليل حمدان50

دكتور صيدلة20122031232رناد عبدهللا احمد شخاتره    51

دكتور صيدلة20122031242انوار سلطان علي عريق52

دكتور صيدلة20122031253ايات ناصر كامل الزعزوع     53

دكتور صيدلة20122031255حال ساهر محمد خاليله     54

دكتور صيدلة20122031264بشير جعفر عبد هللا 55

دكتور صيدلة20122031265ام كلثوم مسعود عبدالكريم 56

دكتور صيدلة20122031268شيرين نبيل فيصل النصراوي57

دكتور صيدلة20122031273ميس مروان خالد حجازي58

دكتور صيدلة20122031276غيث محمد شفيق الحجه 59

دكتور صيدلة20122031278أسيل عمر ابراهيم الزبيدي60

دكتور صيدلة20122031280أمينة مادلينا محمد علي البزور61

دكتور صيدلة20122031281ايه جالء احمد ال موسى62

دكتور صيدلة20122031282محمد يوسف صبحي الجاعوني63

دكتور صيدلة20122031284اسيد محمود حسني البزور64

دكتور صيدلة20122031285رنيم عقلة عيسى معايعة65

دكتور صيدلة20122031286سالم يوسف محمد االغواني66

دكتور صيدلة20122031287محمد احمد عيد عوده هللا67

دكتور صيدلة20122031294امجاد ماجد محمد الشعار68

دكتور صيدلة20122031295رانا فارس سعيد قردحجي69

دكتور صيدلة20122031298عبدهللا محمد بالل قتوت 70

دكتور صيدلة20130031001بسمه فوزي احمد ابوعوده71

دكتور صيدلة20130031003رحمه امجد محمد قنديل72

دكتور صيدلة20130031004نسيم عيد حماد النجادات73

دكتور صيدلة20130031005زينب علي محمد الخطيب74

دكتور صيدلة20130031006لبنى احمد علي الشريم75

دكتور صيدلة20130031008والء خلف علي عبدالرحمن76

دكتور صيدلة20130031009النا محمد احمد الصالح77

دكتور صيدلة20130031010ايات احمد بكر العمرى78

دكتور صيدلة20130031012اسماء عمر خضر احمد79

دكتور صيدلة20130031013دانيه خالد موسى رحال80

دكتور صيدلة20130031014بلقيس وليد حسين الظهيرات81

دكتور صيدلة20130031015تقى محمود علي الزعبي82

دكتور صيدلة20130031018ياسمين محمود عليان المشاقبة83

دكتور صيدلة20130031019رؤى يوسف احمد هياجنه84

دكتور صيدلة20130031020دانيه صالح عبدالحميد الرماضين الحباشنه85

دكتور صيدلة20130031025براءه عبدهللا خليل االخرس86

دكتور صيدلة20130031026ساجده احمد ضيف هللا الطاهات87

دكتور صيدلة20130031027روان ركان محمد سعيد شهابات88

دكتور صيدلة20130031032امنه منصور عبدهللا قرباع89

دكتور صيدلة20130031033روان سالم حسن الشريده90

دكتور صيدلة20130031034ايناس محمد ثلجي عيال سلمان91

دكتور صيدلة20130031035ميس رضوان محمد اللكايده92

دكتور صيدلة20130031037مرام وائل ابراهيم عبدالرحمن93



دكتور صيدلة20130031040ديمه خير الدين محمود ابوالهيجاء94

دكتور صيدلة20130031041ورود عدنان علي رحال95

دكتور صيدلة20130031042لينا رفيق محمد حاج عوده96

دكتور صيدلة20130031043شهد محمد احمد الخطيب97

دكتور صيدلة20130031047تهاني عطيه شحده عبدالعال98

دكتور صيدلة20130031048نور عبدالرؤوف احمد العمري99

دكتور صيدلة20130031049نور علي حسين النادي100

دكتور صيدلة20130031050رايه فتحي محمد سعيفان101

دكتور صيدلة20130031052لينا لؤى محمد ابوالرب102

دكتور صيدلة20130031054لميس مطلب مرزوق الختالين103

دكتور صيدلة20130031055اماني مامون مفلح الغدايره104

دكتور صيدلة20130031056شهد احمد محمد منيزل105

دكتور صيدلة20130031059هناء محمود خليل ابوجمعه106

دكتور صيدلة20130031062اماني خالد محمد الصبيح107

دكتور صيدلة20130031066سجى عز الدين احمد سعيد108

دكتور صيدلة20130031068راما عبدالحكيم محمود سعد109

دكتور صيدلة20130031071رهف فيصل علي الصبيحي110

دكتور صيدلة20130031072فداء حمد قاسم الشديفات111

دكتور صيدلة20130031073سيف الدين نصر سالم يوسف112

دكتور صيدلة20130031074هبه حسن صالح الشريف113

دكتور صيدلة20130031075سوزان محمد عمر خريس114

دكتور صيدلة20130031076فرح علي احمد الشوبكي115

دكتور صيدلة20130031077احالم خالد محمود القيسي116

دكتور صيدلة20130031078ايمان عبدالرحمن فضل ابوالهيجاء117

دكتور صيدلة20130031081بتول جمال محمود البطاينه118

دكتور صيدلة20130031083دانه وليد محمد غرام119

دكتور صيدلة20130031084زينا احمد يوسف عمر120

دكتور صيدلة20130031085ربا يوسف مرشد العبدهللا121

دكتور صيدلة20130031088االء قاسم محمد تيسير  تقي الدين122

دكتور صيدلة20130031089ايمان احمد سليمان الحموري123

دكتور صيدلة20130031092عروب رشيد محمد جرادات124

دكتور صيدلة20130031093ساجده فايز عارف العجلوني125

دكتور صيدلة20130031094حليمة عبدهللا فرحان الوردات126

دكتور صيدلة20130031095تسنيم محمد سليمان زغول127

دكتور صيدلة20130031096ساره خلدون مصطفى جرادات128

دكتور صيدلة20130031097مالك محمد سالمه كريشان129

دكتور صيدلة20130031098اثير محمد ياسين طاهات130

دكتور صيدلة20130031100احمد اياد ارسالن ابو الفيالت131

دكتور صيدلة20130031103رانيا عبدالكريم محمد عبابنه132

دكتور صيدلة20130031104دعاء محمد عطا عبدهللا زغير133

دكتور صيدلة20130031107شيماء علي احمد جوارنه134

دكتور صيدلة20130031109نماء انور خليل المزايده السعودي135

دكتور صيدلة20130031112صهيب هشام احمد سعيد الطبال136

دكتور صيدلة20130031113ساره يوسف سليمان العزام137

دكتور صيدلة20130031115لجين اسحق ابراهيم مطالقه138

دكتور صيدلة20130031118حنين سامي فالح العودات139



دكتور صيدلة20130031128عبير فؤاد علي الكراسنه140

دكتور صيدلة20130031130زيد عزام ذياب صالح141

دكتور صيدلة20130031131ساره محمود احمد عكور142

دكتور صيدلة20130031135فرح عبدهللا لهد العثمان143

دكتور صيدلة20130031137يحيى ايمن محمد المومني144

دكتور صيدلة20130031138ساجده خالد عبدالكريم الشقران145

دكتور صيدلة20130031142رانيا امجد محي الدين عبيدات146

دكتور صيدلة20130031143شموع برجس ابراهيم مياس147

دكتور صيدلة20130031144اكرام محمد عايد العاصم148

دكتور صيدلة20130031145بلقيس عبدهللا هايل السرور149

دكتور صيدلة20130031146محمد عبدالحليم عبدهللا بواعنه150

دكتور صيدلة20130031147يزن واصف محمد الوحشات151

دكتور صيدلة20130031149شروق علي فريح الخصاونه152

دكتور صيدلة20130031150تهاني بدر محمد الفقير153

دكتور صيدلة20130031151ايمان محمد ذيب سوالمه154

دكتور صيدلة20130031152حوريه مطلق احمد الزبون155

دكتور صيدلة20130031153محمد وليد محمود الدومي156

دكتور صيدلة20130031154دانا عاطف خالد الريموني157

دكتور صيدلة20130031155ساره انيس ابراهيم الشياب158

دكتور صيدلة20130031157دعد علي احمد مطالقه159

دكتور صيدلة20130031158عزام عماد الدين عزام هارون160

دكتور صيدلة20130031161سلسبيل محمد رضوان الحراحشة161

دكتور صيدلة20130031162بتول عمر عبدالكريم العبيدات162

دكتور صيدلة20130031166رؤى كمال علي زومط163

دكتور صيدلة20130031168ساره محمد عون مصطفى  الشهاب164

دكتور صيدلة20130031169فاتن عطاف قاسم العرسان165

دكتور صيدلة20130031172شرف امجد صبحي أبوعباس166

دكتور صيدلة20130031176شذى محمد علي الصبيحات167

دكتور صيدلة20130031177روان عيسى محمد الخزعلي168

دكتور صيدلة20130031180براءه احمد محمد الجيوسي169

دكتور صيدلة20130031181انوار محمد عيد العفاوي170

دكتور صيدلة20130031182انوار جعفر خضر المومني171

دكتور صيدلة20130031184اسراء عبدهللا علي الجالبنه172

دكتور صيدلة20130031185دعاء عبدهللا سالم البطوش173

دكتور صيدلة20130031187لينا غازى فالح العودات174

دكتور صيدلة20130031188اريج احمد مصطفى عنانبه175

دكتور صيدلة20130031189حنين حسن ارشود مهيدات176

دكتور صيدلة20130031192بتول حماد محمود الشرفات177

دكتور صيدلة20130031193اريج محمد فالح المومني178

دكتور صيدلة20130031194خزامى صالح عيسى مطارنه179

دكتور صيدلة20130031195افنان يحيى احمد الطوره180

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
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N2المباني الطبية 



دكتور صيدلة20130031196سنابل محمد منصور عبد1

دكتور صيدلة20130031197ساره وليد محمود ابوطبنجه2

دكتور صيدلة20130031198سجا عزمي عاهد الحدادين3

دكتور صيدلة20130031199نادين عماد خالد الطعاني4

دكتور صيدلة20130031200عال عرب محمد بطاينه5

دكتور صيدلة20130031202رؤى غسان محمود عبيدات6

دكتور صيدلة20130031203بلقيس سميح ماجد القطيطات7

دكتور صيدلة20130031204ديما صبري محمود العسول8

دكتور صيدلة20130031205فيروز صالح موسى الرياشي9

دكتور صيدلة20130031206رؤى يوسف علي العزام10

دكتور صيدلة20130031207شهد مخلد محمد رشدان11

دكتور صيدلة20130031209شجن جمال عبدهللا خزاعله12

دكتور صيدلة20130031210شهد نبيل ابراهيم الطيف13

دكتور صيدلة20130031212اخالص سمير تركي الشويات14

دكتور صيدلة20130031213ابرار احمد محمود العكش15

دكتور صيدلة20130031221حسن                      عبدهللا عسكر حسن16

دكتور صيدلة20132031001لوليا أحمد ماهر الداده 17

دكتور صيدلة20132031004مرح  وليد محمد  محمود زريقات18

دكتور صيدلة20132031005محمد اكرم حسن علي19

دكتور صيدلة20132031006نهى محمد  كريز20

دكتور صيدلة20132031008ايمن عفيف امين عطا21

دكتور صيدلة20132031009محمد غيث حسان الدوجي 22

دكتور صيدلة20132031011ساجدة  يوسف محمود ابو غياظه23

دكتور صيدلة20132031012محمدسعيد اكرم محمدسعيد محمدسعيد24

دكتور صيدلة20132031013خالد أحمد صابر سليم25

دكتور صيدلة20132031015ساره صالح الدين فاخوري 26

دكتور صيدلة20132031020شروق عامر احمد حوافظه27

دكتور صيدلة20132031023محمد معين أحمد السعيد28

دكتور صيدلة20132031024ميس  نضال  محمود  أبورمح 29

دكتور صيدلة20132031025شاكر يحيى شاكر جوالني30

دكتور صيدلة20132031028اسيل عبد الباسط عبد اللطيف ابو طاحون31

دكتور صيدلة20132031033ربى  لينو جورج أبو شايبه32

دكتور صيدلة20132031035عبدالهادي هيثم  قصقص33

دكتور صيدلة20132031038مالك مالك عبد الفتاح الشيخ34

دكتور صيدلة20132031044خالد نادر اندراوس بنوره35

دكتور صيدلة20132031047لونا عبدالباسط محمد بواعنه36

دكتور صيدلة20132031049خضر"  الشيخ حسنين"جمانه عبدهللا 37

دكتور صيدلة20132031051غيداء عوض ساير العواوده38

دكتور صيدلة20132031055سماء احمد صالح العمرات39

دكتور صيدلة20132031058فرح وائل عبد الجواد ناصر الدين40

دكتور صيدلة20132031060زكريا تيسير عمر خشروم41

دكتور صيدلة20132031068حنين حسام محمدسعيد صانوري42

دكتور صيدلة20132031069نور  احمد محمد بني ياسين43

دكتور صيدلة20132031071عبير فخري عبدهللا الشرع44

دكتور صيدلة20132031073فرح يحيى محمد الزيود45

دكتور صيدلة20132031074احالم كامل خضر المفلح46



دكتور صيدلة20132031078محمد رسالن حسن  دوالتي47

دكتور صيدلة20132031083راما عبد الرحمن   المفتي48

دكتور صيدلة20132031088فداء فهد عبدالكريم أبوالهيال49

دكتور صيدلة20132031100ندى أسامة عمر هالل50

دكتور صيدلة20132031106حنين جعفر محمد أبوزينة51

دكتور صيدلة20132031108انعام موفق عبد الرزاق التوتنجي52

دكتور صيدلة20132031110مها  ايمن عبدهللا  شقليه 53

دكتور صيدلة20132031118تسنيم كمال محمد ابو صقر54

دكتور صيدلة20132031120ادهم خليلية  55

دكتور صيدلة20132031121مريم مجدي محمود بشيتي56

دكتور صيدلة20132031130بتول نديم مرتضى الخطيب57

دكتور صيدلة20132031135نيروز  رائد عبد الغول58

دكتور صيدلة20132031137زيد رائد راضي حطاب59

دكتور صيدلة20132031143رناد محمد أحمد الزغول60

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
دكتور صيدلة20132031144انوار  محمد سالم  الجوابره 1

دكتور صيدلة20132031146هناء جواد عبدالرحمن جاموس2

دكتور صيدلة20132031147وعد زيد حسن محاجنه3

دكتور صيدلة20132031149رناد باسم بركات الزعبي4

دكتور صيدلة20132031159كوثر بسام عبدالغفور القضاه5

دكتور صيدلة20132031162اسراء احمود علي الشديفات6

دكتور صيدلة20132031164سجى عبد الرحمن محمد المحمود7

دكتور صيدلة20132031166دياال غسان حمزه عبدالقادر8

دكتور صيدلة20132031168أحمد ياسر موسى السيد محمد9

دكتور صيدلة20132031169 ساره بسام فوزي الصليبي10

دكتور صيدلة20132031170رزان مفيد خالد مصلح11

دكتور صيدلة20132031172لينا  مصطفى عمر سرحان12

دكتور صيدلة20132031174اسراء هشام موسى هنداوى13

دكتور صيدلة20132031177شغاف  أحمد قاسم  اصهب14

دكتور صيدلة20132031178براءة مفلح عبد الكريم ابو مخلب15

دكتور صيدلة20132031183تقوى سمير محمود بني عامر16

دكتور صيدلة20132031184بيان عبدالكريم عبدهللا العودات17

دكتور صيدلة20132031185اثير ابراهيم خليل حموري18

دكتور صيدلة20132031186ايمان خلف محمود المبارك19

دكتور صيدلة20132031189هتون هشام عبد القادر الطيطي20

دكتور صيدلة20132031194التميمي" محمدشفيق"سارة عماد 21

دكتور صيدلة20132031196صفاء قاسم ذيب هياجنه22

دكتور صيدلة20132031202اسالم يوسف محمد االغواني23

دكتور صيدلة20132031204شهد ظافر جمال كتانة24

دكتور صيدلة20132031205وعد فيصل سالم الحسبان25

دكتور صيدلة20132031207ملك جمال محمد ابو حليمه26

دكتور صيدلة20132031208ايثار فاتح زعويط 27
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دكتور صيدلة20132031209حسني وليد  حمدان28

دكتور صيدلة20132031211نور وجيه عادل عبدالرحمن29

دكتور صيدلة20132031212روان مازن احمد الرشيد30

دكتور صيدلة20132031215رغد حسن اسماعيل الفار31

دكتور صيدلة20140031073هديل عدنان حسن الذيابات32

دكتور صيدلة20140031089بيان حيدر محمد العبيني33

دكتور صيدلة20140031115ساره جمال عبد الكريم الدباس34

دكتور صيدلة20140031150راكان محمد علي بني ملحم35

دكتور صيدلة20142031002نضال ذيب احمد ابو العوف36

دكتور صيدلة20142031078عبدهللا احمد علي العمرى37

دكتور صيدلة20142031174مهند مصطفى عيسى المصرى38

دكتور صيدلة20142031179هديل علي سعود الضيافلة39

دكتور صيدلة20150031188أيه اديب عبد الكوفحي40

دكتور صيدلة20160031029سالم نور عيسى السهاونة41

دكتور صيدلة20112031122محمد فهمي نبيل فهمي شويكي42

دكتور صيدلة20120031160ريم غسان سالمه عطار43

دكتور صيدلة20122031086رفاه امين محمد فتحي الخضر44

التمريض20122040125حنان محمود خليل علي45

التمريض20122040137نعمه صالح فوزى القالمي46

التمريض20130040015محمد هيثم اديب ابودلو47

التمريض20130040016هشام ابراهيم سليمان السالمين48

التمريض20130040041حنين سامي عوض المومني49

التمريض20130040070فاتن محمد احمد ابوعباس50

التمريض20130040128مي عبداللطيف عبدالقادر المقدادى51

التمريض20130040151مروان خلف جضعان الشرفات52

التمريض20130040170خليل محمد خليل جمعة53

التمريض20130040200فداء محمد ابراهيم حمادنه54

التمريض20130040204معاذ ابراهيم محمد رواشده55

التمريض20130040212مرجان علي محمد قعايمه56

التمريض20130040213انوار محمود محيسن محاسنه57

التمريض20130040216ايمان محمدخير محمد مالعبه58

التمريض20130040218مالك منصور محمود المحاشي59

التمريض20130040224صهيب خالد عبدالفتاح ايوب60

التمريض20130040229بشار محمد محمود درادكه61

التمريض20130040237انوار حسين يوسف العمرى62

التمريض20130040244عزيز محمد شامان الشرفات63

التمريض20130040245منار وهيب محمد الرشدان64

التمريض20132040011عريب محمد علي جماحنه65

التمريض20132040016مجدولين عليان ضيف هللا العنبر66

التمريض20132040026معن محمد ادريس أبوجبل67

التمريض20132040047اخالص عاهد ضاحي المسرب68

التمريض20132040065علي محمد رباح محاميد69

التمريض20132040070عبدهللا نضال محمد خير حتامله70

التمريض20132040072رغد موسى يوسف المصطفى71

التمريض20132040073سامر سيف عليان الوديان72

التمريض20132040083عبدهللا عادل احمد الهياجنه73



التمريض20132040095تحكيم كساب سليمان ابوالنصر74

التمريض20140040004زيد خالد موسى ابومراد75

التمريض20140040008شذى علي محمود السباح76

التمريض20140040010اميمه امين محمد سالم77

التمريض20140040011عندليب عبدالمجيد احمد عثامنه78

التمريض20140040012روزان ابراهيم عبود الزبون79

التمريض20140040016ميس هيثم علي الشبيالت80

التمريض20140040018نانسي نسيم احمد عساف81

التمريض20140040019عايده محمود عمر الفرجاني82

التمريض20140040021وعد قاسم علي جوهر83

التمريض20140040022احمد حسام احمد غيث84

التمريض20140040024بيان جهاد محمد يونس85

التمريض20140040030سارا عبدالرؤوف اسماعيل طربوش86

التمريض20140040031ثراء سمير عبدالمهدى بني بكر87

التمريض20140040033غاده احمد سويلم الشلول88

التمريض20140040034دانيه اياد محمد بني حمد89

التمريض20140040039ايمان عبده قسيم عبدالعزيز90

التمريض20140040040لميس احمد عواد غرايبه91

التمريض20140040042ايات سمير احمد ردايده92

التمريض20140040043وفاء خالد ارشيد الجرايدة93

التمريض20140040045شيماء مالك احمد البداينه94

التمريض20140040047اسراء ماهر محمد عنيزات95

التمريض20140040048اسماء سليمان كايد المسيعدين96

التمريض20140040051ايات محمود يوسف العواوده97

التمريض20140040053امال راضي صالح الخطيب98

التمريض20140040058تقى بسام محمد بني عبدالرحمن99

التمريض20140040071مصطفى صايل خليل العشوش100

التمريض20140040081سجى محمد بركات الجراح101

التمريض20140040084لينا محمد عبدهللا بني يونس102

التمريض20140040088سوار علي محمود عبيدات103

التمريض20140040093حال حامد قاسم البطوش104

التمريض20140040094سمر عمر فيصل ملكاوي105

التمريض20140040095اسالم ابراهيم محمد المحاسيس106

التمريض20140040099سوزان امجد احمد جرادات107

التمريض20140040101وعد زهير حسني بني ياسين108

التمريض20140040103رغد عيسى يوسف الحمايده109

التمريض20140040114كوثر محمد سليمان فريحات110

التمريض20140040118الرا نجيب طعمه البدر111

التمريض20140040121حنين محمد سعيد منزل  بني سلمان112

التمريض20140040124معاذ محمد يحيى المقدادي113

التمريض20140040131شروق نصر محمد المرافي114

التمريض20140040138نعمة محمد سليم أبو صالح115

التمريض20140040146كوخابه ابو عرار  116

التمريض20140040147زينب منذر داود داود117

التمريض20142040003طارق ماهر كايد الحلو118

التمريض20142040006انسام عزام نواف الزطيمه119



التمريض20142040011عبادة احمد لطفي الزغول120

التمريض20142040023ابوبكر سادا  121

التمريض20142040025مريم ثالث هود 122

التمريض20142040026فاطمة احمد شيما 123

التمريض20142040028لول سراج داماري 124

التمريض20142040029خديجة سابع ابراهيم 125

التمريض20142040031شمس ابوبكر  126

التمريض20142040033امينتو سليمان  127

التمريض20142040034مريم يوسف برؤ 128

التمريض20142040043اروى نمر محمد شان129

التمريض20142040050اسيل مفضي صالح الخشان130

التمريض20142040052عال نصرى عارف مومني131

التمريض20142040060روان محمود باير دلكي132

التمريض20158040001تهاني خالد عليان الحوامدة133

التمريض20120040006انس محمود علي بني يونس     134

التمريض20120040242لين نذير احمد الرواشده135

التمريض20122040003سعاد  محمد عمر نور136

التمريض20122040136هديل محمد بدر العمري137

التمريض20130040019ركان خالد سلطان جرادات138

التمريض20130040030اريج محمد احمد دواغره139

التمريض20130040035يوسف خلف عقله الزبون140

التمريض20130040043ديما خليل محمد احمد141

التمريض20130040103مثنى جبريل مطلق مقدادى142

التمريض20130040190سجود حسين محمد ملكاوي143

التمريض20130040195هبه عدنان محمود عمايره144

التمريض20130040199عماد عطاهللا محمد المنيزل145

التمريض20130040206عاتكه علي محمود الشياب146

التمريض20130040220ورود رفيق صالح عبيدات147

التمريض20130040234محمد نضال ذياب الجراح148

التمريض20130040236مازن علي محمد الدويرى149

التمريض20130040239عبدهللا محمد عيد بصابصه150

التمريض20130040248رهام محمد قاسم المصري151

التمريض20130040250تقوى حمد محمد الزبون152

التمريض20132040062ابراهيم احمد نايف البنيان153

التمريض20132040078اسالم عبداالله صالح عودات154

التمريض20132040088غنايم بسام سعيد غنايم155

التمريض20132040091عرين زيد عقله المواجه156

التمريض20132040092نور باسم محمود حميده157

التمريض20140040002احمد زكريا محمد العمري158

التمريض20140040003يسرى طارق توفيق حجير159

التمريض20140040017احمد خير عواد جمعة الشرف160

التمريض20140040026حفصه حسين محمد رويعي161

التمريض20140040027سجى عبدالكريم عايش الجراح162

التمريض20140040049فايز علي فايز الشراري163

التمريض20140040057ايمان حابس محمود الرحيل164

التمريض20140040082سناء محمد عطيه فندي165



التمريض20140040085عرين عمر كامل خضيرات166

التمريض20140040086ساره احمد بركات مناصره167

التمريض20140040087رنا سمير حسين عبيدات168

التمريض20140040090حسام شوكت سالم عمايره169

التمريض20140040092يارا علي صبح شتيات170

التمريض20140040096رحمه سامي عبد كساسبه171

التمريض20140040104محمد كمال ابراهيم الجيزاوى172

التمريض20140040105سلطانه سليمان حمدان الزيوت173

التمريض20140040106تسنيم حلمي عبدهللا شويات174

التمريض20140040107نداء احمد مرشد الجديتاوى175

التمريض20140040108فادي جهاد احمد جرادات176

التمريض20140040112امين محمد خالد خليفه177

التمريض20140040115امنه حكمت عيسى عبابنه178

التمريض20140040117محمد خير علي محمد الدهون179

التمريض20140040119اسالم عزت يوسف عبابنه180

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
التمريض20140040122صبرين عيسى مصطفى الشقيرات1

التمريض20140040137فاطمه الزهراء اياد محمد  الخطيب2

التمريض20140040141منال فرج محمد ابوعرار3

التمريض20140040144عبد الرحيم محمد عبداللطيف كبها4

التمريض20140040145محمد سالمة سلمي العمراني5

التمريض20140040149هيثم رياض غازي فقرا6

التمريض20140040151مالك سليمان علي بني خالد7

التمريض20140040152صفاء عمر داوود المومني8

التمريض20140040153مها خالد عبدالحميد حناتله9

التمريض20142040001هديل جابر عبد القادر الحميدان10

التمريض20142040013احمد انور محمد الخطيب11

التمريض20142040019ياسمين ابراهيم اسعد األسعد12

التمريض20142040038مؤيد صالح اسماعيل الغزالي13

التمريض20142040040افراح عبدالواسع حاج بهتا14

التمريض20142040044عالء قدسي ضيف هللا بدارنه15

التمريض20142040051يزيد ايمن محمد سعيد عمايره16

التمريض20142040056ليث نشات عبدالجواد الطيطي17

التمريض20142040075احسان احمد حسين بني مرعي18

التمريض20142040078اسراء احمد ابراهيم الذيابات19

التمريض20142040091محمد علي فارس البعول20

التمريض20142040093روان محمد احمد خزاعله21

التمريض20142040095سمر عمر محمد ابراهيم22

التمريض20142040105ميمنه داهش محمد عكريه23

التمريض20142040106افراح عبدالرحمن عقيل الزغول24

التمريض20150040053مصعب علي محمود عنانزه25

التمريض20150040130هديل ياسر احمد غنام26
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القبالة20132042001غصون محمد ابراهيم العرود27

القبالة20150042001اسراء حسن محمد الصمادى     28

االدارة والسياسات الصحية20130151048ساجده محمد علي بني اسماعيل29

االدارة والسياسات الصحية20130151051انس عدنان محمد انشاصي30

االدارة والسياسات الصحية20132151006محمد عبدالحسين أحمد عبد الحسين أحمد31

االدارة والسياسات الصحية20132151013احمد فارس علي المومني32

االدارة والسياسات الصحية20140151001فرح جهاد موسى عجاينه33

االدارة والسياسات الصحية20140151003ساجده منير محمود الوديان34

االدارة والسياسات الصحية20140151005اماني ماجد ساجع التيم35

االدارة والسياسات الصحية20140151007حنين صالح موسى المهيدات36

االدارة والسياسات الصحية20140151009دعاء رائد محمد السايس37

االدارة والسياسات الصحية20140151010غاده محمد علي القيام38

االدارة والسياسات الصحية20140151012ضحى مصطفى حسن الملكاوى39

االدارة والسياسات الصحية20130151047محمد نهار ابراهيم مصطفى40

االدارة والسياسات الصحية20130151052حمزة خالد اكريم البالسمه    41

االدارة والسياسات الصحية20130151053سماح نايف احمد وردات42

االدارة والسياسات الصحية20130151054ياقوت يوسف علي العجلوني43

االدارة والسياسات الصحية20132151011خليل نصر الدين خليل سالم44

االدارة والسياسات الصحية20142151002جواد فوزي محمد القواسمه45

االدارة والسياسات الصحية20152151003هديل احمد محمود سماره46

العالج الوظيفي20130112050سماح فريد محمد عساسفه47

العالج الوظيفي20140112001ايمان ابراهيم كمال ابوخرمه48

العالج الوظيفي20140112007براءه علي خضر بشارات49

العالج الوظيفي20140112008اسراء يوسف عبدالرحمن ابوالرب50

العالج الوظيفي20140112010احمد سعيد عبدالكريم خميس51

العالج الوظيفي20140112012دالل حاتم محمود الطرمان52

العالج الوظيفي20140112015سجى محمود محمد ملكاوي53

العالج الوظيفي20140112019ديما حمد ارشيد العكاليك54

العالج الوظيفي20140112023ضحى عزايزة  55

العالج الوظيفي20142112004كمال محمد كمال ابو الهيجاء56

العالج الوظيفي20142112007اية صوفي  57

العالج الوظيفي20150112032نسرين ابو راس  58

العالج الوظيفي20120112051مرام احمد مصاروه 59

العالج الوظيفي20142112002نورا نواف محمد خضير60

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
السمع والنطق20112114040زينب علي ابراهيم يوسف1

السمع والنطق20132114016والء محمود احمد عبادي2

السمع والنطق20132114021فرح نضال محمد الزبيدي3

السمع والنطق20140114002احمد حسن علي الخطيب4

السمع والنطق20140114003سندس رائد صالح ابوالهيجاء5

السمع والنطق20140114005امال ايمن احمد العارضه6

السمع والنطق20140114006سندس هاشم هزاع المحاميد7
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السمع والنطق20140114007منى خالد محمود فرح8

السمع والنطق20140114008رجاء محمد سليمان اللوباني9

السمع والنطق20140114009اصاله ابراهيم محمد الكتوت10

السمع والنطق20140114010ساره وليد محمد الحموري11

السمع والنطق20140114012فاطمه محمد ماهر زكريا الشريف12

السمع والنطق20140114014تسنيم يحيى علي الحساسنه13

السمع والنطق20140114018اسراء جودت احمد سماره14

السمع والنطق20140114020مجد منذر كامل الالال15

السمع والنطق20140114021سعاد محمد يوسف المومني16

السمع والنطق20140114023كارين منير عبده خانو17

السمع والنطق20140114024رغد شادى احمد العجارمه18

السمع والنطق20140114025الزهراء صالح خالد عبيدات19

السمع والنطق20140114026بنان طلب محمد غطاشه20

السمع والنطق20140114027ياسمين ياسين عبدالرحمن ابوالرب21

السمع والنطق20140114029رغد غازى مصطفى بدران22

السمع والنطق20140114030هديل يوسف حسن المصرى23

السمع والنطق20140114033عبادة خلدون محمد غرايبه24

السمع والنطق20140114035وفاء سرحان اسماعيل دودين25

السمع والنطق20140114036ميس يونس  26

السمع والنطق20140114037رنين خاليلة  27

السمع والنطق20140114038ايه عبد السالم احمد اسدي28

السمع والنطق20140114039عدن دعاس  29

السمع والنطق20140114040صبا علي عبدالمجيد ابوعلي30

السمع والنطق20140114041مهند عبد السالم اسماعيل صباح31

السمع والنطق20142114002عرين احمد صالح جرادات32

السمع والنطق20142114004عبير محمد احمد الموسى33

السمع والنطق20142114006ياره عاطف جميل بنوره34

السمع والنطق20142114008ايه عصام محمد ابوصوي35

السمع والنطق20142114009ليان فؤاد فوزي المنير36

السمع والنطق20142114010الرا ابراهيم طاهر النمر37

السمع والنطق20142114012اريج احمد نمر صبحه38

السمع والنطق20142114013انوار نهاد شعيب صندوقه39

السمع والنطق20142114017ياسمين ناشد زبيدات 40

السمع والنطق20150114002لبنى محمد علي عبدهللا  العجلوني41

السمع والنطق20150114036الرين محمود علي عتاملة42

السمع والنطق20132114024احمد حمد منصور العيسى43

السمع والنطق20140114016مدحت محمد نادر منصور44

السمع والنطق20140114022أيه عبدالجواد محمد ابوعلي45

السمع والنطق20140114042جمان ابراهيم منير يوسف46

السمع والنطق20142114001مي عادل عبدهللا بودواس47

السمع والنطق20142114024نجاة علي بشير سعيد48

السمع والنطق20152114018خالد عبدالكريم محمد بني عيسى49

تكنولوجيا صناعة األسنان20102051038محمد عبدهللا سعد العصيمي50

تكنولوجيا صناعة األسنان20110051053هيثم احمد عقيل بني بكار51

تكنولوجيا صناعة األسنان20112051030داليا علي عبد العزيز طه52

تكنولوجيا صناعة األسنان20112051031ساره محمد محمود ابو هاني53



تكنولوجيا صناعة األسنان20122051036عبدهللا نايف مفلح العنزي54

تكنولوجيا صناعة األسنان20130051001محمد ايمن شمسي السميرات55

تكنولوجيا صناعة األسنان20130051050اكرام زكي محمد بني سالمه56

تكنولوجيا صناعة األسنان20132051011محمد سليمان عبدالكريم هزايمه57

تكنولوجيا صناعة األسنان20132051023سليمان عبدالرحيم سليمان أبوالرب58

تكنولوجيا صناعة األسنان20132051036علي صقر محمد عبدالحليم59

تكنولوجيا صناعة األسنان20132051041كرم هللا امين محمد حماد60

تكنولوجيا صناعة األسنان20132051047احمد شاهر راغب ابوعامر61

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051003سفيان محمد خالد المخادمه62

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051006ساجده عدنان محمد العتوم63

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051008رقيه عمر حسن القيام64

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051009سندس محمد عبدهللا مطر65

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051014عال ناصر حسن ابوالرب66

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051019غدير عبدهللا محمد خلف67

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051021رشا علي محمد القضاه68

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051022روند مسعود سعيد عبدالقادر69

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051023غيداء محمد خيري نمر العمر70

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051024لمى نادر نواف سهاونه71

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051025احمد جهاد حسين الحروب72

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051026حنين حيدر احمد العوايشه73

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051027اسراء علي عبدهللا البدور74

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051028فاطمه البتول حسين علي زعارير75

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051029مالك كمال خالد العمرى76

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051030عبدهللا خالد محمد مومني77

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051032ليندا خلدون فوزى قندح78

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051034عمر محمد خالد البطاينه79

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051036منذر مالك محمد حسان80

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051037يحيى ناصر محمد عابد81

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051038إيهاب احمد إرشيد القصيرين82

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051001مصعب محمد القاسم 83

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051003عبد الكريم محمد العبود 84

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051004مروه ابراهيم محمد حرب85

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051007سامح عبد الرحمن عفيف نصار86

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051010مصطفى سليمان مصطفى عطاطره87

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051016دانه فيصل محمود الغرايبه88

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051021بتول محمد حسين عتوم89

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051023فاروق علي فاروق الحمصي90

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051024مرح اياد فخري الهياجنه91

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051029يزيد خالد محمود المناعي92

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051038احمد علي منير عربيات93

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051039عبدهللا صابر عبد الرحيم أبوالسعود94

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051041ديمه احمد محمد الخطيب95

تكنولوجيا صناعة األسنان20150051031ياسمين حسن محمد السواعي96

تكنولوجيا صناعة األسنان20152051030محمود يونس جاسر احمد97

تكنولوجيا صناعة األسنان20112051015عمار احمد ابراهيم ارشيدات98

تكنولوجيا صناعة األسنان20122051035ندى عيسى محمد سعد99



تكنولوجيا صناعة األسنان20130051038اسمهان وسام سمير منصور100

تكنولوجيا صناعة األسنان20130051049محمد احمد حسن بني ياسين101

تكنولوجيا صناعة األسنان20131051001هديل عبدو الرشيد 102

تكنولوجيا صناعة األسنان20132051008محمد خليل محمد ابومفرح103

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051001ساره محمد مفلح البشير104

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051002ساره سمير محمد رشيد العاشه105

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051033سيرين خالد عبدالقادر القراله106

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051040دانه عمر قاسم محاميد107

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051041عالء عبدالكريم ابراهيم العجلوني108

تكنولوجيا صناعة األسنان20140051042راما وليد عبد الكريم صوافطه109

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051011يزن خضر محمود قبها110

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051014نهله احمد موسى خليل111

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051019عبدهللا ابراهيم عيسى جمعه112

تكنولوجيا صناعة األسنان20142051036ايمن حسين حمد المحمد113

تكنولوجيا صناعة األسنان20150051026انسام نائل ابراهيم جراح114

تكنولوجيا صناعة األسنان20150051044دانا رائد محمد عثمان115

الطب والجراحة البيطرية20110066009شهاب الدين جالل مصطفى عساف116

الطب والجراحة البيطرية20110066056ياسر عدنان محمد الشياب117

الطب والجراحة البيطرية20110066069ربى سامي محمود ابوصهيون118

الطب والجراحة البيطرية20110066098مؤمن محمد رسمي بني ياسين119

الطب والجراحة البيطرية20112066022مبارك سعيد مبارك الغنيمي120

الطب والجراحة البيطرية20112066027اسعد رياض  محاميد121

الطب والجراحة البيطرية20112066033هديل عواد حسن عبيد122

الطب والجراحة البيطرية20112066052معاويه محمد طالب عبيدات123

الطب والجراحة البيطرية20112066054محمد جمال يوسف الحناحنه124

الطب والجراحة البيطرية20120066011عائشه راضي الحاج بدر االخرس125

الطب والجراحة البيطرية20120066027عبد الرزاق حسين عبد الرزاق المناصير126

الطب والجراحة البيطرية20120066034نبيل احمد حسين عبابنه127

الطب والجراحة البيطرية20120066059ايمان محمد عبد هللا درادكه128

الطب والجراحة البيطرية20120066079االء سامي محمد دهيمش     129

الطب والجراحة البيطرية20120066080اكرم احمد محمد القضاه     130

الطب والجراحة البيطرية20122066032حسن عثمان هاشم العناتي131

الطب والجراحة البيطرية20122066033مهند جميل محمود ابراهيم132

الطب والجراحة البيطرية20122066039ثراء عبد الكريم ابراهيم درادكه133

الطب والجراحة البيطرية20122066043رزان حاتم  محمود الطرمان134

الطب والجراحة البيطرية20130066002قصي وائل محمد الخطيب135

الطب والجراحة البيطرية20130066006ياسمين عيسى حسين درادكه136

الطب والجراحة البيطرية20130066007رنا محمد عمر الثويران137

الطب والجراحة البيطرية20130066009محمد صالح احمد أبوغالي138

الطب والجراحة البيطرية20130066011يمان ماجد محمد خير عبنده139

الطب والجراحة البيطرية20130066013ندين عبداللطيف عبدالكريم مرعي140

الطب والجراحة البيطرية20130066025دانيه احمد سعيد اليافاوى141

الطب والجراحة البيطرية20130066026ساره بسام عبدالكريم العنترى142

الطب والجراحة البيطرية20130066027نبال عدنان غالب الحايك143

الطب والجراحة البيطرية20130066032خيرهللا احمد محمود حطيني144

الطب والجراحة البيطرية20130066034لورنس عبدهللا مصطفى القيسي145



الطب والجراحة البيطرية20130066041محمد عيسى محمد المالح146

الطب والجراحة البيطرية20130066045هاديه يوسف نور الدين الشريف المغربي147

الطب والجراحة البيطرية20130066050مجد رياض حسني طيبي148

الطب والجراحة البيطرية20130066055رائد غسان فايز نجار149

الطب والجراحة البيطرية20132066004كامل وليد كامل زغلول150

الطب والجراحة البيطرية20132066006أماندا ديفيد جوليوس بنزس151

الطب والجراحة البيطرية20132066008ياسمين وائل عبد الرحيم الفار152

الطب والجراحة البيطرية20132066009تاج الدين محمد سفيان زهدي بركات153

الطب والجراحة البيطرية20132066010ادهم عبدالحى امام امام154

الطب والجراحة البيطرية20132066012علي حسين مكي حسن علي155

الطب والجراحة البيطرية20132066013اسيا عقيل عبدالمحسن احمد رضي156

الطب والجراحة البيطرية20132066016احمد حسين عبدالرحمن حماد157

الطب والجراحة البيطرية20132066017معتصم عدنان علي قدوره158

الطب والجراحة البيطرية20132066021ماريا المؤيد العظم 159

الطب والجراحة البيطرية20110066043حسين عبد الفتاح حسين فاخوري160

الطب والجراحة البيطرية20110066048محمد محمود علي ابو العناز161

الطب والجراحة البيطرية20112066046فارس ايمن طه مستريحي162

الطب والجراحة البيطرية20112066059يونس عبدالسالم عبدهللا العنانبه163

الطب والجراحة البيطرية20120066033يحيى سليمان عبد الرحمن أبو الرب164

الطب والجراحة البيطرية20120066036عبد هللا يوسف عبد هللا صالح165

الطب والجراحة البيطرية20120066041علي احمد علي زواهره166

الطب والجراحة البيطرية20120066047عماد ابراهيم حسان الدهيني167

الطب والجراحة البيطرية20120066056سوسن سليمان علي جراح168

الطب والجراحة البيطرية20122066026محمد محسن احمد  قطان169

الطب والجراحة البيطرية20122066046دعاء احمد يوسف كليب170

الطب والجراحة البيطرية20122066048ميناس خالد حسين تيم171

الطب والجراحة البيطرية20122066049محمود بسام مفلح الكوفحي172

الطب والجراحة البيطرية20130066003ليث فايز محمد انصيرات173

الطب والجراحة البيطرية20130066008عاصم احمد محي الدين اليحيى174

الطب والجراحة البيطرية20130066019االء سمير خليل بني عيسى175

الطب والجراحة البيطرية20130066029ريم احمد خضر ثليجه176

الطب والجراحة البيطرية20130066033محمد مامون محمد علي  االسمر177

الطب والجراحة البيطرية20130066040تسنيم محمد احمد شتات     178

الطب والجراحة البيطرية20130066051الرا نبيل قاسم العتوم179

الطب والجراحة البيطرية20132066022محمد جمعه عبدهللا الشامسي180

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
علوم طب األسنان المساندة20082052028دعاء عياد ابراهيم العياد1

علوم طب األسنان المساندة20112052027عبير خالد رشيد العنزي2

علوم طب األسنان المساندة20120052032بسمه طه عبد هللا التميمي3

علوم طب األسنان المساندة20120052033خوله صغير علي قاسم4

علوم طب األسنان المساندة20132052011ناهده حسين احمد حجازي5

علوم طب األسنان المساندة20132052013سبل حسنى محمد ماهل6
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علوم طب األسنان المساندة20140052002هديل حريص سعيد الخالدي7

علوم طب األسنان المساندة20140052005هديل محمود عبدالفتاح الحميدات8

علوم طب األسنان المساندة20140052006رهام طلب صالح الشتيوى9

علوم طب األسنان المساندة20140052015هبه عبدهللا محمد القضاه10

علوم طب األسنان المساندة20140052016سجا عبدهللا محمد العقله11

علوم طب األسنان المساندة20140052017ماريا محمد فليح النواصره12

علوم طب األسنان المساندة20140052018وئام مالك منور البدور13

علوم طب األسنان المساندة20140052020وعد صالح سليمان مصطفى14

علوم طب األسنان المساندة20142052006فرح علي عايد الرواشده15

علوم طب األسنان المساندة20142052007مرح محمود محمد الطعاني16

علوم طب األسنان المساندة20142052011مالك فوزى لطفي االشقر17

علوم طب األسنان المساندة20150052026مرام منذر صالح الشرمان18

علوم طب األسنان المساندة20112052026فدوى حسين مهدي الجفال19

علوم طب األسنان المساندة20122052022يقين زكي   علي  الشانبه 20

علوم طب األسنان المساندة20142052012آيه امين رسمى الجعبرى21

البصريات20110110029هنادي زياد محمود الزعبي22

البصريات20110110046رزان عبدالحميد هالل الهالالت23

البصريات20112110048هديل يحيى احمد اللحام24

البصريات20120110008شهد اعناد محمد يعقوب25

البصريات20122110006بشر مكرم  تركي  حداد26

البصريات20122110043سماح فايز حسن دراغمه27

البصريات20122110047اركان سميح خليل عبد العزيز28

البصريات20130110041دانا انور نمر قبيعه29

البصريات20132110010ريم خضر جميل الجواوده30

البصريات20132110020مي محمد عبدهللا المقهوي31

البصريات20132110026محمد عدنان سميح رمضان32

البصريات20140110001ميمونه جمال محمود الشيخ ياسين33

البصريات20140110002ديمه عاطف محمد عليان34

البصريات20140110003نسرين يوسف محمود الجمال35

البصريات20140110006جنان رجا عيس القبيالت36

البصريات20140110007مجد عبدالرحمن سليمان خنفر37

البصريات20140110008فرح ابراهيم حسن جادهللا38

البصريات20140110010فاطمه محمد خليل المجدوب39

البصريات20140110017ضحى محمود سعود الحاج اسماعيل40

البصريات20140110019انوار خالد ابراهيم بنات41

البصريات20140110021اسراء سليمان محمد الطراونه42

البصريات20140110022براءه محمد امين كامل عزيزيه43

البصريات20140110024يارا معن نعيم مهيار44

البصريات20140110025رزان سفيان جابر ابو حميد45

البصريات20140110026ياسمين فايز زكي ابو سلطان46

البصريات20140110027جيهان ملحم  47

البصريات20140110028ياسمين وتد  48

البصريات20140110030حنين غسان ابراهيم قرعوش49

البصريات20140110031وئام نبيل سليمان عيسى50

البصريات20142110002منذر نضال عبدربه علي51

البصريات20142110004رشا جمال فوزى عبدهللا52



البصريات20142110007دعاء محمد حسن عبدالرحمن  البظم53

البصريات20122110041مالك اسامه محمود ابوالعدس54

البصريات20122110044ياسر عبدهللا سحل العنزي55

البصريات20132110011محمد يوسف عطا عبدهللا56

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
العلوم الطبية المخبرية20122012001علياء زكي أحمد آل عباس1

العلوم الطبية المخبرية20122012063وعد يونس حسن ملحم2

العلوم الطبية المخبرية20122012148هبه راضي عدوان النعيمي3

العلوم الطبية المخبرية20130012003بيان محمد عبدهللا الهزايمه4

العلوم الطبية المخبرية20130012058ايه محمد ابراهيم شخاتره5

العلوم الطبية المخبرية20130012090عابده زياد امين زيدان6

العلوم الطبية المخبرية20132012012إيمان عمر يوسف برهوش7

العلوم الطبية المخبرية20132012014بيان علي منير عربيات8

العلوم الطبية المخبرية20132012022مهند ماجد خضر العنبر9

العلوم الطبية المخبرية20132012025محمد غالب مصطفى الفقهه10

العلوم الطبية المخبرية20132012026انوار محمد عربي الشيخ حسنين خضر11

العلوم الطبية المخبرية20132012033خليل خالد علي المناصره12

العلوم الطبية المخبرية20132012078غفران احمد الزعبي 13

العلوم الطبية المخبرية20132012083اسراء حسين ابراهيم الدردور14

العلوم الطبية المخبرية20132012084عائشة إبراهيم راشد الديسي15

العلوم الطبية المخبرية20140012001ساره مازن عبدهللا الغرايبه16

العلوم الطبية المخبرية20140012006ايه خالد نايف الخالدي17

العلوم الطبية المخبرية20140012007امل حسن عبده بني دومي18

العلوم الطبية المخبرية20140012008ايات محمد موسى قوقزه19

العلوم الطبية المخبرية20140012010مالك خالد سعيد العاصي20

العلوم الطبية المخبرية20140012014سعاد محمود احمد شتيوي21

العلوم الطبية المخبرية20140012016ابرار جهاد عيسى النتشه22

العلوم الطبية المخبرية20140012018امنه محمود محمد الحميدي23

العلوم الطبية المخبرية20140012019ساره موسى محمود جرادات24

العلوم الطبية المخبرية20140012020شهرزاد ياسر سالم ابوسيف25

العلوم الطبية المخبرية20140012021هبه شكري عبدالرحمن الشبول26

العلوم الطبية المخبرية20140012022سميه احمد مجلي الكوفحي27

العلوم الطبية المخبرية20140012023هاله رافت محمد جمعه فرسخ28

العلوم الطبية المخبرية20140012024ربى رافت فريد احمد29

العلوم الطبية المخبرية20140012026براءه عاهد كمال الحسان30

العلوم الطبية المخبرية20140012028رقيه نبيل رضوان الردايده31

العلوم الطبية المخبرية20140012031ريم حسن علي المومني32

العلوم الطبية المخبرية20140012032الحكم محمد عيسى خاليله33

العلوم الطبية المخبرية20140012034منار هايل نهار الحرافشه34

العلوم الطبية المخبرية20140012039علياء عمران ابراهيم درابسه35

العلوم الطبية المخبرية20140012041سماح عماد محمد بني هاني36

العلوم الطبية المخبرية20140012042اسيل يزيد ونس نصيرات37
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العلوم الطبية المخبرية20140012043ايمان ركان محمد سعيد شهابات38

العلوم الطبية المخبرية20140012045اسراء محمد عبدالرحيم صالح39

العلوم الطبية المخبرية20140012047سجى سامي حمد الديك40

العلوم الطبية المخبرية20140012048بتول فراس محمد اسماعيل41

العلوم الطبية المخبرية20140012050اسالم محمد علي ابوالفول42

العلوم الطبية المخبرية20140012051رعد منذر عيسى حداد43

العلوم الطبية المخبرية20140012054رزان عوض موسى التميمي44

العلوم الطبية المخبرية20140012055ايناس خالد ابراهيم احمد45

العلوم الطبية المخبرية20140012068ايات صالح مصطفى الزعبي46

العلوم الطبية المخبرية20140012070عمر سليمان احمد البس47

العلوم الطبية المخبرية20140012072إيمان رضوان محمود أبو سيف48

العلوم الطبية المخبرية20140012073روان محمود عبدهللا ابو عريش49

العلوم الطبية المخبرية20140012074انوار عزام يعقوب الزعبي50

العلوم الطبية المخبرية20140012075دانيا حسين قاسم الرقيبات51

العلوم الطبية المخبرية20140012077شيماء ياسر خليل عناني52

العلوم الطبية المخبرية20140012079كفاية محمد علي الزغول53

العلوم الطبية المخبرية20142012002والء محمد إبراهيم يوسف صالح54

العلوم الطبية المخبرية20142012005بيان كمال محمد أبو صقر55

العلوم الطبية المخبرية20142012013روان محمد سليمان الهزايمه56

العلوم الطبية المخبرية20142012014جيهان محمد حسن حسني جادهللا57

العلوم الطبية المخبرية20142012019ايه رمضان حسين البطاح58

العلوم الطبية المخبرية20142012020ندى مازن ابراهيم ابوسعن59

العلوم الطبية المخبرية20142012021ديما يحيى احمد عبيدات60

العلوم الطبية المخبرية20142012023دعاء عطا هللا خضر العنبر61

العلوم الطبية المخبرية20142012034دياال قاسم احمد الشعبي62

العلوم الطبية المخبرية20142012038سحر جواد علي مخلوف63

العلوم الطبية المخبرية20142012042بتول ابراهيم محمود طوالبه64

العلوم الطبية المخبرية20142012043رقية احمد غدادؤ 65

العلوم الطبية المخبرية20142012044بللو ثاني بال 66

العلوم الطبية المخبرية20142012049صهيب حسين محمد أبودلو67

العلوم الطبية المخبرية20142012051فاطمة علي منصور حسين علي محمد68

العلوم الطبية المخبرية20142012053فاطمه حسن علي عيسى سلمان الوادي69

العلوم الطبية المخبرية20142012056مروه رائد اكرم يعقوب70

العلوم الطبية المخبرية20142012057ياسمين شفيق عبدهللا جمال71

العلوم الطبية المخبرية20142012061محمد رضوان محمد الصبح72

العلوم الطبية المخبرية20142012065االء محمد محسن عزام73

العلوم الطبية المخبرية20142012068نادين معتصم عبداللطيف العتيبي74

العلوم الطبية المخبرية20142012070اسماء محمد سليم معروف عساف75

العلوم الطبية المخبرية20142012071االء فضل هللا عبدالحميد المومني76

العلوم الطبية المخبرية20142012075سهى كمال محمد الخاروف77

العلوم الطبية المخبرية20142012076فاطمة عبدهللا ابراهيم عيسى سند78

العلوم الطبية المخبرية20142012077حنين ايمن عبدهللا عبابنه79

العلوم الطبية المخبرية20142012078ضحى ابراهيم حامد مومني80

العلوم الطبية المخبرية20142012080انوار نظمي محمد السوالمه81

العلوم الطبية المخبرية20142012081رهف وصفي حسين عبابنه82

العلوم الطبية المخبرية20142012091اول عمر  83



العلوم الطبية المخبرية20142012092مريم موسى  84

العلوم الطبية المخبرية20142012097محمد حيدر صالح ملكاوي85

العلوم الطبية المخبرية20142012098رزان محمد نعمان عيسى86

العلوم الطبية المخبرية20142012107ريم فارس حسن درويش87

العلوم الطبية المخبرية20142012117منار محمد فاضل الجوده88

العلوم الطبية المخبرية20142012120حفصة ناصر باوالي 89

العلوم الطبية المخبرية20142012121نادين رمضان عبدهللا الفيومي90

العلوم الطبية المخبرية20150012081رهف عمر علي عبيدات91

العلوم الطبية المخبرية20150012119قصي بسام عوض علي ناصر92

العلوم الطبية المخبرية20102012122يوسف عبد الرحمن عيفان الحارثي93

العلوم الطبية المخبرية20121012001عرين محمود مصطفى الصمادي    94

العلوم الطبية المخبرية20122012048سندس عادل محمد الحصان95

العلوم الطبية المخبرية20122012147عائشه عبدهللا علي عمايره96

العلوم الطبية المخبرية20130012038عمار محمود سرور عبابنه97

العلوم الطبية المخبرية20130012049بسام عمر احمد عودات98

العلوم الطبية المخبرية20132012101اسماء عامر علي عبيد99

العلوم الطبية المخبرية20132012112حوراء عطيه علي ضيف100

العلوم الطبية المخبرية20132012130لينا بركات محمود شناق101

العلوم الطبية المخبرية20132012141ورود محمد عمر رواشده102

العلوم الطبية المخبرية20140012003سجى محمد سالم الطعاني103

العلوم الطبية المخبرية20140012030محمد قاسم محمد البري104

العلوم الطبية المخبرية20140012044رحمه حسين يوسف الشبول105

العلوم الطبية المخبرية20140012061الرا غسان نواف نزال106

العلوم الطبية المخبرية20140012078لبنى نديم محمود العياصره107

العلوم الطبية المخبرية20140012081عمر حسن عبدهللا الرشيدات108

العلوم الطبية المخبرية20142012012االء ماهر عبدهللا تهتموني109

العلوم الطبية المخبرية20142012026دانيه ابراهيم محمد الهزايمه110

العلوم الطبية المخبرية20142012027داليا اياد محمد علي طوالبه111

العلوم الطبية المخبرية20142012072سارة راشد خليفة محمد الذوادي112

العلوم الطبية المخبرية20142012074عهود محمد خالد عواد113

العلوم الطبية المخبرية20142012079هاشميه السيد حسن محمد حسن حميدان114

العلوم الطبية المخبرية20142012084دانه فوزي مصطفى سماره115

العلوم الطبية المخبرية20142012085جنان عزيز عبدهللا مكي محمد حسن116

العلوم الطبية المخبرية20142012087االء سالم حسن حسان117

العلوم الطبية المخبرية20142012099مي انس ايوب عبيداوى118

العلوم الطبية المخبرية20142012105سالي ياسين حسن قرباع119

العلوم الطبية المخبرية20142012109محمد عماد بهاء الدين العمرى120

العلوم الطبية المخبرية20150012051ساره غالب صالح العمر121

تكنولوجيا األشعة20120014045مرح زياد عايد الربيع122

تكنولوجيا األشعة20122014062فارس فايق محمود البدور123

تكنولوجيا األشعة20122014080علي توفيق علي مصطفى124

تكنولوجيا األشعة20122014084لبنى نايف عبدهللا عامر125

تكنولوجيا األشعة20122014086مياده اسامة مصطفى رجب موسى126

تكنولوجيا األشعة20130014004ساره محمود خالد الشياب127

تكنولوجيا األشعة20130014035بيان زياد محمد مكسب128

تكنولوجيا األشعة20130014059حمد جابر حمد قادري129



تكنولوجيا األشعة20130014060اسراء علي مصلح الزغول130

تكنولوجيا األشعة20140014001عبدهللا فيصل محمد طوالبه131

تكنولوجيا األشعة20140014002ريم فؤاد فضل عيد132

تكنولوجيا األشعة20140014004ايمان سليمان قاسم العبدهللا133

تكنولوجيا األشعة20140014007رهف جمعة عبدالحميد الوردات134

تكنولوجيا األشعة20140014011رغد ابراهيم احمد نصير135

تكنولوجيا األشعة20140014013فاطمة نواف كريم الشرعة136

تكنولوجيا األشعة20140014014مريم محمد علي يعاقبه137

تكنولوجيا األشعة20140014015صهيب علي محمد المطششين138

تكنولوجيا األشعة20140014016ايه جميل رمضان السنداوى139

تكنولوجيا األشعة20140014017أيناس تيسير علي ابوصباح140

تكنولوجيا األشعة20140014018تاال سرور رشيد الشقيرات141

تكنولوجيا األشعة20140014019ايه عادل طالب الرفايعه142

تكنولوجيا األشعة20140014021آالء توفيق عبدالمعطي األشقر143

تكنولوجيا األشعة20140014026ساجده عمر احمد رواشده144

تكنولوجيا األشعة20140014027ايه بسام محمد الخصاونه145

تكنولوجيا األشعة20140014029ذكاء وليد جبر الصمادى146

تكنولوجيا األشعة20140014031ايه احمد مصطفى الحواتمه147

تكنولوجيا األشعة20140014032ماريه خالد يوسف العقول148

تكنولوجيا األشعة20140014033اسيل عدنان محمد الداللعه149

تكنولوجيا األشعة20140014034ساره ابراهيم محمود جراح150

تكنولوجيا األشعة20140014038مرح ماهر مصطفى الترزى151

تكنولوجيا األشعة20140014044وئام عبدهللا صالح النصيرات152

تكنولوجيا األشعة20140014048سجى قاسم علي الصياح153

تكنولوجيا األشعة20142014001مروة حسن قاسم الحسن154

تكنولوجيا األشعة20142014002فدك عبد الرضا ثابت ثابت155

تكنولوجيا األشعة20142014004مالك بن زيد علي السعدي156

تكنولوجيا األشعة20142014007محمود ميودا عيس 157

تكنولوجيا األشعة20142014013منى عادل خليل هرماس158

تكنولوجيا األشعة20142014014ريحانة حسن احمد علي حاجيه كمال159

تكنولوجيا األشعة20142014015مروة عباس مهدي حسن احمد160

تكنولوجيا األشعة20142014016سكينة مصطفى علوي الشرخات161

تكنولوجيا األشعة20142014018زهراء حسن علي عباس غلوم162

تكنولوجيا األشعة20142014019حوراء محمد عبد النبي حسين سعيد الجبوري163

تكنولوجيا األشعة20142014020مريم عادل خليل العشار164

تكنولوجيا األشعة20142014021امل ايمن القرعان 165

تكنولوجيا األشعة20142014029اسماء عبد هللا احمد علي الفحل166

تكنولوجيا األشعة20142014032حمزه ابديوى محمد سعيد بني هاني167

تكنولوجيا األشعة20142014041ساره ماهر احمد اشريدي     168

تكنولوجيا األشعة20142014053اسامه احمد مصطفى طناش169

تكنولوجيا األشعة20150014038مصعب عمر ابراهيم الشيخ يوسف170

تكنولوجيا األشعة20150014049امير علي محمد حجازي171

تكنولوجيا األشعة20150014053منايا باسم راشد 172

تكنولوجيا األشعة20160014033سامر شريف راشد الحايك173

تكنولوجيا األشعة20162014022ايمان محمد محمود القباعي174

تكنولوجيا األشعة20162014029عمر سالم محمد الحمد175



تكنولوجيا األشعة20170014058احمد زهير محمد عبد الرحيم176

تكنولوجيا األشعة20102014007حنين ارشيد محمد مستريحي177

تكنولوجيا األشعة20112014055حفصه اسماعيل عبدي حسن178

تكنولوجيا األشعة20112014088ارام احمد توفيق محاسنه179

تكنولوجيا األشعة20112014089هشام فتحي محمد بني اسماعيل180

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
تكنولوجيا األشعة20120014054محمد مصطفى حمد الخزاعلة1

تكنولوجيا األشعة20122014070مؤيد احمد صالح الشياب2

تكنولوجيا األشعة20122014075احمد خالد محمد مومني3

تكنولوجيا األشعة20122014081عاليه بسام عقله الزغول4

تكنولوجيا األشعة20122014087روابي ياسين عبدالرحمن ربابعه5

تكنولوجيا األشعة20132014006مريم جبر محمود الشويات6

تكنولوجيا األشعة20132014033حمد يحيى محمد أبومهنا7

تكنولوجيا األشعة20140014003فداء فتحي حسن الدرايسه8

تكنولوجيا األشعة20140014024شيماء خضر محمد عيسى9

تكنولوجيا األشعة20140014028اميره وليد احمد خطيب10

تكنولوجيا األشعة20140014039غدير زاهي محمود الصباغ11

تكنولوجيا األشعة20140014046بيان علي مصلح الزغول12

تكنولوجيا األشعة20140014047انوار عمر محمد الخطاطبه13

تكنولوجيا األشعة20140014049مريانا عبدهللا محمود العتوم14

تكنولوجيا األشعة20140014050دعاء احمد ابراهيم العمري15

تكنولوجيا األشعة20140014051هبه منصور حسين الغريزات16

تكنولوجيا األشعة20142014010عاشر بدماسي  17

تكنولوجيا األشعة20142014043عمر لول باولي 18

تكنولوجيا األشعة20142014045ابوبكر عمر علي 19

تكنولوجيا األشعة20142014052علي خليل باكو 20

تكنولوجيا األشعة20162014026شهد فهد فياض الخزاعلة21

تكنولوجيا األشعة20162014027هبه محمود محمد الحموري22

اإلسعاف والطوارئ20092013023فاطمه محمد سعيد ال عجيان23

اإلسعاف والطوارئ20092013026غادة اسماعيل محمود عوض هللا24

اإلسعاف والطوارئ20112013047ممدوح زيدان مدان الشراري25

اإلسعاف والطوارئ20112013059سلمى منصور يوسف السبع26

اإلسعاف والطوارئ20122013026الوليد علي حسين ال قفله27

اإلسعاف والطوارئ20122013037وليد  منصور  هايف العتيبي28

اإلسعاف والطوارئ20122013057فيصل  مساعد عبد الرحمن الصالح29

اإلسعاف والطوارئ20122013059عبد السالم معزي دبيان الشراري30

اإلسعاف والطوارئ20122013062عبدالعزيز غبن مدشر العنزي31

اإلسعاف والطوارئ20130013025افنان ناصر صالح ابوالدوش32

اإلسعاف والطوارئ20130013039بتول محمود مفضي عثامنه33

اإلسعاف والطوارئ20130013042تيماء غسان حسن محاسنه34

اإلسعاف والطوارئ20132013002نايف  مصلح فريح  العنزي35

اإلسعاف والطوارئ20132013008رعد زيد سليم عياصره36
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اإلسعاف والطوارئ20132013030عبدالعزيز خلف مظهور الشراري37

اإلسعاف والطوارئ20140013002ناصر الدين سعيد حمدان دقدوقه38

اإلسعاف والطوارئ20140013004اسماء محمد جمعه  الشيخ39

اإلسعاف والطوارئ20140013010ساجده رمضان كامل ابوزيد40

اإلسعاف والطوارئ20140013011شهد جمال محمد الطويل41

اإلسعاف والطوارئ20142013006عمر مصطفى محمود الكردى42

اإلسعاف والطوارئ20152013003انس اديب يوسف شواهين43

اإلسعاف والطوارئ20082013033رحاب جاسم محمد الحمود44

اإلسعاف والطوارئ20112013062ابرار حمود مهدي الشبامي45

اإلسعاف والطوارئ20130013041محمد ايمن عارف المومني46

اإلسعاف والطوارئ20132013029وائل عطاهلل عطيه المرعشي47

اإلسعاف والطوارئ20132013032شيرين هارون راجح المحمود48

اإلسعاف والطوارئ20132013033سعود  قاسم  فهد  العنزي49

اإلسعاف والطوارئ20140013006محمد شريف عقبه محمد عبيدات50

اإلسعاف والطوارئ20140013009عبدهللا عصام احمد الصمادى51

اإلسعاف والطوارئ20140013012نيفين مشهور فالح الخشان52

اإلسعاف والطوارئ20142013009دالل عوض سليمان محمد53

اإلسعاف والطوارئ20152013001رعد وصفي فواز الضمور54

اإلسعاف والطوارئ20152013002رمزي غسان موسى عبيدات55

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
العالج الطبيعي20092111104عمر محمد سالم البلوي1

العالج الطبيعي20092111105حسام الدين سعيد علي القحطاني2

العالج الطبيعي20102111085عبدالرحمن صالح عبدالرحمن البدراني3

العالج الطبيعي20112111066مشعل عايد سليمان العنزي4

العالج الطبيعي20122111049امينو عبدالكريم ممن دي5

العالج الطبيعي20122111066احمد عبدالعزيز محمد الكابلي6

العالج الطبيعي20130111006احالم احمد محمد ابوسمرا7

العالج الطبيعي20130111010مرام سليم علي الجالودى8

العالج الطبيعي20130111031سعدى محمد سعيد داؤد9

العالج الطبيعي20130111044اسراء نايف محمود فريحات10

العالج الطبيعي20130111045عمر حسان قاسم المومني11

العالج الطبيعي20132111009سندس احمد يوسف حواري12

العالج الطبيعي20132111030فاطمة  علي  محمد ال سعيد13

العالج الطبيعي20132111031نورعين سراج عبدالعليم محمد14

العالج الطبيعي20140111001زينب محمود مصطفى الهندى15

العالج الطبيعي20140111002تهاني محمد جادهللا ابوزهري16

العالج الطبيعي20140111004دانيا عبدالرحمن سليمان ابوذان17

العالج الطبيعي20140111007خديجه وليد حسني الجبعيتي18

العالج الطبيعي20140111013نور الهدى ناجي يوسف غزالت19

العالج الطبيعي20140111014ريم مصطفى سالمه المحاسيس20

العالج الطبيعي20140111015مجد باسم محمود بني ياسين21

العالج الطبيعي20140111018امل مروان فوزى القرعان22
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العالج الطبيعي20140111019روان صالح محمد صويلح23

العالج الطبيعي20140111020محمد عماد ابراهيم خليل24

العالج الطبيعي20140111022اسامه ماهر حاووط 25

العالج الطبيعي20140111023خديجه مروان خيرو بني هاني26

العالج الطبيعي20140111026هديل محمد خير قاسم العيسى27

العالج الطبيعي20140111028نيفين علي مصطفى المفلح28

العالج الطبيعي20140111030تفاؤل عبدهللا ناصر حمدان29

العالج الطبيعي20142111002مرح اشرف سليمان التميمي30

العالج الطبيعي20142111003محمد انور عبدالحميد غايب31

العالج الطبيعي20142111004سالم عمار الرز 32

العالج الطبيعي20142111006سجى محمد علي مصطفى33

العالج الطبيعي20142111009خديجة شيتو عبدهللا 34

العالج الطبيعي20142111010عثمان اسحاق كسادا 35

العالج الطبيعي20142111011سلمان عثمان شيهو 36

العالج الطبيعي20142111013غدير بشير عوده فرج هللا37

العالج الطبيعي20142111014نوره محمد طالل عبد الصمد 38

العالج الطبيعي20142111015نداء محمد ضيف هللا العموش39

العالج الطبيعي20142111020لوريس شفيق اشتي 40

العالج الطبيعي20142111027حسين علي حسن ابراهيم  ال ماجد41

العالج الطبيعي20142111029اما بشير بغاجي 42

العالج الطبيعي20142111034مصطفى حمد مصطفى ابولبدة43

العالج الطبيعي20142111043حمزة منصور  44

العالج الطبيعي20132111038عبدهللا محمد رجب حبيب هللا 45

العالج الطبيعي20140111027عرين نواف محمد الخطاطبه46

العالج الطبيعي20140111029ايات محمود مفلح قواقزه47

العالج الطبيعي20162111034ريم جالل موسى ريحان48

اإلنتاج الحيواني20102061006مصعب عادل محمد الحسين49

اإلنتاج الحيواني20110061083سيف الدين مصطفى علي عتوم50

اإلنتاج الحيواني20120061053حنان عواد ارشيد الزيود     51

اإلنتاج الحيواني20120061073محمد زهير ناظم عبيدات     52

اإلنتاج الحيواني20120061086المثنى محمد حمود الحتامله    53

اإلنتاج الحيواني20120061097هاني محمد هاني صعابنه54

اإلنتاج الحيواني20130061004احمد سامي سليمان ابوغزله55

اإلنتاج الحيواني20130061009احمد صبحي محمود الطهراوى56

اإلنتاج الحيواني20130061011اسراء جهاد فرج الصمادى57

اإلنتاج الحيواني20130061045محمد موفق سليمان المقبل58

اإلنتاج الحيواني20130061096طارق سامي محمود أبوصهيون59

اإلنتاج الحيواني20130061098عبدالرحمن سليمان ناصر مشاقبة60

اإلنتاج الحيواني20140061010عالء الدين رأفت ناصر ابوجليل61

اإلنتاج الحيواني20140061018نورس لواء الدين عيسى الشبول62

اإلنتاج الحيواني20100061078يزيد كمال محمد الشويات63

اإلنتاج الحيواني20122061007طارق خليل محمود أبو رمان64

اإلنتاج الحيواني20130061008انوار ابراهيم محمد القالب65

اإلنتاج الحيواني20130061079عماد علي احمد بني احمد66

اإلنتاج الحيواني20130061103احمد فايز جبر برجس67

اإلنتاج النباتي20110062098اسيل طالل فوزات البطاينه    68



اإلنتاج النباتي20112062014رحمه فرحان عواد السرحان69

اإلنتاج النباتي20120062086مهند مكحول خلف السرديه70

اإلنتاج النباتي20120062118مي نهار حمد البشتاوى     71

اإلنتاج النباتي20120062124دانيا سعيد محمد الياسين72

اإلنتاج النباتي20130062039نداء عدنان محمد البواعنه73

اإلنتاج النباتي20130062047مصعب محمد خلف الشرفات74

اإلنتاج النباتي20130062051احمد خالد محمد الناجي75

اإلنتاج النباتي20130062105تقى جمال مصطفى الطوالبه76

اإلنتاج النباتي20130062114هالل صالح هالل الكرازنه77

اإلنتاج النباتي20140062006هديل فراس عبدالفتاح الحيحي78

اإلنتاج النباتي20140062012أمل علي زكي مسعد79

اإلنتاج النباتي20140062021هبه محمود محمد المومني80

اإلنتاج النباتي20140062074سجى مصطفى امين غنيم81

اإلنتاج النباتي20120062123محمد سليمان احمد صعابنه82

اإلنتاج النباتي20130062075بيان اسد صبحي مسمار83

اإلنتاج النباتي20130062083اميمه جالل عواد العقيلي84

اإلنتاج النباتي20140062004اسيل معاذ نهار سليمان85

اإلنتاج النباتي20140062030رولين ابراهيم محمد الزيوت86

اإلنتاج النباتي20140062037مروه علي احمد الحواري87

اإلنتاج النباتي20130062018محمد مدين خميس نصر88

اإلنتاج النباتي20130062063منار احمد محمد الزيود89

اإلنتاج النباتي20130062094ضياء الدين علي محمود ابوعلي90

اإلنتاج النباتي20130062109صهيب منصور محمد القرعان91

اإلنتاج النباتي20130062115االء محمد سعد العامري92

اإلنتاج النباتي20130062117هبه رأفت توفيق البيروتي93

اإلنتاج النباتي20130062118ضياء محمود محمد الوردات94

اإلنتاج النباتي20142062007محمد اكرم عبدالرزاق قديسات95

التربة والري20090068075لينه مصطفى صالح السعيد96

التربة والري20102068005معتصم عبد هللا محمد الزعبي97

التربة والري20120068062ابراهيم محمد نجيب محمود عقله98

التربة والري20120068091احمد وليد علي بكر      99

التربة والري20122068006لينا احمد محمد الزعبي     100

التربة والري20130068016ربى نجيب حمزه الشهاب101

التربة والري20130068029جهاد احمد محمد العبسي102

التربة والري20140068006فاطمه امين جمعه برهم103

التربة والري20140068014بيان نايف محمود ابوعاقوله104

التربة والري20140068019ميس حاتم حسن ابواعداد105

التربة والري20140068020سجى حسين علي العلي106

التربة والري20140068029فرح فوزى يوسف غرايبه107

التربة والري20122068008االء احمد عبد الكريم السلمان108

التربة والري20130068083عبدهللا منور ذيب العجارمه109

التربة والري20120068083حنين زهر الدين سرحان الفقيه    110

التربة والري20130068011ايمان محمد علي القضاه111

التربة والري20130068017احمدخير هايل محمد االخرس112

التربة والري20130068018احمد صالح حسن غوانمه113

التربة والري20130068028ساجده مصطفى محمود االسمر114



التغذية وتكنولوجيا الغذاء20120063020ايمان مسلم سالم عليمات     115

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20122063050بلقيس زياد محمود بطاينه116

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063040ثائر احمد جابر الطيطي117

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063078حنين خالد عبدالرحمن الرشدان118

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063081احمد نعيم صالح الوقفي119

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063083اسيل عادل عبدالكريم الشديفات120

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063088مهند عبدهللا محمد دلوع121

العمارة20112221066محمد ايمن احمد موسى122

العمارة20112221089محمد سمير عبد المولى الحالق 123

العمارة20112221095ياسر محمد غازي صبحي الرجال124

العمارة20112221104براء هاشم  الناصيف125

العمارة20112221106محمد رسمي خليل قاعود126

العمارة20120221003محمد تميم قاسم االخرس127

العمارة20120221024مجد هشام ايوب موسى128

العمارة20120221052هيثم نايف صالح الغرايبه129

العمارة20120221053فرح ماهر محمد غرايبه130

العمارة20120221056احمد سمير مصطفى ياسين     131

العمارة20122221024احمد خيري يوسف  شحاده132

العمارة20122221032راما كمال علي ابو لبده133

العمارة20122221041انس خليل ابراهيم الطويل134

العمارة20122221075روان محمد رضوان  القاري135

العمارة20122221085المثنى نزار فالح السعيدين136

العمارة20122221089رزان ابراهيم محمد العراكزه137

العمارة20122221118روند سهيل سبع الصيفي138

العمارة20130221003رزان عطا هللا فريح ناصر139

العمارة20130221006زكية عبد الرحيم  محمد عبابنة140

العمارة20130221008البراء حسن قاسم العثمان141

العمارة20130221011ضحى داود حسين شقيرات142

العمارة20130221012احمد علي محمد داللعه143

العمارة20130221013ليلى عصام عيسى النعيمي144

العمارة20130221017ملك شوكت صالح جرادات145

العمارة20130221018ديمه جعفر عبدهللا العتوم146

العمارة20130221019اخالص عقله محمد ربابعه147

العمارة20130221020رند كمال عيسى سهاونة148

العمارة20130221023هبه يوسف حسين طوالبه149

العمارة20130221027اماني ناصر محمد ياسر دكيدك150

العمارة20130221030روان حسين خليل شعفوط151

العمارة20130221031حسن علي حسن عنكير152

العمارة20130221032اسامه خالد أحمد التك153

العمارة20130221047رنا مصطفى صالح العماوي154

العمارة20132221001امجد محمد فرياز  الطباع155

العمارة20132221007زياد بسام محمد مرعي156

العمارة20132221024براءة صالح الدين حسن رمضان157

العمارة20132221034محمد علي عبدهللا شرادقه 158

العمارة20132221035يارا اسماعيل سليمان السخني159

العمارة20132221043جنان بشير سمير طهبوب160



العمارة20132221046رانية عزمي هاشم الشواقفة161

العمارة20132221047لين  مروان  اديب  الخالد 162

العمارة20132221048محمد رحال عبدالرحيم ابراهيم163

العمارة20132221049ياسمين محمد سيف الدين ادهم164

العمارة20132221054ديانا نضال سليم حداد165

العمارة20132221056عروب مروان عبدالعظيم المصري166

العمارة20132221060تسنيم توفيق عبدالرووف المقبل167

العمارة20132221065تسنيم محمود محمد دحيدل168

العمارة20132221073أريج تحسين داود فاخوري169

العمارة20132221082اسيل فكري جمعه الهنداوى170

العمارة20132221095علياء اسماعيل حسن أبوراشد171

العمارة20132221101ايمان فارس عبدالرحمن الطراونه172

العمارة20132221108دانا عزالدين عبدالسالم عبدالسالم173

العمارة20132221109داليانا بسام محمد رحال174

العمارة20132221116ميس صالح الدين نصرت البيطار175

العمارة20112221087بسام فهمي محمد شفيق 176

العمارة20120221004سمير امجد سلطي الربضي177

العمارة20120221055ريهام احمد سالم المصالحه    178

العمارة20122221039هيثم محمد بشير الزريقي179

العمارة20122221120عالء احسان فتحي ابو عباه180

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
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الكيمياء20110091098فداء بسام هليل بدر      159

الكيمياء20120091012احمد محمد رابح محمود   سعاده160

الكيمياء20122091028احمد علي محمود خليفه161

الكيمياء20122091043اسالم محمد احمد هزايمه     162

الكيمياء20130091021وسام موسى محمد الترمساني163

الكيمياء20130091023انوار علي سالمه الياسين164

الكيمياء20130091039رزان موسى محمود جرادات165

الكيمياء20130091058عبدهللا محمد علي الشيخ حسين166

الكيمياء20130091084احمد فؤاد سليمان أبوالهيجاء167

الكيمياء20132091006عالءالدين حسن سالمه محاسيس168

الكيمياء20140091005براءه محمد رضوان المومني169

الكيمياء20140091007اروى يوسف علي الصمادى170

الكيمياء20140091008ديانا خضر محمد علي الصباح171

الكيمياء20140091009ايمان خالد جمال سالم172

الكيمياء20140091022احمد معتز جميل ردايده173

الكيمياء20140091023سجى كمال عمر رمان174

الكيمياء20140091024صخر احمد عبدالهادى أبوغزله175

الكيمياء20142091012آيات قدري سعيد الخضور176

الكيمياء20130091077ندى اسيد محمد امين عبدالرحمن177

الكيمياء20140091012سوسن محمود عبدالرحمن عبابنه178

الكيمياء20140091021نجوان عمر فرحان السريحين179

الكيمياء20120091083قيس محمد رجا العوايشه     180

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
الكيمياء20122091038عباده احمد حسن مقدادي1
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الكيمياء20122091045ابراهيم عناد عياده المساعيد2

الكيمياء20132091019بدر عبدالناصر عثمان الرقطي3

الكيمياء20140091031حال عبدالقادر علي جرادات4

الكيمياء20140091035اسماء علي حسن بني دومي5

الكيمياء20142091004معن خالد محمد النعيمي6

الكيمياء20142091014ريان ابراهيم سالم أبوسرحان7

الكيمياء20142091026محمد بدوي رشاد بدوي8

الكيمياء20142091033علي محمود مصطفى القضاه9

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20092096074وسام حسن علي الموالي10

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20112096032حنين احمد عبدهللا القضاة11

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20112096050دياال خليل سعيد كرمول12

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20122096057حنين جهاد محمد عبيدات13

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20122096061رجاء ابراهيم عبد الخالق ابو عزام14

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20122096062مايكل ماهر مناويل سعد     15

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20132096027يارا محمد فوزى اسعيفان16

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20132096050ملداء عالء الدين المسوتي 17

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20132096063مرح خير علي المنسي18

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20140096012سوزان عزام عادل زلوم19

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20140096025سالم ناصر عدنان عقده20

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20140096029فرح سائد محمد الرجبي21

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20140096032دعاء محمد صالح ابوالهيجاء22

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20142096010رناتا محمود مصطفى العتوم23

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20152096015روان وائل عبد الحميد بدرة24

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20122096060احمد حسن احمد عفيف25

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20130096002معاذ نبيل ضيف هللا الهيالت26

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20130096036انسام سليمان حسني الشخريتي27

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20130096093ايهاب محمد احمد الشيخ حسن28

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20132096037يسرى تركي سالمه الضرابعه29

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20140096005تقوى علي احمد الكوفحي30

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20140096011نماء اسامه خالد ابوصيني31

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20140096016هبه احمد محمد الزغول32

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20140096022آالء عبدالقادر ناصر عتوم33

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20140096034سلوى رائد شكرى الجالد34

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20142096008حنا يوسف محمد دريانورد35

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20142096009والء عبد الرزاق كايد الزهيرى36

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20142096024اروى بالل محمد أبوهدبه37

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20130096015ركان محمد قاسم المغيض38

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20130096027ايمان ابراهيم محمود وشاحي39

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20130096050ايناس علي عيسى الزيتاوي40

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20130096070عبدالرحمن فائق حافظ ابراهيم41

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20142096029إنعام عمار شاهر الحسن42

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20142096037هبة ياسين محمد العجلوني43

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20150096010سرى خالد عبدهللا نشوان44

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20150096043عمر جمال مصطفى أبوالنيل45

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20152096004سارة محمد مهند  السبيعي46

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية20152096009ايليان هاني نعمان رشيد47



التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
الهندسة الصناعية20072029056امال ابراهيم ياسين محمد1

الهندسة الصناعية20110029086عبدهللا عبدالرؤوف عبدهللا عبيدات2

الهندسة الصناعية20112029014معاويه نبيل ملكي بني ملحم3

الهندسة الصناعية20112029039محمد عمر ابراهيم حرب4

الهندسة الصناعية20112029063ريم نبيل مصطفى قعدان5

الهندسة الصناعية20112029068سيف جالل صالح عبيدات6

الهندسة الصناعية20112029082بدرالنعام محمد محمود الغزاوى7

الهندسة الصناعية20112029099نبيهه رأفت صالح الفقهاء8

الهندسة الصناعية20112029101معاويه مروان عزت البطاينه9

الهندسة الصناعية20112029103عمران سعد محمود قاسم10

الهندسة الصناعية20112029106عبد الرحمن رياض عبد الرحمن  دعاس11

الهندسة الصناعية20112029108وسن وليد عليان القضاه12

الهندسة الصناعية20112029109عبدالرحمن محمد عادل الخطيب13

الهندسة الصناعية20112029112مؤمن عادل علي بواعنه14

الهندسة الصناعية20120029016قيس عمر احمد بني عبده     15

الهندسة الصناعية20120029045محمد محمود محمد قبالن     16

الهندسة الصناعية20120029068الياس نبيه جريس عويس17

الهندسة الصناعية20120029096قاسم محمد قاسم محافظه18

الهندسة الصناعية20120029099ديمه نبيل نمر القيسي     19

الهندسة الصناعية20122029007هاشم صالح هاشم الشحري20

الهندسة الصناعية20122029044محمد مروان صالح جوالني21

الهندسة الصناعية20122029055مهند عبد العزيز الشين الكوز22

الهندسة الصناعية20122029118ازاد محمد علي حسن الصويركي23

الهندسة الصناعية20122029136ايمان احمد محمد بني ملحم24

الهندسة الصناعية20122029138االمير وليد فالح العالونه25

الهندسة الصناعية20122029140حسام الدين محمد احمد صالح26

الهندسة الصناعية20122029145محمد زكريا محمد خطاطبه27

الهندسة الصناعية20122029147ابراهيم جمال ابراهيم اغا علي28

الهندسة الصناعية20130029001تسنيم قاسم محمد النعامنه29

الهندسة الصناعية20130029006رند يوسف عبدهللا حياصات30

الهندسة الصناعية20130029017سان درينا امجد ريحان بني عبدالرحمن31

الهندسة الصناعية20130029022لينا محمد بدر عقل32

الهندسة الصناعية20130029026ساره نشأت غالب فاخورى33

الهندسة الصناعية20130029029عهد زاهر فواز الزبيدي34

الهندسة الصناعية20130029037زيد ايمن نظمي النسعه35

الهندسة الصناعية20130029054عباده فؤاد محمود العزام36

الهندسة الصناعية20130029058انس خالد محمود جرادات37

الهندسة الصناعية20130029059عال خالد علي المومني38

الهندسة الصناعية20130029060سامر عبدالرحمن عبدهللا عبابنه39

الهندسة الصناعية20130029061حازم عبدالحكيم محمد الصالح40

الهندسة الصناعية20130029065ريمان سعيد ابراهيم الردايده41
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الهندسة الصناعية20130029068فؤاد فالح احمد الزعتري42

الهندسة الصناعية20130029075محمد راجي محمد عبيدات43

الهندسة الصناعية20130029078ثراء واصف ابراهيم عبيدات44

الهندسة الصناعية20130029081رهف طالل رجا الجاعوني45

الهندسة الصناعية20130029084نماء امين يوسف عزايزه46

الهندسة الصناعية20130029085فاطمه يوسف محمود عبيدات47

الهندسة الصناعية20130029106ايهاب موفق بدر بني ارشيد48

الهندسة الصناعية20130029107عبدهللا عدنان محمد المصرى49

الهندسة الصناعية20132029021مهند داود لطفي اليدك50

الهندسة الصناعية20132029039احمد نبيل احمد عبدالقادر51

الهندسة الصناعية20132029071اسيل مصطفى محمد الفالح52

الهندسة الصناعية20132029078روال فؤاد صدقي حسين53

الهندسة الصناعية20132029082يزن احمد محمد القرعان54

الهندسة الصناعية20132029085عنان سارى احمد الزقيبه55

الهندسة الصناعية20132029096رهام ايمن جمال عياد56

الهندسة الصناعية20132029103احمد مفيد سالم طه57

الهندسة الصناعية20132029113مجدي نشات عبدهللا حجاج58

الهندسة الصناعية20132029115حمزه عبدهللا محمد عبيدات59

الهندسة الصناعية20132029116اسماعيل انيس اسماعيل صالح60

الهندسة الصناعية20142029035ديمة طارق ابراهيم العبسي61

الهندسة الصناعية20091029001حمد عوض سعيد العوبثاني62

الهندسة الصناعية20102029092رزان غسان فالح الحواري63

الهندسة الصناعية20110029080طارق محمد صالح عبد الحي64

الهندسة الصناعية20110029090يزيد محمد علي فرغل65

الهندسة الصناعية20110029093هاشم عبدهللا محمود العسكر66

الهندسة الصناعية20110029094عباد جميل عبد الكريم ابو بكر67

الهندسة الصناعية20112029110ساميه عبدهللا اجحيش السرديه68

الهندسة الصناعية20112029111ختام حسن احمد مشعل69

الهندسة الصناعية20120029057ايسر منذر احمد عبيدات70

الهندسة الصناعية20122029130محمد سهل محمد عبيدات71

الهندسة الصناعية20122029132محمد جمال محمد العسل72

الهندسة الصناعية20122029165احمد رجا سعيد عبد العال73

الهندسة الصناعية20130029003محمود قاسم محمد جبعي74

الهندسة الصناعية20130029008صفاء صفوان محمود صويلح75

الهندسة الصناعية20130029018دارين عصام فالح العزام76

الهندسة الصناعية20130029032محمود عبدالكريم ابراهيم ابورجيله77

الهندسة الصناعية20130029047اسراء محمد قاسم العبدالحليم78

الهندسة الصناعية20130029062شفاء بسام احمد الشلول79

الهندسة الصناعية20130029073اسيل حسين سليمان الذيابات80

الهندسة الصناعية20130029074ساره ايمن ابراهيم الخطيب81

الهندسة الصناعية20130029077غفران محمد علي المومني82

الهندسة الصناعية20130029079صفاء محمد احمد بني سعيد83

الهندسة الصناعية20130029086ساجده مازن صالح يونس84

الهندسة الصناعية20130029088سماح باسل محمد العنانبه85

الهندسة الصناعية20130029089ديما محمد يوسف عبنده86

الهندسة الصناعية20130029098معاذ رزق نهار طبيشات87



الهندسة الصناعية20130029101اسامه اسماعيل عبدالمعطي محمود88

الهندسة الصناعية20130029108سلطان محمد احمد النجداوى89

الهندسة الصناعية20130029109احمد محمد يوسف حرب90

الهندسة الصناعية20132029003عالء بسام امين ابو السبع91

الهندسة الصناعية20132029009محمد سلطان عبدهللا السقار92

الهندسة الصناعية20132029013ابراهيم معن االحمد 93

الهندسة الصناعية20132029016بتول يوسف ابراهيم ا بوجميل94

الهندسة الصناعية20132029027عبدهللا نشات صدقي العبيد95

الهندسة الصناعية20132029034عبدهللا مروان عبدهللا الزعبي96

الهندسة الصناعية20132029036رغد ياسر سعيد سعيد97

الهندسة الصناعية20132029042غدير بالل سليم خضر98

الهندسة الصناعية20132029049أحمد أنور عباس عباس99

الهندسة الصناعية20132029053نور علي مصطفى صمادى100

الهندسة الصناعية20132029055مالك محمود طاهر وفا101

الهندسة الصناعية20132029064دانة محمد حسن بكار102

الهندسة الصناعية20132029067أحمد عمر مقداد مقدادي103

الهندسة الصناعية20132029079عمر عثمان محمد سقاهللا104

الهندسة الصناعية20132029086يزن داود عمر عبادي105

الهندسة الصناعية20140029023روعه خالد علي غنيم106

الهندسة الصناعية20142029007زيد معاذ سعيد علي107

الهندسة الصناعية20142029010مصطفى محمد حسين حلوه108

الهندسة الصناعية20142029043مظفر عيسى هالل حتامله109

الهندسة الصناعية20142029091هديل عدنان عبدالعزيز االسمر110

الهندسة الصناعية20090029095خليل خالد خليل عبد العزيز111

الهندسة الصناعية20092029112مصطفى جعفر مصطفى القضاه112

الهندسة الصناعية20102029105احمد هشام عبد الرؤوف خنفر113

الهندسة الصناعية20110029039مؤمن عصرى فارس الروسان114

الهندسة الصناعية20110029085هيثم عبد ابراهيم رمضان115

الهندسة الصناعية20112029062باسل وائل محمد كمال طباخي116

الهندسة الصناعية20120029023طالل امين محمد عريض117

الهندسة الصناعية20120029028كرمل كمال عبدالقادر أبوسنينه   118

الهندسة الصناعية20122029053اباء غالب فالح مومني119

الهندسة الصناعية20122029144محمد حسن عادل محمود العجبه120

الهندسة الصناعية20122029170سعيد" فايز ابراهيم"زيد صالح 121

الهندسة الصناعية20130029009احمد سامي علي علي122

الهندسة الصناعية20130029031مؤمن حسن صالح الزعبي123

الهندسة الصناعية20130029057والء نزار شحاده الزعبي124

الهندسة الصناعية20130029076ضحى محمد محمود عبيدات125

الهندسة الصناعية20130029090حنين فائق محمد الدرويش126

الهندسة الصناعية20130029091الرا نزار محمد فريد الصياحين127

الهندسة الصناعية20132029068فرات جعفر اسماعيل الغرايبه128

الهندسة الصناعية20132029102عمر محمد هاني سعد الدين129

الهندسة الصناعية20132029105محمود يوسف عطيه ابوعصب130

الهندسة الصناعية20132029114مرح فؤاد حامد السخني131

الهندسة الصناعية20140029006شادن زياد محمد العمور132

الهندسة الصناعية20140029027سرى باسم محمد الساحلي133



الهندسة الصناعية20140029028محمد نواف راشد ابوعليقه134

الهندسة الصناعية20140029033عبدهللا بسام حسن ابورصاع135

الهندسة الصناعية20140029038ضحى عصام محمد الكردى136

الهندسة الصناعية20140029042ساره مجدى فؤاد العطارى137

الهندسة الصناعية20140029062دعاء نبيل شفيق القرعان138

الهندسة الصناعية20140029063بان فؤاد محمد الزعاتره139

الهندسة الصناعية20142029040زينة عمر عبد الرحمن السعدي140

الهندسة الصناعية20142029052حسن عماد حلمي السقا141

الهندسة الكيميائية20072022038ملك عبدالحفيظ عبدالحميد عواد142

الهندسة الكيميائية20110022046ليث اسامه احمد محمد143

الهندسة الكيميائية20120022008عمار كمال محمد سعيد  عبابنه144

الهندسة الكيميائية20120022035حاتم محمدزهير عبدالرحيم مهداوي145

الهندسة الكيميائية20120022078بيان محمود علي كساسبه     146

الهندسة الكيميائية20122022012ساجده سميح محمد عوض الدهني147

الهندسة الكيميائية20122022019خالد سميح عبدهللا الجمال148

الهندسة الكيميائية20122022041مي احمد محمد طوالبه149

الهندسة الكيميائية20130022005حال شحده عبدهللا ابوكوارع150

الهندسة الكيميائية20130022015اروى صالح سليم ابومساعد151

الهندسة الكيميائية20130022023راشد نواف راشد ابوعليقه152

الهندسة الكيميائية20130022038عامر علي عايد العمرات153

الهندسة الكيميائية20130022061ناديه سعيد درويش الحرباوي154

الهندسة الكيميائية20140022038ابراهيم نواف محمد شخاتره155

الهندسة الكيميائية20142022019نور الهدى محمد بسام زين 156

الهندسة الكيميائية20142022037االء يحيى طه أبوحميده157

الهندسة الكيميائية20100022067هبه حسين خضير الدليمي158

الهندسة الكيميائية20102022057ابراهيم محمد عيسى خميس159

الهندسة الكيميائية20120022042صفاء حسني عبدالمعطي عرمان    160

الهندسة الكيميائية20120022090هاشم موسى عبدالرزاق البشايره161

الهندسة الكيميائية20122022010طارق زياد موسى أبولوم162

الهندسة الكيميائية20122022011روان محمد علي بني بكر163

الهندسة الكيميائية20122022055بشار عمر مصطفى عمايره164

الهندسة الكيميائية20122022063عمر خالد احمد مطلق165

الهندسة الكيميائية20130022004ميساء خالد محمد عليان166

الهندسة الكيميائية20130022008فداء ياسر محمد عليوه167

الهندسة الكيميائية20130022012هيا محمد نمر ولويل168

الهندسة الكيميائية20130022013عرين احمد محمد صوالحه169

الهندسة الكيميائية20130022014محمد احمد علي الخطاب170

الهندسة الكيميائية20130022022اثره ياسين محمد البطوش171

الهندسة الكيميائية20130022029رزان ابراهيم نعيم بدوان172

الهندسة الكيميائية20130022030دينا غازي احمد عبيدات173

الهندسة الكيميائية20130022035عمر عاطف نعيم ابوسنينه174

الهندسة الكيميائية20130022043تميم حمزه محمد غرايبه175

الهندسة الكيميائية20130022047تسنيم احمد يوسف مطلق176

الهندسة الكيميائية20130022060ردينه منذر ممدوح عواوده177

الهندسة الكيميائية20130022065براء جمال محمود عواد178

الهندسة الكيميائية20130022069محمد خالد فريد تيم179



الهندسة الكيميائية20130022073اسيل محمد حسن الغروز180

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
الهندسة الكيميائية20132022001مصطفى  احمد مصطفى بدوي1

الهندسة الكيميائية20132022005دانية فؤاد سمور 2

الهندسة الكيميائية20132022013خليل ماهر فرحان الكاللده3

الهندسة الكيميائية20132022018ريم زياد محمود أبوعكر4

الهندسة الكيميائية20132022027فرح عاطف فضل خليل5

الهندسة الكيميائية20132022042رولى ابراهيم  محمد  مصري 6

الهندسة الكيميائية20132022051نهال عامر محمد ابو راشد7

الهندسة الكيميائية20132022056ياسر خالد محمد المنصور8

الهندسة الكيميائية20132022061داليا محمد علي نصيرات9

الهندسة الكيميائية20140022044محمد جمال محمد الشبول10

الهندسة الكيميائية20142022028عنتر احمد محمد عنتر11

الهندسة الكيميائية20142022032بسماء عمر حمد الخوالدة12

الهندسة الكيميائية20051022001محمد سليمان عواد اعدوس13

الهندسة الكيميائية20082022023شيخ احمد عبد الاله الكاف14

الهندسة الكيميائية20090022005ايمان االمين سالم ابوعواد15

الهندسة الكيميائية20110022020صفاء محمد عبدالرحمن أبوورده16

الهندسة الكيميائية20110022077رؤى محمود خالد عبيدات17

الهندسة الكيميائية20110022078شيماء منير سليمان الشويطر18

الهندسة الكيميائية20112022035يوسف عبدهللا محمد قنديل19

الهندسة الكيميائية20120022088تسنيم محمود سرور الشناق     20

الهندسة الكيميائية20122022005فاطمة حسن علي محمد21

الهندسة الكيميائية20130022011رؤى غسان نايف الدلقموني22

الهندسة الكيميائية20130022028ابراهيم احمد ابراهيم نويران23

الهندسة الكيميائية20130022072محمد موفق سعد الزعبي24

الهندسة الكيميائية20132022063ميسم احمد امين بني موسى25

الهندسة الكيميائية20140022006سند عبدالوهاب عطاهللا الطراونه26

الهندسة الكيميائية20140022021مالك فاعور فارس الزعبي27

الهندسة الكيميائية20140022048رزان نعيم محمود الرمحي28

تخطيط وتصميم المدن20110222009وفاء جهاد محمود الشوشي29

تخطيط وتصميم المدن20120222030اسامه فتحي حسني علقم     30

تخطيط وتصميم المدن20120222039الشيماء باسم عبداللطيف الغزاوى   31

تخطيط وتصميم المدن20122222004سلمى عبدالحميد وصفي عبدالهادي32

تخطيط وتصميم المدن20130222002ساره جعفر سارى نصير33

تخطيط وتصميم المدن20130222003بيان عوض خليل النابلسي34

تخطيط وتصميم المدن20130222007لمى طه محمود ابو حرب35

تخطيط وتصميم المدن20130222008هبه محمد حسن صالح36

تخطيط وتصميم المدن20130222012بشرى عباس محمود القضاه37

تخطيط وتصميم المدن20130222013اسماء حسين رشيد الشويات38

تخطيط وتصميم المدن20130222021دانيه عبداالله احمد دراوشه39

تخطيط وتصميم المدن20130222022ساره عبدهللا قاسم العوض40
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تخطيط وتصميم المدن20130222023جنان محمود محمد جمحاوي41

تخطيط وتصميم المدن20130222004فرح محمد موسى عبابنه42

تخطيط وتصميم المدن20130222018بلسم اسامه محمد يوسف43

تخطيط وتصميم المدن20130222020عائشه محمد موسى بيطاوى44

تخطيط وتصميم المدن20112222012عبير تيسير راشد الكباريه45

تخطيط وتصميم المدن20120222036ساره ابراهيم عبدالهادى الخضراء   46

تخطيط وتصميم المدن20130222001رنا صالح خليل مبسلط47

تخطيط وتصميم المدن20130222032ساره ياسين محمد فريحات48

تخطيط وتصميم المدن20140222011سميره خالد سمير الدباغ49

تخطيط وتصميم المدن20140222013احمد عمر رضوان رصرص50

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
اللغة االنجليزية واللغويات20110081115بهاء الدين علي احمد بحيص1

اللغة االنجليزية واللغويات20112081088ملك علي قاسم عبد الجليل2

اللغة االنجليزية واللغويات20120081170االء رؤوف عبد هللا بني هاني3

اللغة االنجليزية واللغويات20120081175مروه عبدالكريم قاسم بشارات    4

اللغة االنجليزية واللغويات20120081184سهى سهل احمد الهنداوي5

اللغة االنجليزية واللغويات20120081189دعاء مصطفى عبد النواجي6

اللغة االنجليزية واللغويات20122081022رؤى محمد غازي السخني7

اللغة االنجليزية واللغويات20122081034ضياء عبداالله علي سعد8

اللغة االنجليزية واللغويات20122081061هيا رئفات محمد مشرقي9

اللغة االنجليزية واللغويات20122081111اية محمد علي خزعلي10

اللغة االنجليزية واللغويات20130081021داليا نضال عبد هللا الحموى11

اللغة االنجليزية واللغويات20130081122ايمان جمال محمد عبده12

اللغة االنجليزية واللغويات20130081146سندس يوسف اسعد الداود13

اللغة االنجليزية واللغويات20130081147قمر نواف علي خويله14

اللغة االنجليزية واللغويات20130081152اسراء مروان خالد المحاميد15

اللغة االنجليزية واللغويات20130081169عنود عبدهللا صالح سماره16

اللغة االنجليزية واللغويات20130081173هيا احمد محمود الشدوح17

اللغة االنجليزية واللغويات20130081181ديما موسى علي العلي18

اللغة االنجليزية واللغويات20130081189افراح جهاد راضي مقابله19

اللغة االنجليزية واللغويات20130081203حنين عصام محمد شلبي20

اللغة االنجليزية واللغويات20130081211محمد طايل حامد الحماد21

اللغة االنجليزية واللغويات20130081216ضيغم احمد نزال الخمايسه الحجايا22

اللغة االنجليزية واللغويات20130081217كريستين سامر سليمان البواب23

اللغة االنجليزية واللغويات20130081219جيهان عبدهللا كريم الطوافشه24

اللغة االنجليزية واللغويات20130081224هال عبدهللا عوض الزحراوي25

اللغة االنجليزية واللغويات20130081225منار عمر علي الزعبي26

اللغة االنجليزية واللغويات20132081007اسماء محمد ديب  االنيس27

اللغة االنجليزية واللغويات20132081010عصام احمد حسن الجراروه28

اللغة االنجليزية واللغويات20132081033بيان بسام محمود حمورى29

اللغة االنجليزية واللغويات20132081035لينا محمد عدنان الحتامله30

اللغة االنجليزية واللغويات20132081037نور عامر صالح عيد31

24/4/2018الثالثاء 

12:00-10:30: :الوقت

NB66مبنى القاعات الصفية 



اللغة االنجليزية واللغويات20132081039زينه زكريا محمود الزعبي32

اللغة االنجليزية واللغويات20132081076ايمان عاطف محمد ربابعه33

اللغة االنجليزية واللغويات20132081084ايه عادل علي جماحنه34

اللغة االنجليزية واللغويات20132081087وفاء محمد فالح الداود35

اللغة االنجليزية واللغويات20132081093الرا غالب نعيم بواب36

اللغة االنجليزية واللغويات20132081108تسنيم زياد محمد الشيخ حسين37

اللغة االنجليزية واللغويات20132081112ميسر موفق نهار الصبيحات38

اللغة االنجليزية واللغويات20132081119رغد وائل عبدهللا معابره39

اللغة االنجليزية واللغويات20140081003شروق مفلح حسن شطناوي40

اللغة االنجليزية واللغويات20140081004نسيبه علي محمود جرادات41

اللغة االنجليزية واللغويات20140081007داليا فايز موسى العجلوني42

اللغة االنجليزية واللغويات20140081008ايناس وليد ذيب هياجنه43

اللغة االنجليزية واللغويات20140081011مرح هشام ناجي خضيرات44

اللغة االنجليزية واللغويات20140081012ديما عبد هللا قاسم الطويط45

اللغة االنجليزية واللغويات20140081013اسراء عوض عبد هللا دواقره46

اللغة االنجليزية واللغويات20140081018ساره بسام سلمان حداد47

اللغة االنجليزية واللغويات20140081021مالك بسام نذير الصباغ48

اللغة االنجليزية واللغويات20140081027روان فوزى عايد بني هاني49

اللغة االنجليزية واللغويات20140081028مجد عبدهللا قاسم حجازي50

اللغة االنجليزية واللغويات20140081033ياسمين سالمه صالح خريسات51

اللغة االنجليزية واللغويات20140081034محمد خليل ابراهيم عبدالعزيز52

اللغة االنجليزية واللغويات20140081036شهد عادل يوسف الخطباء53

اللغة االنجليزية واللغويات20140081039روينا جريس رافع السعيد54

اللغة االنجليزية واللغويات20140081040راما عيسى عبدالرزاق الرمضان55

اللغة االنجليزية واللغويات20140081042دامه مصطفى عوض ابوهالل56

اللغة االنجليزية واللغويات20140081043محمد محمود اسماعيل صالح     57

اللغة االنجليزية واللغويات20140081044رفاه احمد محمد الزعبي58

اللغة االنجليزية واللغويات20140081046عائشه علي عطاهللا السلمان59

اللغة االنجليزية واللغويات20140081047جمانه موسى نواف الكفريني60

اللغة االنجليزية واللغويات20140081048ذكرى فراس محمد العواقله61

اللغة االنجليزية واللغويات20140081050منال ناصر محمود عمايره62

اللغة االنجليزية واللغويات20140081052بتول عبدالغفار مصطفى سماره63

اللغة االنجليزية واللغويات20140081054رزان نبيل عبدالمهدى العزام64

اللغة االنجليزية واللغويات20140081055لما سامي احمد العواوده65

اللغة االنجليزية واللغويات20140081056رشا صالح راشد عموره66

اللغة االنجليزية واللغويات20140081057امل احمد محمود الصوافطه67

اللغة االنجليزية واللغويات20140081058هدى وليد خليل قواسمه68

اللغة االنجليزية واللغويات20140081062دانا فتحي عبدالرحمن الكراسنه69

اللغة االنجليزية واللغويات20140081063العنود فايز عبد النسور70

اللغة االنجليزية واللغويات20140081065يارا مأمون محمد توفيق خصاونه71

اللغة االنجليزية واللغويات20140081066لبنى احمد رمضان ابوغوش72

اللغة االنجليزية واللغويات20140081067مالك محمود عمر خالد73

اللغة االنجليزية واللغويات20140081068وآلء حسن فالح أبوالشيح74

اللغة االنجليزية واللغويات20140081069بتول منصور محمد أبوخضير75

اللغة االنجليزية واللغويات20140081070بلقيس كمال سامي مومني76

اللغة االنجليزية واللغويات20140081071تمارا هاني احمد صدقي العقيلي77



اللغة االنجليزية واللغويات20140081072ريتا مامون عبدالعزيز ابراهيم78

اللغة االنجليزية واللغويات20140081074حلى منصور عبد الرحمن السليتي79

اللغة االنجليزية واللغويات20140081076كرم محمد سليمان ربابعه80

اللغة االنجليزية واللغويات20140081078لمياء تيسير موسى الخطيب81

اللغة االنجليزية واللغويات20140081080سهر عصام علي االبراهيم82

اللغة االنجليزية واللغويات20140081081مرح احمد عيسى الطويط83

اللغة االنجليزية واللغويات20140081083اسماء حسان علي الزغول84

اللغة االنجليزية واللغويات20140081084ليلى اياد لطفي العبد85

اللغة االنجليزية واللغويات20140081085نور سمير الياس عويس86

اللغة االنجليزية واللغويات20140081086سجى عماد علي المغيض87

اللغة االنجليزية واللغويات20140081088رجاء عبدهللا محمد أبوزريق88

اللغة االنجليزية واللغويات20140081089رسل مراد عوض عطير89

اللغة االنجليزية واللغويات20140081090انغام يوسف نجيب دكناش90

اللغة االنجليزية واللغويات20140081092هيا وصفي علي الرمضان91

اللغة االنجليزية واللغويات20140081095احالم موفق محمد خير الفندي92

اللغة االنجليزية واللغويات20140081096سجود حسن عبدهللا الحناتله93

اللغة االنجليزية واللغويات20140081104ساره نضال فوزي غانم94

اللغة االنجليزية واللغويات20140081106سارة نعيم يوسف حسن95

اللغة االنجليزية واللغويات20140081108دانيه عبدالرحمن محمد النقرش96

اللغة االنجليزية واللغويات20140081109هيا سمير موسى االيوب97

اللغة االنجليزية واللغويات20140081110ايمان محمد جابر حموده98

اللغة االنجليزية واللغويات20140081112مالك علي ابراهيم الروسان99

اللغة االنجليزية واللغويات20140081113هاله عادل عليان بني هاني100

اللغة االنجليزية واللغويات20140081116نور مروان سعيد ابو لباد101

اللغة االنجليزية واللغويات20140081121هال زين العابدين محمود الرفاعي102

اللغة االنجليزية واللغويات20140081122صفاء مصدق احمد حمزه103

اللغة االنجليزية واللغويات20142081003رهف اسامه محمود أبو الليل104

اللغة االنجليزية واللغويات20142081005بتول سمير محمد جنزير105

اللغة االنجليزية واللغويات20142081006نورهان فواز محمد الشوبكي106

اللغة االنجليزية واللغويات20142081008دانه معين جميل الجيوسي107

اللغة االنجليزية واللغويات20142081009خوله منير جابر الجبالي108

اللغة االنجليزية واللغويات20142081010شهد اكرم انيس الصعيدي109

اللغة االنجليزية واللغويات20142081016يارا اياد حسن النداف110

اللغة االنجليزية واللغويات20142081018احمد خالد شاكر عطا هللا111

اللغة االنجليزية واللغويات20142081023زينه عبد العزيز عبد هللا خاطر112

اللغة االنجليزية واللغويات20142081029سميه احمد عبد القادر التميمي113

اللغة االنجليزية واللغويات20142081030انوار زكريا يوسف عبابنه114

اللغة االنجليزية واللغويات20142081032فاطمه محمد صالح العمارين115

اللغة االنجليزية واللغويات20142081034اماني محمد فالح أبوحسان116

اللغة االنجليزية واللغويات20142081039هبه محمد موسى الزعبي117

اللغة االنجليزية واللغويات20142081042ريم محمد هايل النصيرات118

اللغة االنجليزية واللغويات20142081045فرح فاروق محمد خير السريحين119

اللغة االنجليزية واللغويات20142081046دالل علي غالب أبوراجوح120

اللغة االنجليزية واللغويات20142081050روند عبدهللا مصطفى الوقفي121

اللغة االنجليزية واللغويات20142081056ايهم عمر عيسى العباسي122

اللغة االنجليزية واللغويات20142081063آيه مطيع فهد عبد الحافظ123



اللغة االنجليزية واللغويات20142081083ايله جمال محمد العقرباوى124

اللغة االنجليزية واللغويات20150081075ايه عقله علي نقرش125

اللغة االنجليزية واللغويات20150081083سجى قاسم محمد عبابنه126

اللغة االنجليزية واللغويات20150081089سارا خالد عبدالعزيز الزعبي127

اللغة االنجليزية واللغويات20152081005كارولينا اكثم نعمه عماري128

اللغة االنجليزية واللغويات20152081037بشرى نزار يحيى العمري129

اللغة االنجليزية واللغويات20152081043أيه احمد محمد الزعبي130

اللغة االنجليزية واللغويات20152081044بيان فريد ضيف هللا السيد احمد131

اللغة االنجليزية واللغويات20112081021محمد اشرف مشهور الروسان132

اللغة االنجليزية واللغويات20112081078احمد محمد علي احمد الطرزي133

اللغة االنجليزية واللغويات20112081102راشد اسامه رافع القاضي134

اللغة االنجليزية واللغويات20122081064اسامه عبد السالم حسين عكور135

اللغة االنجليزية واللغويات20122081102نضال محمود ابراهيم طويط136

اللغة االنجليزية واللغويات20122081115نور مازن علي المغايره137

اللغة االنجليزية واللغويات20130081093اسراء عارف ابراهيم الفاضل138

اللغة االنجليزية واللغويات20130081130ايسر ياسر محمد شوكت التل139

اللغة االنجليزية واللغويات20130081156هال ابراهيم رجا الداود140

اللغة االنجليزية واللغويات20130081162لبنى احمد عوض الهندي141

اللغة االنجليزية واللغويات20130081182مالك ناجح رزق السنجالوي142

اللغة االنجليزية واللغويات20130081210روابي اسامه احمد مصالحه143

اللغة االنجليزية واللغويات20130081213محمد معتصم وحيد البشابشه144

اللغة االنجليزية واللغويات20130081215رغد خلدون ابراهيم الرشدان145

اللغة االنجليزية واللغويات20130081226انسام بسام عبدالفتاح مطر146

اللغة االنجليزية واللغويات20132081006نور يحيى عبد السالم ابو رميله147

اللغة االنجليزية واللغويات20132081053سهام خالد جميل عباسي148

اللغة االنجليزية واللغويات20132081069ايمان وليد خالد عثامنه149

اللغة االنجليزية واللغويات20132081109مجدي فراس اسكندر اللمع150

اللغة االنجليزية واللغويات20140081006رند حسن حسين سلمان151

اللغة االنجليزية واللغويات20140081010علياء مروان علي طيفور152

اللغة االنجليزية واللغويات20140081019رنيم محمود فارس الروسان153

اللغة االنجليزية واللغويات20140081020اريج عصام حسني الجركس154

اللغة االنجليزية واللغويات20140081026يانا رفيق ابراهيم الحداد155

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
اللغة االنجليزية واللغويات20150081096يارا محمود تركي قاسم1

اللغة االنجليزية واللغويات20150081098سعد احمد عبد هللا الرشيدات2

اللغة االنجليزية واللغويات20150081101وفاء حسن  خطاب3

اللغة االنجليزية واللغويات20152081002سارا محمد عبدالرحيم درادكه4

اللغة االنجليزية واللغويات20152081006نور محمد طه عوني حجازى5

اللغة االنجليزية واللغويات20152081012نور مروان عبدالرؤوف احمد6

اللغة االنجليزية واللغويات20152081024ارام عبدالفتاح عبدالحليم الشلبي7

اللغة االنجليزية واللغويات20152081040بتول بشير عيد الربضي8

اللغة االنجليزية واللغويات20152081049ياسمين محمد فؤاد محمود9

24/4/2018الثالثاء 

12:00-10:30: :الوقت

N2المباني الطبية 



اللغة االنجليزية واللغويات20162081038منى محسن صالح ابداح10

اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة20092081049محمد عبد الرزاق محمد الشرع11

اللغة االنجليزية واللغويات20140081038اسالم جمال محمد المصري12

اللغة االنجليزية واللغويات20140081053والء ابراهيم علي النظامي13

اللغة االنجليزية واللغويات20140081059اميره احمد كايد الهنداوى14

اللغة االنجليزية واللغويات20140081073تقى محمد خالد المحاميد15

اللغة االنجليزية واللغويات20140081105اسماء نبيل عبد هللا عبد العزيز16

اللغة االنجليزية واللغويات20140081119رغد احمد محمود جوابره17

اللغة االنجليزية واللغويات20140081123ارام عيسى هاشم الرحيل18

اللغة االنجليزية واللغويات20142081002االء عصمت حسن عبد القادر19

اللغة االنجليزية واللغويات20142081017راما علوان جميل بشارات20

اللغة االنجليزية واللغويات20142081053عبدهللا عبدالرحمن ابراهيم الطوالبه21

اللغة االنجليزية واللغويات20142081058ديما محمد ابراهيم عصعوص22

اللغة االنجليزية واللغويات20142081061رؤى امين محمد عالونه23

اللغة االنجليزية واللغويات20142081064فراس محمد عبد الرحمن القواسمى24

اللغة االنجليزية واللغويات20142081069محمد صالح الدين محمد مياس25

اللغة االنجليزية واللغويات20142081073صفاء علي عوده همشرى26

اللغة االنجليزية واللغويات20142081076شادي اسامه سلطي الربضي27

اللغة االنجليزية واللغويات20142081078صفاء محمود حسن الزعبي28

اللغة االنجليزية واللغويات20142081079سمر جميل موسى أبومسامح29

اللغة االنجليزية واللغويات20150081007سيال مروان سعيد الزبيدي30

اللغة االنجليزية واللغويات20150081035اسيل زياد ابراهيم اليبرودي31

اللغة االنجليزية واللغويات20150081037رهف احمد سالم موسى32

اللغة االنجليزية واللغويات20150081038شهد نواف سالم الخزعلي33

اللغة االنجليزية واللغويات20150081045رند احمد عثمان مسلط34

اللغة االنجليزية واللغويات20150081060هديل محمد مفلح القضاه35

اللغة االنجليزية واللغويات20150081071اسماء عبدالقادر علي الشامي36

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
هندسة البرمجيات20092176081احمد علي احمد الزعبي1

هندسة البرمجيات20102176074سماح حسين عبدالرحيم شواقفه2

هندسة البرمجيات20102176075مجد ماهر محمد العزه3

هندسة البرمجيات20102176079هبه غسان سميح شوملي4

هندسة البرمجيات20110176118علي عبدالرحمن محمد زيادنه5

هندسة البرمجيات20112176077ايهاب محمود محمد الصبيح6

هندسة البرمجيات20112176081طارق محمد سليمان اللحام7

هندسة البرمجيات20120176138نور ماجد يعقوب الربضي8

هندسة البرمجيات20120176149محمد امجد محمد العزام9

هندسة البرمجيات20122176105طارق جمال الدين  درويش10

هندسة البرمجيات20122176112زيد خالد محمود الحاتمي11

هندسة البرمجيات20122176122ياسمين خالد عبدالعزيز الزعبي12

هندسة البرمجيات20130176005رايه نايف عوض الذنيبات13

هندسة البرمجيات20130176011خلدون محمد عبدهللا الرشيدات14
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هندسة البرمجيات20130176012االء عبدالهادى مصطفى الحوامده15

هندسة البرمجيات20130176034ديمه رامز راجح الخصاونه16

هندسة البرمجيات20130176114سيف الدين مصطفى احمد الصبيحات17

هندسة البرمجيات20130176145ساجده محمد ابراهيم بني خالد18

هندسة البرمجيات20132176011ايه رافت رضوان بني سعيد19

هندسة البرمجيات20132176033دعاء عبدالفتاح محمد مطالقه20

هندسة البرمجيات20132176040ياسمين الورد ابراهيم محمد الحسن21

هندسة البرمجيات20132176043عبدهللا زهير عبدالرحيم الطرابيشي22

هندسة البرمجيات20132176050مرح باسل ذيب المرشد23

هندسة البرمجيات20132176092رهف عمر عبدهللا عطار24

هندسة البرمجيات20132176094رافت امين احمد سماره25

هندسة البرمجيات20132176112محمد حامد علي التني26

هندسة البرمجيات20140176008حمزه عبدهللا عايد الزعبي27

هندسة البرمجيات20140176011قمر وليد فرحان الزعبي28

هندسة البرمجيات20140176012ربى علي حسين ابوزيد29

هندسة البرمجيات20140176014هدايه زياد طه جرادات30

هندسة البرمجيات20140176019النا عبدهللا محمد الوحيدى31

هندسة البرمجيات20140176027مرح بسام موسى المحيسن32

هندسة البرمجيات20140176035مرح خالد عبدالكريم الشقران33

هندسة البرمجيات20140176043امل وليد فرحان الزعبي34

هندسة البرمجيات20140176047عبدالقادر سهل عبدالقادر الشرايري35

هندسة البرمجيات20140176059ضحى زكريا محمد سالمه36

هندسة البرمجيات20140176060رقيه محمد عبدالرحيم االبراهيم37

هندسة البرمجيات20140176061اريج احمد توفيق عبنده38

هندسة البرمجيات20142176018عمر جواد علي البعاره39

هندسة البرمجيات20101176002حمزه رزق عبدالرحمن بطاح40

هندسة البرمجيات20110176110حسام جابر محمود ابو ناصر41

هندسة البرمجيات20112176065محمد فوزى محمد بدارنه42

هندسة البرمجيات20122176114المامون صالح سالمه بركات43

هندسة البرمجيات20130176024احمد محمد خالد محمد44

هندسة البرمجيات20130176039دانيا خالد عبدالفتاح الصياح45

هندسة البرمجيات20130176059ابرار احمد خضر سوندك46

هندسة البرمجيات20130176135محمد سهل خليل حموري47

هندسة البرمجيات20130176142خالد وليد قاسم بطايحه48

هندسة البرمجيات20130176147هنادي عبدالرحمن ياسين السلطي49

هندسة البرمجيات20132176048ليث فاتن رضا مناع50

هندسة البرمجيات20132176087ساره هشام نهاد اللفداوى51

هندسة البرمجيات20132176091احمد خالد صالح الروسان52

هندسة البرمجيات20132176096ابراهيم بكر مصطفى الغرايبه53

هندسة البرمجيات20132176097ايوب محمود علي بزي54

هندسة البرمجيات20132176106براءه عوني ابراهيم عفانه55

هندسة البرمجيات20132176117قيس خالد خليل المناوي56

هندسة البرمجيات20132176118ضياء وليد احمد نجار57

هندسة البرمجيات20140176001حال جمال محمد الفران58

هندسة البرمجيات20140176004دياال عمادالدين محمد ابو زريق59

هندسة البرمجيات20140176013رزان راتب خلف الحمد60



هندسة البرمجيات20140176016مرح مامون محمد التميمي61

هندسة البرمجيات20140176017ايه علي محمد السقعان62

هندسة البرمجيات20140176020انوار هيثم صادق الشريده63

هندسة البرمجيات20140176021اسامه زيدان عبدالصمد الخمايسه64

هندسة البرمجيات20140176022سدين سعيد ابراهيم بني عطا65

هندسة البرمجيات20140176026راتب محمد شريف السروان66

هندسة البرمجيات20140176033ساجده عرفات سالم الرواشده67

هندسة البرمجيات20140176034براء عبدهللا قاسم هنانده68

هندسة البرمجيات20140176036تبرا راتب احمد الصمادى69

هندسة البرمجيات20140176037اسراء عصام احمد الصمادى70

هندسة البرمجيات20140176041لمى عصام بهاء الدين العمرى71

هندسة البرمجيات20140176042ريما خليفه محمد العمري72

هندسة البرمجيات20140176048معالي خلف اسماعيل الخطايبه73

هندسة البرمجيات20140176052فرات صالح محمد الشرمان74

هندسة البرمجيات20140176053بشرى رمضان احمد بني خلف75

هندسة البرمجيات20140176055رهام دحام صايل الزعبي76

هندسة البرمجيات20140176062ميس احمد كساب العرامشه77

هندسة البرمجيات20140176063راما عمر سليمان رمضان78

هندسة البرمجيات20140176065صالح محمد خير عبدالكريم قصير79

هندسة البرمجيات20142176006بدر ابراهيم محمد حرب80

هندسة البرمجيات20142176008حال محمد علي حمدان81

هندسة البرمجيات20142176010جهاد ايمن احمد أبودبوس82

هندسة البرمجيات20142176014زيد رافع محمود الكوامله83

هندسة البرمجيات20142176015حمزه نور الدين فالح المهيدات84

هندسة البرمجيات20142176039رغد مروان عرفات ياسين85

هندسة البرمجيات20142176050احمد اكرم محمد الزعبي86

هندسة البرمجيات20142176066احمد رائد طاهر سمرين87

هندسة البرمجيات20142176068عمر ناصر محمد درويش88

هندسة البرمجيات20092176085عبدهللا محمد مرعي الداموني89

هندسة البرمجيات20120176028براءه عمر محمد الصالح     90

هندسة البرمجيات20120176088بتول محمد مطلب الحماد     91

هندسة البرمجيات20122176054يزن عصام محمد الحديدي92

هندسة البرمجيات20122176064عباده محمد زايد خراشقه93

هندسة البرمجيات20122176068محمد محمود موسى كنعان94

هندسة البرمجيات20122176102ساره سعيد عبدالرحمن الصيفي95

هندسة البرمجيات20122176106حسن احمد حسين الهندى96

هندسة البرمجيات20122176130محمد امين انور فالح  عالونه97

هندسة البرمجيات20130176007عمر احمد موسى مومنى98

هندسة البرمجيات20130176049دعاء محمد سهيل عبدالكريم  الصمادي99

هندسة البرمجيات20130176072لبنى واصل احمد بني مرتضى100

هندسة البرمجيات20130176073ياسمين محمد احمد عقيالن101

هندسة البرمجيات20130176113براءه محمد سليمان ابو صهيون102

هندسة البرمجيات20130176126بيان موفق ماجد الخطيب103

هندسة البرمجيات20130176149احمد علي سالم الخلف104

هندسة البرمجيات20132176023ايناس محمد مرعي فحماوي105

هندسة البرمجيات20132176066مجاهد اسامه عبدهللا عمايره106



هندسة البرمجيات20132176099عمرو عرسان احمد ابو عزه107

هندسة البرمجيات20132176107احمد عبدالرحيم محمد العرابي108

هندسة البرمجيات20132176114حسام سامر سليمان البواب109

هندسة البرمجيات20132176122حمزه احمد عبدهللا الجمل110

هندسة البرمجيات20140176002احمد بسام ناصر طالفحه111

هندسة البرمجيات20140176010اسراء محمد عبدالرحمن دعابس112

هندسة البرمجيات20140176040مرح جمال محمد الضمور113

هندسة البرمجيات20140176050محمد محسن محمود رواشده114

هندسة البرمجيات20140176056روال نسيم بهجت الخصاونه115

هندسة البرمجيات20140176057رائد بسام نجيب النمري116

هندسة البرمجيات20142176045محمد نائل منصور حموري117

هندسة البرمجيات20142176072رؤيا يوسف ذياب بني ملحم118

هندسة البرمجيات20150176062محمد غسان احمد القرعان119

نظم المعلومات الحاسوبية20100174115نانسي علي مصطفى قوقزه120

نظم المعلومات الحاسوبية20100174116كرم عمر محمد االيوب121

نظم المعلومات الحاسوبية20100174134سهير صالح علي العبد هللا122

نظم المعلومات الحاسوبية20102174047صفاء صالح محمد مقدادي123

نظم المعلومات الحاسوبية20110174134روان هشام عبدهللا الزعبي124

نظم المعلومات الحاسوبية20110174139سارة احمد محمد غرايبه125

نظم المعلومات الحاسوبية20110174142محمد عدنان ابراهيم عبيدات126

نظم المعلومات الحاسوبية20110174143منار سالم علي المنسي127

نظم المعلومات الحاسوبية20112174037هبه اسماعيل عبدهللا الصومالي128

نظم المعلومات الحاسوبية20120174080ديمه زياد علي بني بكر     129

نظم المعلومات الحاسوبية20120174092عمر احمد محمود بطيحه130

نظم المعلومات الحاسوبية20120174143سيف بسام كامل الخوالده131

نظم المعلومات الحاسوبية20120174149الرا احمد محمد بني ياسين132

نظم المعلومات الحاسوبية20120174155ايه محمد علي العبدهللا     133

نظم المعلومات الحاسوبية20122174054مجد فارس ناصر البواب134

نظم المعلومات الحاسوبية20130174016علي عبدالحميد محمد القضاه135

نظم المعلومات الحاسوبية20130174038مي غازى ضيف هللا درويش136

نظم المعلومات الحاسوبية20130174059اسيل يوسف محمود عبدالرزاق137

نظم المعلومات الحاسوبية20130174062معاذ عبدالكريم خليف الزعبي138

نظم المعلومات الحاسوبية20130174083عبدالرحمن ابراهيم عوض الطريني139

نظم المعلومات الحاسوبية20130174089ليث محمد سعد الزعبي140

نظم المعلومات الحاسوبية20130174101ايسر عاطف عبدهللا القضاه141

نظم المعلومات الحاسوبية20130174107كرم غسان جدوع كنعان142

نظم المعلومات الحاسوبية20130174110نارمين هاني حسن جعباني143

نظم المعلومات الحاسوبية20130174113عمر عزام بركات الزعبي144

نظم المعلومات الحاسوبية20130174117اسراء قاسم محمد مقدادي145

نظم المعلومات الحاسوبية20130174129افنان خالد صالح احمد146

نظم المعلومات الحاسوبية20130174130شادن محمد احمد معابره147

نظم المعلومات الحاسوبية20132174022احمد فالح سليمان الخطيب148

نظم المعلومات الحاسوبية20132174037غيث  غسان اسعد الشخشير149

نظم المعلومات الحاسوبية20132174041عالء محمد روحي سالمه150

نظم المعلومات الحاسوبية20140174004حنان عبد هللا محمد عوض151

نظم المعلومات الحاسوبية20140174005مريم زكريا مطلق مقدادى152



نظم المعلومات الحاسوبية20140174008حنين سمير احمد عوده153

نظم المعلومات الحاسوبية20140174011عبدهللا عزام محمد محسن154

نظم المعلومات الحاسوبية20140174012سلسبيال علي يونس عنيزات155

نظم المعلومات الحاسوبية20140174015دينا حسين محمد غزو156

نظم المعلومات الحاسوبية20140174020دينا محمد كامل حنداش157

نظم المعلومات الحاسوبية20140174025وسام عبدالحميد محمد بني ياسين158

نظم المعلومات الحاسوبية20140174026آالء موسى فرج الجهماني159

نظم المعلومات الحاسوبية20140174032ريام حسين امين البدارنه160

نظم المعلومات الحاسوبية20140174033لين رائد فرحان الشلبي161

نظم المعلومات الحاسوبية20140174044اسماء جبر جادهللا الفواخره162

نظم المعلومات الحاسوبية20140174048اسراء حسن احمد الهزايمه163

نظم المعلومات الحاسوبية20140174051رغد فواز احمد خويلد164

نظم المعلومات الحاسوبية20140174057العنود راضي عبدهللا طبيشات165

نظم المعلومات الحاسوبية20140174064شام واصف عبدالرحمن الغرايبه166

نظم المعلومات الحاسوبية20112174051محمد احمد عبدهللا القضاة167

نظم المعلومات الحاسوبية20120174067اسيل هاني عارف القضاه     168

نظم المعلومات الحاسوبية20120174147اسيل حسين علي بدندي      169

نظم المعلومات الحاسوبية20120174152اديم رسالن احمد بني ياسين170

نظم المعلومات الحاسوبية20121174001مجد محمد فاضل الجوده171

نظم المعلومات الحاسوبية20122174057ريما اسماعيل هاشم الجراح    172

نظم المعلومات الحاسوبية20130174004شروق احمد مصطفى شعبوط173

نظم المعلومات الحاسوبية20130174020هبه خليل محمد سلمي174

نظم المعلومات الحاسوبية20130174033ساره جميل سعيد عثامنه175

نظم المعلومات الحاسوبية20130174036دانا جمال عبدالسميع سالمه176

نظم المعلومات الحاسوبية20130174115يزن يحيى محمود العجلوني177

نظم المعلومات الحاسوبية20130174118اميمه باسم محمد الزعبي178

نظم المعلومات الحاسوبية20130174120محمد خير صالح عبدالعزيز اليوسف179

نظم المعلومات الحاسوبية20130174122مرح عبدهللا محمود النعسان180

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
نظم المعلومات الحاسوبية20130174123محمد عمر محمد المغيض1

نظم المعلومات الحاسوبية20132174035سوار صالح محمد الحراحشة2

نظم المعلومات الحاسوبية20132174036داليا خالد عبدالعزيز الزعبي3

نظم المعلومات الحاسوبية20132174040مي ناصر محمد الزبون4

نظم المعلومات الحاسوبية20140174007سهير عماد محمد الرشدان5

نظم المعلومات الحاسوبية20140174010حنين كمال محمد غبن6

نظم المعلومات الحاسوبية20140174016سالي موسى حسين العمرات7

نظم المعلومات الحاسوبية20140174018ياسمين عصام عبدالهادي بدوي8

نظم المعلومات الحاسوبية20140174021لينا خالد يونس ابوصهيون9

نظم المعلومات الحاسوبية20140174023اسالم غالب رافع القاضي10

نظم المعلومات الحاسوبية20140174030سناء يوسف محمود ابوالعسل11

نظم المعلومات الحاسوبية20140174034ضحى عبدالكريم قاسم مخادمه12

نظم المعلومات الحاسوبية20140174035رنيم خالد موسى ابوالهيجاء13
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نظم المعلومات الحاسوبية20140174038عال محمد علي بني مصطفى14

نظم المعلومات الحاسوبية20140174039شهد بالل رفيق المصلح15

نظم المعلومات الحاسوبية20140174042روان مصطفى حسن المصرى16

نظم المعلومات الحاسوبية20140174043بثينه حيدر محمد ابوسته17

نظم المعلومات الحاسوبية20140174049نرمين سمير سالم ظاهر18

نظم المعلومات الحاسوبية20140174068رشا اسماعيل عبد عواوده19

نظم المعلومات الحاسوبية20142174002غياث فيصل  نعساني20

نظم المعلومات الحاسوبية20112174042روان نصر يوسف الشطناوي21

نظم المعلومات الحاسوبية20120174091لمى خالد سامح عبيدات     22

نظم المعلومات الحاسوبية20120174109بلقيس محمد عوده الرفوع23

نظم المعلومات الحاسوبية20120174156سليم محمد سليمان اللحام24

نظم المعلومات الحاسوبية20120174157اسيل راتب عبدالكريم ابو عبطه25

نظم المعلومات الحاسوبية20120174158احمد عاطف عبدهللا ابو ياسين النسور26

نظم المعلومات الحاسوبية20122174049نور يوسف محمود ابو منصور27

نظم المعلومات الحاسوبية20122174055عمران عمر محمد الشقران28

نظم المعلومات الحاسوبية20122174058ميس يحيى نواف ابو سالم29

نظم المعلومات الحاسوبية20122174059ميماس خلف علي الشرعه30

نظم المعلومات الحاسوبية20130174003صهيب امجد عبدهللا الدرويش31

نظم المعلومات الحاسوبية20130174008محمد احمد فالح البشابشه32

نظم المعلومات الحاسوبية20130174034رغد ظاهر مفضي النعيمي33

نظم المعلومات الحاسوبية20130174053محمد امين محمد الرفاعي34

نظم المعلومات الحاسوبية20130174084امنة عبدالحي اسماعيل السلمان35

نظم المعلومات الحاسوبية20130174127فرح سلطان عوده الشيوخ36

نظم المعلومات الحاسوبية20130174128لينا عادل عبدالرحمن الروسان37

نظم المعلومات الحاسوبية20130174133هند سيف الدين سليمان السيوف38

نظم المعلومات الحاسوبية20132174006حنان يوسف ابراهيم طسلق39

نظم المعلومات الحاسوبية20132174011فادي عيد فرحان الرزقاهلل40

نظم المعلومات الحاسوبية20132174012يوسف امين يوسف بني ايوب41

نظم المعلومات الحاسوبية20140174002زيد تحسين علي فني42

نظم المعلومات الحاسوبية20140174019رناتا عبدالسالم اسعد خطاطبه43

نظم المعلومات الحاسوبية20140174029فدوى عبدهللا محمد الجراح44

نظم المعلومات الحاسوبية20140174046ياسمين محمود عبدالحفيظ الذيب45

نظم المعلومات الحاسوبية20140174047احمد محمد شهاب الحمد46

نظم المعلومات الحاسوبية20140174055عرين فؤاد محمد ابو زريق47

نظم المعلومات الحاسوبية20140174056ايه نواف جمعه العوضات48

نظم المعلومات الحاسوبية20142174022دانه حمدي محمود الخليلي49

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
هندسة الحاسوب20092171068والء غسان صالح العيد1

هندسة الحاسوب20100171079سيرين خالد خلف المشاقبة2

هندسة الحاسوب20102171058يحيى محمدخير خليل المبيضين3

هندسة الحاسوب20102171065راشد محمود حسين العفيف4

هندسة الحاسوب20110171016هيا يحيى محمد بني ياسين5
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هندسة الحاسوب20112171062داليا محمود حسين الصياحين6

هندسة الحاسوب20120171090رهف محمود خالد مقدادي     7

هندسة الحاسوب20122171018رامي توفيق محمد مياس8

هندسة الحاسوب20122171049يعقوب صيتان  سليمان9

هندسة الحاسوب20130171003زين هامان محمد غرايبه10

هندسة الحاسوب20130171007ناريمان ابراهيم عطيه ابو الحسن11

هندسة الحاسوب20130171010مالك عبدالعزيز حسين الكليبات12

هندسة الحاسوب20130171014يمامه منصور حسين الشطناوى13

هندسة الحاسوب20130171017روان اسماعيل حسن ملوح14

هندسة الحاسوب20130171020عطور محمد سليمان شطناوى15

هندسة الحاسوب20130171027امنه عبدالعزيز عبدالمحسن ابوديه16

هندسة الحاسوب20130171037عدله صالح محمد فارس17

هندسة الحاسوب20130171038سجى سامح علي مهيدات18

هندسة الحاسوب20130171040رزان ناجح منصور اليوسف19

هندسة الحاسوب20130171046ايمان سلطان فالح المجالي20

هندسة الحاسوب20130171057فرح حسين توفيق حسن21

هندسة الحاسوب20130171058دعاء رائد حسن ابو النصر22

هندسة الحاسوب20130171060احمد أوس حرب محسن23

هندسة الحاسوب20130171083تسليم حسين محمد الخلف24

هندسة الحاسوب20130171085حنان يحيى محمود الهدهد25

هندسة الحاسوب20130171086تقى محمد فؤاد خصاونه26

هندسة الحاسوب20132171001بشار وائل  عبدالكريم قبيعه27

هندسة الحاسوب20132171006عائشه مبتسم احمد ابو حسين28

هندسة الحاسوب20132171035بيان خالد يوسف عيسى29

هندسة الحاسوب20132171036حسام جهاد محمد عكور30

هندسة الحاسوب20140171049نور فاروق محمد عبيدات31

هندسة الحاسوب20140171058ضحى فيصل عبدهللا بني حمد32

هندسة الحاسوب20112171080براءة عاطف علي الشبول33

هندسة الحاسوب20120171055ساميه محمد فريد محمود  البس34

هندسة الحاسوب20120171079خالد احمد غازى بدارنه     35

هندسة الحاسوب20120171105بثينه امجد احمد احمد36

هندسة الحاسوب20122171052حنين حسام محمد محمد37

هندسة الحاسوب20130171022ايهاب اياد محمد الشبول38

هندسة الحاسوب20130171034كنان غازي عربي عبيدات39

هندسة الحاسوب20130171039خالد محمد غازى العودات40

هندسة الحاسوب20130171042حمزه حسن سليمان الزعبي41

هندسة الحاسوب20130171059حنان عواد عجاج العليمات42

هندسة الحاسوب20130171079اسراء يوسف محمد مقدادي43

هندسة الحاسوب20132171008لجين سامي محمد نصير44

هندسة الحاسوب20132171027انس جعفر يوسف بني حمد45

هندسة الحاسوب20132171028اياد هاني محمد امين العمرى46

هندسة الحاسوب20132171059نجالء ابراهيم علي صالح47

هندسة الحاسوب20132171073عبد الرحمن فواز عبد الرحمن عياد48

هندسة الحاسوب20140171048امل خضر سعد ابو عجوه49

هندسة الحاسوب20112171078وسيم احمد قاسم ابداح50

هندسة الحاسوب20120171093رايه منير ابراهيم لوباني    51



هندسة الحاسوب20120171094سلسبيل محمد سالم العبدالالت    52

هندسة الحاسوب20122171014خالد وليد  قشمر53

هندسة الحاسوب20122171033يزن زكريا محمود العمري54

هندسة الحاسوب20122171043رامي وائل عرسان منسي55

هندسة الحاسوب20130171036ياسين محمد ياسين الكساسبه56

هندسة الحاسوب20130171071رنيم حسين كايد الجراروه57

هندسة الحاسوب20132171048شذى زاهي عبدهللا ملحم58

هندسة الحاسوب20140171019أشرف عصام حمد عبدالهادى59

علوم الحاسوب20110173036هيا فراس فريد رواشده60

علوم الحاسوب20120173062محمد حسن فواز الباعوني     61

علوم الحاسوب20120173107نبيل عبدالقادر يحيى الماخذي62

علوم الحاسوب20120173124رامي حسن محمد اليافعي63

علوم الحاسوب20122173011عدي عادل محمود النقرش64

علوم الحاسوب20130173006جمانه ادريس احمد الزعبي65

علوم الحاسوب20130173021اياد محمد بركات العجالين66

علوم الحاسوب20130173043محمد سالم طه الصفدي67

علوم الحاسوب20130173058دينا احمد عثمان ظاظا68

علوم الحاسوب20130173087اسراء هاشم فالح طاهات69

علوم الحاسوب20130173105ابتهال محمد يوسف خطاطبه70

علوم الحاسوب20130173107سوزان يوسف احمد عبابنه71

علوم الحاسوب20130173120نسيم علي علي الناوي72

علوم الحاسوب20132173001سندس بهاء الدين عمر الزبده73

علوم الحاسوب20132173027نور سمير عبدالقادر القضاه74

علوم الحاسوب20132173031محمد عبد هللا  حمد75

علوم الحاسوب20140173010فاتن عيسى غازى خرفان76

علوم الحاسوب20140173012ساجده محمد سلمان البريقي77

علوم الحاسوب20140173013حنين مؤيد محمود ابوسعيد78

علوم الحاسوب20140173016هبه عطا رشيد الجراح79

علوم الحاسوب20140173019سوار محمد محمود غرايبه80

علوم الحاسوب20140173021مي جهاد كايد العمرى81

علوم الحاسوب20140173030جود رامي وفيق الخزاعي82

علوم الحاسوب20140173031همام احمد موسى نصايره83

علوم الحاسوب20140173032آيه ابراهيم خضر ابوعاقوله84

علوم الحاسوب20140173034رهف محمد محمود الحمورى85

علوم الحاسوب20140173035ساره حسين محمد قريش86

علوم الحاسوب20140173037عال عدنان عبدالهادى الطيطي87

علوم الحاسوب20140173038عمران محمد حمدان البشابشه88

علوم الحاسوب20140173043حمزه يوسف حسن المقابله89

علوم الحاسوب20140173044عزه يحيى احمد ابو ندى90

علوم الحاسوب20140173047مجدي احمد موسى ردايده91

علوم الحاسوب20140173048عالء عيسى علي جراروه92

علوم الحاسوب20140173051يارا عماد عبدالغفور الحراحشة93

علوم الحاسوب20140173061محمد سهيل محمود كيوان94

علوم الحاسوب20140173062علي محمد عبد الحفيظ حسان95

علوم الحاسوب20142173002صدام خليل حسن قدسيه96

علوم الحاسوب20142173003عمر امجد سليم خريم97



علوم الحاسوب20120173114عمران محمد رجب علي ملكاوى98

علوم الحاسوب20130173085مروه بهيج سعد شطناوي99

علوم الحاسوب20130173102احمد توفيق احمد مومني100

علوم الحاسوب20140173001أريج صالح علي عبدهللا101

علوم الحاسوب20140173002عبد الرحمن محمد مصطفى الغرايبه102

علوم الحاسوب20140173011تقوى عبدالرحيم خالد بني حمد103

علوم الحاسوب20140173027أحمد مجدى عبدالرحيم سالمه104

علوم الحاسوب20140173033لجين حازم محمود بني يونس105

علوم الحاسوب20140173042هاني محمد مرعي حداد106

علوم الحاسوب20140173052ياسر علي محمد مريان107

علوم الحاسوب20140173054ريناتا هيثم عبدالرحمن مسعود108

علوم الحاسوب20140173059اريج سمير محمود الطاهات109

علوم الحاسوب20150173004عمار ماهر عدنان سكريه110

علوم الحاسوب20122173049رامي محمد حسين ابو عاشور111

علوم الحاسوب20130173070رؤى ابراهيم ذياب السعدي112

علوم الحاسوب20130173096عامر منتصر احمد الجالد113

علوم الحاسوب20130173112بتول عيسى محمد الزعبيه114

علوم الحاسوب20130173123ادم محمد محمد رواشده115

علوم الحاسوب20132173025احمد محمد نايف العالونه116

علوم الحاسوب20140173003عطوان زهير عطوان الردايده117

علوم الحاسوب20140173007حنين يوسف حافظ العمري118

علوم الحاسوب20140173029خالد وفيق محمد درباس119

علوم الحاسوب20140173046حنين عاطف علي الخصاونه120

علوم الحاسوب20142173016عبد الرحمن امينو عبد القادر 121

علوم الحاسوب20142173030مالك رائد رضوان المومني122

علوم الحاسوب20150173053مالك رسمي محمد اسعد عبدالرحمن123

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20100175046اسامه احمد كايد مقدادى124

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20102175044حنين هاني صالح قواسمه125

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175090تسنيم احمد حسين العمري     126

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175092حمزه احمد عبدالرحمن السالم    127

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175097باسل محمود خالد كالب128

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175099مزاحم سلطان محمد بني موسى129

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175102بشرى عبدهللا محمد الزيدانين    130

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20121175001محمد خير اسامة احمد مصالحة131

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20122175003سرحان منهل  حسن عبدالقادر132

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175006هبه عبدالرزاق احمد حمدى الدباغ133

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175024سمر عبدالعزيز صالح الذيابات134

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175025براء محمود ابراهيم الرشايده135

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175030رؤى يوسف محمد ابوعليقه136

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175033ساره محمد الفي العبدهللا137

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175035اسيل محمد بشير الجراح138

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175042زينه ايمن سالم عبيدات139

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175056باسم كمال علي حمد140

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175066اشراق محمد اسماعيل العبسي141

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175069اسيل عوض حسين الغزو142

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175077رانيه محمد نايف المزارى143



هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175078تقوى لطفي عوض القرعان144

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175083نور عبدالكريم احمد بني نصر145

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175089ميسلون احمد جويعد قواسمه146

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175095رهف فرج احمد الرومي147

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20132175002عبدالرحمن مروان  غازي148

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20132175006محمد محمدسعيد  كشور149

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20102175049وفاء رائد عبدهللا جرادات150

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20110175033ايه احمد سليمان المهيد151

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20110175055وجدان منذر عطاهللا المومني152

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20112175058العز عبدالسالم محمدعلي  بطاينه153

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20122175039دانيا سميح محمد دعيس154

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20122175054بسام  يحيى  جابر المعمري155

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175002بيان عماد سليمان النابلسي156

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175005بتول عمر حمزه قديسات157

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175016ضياء حسن علي شطناوى158

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175023مرح فاعور عبدالكريم عبيدات159

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175027مسلم بالل محمد مسلم160

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175028ساره صالح محمد المصطفى161

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175036يحيى منذر ابراهيم كردى162

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175044محمد وصفي عطاهللا الحايك163

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175046حنين نواف محمد الدعيبس164

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175048بثينه محمد علي الصمادى165

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175050زيد تيسير محمد العالونه166

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175057براءه عبدهللا سالم غرايبه167

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175063ريما خالد حسن العودات168

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175064محمد فايز سليم الكنجي169

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175072لطفي عمر لطفي القرعان170

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175073ميساء احمد محمد عياصره171

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175084شذى غسان غريب الدويرى172

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175086بتول هشام نسيم البطاينه173

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175093هيا علي عبدهللا بني مفرج174

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175096حوريه هويمل عواد أبوعوده175

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175103انوار منير محمد بني عطا176

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175106ايهاب فراس ممدوح عبيدات177

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20132175009دانيال جهاد موسى سويدان178

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20132175013منال قاسم احمد رواشده179

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20132175020ياسر عاهد حسونه طاهات180

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
هندسة وأمن شبكات الحاسوب20132175024حال محمد نايف النسور1

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20132175029هنادي محمد احمد بني حمد2

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20132175033خالد احمد  هندي 3

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20132175038ايناس عادل عبدالمجيد بني يونس4
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هندسة وأمن شبكات الحاسوب20140175019سيف الدين عبدالمالك عمر الشرمان5

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20140175046عمر بهاء الدين رضا ملكاوى6

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20140175047رغد امجد لطفي القرعان7

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20140175048محمد وليد علي القواسمه8

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20112175061احمد ملحم تركي ملحم9

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175008يوسف ياسر فريد  حادر10

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175086شفاء فاروق محمد العمرى     11

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175003مهند محمد اجود الشرع12

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175029رغد هيثم حسين خفاجه13

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175065بيان صالح حسن غرايبه14

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20132175005محمدملهم محمدعلي  خيرهللا15

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20140175009فاطمه خطاب سالم ابوعكليك16

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20140175018بهاء الدين طلعت احمد محمود17

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20140175036عبدالسالم فيصل ضامن الضامن18

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20140175037كرستين جميل نمر الفالحات19

الهندسة النووية20122200017شامخ عبدالسالم محمد الشبول20

الهندسة النووية20130200006خلدون علي محمد الداود21

الهندسة النووية20130200008غاده يوسف مصطفى شكوكاني القوص22

الهندسة النووية20130200009المنتصرباهلل ابراهيم حسن البلوي23

الهندسة النووية20130200010سماح احمد نجم البدور24

الهندسة النووية20130200018براءه هاني رفيق ابوخضر25

الهندسة النووية20132200003لبنى خليل محمد الرجوب26

الهندسة النووية20132200005راشد عبدالحكيم طه المصرى27

الهندسة النووية20110200020موسى جمال سالم البدارنه28

الهندسة النووية20130200020دانا محمود فهد عثامنه29

الهندسة النووية20122200004سيف خالد عمر أبوجاموس30

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
الهندسة المدنية20092023012محمد ناجي علي عقيل1

الهندسة المدنية20100023096عبد هللا فيصل محمد الحوراني2

الهندسة المدنية20102023134مظفر جالل عبد القادر  زعيتر3

الهندسة المدنية20102023185احمد خلدون محمود الكوري4

الهندسة المدنية20102023194امجد احمد عيد عودة هللا5

الهندسة المدنية20102023197عمر وائل يوسف جالد6

الهندسة المدنية20102023210شيماء موسى علي العلي7

الهندسة المدنية20110023002عدي عبد الكريم قاسم بني علي8

الهندسة المدنية20110023117هاجر غالب محمد الشياب9

الهندسة المدنية20110023122عمرو عدنان محمد الوديان10

الهندسة المدنية20112023179مالك جمال خليل صالح11

الهندسة المدنية20112023216حسام وصفي مفلح غرايبه12

الهندسة المدنية20120023008قصي جودت عطيه نماس      13

الهندسة المدنية20120023013غدير عبدالمنعم كريم الطويط14

الهندسة المدنية20120023114حسام الدين محمد تركي عبابنه15
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الهندسة المدنية20120023118حسام سامي جريس عويس16

الهندسة المدنية20120023121خالد محمود حمودة 17

الهندسة المدنية20120023123اسامه صالح عطيه أبوشلظم18

الهندسة المدنية20120023158محمد وحيد احمد المومني19

الهندسة المدنية20120023159عباس حسن علي ابوغزله20

الهندسة المدنية20120023217أحمد عرار سالم التل21

الهندسة المدنية20120023220رند احمد محمد الجرايدة     22

الهندسة المدنية20120023221اسالم محمد سعيد مصطفى الخطيب23

الهندسة المدنية20120023227ياسر  محمد حسين الحراسي24

الهندسة المدنية20122023001عدي نصر عثمان ياسين25

الهندسة المدنية20122023009كمال احمد كمال الصانع26

الهندسة المدنية20122023017مريم محمد فتيح 27

الهندسة المدنية20122023025حسام محمد صبحي غرايبة28

الهندسة المدنية20122023053يوسف سعد عوض الرحال29

الهندسة المدنية20122023060امجد فرحان حسين شطناوي 30

الهندسة المدنية20122023103مناف خالد صالح الدويري31

الهندسة المدنية20122023223حسني نظام حسني ابوحمد32

الهندسة المدنية20122023260قاسم حسين محمد جيت33

الهندسة المدنية20122023289محمد مطر علي  مطر34

الهندسة المدنية20122023297حمزه غازي  محمود المقصقص35

الهندسة المدنية20122023354بهاء هاني سلطي مقطش36

الهندسة المدنية20122023357محمد محمود محمد بلوط37

الهندسة المدنية20130023008رنده قتيبه ناصر غانم38

الهندسة المدنية20130023010هاله محمد عبدهللا قبالن39

الهندسة المدنية20130023011براءه محمد محمود المومني40

الهندسة المدنية20130023015حنين عيسى محمد االخرس41

الهندسة المدنية20130023016آيه احمد محمود شطناوى42

الهندسة المدنية20130023025الهام يوسف محمد الزيود43

الهندسة المدنية20130023028ديما اكرم عليان الحجي44

الهندسة المدنية20130023031حمزه رجب محمد ابوالشعر45

الهندسة المدنية20130023033هاشم سليم الياس الربضي46

الهندسة المدنية20130023034عبدالسالم وليد محمد نصار47

الهندسة المدنية20130023035يزن ياسر محمد قاسم48

الهندسة المدنية20130023040محمد نور محمد خلف أبوغزال49

الهندسة المدنية20130023041سوسن عبدهللا محمد الهزايمه50

الهندسة المدنية20130023042ميساء تيسير سليم الخديوي الزعبي51

الهندسة المدنية20130023043ياسمين نبيل عبدالفتاح الناصر52

الهندسة المدنية20130023047اسامه وليد رسمي احمد يوسف53

الهندسة المدنية20130023055ابراهيم احمد مصطفى حميدان54

الهندسة المدنية20130023057محمد نصر كمال حسين55

الهندسة المدنية20130023059شهد محمد شريف صالح56

الهندسة المدنية20130023067محمد خلف احمد ابوالعسل57

الهندسة المدنية20130023069صالح محمد صالح صالح58

الهندسة المدنية20130023073نور باسم كايد قرقز59

الهندسة المدنية20130023075دانيا سلطان احمد الصمادي60

الهندسة المدنية20130023079حنين جميل محمد الحبايبه61



الهندسة المدنية20130023082يزن فؤاد حسين بيان62

الهندسة المدنية20130023083محمد فتحي شريف ابولبده63

الهندسة المدنية20130023089محمد زهير محمد الخطيب64

الهندسة المدنية20130023132حلمي  احمد صالح القباطي65

الهندسة المدنية20130023137عمرو معن مصطفى جرادات66

الهندسة المدنية20130023141رؤى محمد محمود خزاعله67

الهندسة المدنية20130023144حسام احمد ابراهيم الخطيب68

الهندسة المدنية20130023145تسنيم محمد تيسير مبارك الربابعه69

الهندسة المدنية20130023147مؤمن علي محمود طلفاح70

الهندسة المدنية20130023157رغد موفق محمد الداود71

الهندسة المدنية20130023158عبيده علي محمد جنيدي72

الهندسة المدنية20130023162مها رعد محمد رماضنه73

الهندسة المدنية20130023167عماد احمد محمد مبارك74

الهندسة المدنية20130023168رانيه بسام نايف الرفاعي75

الهندسة المدنية20130023173حمزه علي احمد عمري76

الهندسة المدنية20130023175طيف محمد يوسف مقابله77

الهندسة المدنية20130023176محمد كامل عبدالرحمن عبابنه78

الهندسة المدنية20130023181عالء علي محمد نجادات79

الهندسة المدنية20130023183وائل عاطف حسن الدغيمات80

الهندسة المدنية20130023184شدى قيس فالح مهيدات81

الهندسة المدنية20130023185نديم عالء الدين فايز الفقهاء82

الهندسة المدنية20130023200االء منذر جميل بركه83

الهندسة المدنية20130023214الرا قفطان صالح الزعبي84

الهندسة المدنية20130023220عبدهللا محمد علي العمري85

الهندسة المدنية20130023225عال صبحي موسى الدرابسه86

الهندسة المدنية20130023245تمارا قاسم احمد الدردور87

الهندسة المدنية20130023246صهيب محمد عايد أبودلو88

الهندسة المدنية20130023253احمد ناصر احمد حسين89

الهندسة المدنية20130023256باسل ادريس صالح بطاينه90

الهندسة المدنية20132023006محمد حسام الدين اغا الحاسي 91

الهندسة المدنية20132023016عمر حسن عبدهللا التعمري92

الهندسة المدنية20132023019الشامي " وليد نايف"عبدهللا  نبيل 93

الهندسة المدنية20132023024طارق زياد محمد محمد94

الهندسة المدنية20132023027محمد زياد علي عبنده95

الهندسة المدنية20132023028عمر  محمد  الحريري 96

الهندسة المدنية20132023030طارق اكرم المصري 97

الهندسة المدنية20132023033نصري  اياد  نصري  االطرش98

الهندسة المدنية20132023036ايهاب علي قاسم المصطفى99

الهندسة المدنية20132023037احمد اسامه القداح 100

الهندسة المدنية20132023042بكر محمد عزمي  االتاسي 101

الهندسة المدنية20132023051أحمد  مرهف راتب الدروبي102

الهندسة المدنية20132023052علي محمد احمد صغير عنيزي103

الهندسة المدنية20132023054فادي  مجير  عيسى الهواش104

الهندسة المدنية20132023062علي معتصم الباشا 105

الهندسة المدنية20132023063سامي محمود  احمد106

الهندسة المدنية20132023065محمد براء خيرهللا عبدالدايم 107



الهندسة المدنية20132023067نور صالح الشواف 108

الهندسة المدنية20132023068فؤاد محمد عرفات يوسف البنا109

الهندسة المدنية20132023075معتز المعتصم فضل ابو صهيون110

الهندسة المدنية20132023091يزيد فراس ناصر مومني111

الهندسة المدنية20132023097بلقيس هاشم رضوان المومني112

الهندسة المدنية20132023105عزم سميح الياس أبورحمون113

الهندسة المدنية20132023108حمزه أحمد ساير العواوده114

الهندسة المدنية20132023124محمد امجد خالد رجوب115

الهندسة المدنية20132023132عمر محمد يوسف أبوطه116

الهندسة المدنية20132023154مجد محمد نهار الخواطره117

الهندسة المدنية20132023179مؤمن منذر يوسف الكوفحي118

الهندسة المدنية20132023181عدنان فوزي محمد حيدر119

الهندسة المدنية20132023190الحسن حسين المحمد 120

الهندسة المدنية20132023213محمد عمر نبيل احمد التميمي121

الهندسة المدنية20132023219مهند حسني لطفي القواسمي122

الهندسة المدنية20132023228ايمان سمير مصطفى ياسين123

الهندسة المدنية20132023229احمد عدنان خالد كناكري124

الهندسة المدنية20132023235هشام  محمد عزيز ابوحسين125

الهندسة المدنية20132023247رانيا اسامه عرسان أبوالهيجاء126

الهندسة المدنية20132023252نرمين بخيت سلطي فاخوري127

الهندسة المدنية20132023257محمد اغزاوى نهار العبدهللا128

الهندسة المدنية20132023265امير عبد الكريم حامد االدهمي129

الهندسة المدنية20132023267العنود يونس صالح بني يونس130

الهندسة المدنية20132023275علي جميل ذيب زهران131

الهندسة المدنية20140023008قيس باسم قاسم عضيبات132

الهندسة المدنية20140023048عزالدين يوسف عبدهللا صالح133

الهندسة المدنية20140023140زين الدين محمد خالد حمدان134

الهندسة المدنية20140023153محمد ابراهيم محمد بني ياسين135

الهندسة المدنية20140023165نسيم سلمان محمد عزايزة136

الهندسة المدنية20140023174محمد حسين علي العثمان137

الهندسة المدنية20140023177فوزي عبدهللا محي الدين عبيدات138

الهندسة المدنية20110023071عاصم علي سلمان ابوصهيون139

الهندسة المدنية20110023224سيف احمد محمد بني عواد140

الهندسة المدنية20112023048مجدي مازن الشيخ خليل 141

الهندسة المدنية20112023111قيس عبد فواز عالونه142

الهندسة المدنية20112023153زيد خالد محمود ابو دلهوم143

الهندسة المدنية20112023233محمود سامي فيصل البطاينه144

الهندسة المدنية20112023273مالك احمد سليمان عودةهللا145

الهندسة المدنية20120023113أنس أحمد محمود بطيحة146

الهندسة المدنية20120023124ابراهيم عبد هللا علي المناصره147

الهندسة المدنية20120023173الرا امجد محي الدين عبيدات148

الهندسة المدنية20120023190عبده محمود  حرسي عبد149

الهندسة المدنية20120023215رنا عبدالرزاق احمد حمدى  الدباغ150

الهندسة المدنية20122023029محمود سعود محمود الشقيري151

الهندسة المدنية20122023050محمد عمر توفيق حمادنه152

الهندسة المدنية20122023061أنس خالد عبدالرحمن أبوالرب153



الهندسة المدنية20122023066زياد  محمد عبد الحميد شتات154

الهندسة المدنية20122023109ليث عبداإلله محمد الحوراني155

الهندسة المدنية20122023203يحيى باسم يوسف العلي156

الهندسة المدنية20122023221عبدهللا محمد موسى الزعبي157

الهندسة المدنية20122023279خالد خليل نعيم رمضان158

الهندسة المدنية20122023298عمر كرم سالمه الحداد159

الهندسة المدنية20130023005يمان نصر فالح العريان160

الهندسة المدنية20130023023سعد فتحى ابراهيم مطالقه161

الهندسة المدنية20130023026نسيبه مازن احمد القزاقزه162

الهندسة المدنية20130023030طارق علي محمد الكتاب163

الهندسة المدنية20130023037ربى صالح محمد سعيفان164

الهندسة المدنية20130023051ازهار قاسم محمود الذيابات165

الهندسة المدنية20130023063مراد منصور ناصر المصطفى166

الهندسة المدنية20130023068وليد خالد محمد الخطيب167

الهندسة المدنية20130023074نورس شكري احمد العمري168

الهندسة المدنية20130023090مؤيد يوسف عيسى النوافله169

الهندسة المدنية20130023106مراد رياض ابراهيم عويس170

الهندسة المدنية20130023114محمود جمال محمد فراسين171

الهندسة المدنية20130023116تامر فايز سعيد الخصاونه172

الهندسة المدنية20130023124عبدهللا محمود عبدهللا العمري173

الهندسة المدنية20130023126محمود شمس الدين محمود ملكاوي174

الهندسة المدنية20130023136لين ضرار احمد صوالحه175

الهندسة المدنية20130023156عمر مشير زهدى البرغوثي176

الهندسة المدنية20130023160محمود نعيم محمود المومني177

الهندسة المدنية20130023163نور موفق حسن الشقيرات178

الهندسة المدنية20130023166مالك احمد سعيد الطويل179

الهندسة المدنية20130023169مهند بسام محمد الوديان180

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
الهندسة المدنية20130023171حسن كايد حسن بني ملحم1

الهندسة المدنية20130023174بنان خالد سليمان عبابنه2

الهندسة المدنية20130023206محمد حسن محمد العمري3

الهندسة المدنية20130023215فرح محمد حسين العمرى4

الهندسة المدنية20130023216نجوى محمد يوسف ابوحمدان5

الهندسة المدنية20130023218مجد محمد هايل الجراح6

الهندسة المدنية20130023221سيف مهند زيد العمرى7

الهندسة المدنية20130023222بتول محمد احمد نصير8

الهندسة المدنية20130023229عدي فايز عبدالقادر دقامسه9

الهندسة المدنية20130023230هديل محمد فيصل شطناوي10

الهندسة المدنية20130023231عصام محمود يوسف عيادات11

الهندسة المدنية20132023012أحمد منير علي عبيدات12

الهندسة المدنية20132023021صالح الدين عبد السالم فاضل فريحات13

الهندسة المدنية20132023025محمد عزت محمود الجباصيني 14
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الهندسة المدنية20132023073محمد  فخري احمد مفلح15

الهندسة المدنية20132023128مالك حازم عادل النمري16

الهندسة المدنية20132023133مؤمن محمد حسني سالم17

الهندسة المدنية20132023161فيصل أسامة يوسف الرفاعي18

الهندسة المدنية20132023164بالل بشار زينو 19

الهندسة المدنية20132023176رهام محمود سليمان رواشده20

الهندسة المدنية20132023193ليث جمال احمد مرزوق21

الهندسة المدنية20132023194معتصم منصور احمد الخطيب22

الهندسة المدنية20132023245امجد  سمير  هالل  مقطش23

الهندسة المدنية20132023251حسن محمد حسن معابره24

الهندسة المدنية20132023253احمد هشام علي حجازي25

الهندسة المدنية20132023258اسعد عبد الجليل اسعد ابو سرايا26

الهندسة المدنية20132023269النا وفاق حسين رجوب27

الهندسة المدنية20132023270صهيب احمد سالم موسى28

الهندسة المدنية20132023282هني نائل عقيل الصباغ29

الهندسة المدنية20132023286حازم غازي محمود المقصقص30

الهندسة المدنية20132023288محمد بدر محمد الزرعي31

الهندسة المدنية20132023290حران عصام موسى اندراوس32

الهندسة المدنية20132023301سعود عذاب اللطيف 33

الهندسة المدنية20132023303امجد صالح عبدالكريم بني عيسى34

الهندسة المدنية20132023318ضحى خالد سالم رشيدات35

الهندسة المدنية20132023323سجى احمد خضر الربايعه36

الهندسة المدنية20132023324ليث احمد عيسى الصبيحي37

الهندسة المدنية20132023325دانا محمد عبدهللا محمود38

الهندسة المدنية20132023330سارة احمد سليم الشويات39

الهندسة المدنية20140023018عبدهللا غالب عبدهللا اكباريه40

الهندسة المدنية20140023024غروب احمد محمود العليمات41

الهندسة المدنية20140023036سندس احمد سليم مطاحن42

الهندسة المدنية20140023090عبدالرحمن مفيد طايل عواوده43

الهندسة المدنية20140023116محمد ايمن ابراهيم الخطيب44

الهندسة المدنية20140023122عبير عز الدين عبدهللا المقدادي45

الهندسة المدنية20140023148احمد بالل ابراهيم الزعبي46

الهندسة المدنية20140023149حكم رياض عليان بطاينه47

الهندسة المدنية20140023155محمود امين محمود النوتي48

الهندسة المدنية20140023163راشد محمد حسين البطاينة49

الهندسة المدنية20140023164لؤي وائل عطية فراج50

الهندسة المدنية20140023167رامي فؤاد محمود النعامنه51

الهندسة المدنية20140023173اثير شمس الدين قاسم الخزاعله52

الهندسة المدنية20140023188عمر ياسين مصطفى الكساسبه53

الهندسة المدنية20142023043محمد ماهر فايز الشايب54

الهندسة المدنية20142023044علي حسن علي ابومنا55

الهندسة المدنية20142023055احمد حسني محمد أبوعاصي56

الهندسة المدنية20142023082معن سليمان احمد الموسى57

الهندسة المدنية20142023101عمر زياد حمد الغزاوي58

الهندسة المدنية20142023105محمد حيدر طالل العمري59

الهندسة المدنية20142023106يزن حسان عبدالرحمن أبوكبه60



التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
الهندسة المدنية20142023108هديل زياد يوسف الديرى1

الهندسة المدنية20142023157غيث صالح عبدهللا الفيومي2

الهندسة المدنية20142023160ايهاب ذوقان اكرم الروسان3

الهندسة المدنية20150023169محمد صالح ذياب حسين4

الهندسة المدنية20082023218عبد الكريم صافق مزكي العنزي5

الهندسة المدنية20102023077دعاء خالد عبدهللا الدرادكه6

الهندسة المدنية20102023186مصعب محمود توفيق حجازى7

الهندسة المدنية20110023093رامي هايل كامل الشناق8

الهندسة المدنية20110023096ثائر اسماعيل محمود العيده9

الهندسة المدنية20110023133البراء عبدهللا محمد الجيوسي10

الهندسة المدنية20111023002يوسف حمدان فرج المهيدات11

الهندسة المدنية20111023003تميم عبد هللا محمد الشبول12

الهندسة المدنية20112023114ليث حسين يوسف شاهين13

الهندسة المدنية20112023137ايهم سليمان سالم دبابنه14

الهندسة المدنية20112023228محمد علي مفلح البطاينه15

الهندسة المدنية20112023259عبدهللا رافع علي صوافطه16

الهندسة المدنية20112023265محمد بالل علي الرشدان17

الهندسة المدنية20120023001المثنى عبدالمنعم محمد الداود18

الهندسة المدنية20120023003سعيد مروان سعيد ابو لباد19

الهندسة المدنية20122023031محمد احمد الحداد 20

الهندسة المدنية20122023192احمد خالد محمد ملحم21

الهندسة المدنية20122023262أحمد ربحي محمد المجدالوي22

الهندسة المدنية20122023346سليمان محمد سعيد سليمان عبيدات23

الهندسة المدنية20122023361احمد عيسى احمد محمود     24

الهندسة المدنية20122023368باسل بسام حسين حمادنه25

الهندسة المدنية20130023061سليمان بالل ياسين الروسان26

الهندسة المدنية20130023071محمد ابراهيم اسماعيل الدقس27

الهندسة المدنية20130023091غيث محمد طالب الخطباء28

الهندسة المدنية20130023133احمد حسين احمد الدرادره29

الهندسة المدنية20130023146علي هاني علي الزبون30

الهندسة المدنية20130023148حمزه فوزي علي الخطيب31

الهندسة المدنية20130023165صالح منير خالد البريك32

الهندسة المدنية20130023188اسالم صدقي احمد المومني33

الهندسة المدنية20130023195فراس نسيم بهجت الخصاونه34

الهندسة المدنية20130023203ليث علي حسن عبابنه35

الهندسة المدنية20130023224غيث محمد سليمان الهالالت36

الهندسة المدنية20130023232احمد محمد احمد الغدران37

الهندسة المدنية20130023239فادي بالل محمد عمر38

الهندسة المدنية20130023249حسام رشيد محمد البشابشه39

الهندسة المدنية20132023014صهيب عطا موسى غانم40

الهندسة المدنية20132023034جمال غانم رشيد غانم41
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الهندسة المدنية20132023166ساجده وصفي محمد الشناق42

الهندسة المدنية20132023187احمد محمد سالم المعصراني 43

الهندسة المدنية20132023259زيد احمد شايش النصير44

الهندسة المدنية20132023263ساجده هايل فالح الحوري45

الهندسة المدنية20132023273فواز فراس فواز الصمادى46

الهندسة المدنية20132023314يزن بسمان علي السرخي47

الهندسة المدنية20132023317بهاء الدين ابراهيم خيرو شهابات48

الهندسة المدنية20132023320سامي غازى علي العفيف49

الهندسة المدنية20140023013قاسم تركي قاسم ابوكساب50

الهندسة المدنية20140023021يزن خضر عارف الهواوشه51

الهندسة المدنية20140023022يوسف محمد علي سماره52

الهندسة المدنية20140023030عبدالرحمن عبدهللا خليل االخرس53

الهندسة المدنية20140023037نور محمد احمد البربري54

الهندسة المدنية20140023040انس مازن ناظم غادي55

الهندسة المدنية20140023055سعد جمال محمد الحلته56

الهندسة المدنية20140023070روال جمال علي عليان57

الهندسة المدنية20140023076نور محمد احمد البطاينه58

الهندسة المدنية20140023082مريانا سعد صالح مقطش59

الهندسة المدنية20140023092عمر صبحي حسن عالونه60

الهندسة المدنية20140023112موسى ابراهيم خالد السلمان61

الهندسة المدنية20140023135ابراهيم محمد سالم أبوعراق62

الهندسة المدنية20140023144محمد عبدهللا مصلح سويدات63

الهندسة المدنية20140023181منير سمير يوسف قديسات64

الهندسة المدنية20140023185غيداء عبدالمجيد محمد بدور65

الهندسة المدنية20140023191محمد احمد رزق الكوفحي66

الهندسة المدنية20140023207اويس محمد احمد الزعبي67

الهندسة المدنية20142023001سارة خالد سعيد الزوايدة68

الهندسة المدنية20142023004عبدالرحمن رائد محمود الرمحي69

الهندسة المدنية20142023008هيثم ناجي صايل الخضور70

الهندسة المدنية20142023046مالك اياد عيسى الغرايبه71

الهندسة المدنية20142023058محمد ابراهيم محمود سرور72

الهندسة المدنية20142023068مهند محمد مصطفى الحسن73

الهندسة المدنية20142023085بالل طارق تيسير أبوزهره االزم74

الهندسة المدنية20142023092عبدالجليل حكم عبدالجليل النوباني75

الهندسة المدنية20142023102عبدهللا محمد صالح العليمي76

الهندسة المدنية20142023136زيد محمد خليفه بني عواد77

الهندسة المدنية20142023141سيف الدين داهود محمد دبش78

الهندسة المدنية20142023165طارق خالد فارس أبوعاقوله79

الهندسة المدنية20142023169أيمن حسني ابراهيم مدلل80

الهندسة المدنية20142023181اروى عامر سعد الربضي81

الهندسة المدنية20142023187عمار محمد علي ربابعه82

الهندسة المدنية20142023202فؤاد خالد محمد مصطفى83

الهندسة المدنية20142023217محمد رشيد محمد البشابشه84

الهندسة المدنية20142023223اشرف جمال محمود عضيبات85

الهندسة المدنية20142023261يامن عوني محمود الدويك86

الهندسة المدنية20150023016عمر مصطفى نمر قرطلو87



الهندسة الكهربائية20091024001اياد داود لطفي اليدك88

الهندسة الكهربائية20100024084رافت احمد محمد الراجحي89

الهندسة الكهربائية20112024108مجد الدين عبد الرحمن عواد السكران90

الهندسة الكهربائية20120024010عبد هللا علي جميل بني عبدهللا   91

الهندسة الكهربائية20120024030عمار يوسف قويدر الطراونه    92

الهندسة الكهربائية20120024093غيث عبد البارى عبد النبي بني عبد الرحمن93

الهندسة الكهربائية20122024001المنذر النعمان الشعار 94

الهندسة الكهربائية20122024017محمد منير احمد نصار95

الهندسة الكهربائية20122024047امين محمد امين الجراح96

الهندسة الكهربائية20122024115محمد معيوف داوود المحمد97

الهندسة الكهربائية20122024124هاني ناصر سعد الدين كعبي98

الهندسة الكهربائية20130024009كنده عبدهللا حامد العمري99

الهندسة الكهربائية20130024022ايمان بسام احمد حمدان100

الهندسة الكهربائية20130024027احمد خلف عيسى بني هاني101

الهندسة الكهربائية20130024033محمد نور الدين علي عبيدات102

الهندسة الكهربائية20130024035دينا فتحي عبدالقادر حسن103

الهندسة الكهربائية20130024045علي يحيى احمد ابوندى104

الهندسة الكهربائية20130024046انس محمدعوده علي ربابعه105

الهندسة الكهربائية20130024047سلسبيل نواف توفيق ال دغمي106

الهندسة الكهربائية20130024051آالء محمد عوض المزاودة107

الهندسة الكهربائية20130024055هناء زياد احمد سالمه108

الهندسة الكهربائية20130024070عمر عبدالحافظ ضيف هللا الضرابعه109

الهندسة الكهربائية20130024071االء عمر عبدالمالك الحمزات110

الهندسة الكهربائية20130024076أحمد عبدهللا آدم أبراهيم111

الهندسة الكهربائية20130024089انور محمد انور العمري112

الهندسة الكهربائية20130024090اسامه احمد صالح الفقيه113

الهندسة الكهربائية20130024106حمزه باير صالح الفقهاء114

الهندسة الكهربائية20130024115سامي حسن احمد مقابله115

الهندسة الكهربائية20130024131محمد سالمه احمد ابراهيم116

الهندسة الكهربائية20132024014انس موسى عبدهللا الرشايدة117

الهندسة الكهربائية20132024044عمر يحيى محمد بزاري118

الهندسة الكهربائية20132024048كريم  ابراهيم عبدالرحمن  اسليم119

الهندسة الكهربائية20132024056منذر وائل علي حسان120

الهندسة الكهربائية20132024069وسيم اجود نمر حجاب121

الهندسة الكهربائية20132024072حاتم خالد محمود منسي122

الهندسة الكهربائية20132024099مصطفى داود مصطفى طهبوب123

الهندسة الكهربائية20160024064حمزه منير عبدالكريم عفيف124

الهندسة الكهربائية20122024098بهاء الدين محمد عبد مالك125

الهندسة الكهربائية20130024001ساجده راضي محمد الشبول     126

الهندسة الكهربائية20130024004عبدالناصر امين مصطفى جرار127

الهندسة الكهربائية20130024013فرح كمال محمد ابومحسن128

الهندسة الكهربائية20130024015وسن ابراهيم قويدر مساعده129

الهندسة الكهربائية20130024016ابراهيم يوسف صالح محمود130

الهندسة الكهربائية20130024018حال ياسر جبري حسونه131

الهندسة الكهربائية20130024028محمد بسام عقله ابوملحم132

الهندسة الكهربائية20130024043طارق عبدالقادر اسعد اسعد133



الهندسة الكهربائية20130024052هبه محمد رضا علي المساعده134

الهندسة الكهربائية20130024056سوار محمود احمد لطايفه135

الهندسة الكهربائية20130024058مؤمن عبدالمهدى احمد بدور136

الهندسة الكهربائية20130024062احمد معتصم يوسف السمان137

الهندسة الكهربائية20130024094ايات يوسف ابراهيم وردات138

الهندسة الكهربائية20130024103تسنيم سميح عبدهللا البواعنه139

الهندسة الكهربائية20130024117مجد امين محمد امين  عبابنه140

الهندسة الكهربائية20130024123هدى حسين عبدهللا جرادات141

الهندسة الكهربائية20132024010هناء ابراهيم راحج ابو هنطش142

الهندسة الكهربائية20132024090محمد وليد محمد شريف قطم143

الهندسة الكهربائية20132024092ورد بكر حسين التميمي144

الهندسة الكهربائية20132024109سهم الدين رمضان حسين البطاح145

الهندسة الكهربائية20140024011نانسي عوض مصلح الضمور146

الهندسة الكهربائية20140024015يزن وليد عزت عبدالحليم147

الهندسة الكهربائية20140024033بشار محمود زهير عيسى ابوطالب148

الهندسة الكهربائية20140024038حسان محمدخير باكير باكير149

الهندسة الكهربائية20140024068هنادي امجد معروف كريشان150

الهندسة الكهربائية20140024083عبدهللا ابراهيم نمر ابراهيم151

الهندسة الكهربائية20140024084أحمد محمد حلمي الشريف152

الهندسة الكهربائية20142024020معتصم خالد محمد عبداللطيف153

الهندسة الكهربائية20142024027أحمد مروان موسى سنجق154

الهندسة الكهربائية20142024052منذر رائد سليمان الخشمان155

الهندسة الكهربائية20100024051سفيان محمد احمد جبريل156

الهندسة الكهربائية20112024012رمضان سعيد رمضان حسونه157

الهندسة الكهربائية20112024088محمد احمد علي العمري158

الهندسة الكهربائية20120024125عبدهللا زياد محمد الشبول    159

الهندسة الكهربائية20130024012سماح محمد موسى حسين160

الهندسة الكهربائية20130024036تهاني احمد هاشم غبن161

الهندسة الكهربائية20130024042ايناس شاكر محمد وليد الفاصد162

الهندسة الكهربائية20130024113محمد شمسي سليمان عبيدات163

الهندسة الكهربائية20132024040جمال رامي فتحي السليمان164

الهندسة الكهربائية20132024108سندس حسين محمد بطاينه165

الهندسة الكهربائية20140024005مهند وليد احمد زواوا166

الهندسة الكهربائية20140024025يزن جمال رشدي ابوسعده167

الهندسة الكهربائية20140024030اسامه غازى عبدهللا الفريجات168

الهندسة الكهربائية20140024062انفال حسن عمر ضوه169

هندسة الطيران20112071037يوسف خالد سليم 170

هندسة الطيران20120071007عوده محمد رشدي الرواشده     171

هندسة الطيران20122071022عماد نزار فتحي ابو قاسميه172

هندسة الطيران20122071032سعد ابراهيم محمد مقدادي173

هندسة الطيران20122071050سعد عبداللطيف سليمان جبالي174

هندسة الطيران20122071061محمد بشر عالء الدين محايري 175

هندسة الطيران20130071006اكثم سامي محمد منسي176

هندسة الطيران20130071009ريم نضال خالد عيسى177

هندسة الطيران20130071021بتول حسن سليمان ارشيد178

هندسة الطيران20130071024محمد سليمان علي الصمادى179



هندسة الطيران20130071027مؤيد صالح عوض النعيمي180

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
هندسة الطيران20130071036فرح شرف الدين فرحان ابوالسميد1

هندسة الطيران20132071001غيث حسن ارشود مهيدات2

هندسة الطيران20132071002محمد حسن محمد الجراح3

هندسة الطيران20132071012عبد هللا حسين علي الصمادي4

هندسة الطيران20132071016شهد فيصل فرحان حرفوش5

هندسة الطيران20132071017صهيب شبلي محمد الخزاعله6

هندسة الطيران20132071020قيس سهيل اديب حداد7

هندسة الطيران20132071021سعد اكرم محمد حماشا8

هندسة الطيران20132071022احمد خضر محمد ابوديه9

هندسة الطيران20132071030سيف الدين احمد علي أبورمان10

هندسة الطيران20132071047يوسف هشام يوسف عموره11

هندسة الطيران20132071051يحيى عارف اسماعيل عبد الرحمن12

هندسة الطيران20142071019عبدالرحمن محمود محمد خليل13

هندسة الطيران20122071001حمزه وليد محمود ابو هالله كريشان14

هندسة الطيران20122071014تيسير توفيق عوض العمري15

هندسة الطيران20122071046قصي سليمان عواد غنيمات16

هندسة الطيران20130071011اياد محمد سالمه شقيرات17

هندسة الطيران20130071017شرف الدين عبدالستار خليل غرايبه18

هندسة الطيران20130071025مؤيد سامي نايف الدغمي19

هندسة الطيران20130071033يمامه احمد محمود المومني20

هندسة الطيران20130071035تامر جالل فارع معايعه21

هندسة الطيران20132071034العنود عدنان مقبل حراحشه22

هندسة الطيران20132071043حمزه نايف صالح العضايله23

هندسة الطيران20140071005يزن عبدهللا محمد الخطيب24

هندسة الطيران20140071022معتصم محمد احمد النعامنه25

هندسة الطيران20142071016محمد سيف سمير عوده العبادي26

هندسة الطيران20152071004دعاء محمد سعده 27

هندسة الطيران20112071052حسام الدين مهند محمد الكال لده28

هندسة الطيران20122071015صهيب  محمد  علي مصطفى29

هندسة الطيران20122071079انس عزمي عبدالفتاح ابوناصر30

هندسة الطيران20130071001محمد فراس حسين نوافله31

هندسة الطيران20130071010غيث بشار سعيد نعامنه32

هندسة الطيران20140071025ورد عثمان عبدالرحمن البسماوي33

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
الهندسة الميكانيكية20110025017خليل فايز عبدهللا ابوزرقه1

الهندسة الميكانيكية20110025057يزن سالمه موسى ابوشهاب2

الهندسة الميكانيكية20110025104يزيد محمد فخري بني سليم3
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الهندسة الميكانيكية20112025126يحيى  رياض  محمود  يحيى 4

الهندسة الميكانيكية20112025130انس احمد صالح ابو جلبان5

الهندسة الميكانيكية20112025160حسان عبدالرحمن صحن الشريده6

الهندسة الميكانيكية20112025166محمود يوسف محمود ابو غياظه7

الهندسة الميكانيكية20112025171أحمد علي عبدالمنعم سويلم8

الهندسة الميكانيكية20120025018خالد فيصل فليح الرواشده     9

الهندسة الميكانيكية20120025043محمد عمر يوسف الذيابات     10

الهندسة الميكانيكية20120025054محمد بهاء عرفات رشاد ياسين    11

الهندسة الميكانيكية20120025093سند عوني نصر ايوب12

الهندسة الميكانيكية20120025116عمران احمد مصطفى الصياح13

الهندسة الميكانيكية20120025121احمد سمير احمد الشناق14

الهندسة الميكانيكية20120025142رائد فيصل علي ابراهيم     15

الهندسة الميكانيكية20120025148يزن خالد محمد الزعبي16

الهندسة الميكانيكية20120025150مأمون ابراهيم محمود الدهون    17

الهندسة الميكانيكية20120025156عبدالرحمن  وليد  هاشم  المارديني18

الهندسة الميكانيكية20120025162فاضل اكرم نايف عالونه19

الهندسة الميكانيكية20122025031فواز عبدهللا محمد الغنيمي20

الهندسة الميكانيكية20122025034يوسف عمران عبداللطيف احمد21

الهندسة الميكانيكية20122025062سامر زياد علي عبنده22

الهندسة الميكانيكية20122025069عبدهللا محمد عبدهللا القضاه23

الهندسة الميكانيكية20122025082عبدهللا وليد محمد جرادات24

الهندسة الميكانيكية20122025135احمد محمد محمود الحمامي25

الهندسة الميكانيكية20122025139راشد خضر محمد الدعامسه26

الهندسة الميكانيكية20122025213نبيل احمد محمود ثلجي     27

الهندسة الميكانيكية20122025232معتصم علي احمد أبوعيسى     28

الهندسة الميكانيكية20122025250رزق ابراهيم فليح الرواشده    29

الهندسة الميكانيكية20130025001انس خالد خلف خلوف30

الهندسة الميكانيكية20130025013حسام حسني سالم الزعبي31

الهندسة الميكانيكية20130025023اسراء يحيى عادل الصمادي32

الهندسة الميكانيكية20130025035اسامه اسماعيل محمد الجراح33

الهندسة الميكانيكية20130025037عبدالرحمن تيسير حسين موافي34

الهندسة الميكانيكية20130025041قصي احمد خالد القعقاع35

الهندسة الميكانيكية20130025048بهاء وائل حلمي جوابره36

الهندسة الميكانيكية20130025050حمزه احمد محمود السجان37

الهندسة الميكانيكية20130025053هاني موسى محمد برغوث38

الهندسة الميكانيكية20130025057علي دولت محمود الرشدان39

الهندسة الميكانيكية20130025058ايهم ماجد احمد سليم40

الهندسة الميكانيكية20130025064احمد خالد سالم يوسف41

الهندسة الميكانيكية20130025072عيسى ربحي عبدالحي الزغول42

الهندسة الميكانيكية20130025073احمد وليد احمد علي43

الهندسة الميكانيكية20130025078محمد حسين محمد الرواش44

الهندسة الميكانيكية20130025087خليل الياس خليل الالتي45

الهندسة الميكانيكية20130025092حسام الدين مروان سالمه الشلول46

الهندسة الميكانيكية20130025094محمد عمر محمود محاسيس47

الهندسة الميكانيكية20130025096محمود عبدالرزاق صالح العجلوني48

الهندسة الميكانيكية20130025104مالك مروان محمود العمايرة49



الهندسة الميكانيكية20130025106سالم وليد احمد المومني50

الهندسة الميكانيكية20130025107احمد فواز احمد الزعارير51

الهندسة الميكانيكية20130025112عبدهللا عايش احمد مصلح52

الهندسة الميكانيكية20130025115مالك عبدالقادر محمود مساعده53

الهندسة الميكانيكية20130025116مهند صالح عبدهللا طالفحه54

الهندسة الميكانيكية20130025118فايز محمد فايز عمور55

الهندسة الميكانيكية20130025122اسامه وليد عادل بني عمر56

الهندسة الميكانيكية20130025125سامر حكمت حامد الطعاني57

الهندسة الميكانيكية20130025135منيب رافع متروك السرحان58

الهندسة الميكانيكية20130025137عيسى سليمان عيسى عياصره59

الهندسة الميكانيكية20130025140علي صالح محمد الزطيمه60

الهندسة الميكانيكية20130025143سيف الدين عادل محمد الحراحشه61

الهندسة الميكانيكية20130025148ايوب عبد الرحيم عبد هللا علي مستاكو62

الهندسة الميكانيكية20130025171اسامه احمد ذياب خميس63

الهندسة الميكانيكية20130025174معتز محمد مصطفى الجراح64

الهندسة الميكانيكية20130025175روان عماد محمود كيوان65

الهندسة الميكانيكية20132025005محمد جمال علي صفوري66

الهندسة الميكانيكية20132025008نزيه إسماعيل محمد نزيه قمحية67

الهندسة الميكانيكية20132025033عمر هشام نمر صوافطة68

الهندسة الميكانيكية20132025046محمد ذياب ابراهيم طه69

الهندسة الميكانيكية20132025049عبدهللا انور احمد القرعان70

الهندسة الميكانيكية20132025050مجد الدين عرفات عارف محمود71

الهندسة الميكانيكية20132025052عمرو جهاد عبدالكريم صوان72

الهندسة الميكانيكية20132025068محمد لؤي محمد علي ابوعصبه73

الهندسة الميكانيكية20132025100هشام عبد الرحيم الزيات 74

الهندسة الميكانيكية20132025116محمد جعفر محمود البواعنه75

الهندسة الميكانيكية20132025118عزام جالل  محمد ردمان76

الهندسة الميكانيكية20132025119نايف خالد الرحمن 77

الهندسة الميكانيكية20132025121عباده عبدالناصر ذيب الرطروط78

الهندسة الميكانيكية20132025135محمد غالب نافع مراشده79

الهندسة الميكانيكية20132025151اسماعيل سمير عبدالرؤوف خضر80

الهندسة الميكانيكية20132025175مالك احمد محمد شنيك81

الهندسة الميكانيكية20140025024انس تيسير علي ابو صباح82

الهندسة الميكانيكية20110025117اسامه سامح محمد جويعد83

الهندسة الميكانيكية20120025155يحيى جاد نجيب شحاتة84

الهندسة الميكانيكية20122025011اكرم محمد منذر محمد اكرم استيتية85

الهندسة الميكانيكية20122025088مؤمن محمود عبدالكريم العياصره86

الهندسة الميكانيكية20122025192عبد الفتاح خالد عبد الفتاح النجداوي87

الهندسة الميكانيكية20122025207عدي اسامه محمد سعيد مريان88

الهندسة الميكانيكية20122025215ادهم حسين عبدهللا فارع االكحلي89

الهندسة الميكانيكية20130025014وليد جريس برهم فراج90

الهندسة الميكانيكية20130025024حسين زهدى حسين مرشود91

الهندسة الميكانيكية20130025031مالك نايف غثوان السميران92

الهندسة الميكانيكية20130025085يوسف خالد رضوان العكور93

الهندسة الميكانيكية20130025100معتصم وجيه يحيى الصياح94

الهندسة الميكانيكية20130025111نشات عقله مفلح المومني95



الهندسة الميكانيكية20130025127انس محمد مروح حمدان96

الهندسة الميكانيكية20130025128عبيده محمد يوسف زقيلي97

الهندسة الميكانيكية20130025132لينا هيثم رشيد غرايبه98

الهندسة الميكانيكية20130025138محمود ناجي حسن الشوبكي99

الهندسة الميكانيكية20130025139ايهم جهاد محمد العنزي100

الهندسة الميكانيكية20130025146محمد احمد علي زواهره101

الهندسة الميكانيكية20130025159لؤي مصباح خلف الزغول102

الهندسة الميكانيكية20130025165جالل الدين عبدهللا عيسى عبدهللا103

الهندسة الميكانيكية20132025026عبدالرحيم عبداللطيف محمد  الناصر104

الهندسة الميكانيكية20132025034ابراهيم  موسى  عبد الرحمن  ابو الهيجاء 105

الهندسة الميكانيكية20132025040عبدالمنعم نبيل نادي صيام106

الهندسة الميكانيكية20132025043محمد انور احمد ظاهر107

الهندسة الميكانيكية20132025044رمزي يعقوب نعيم حداد108

الهندسة الميكانيكية20132025045احمد يوسف صالح عباسي109

الهندسة الميكانيكية20132025065محمد هارون محمد سالمه110

الهندسة الميكانيكية20132025075أحمد غازي محمد الحموري111

الهندسة الميكانيكية20132025102مهدي هاشم مصطفى غرايبه112

الهندسة الميكانيكية20132025139احمد سليم لطفي العواد113

الهندسة الميكانيكية20132025144محمود اياد احمد نزال114

الهندسة الميكانيكية20132025148احمد جمال محمود السليمان115

الهندسة الميكانيكية20132025149عبد الرحمن ابراهيم محمد دنون116

الهندسة الميكانيكية20140025011احمد ابراهيم صالح المصرى117

الهندسة الميكانيكية20140025021لينه عصام خضر منصور118

الهندسة الميكانيكية20140025044علي عبدالغني علي بركات119

الهندسة الميكانيكية20140025084عاصم موسى ايوب مقطش120

الهندسة الميكانيكية20140025093عبدالرحمن يوسف محمد ابوصالح121

الهندسة الميكانيكية20140025095عبدهللا عثمان فايز نجادات122

الهندسة الميكانيكية20140025105محمد وجيه محمد الغدران123

الهندسة الميكانيكية20142025021جورج خضر عيسى هواش124

الهندسة الميكانيكية20090025139احمد عمر حامد دالبيح125

الهندسة الميكانيكية20112025034مالك محمود محمد شكارنه126

الهندسة الميكانيكية20112025165المثنى تيسير احمد الشطرات127

الهندسة الميكانيكية20120025137هاشم راضي احمد الحراحشه128

الهندسة الميكانيكية20120025158راكان محمد زهير حرفوش129

الهندسة الميكانيكية20122025030محمد معاوية محمد  مصلح130

الهندسة الميكانيكية20122025059ايمن تيسير يوسف جزر131

الهندسة الميكانيكية20122025125عبدالرحمن عصام علي بني دومي132

الهندسة الميكانيكية20122025196سيف اكرم فريد االيوب133

الهندسة الميكانيكية20122025247محمد عارف احمد كراسنه134

الهندسة الميكانيكية20122025249همام فرحان موسى النمراوي    135

الهندسة الميكانيكية20130025011محمد فيصل احمد شوحه136

الهندسة الميكانيكية20130025018معاذ ناجح عبد ابوحمد137

الهندسة الميكانيكية20130025028عمر عزمي عبدهللا عبابنه138

الهندسة الميكانيكية20130025061اشرف هاني سعد البشتاوى139

الهندسة الميكانيكية20130025076محمد فوزي خليل الخطيب140

الهندسة الميكانيكية20130025108اكثم ناصر محمود النواصره141



الهندسة الميكانيكية20130025136خالد محمد منصور الشديفات142

الهندسة الميكانيكية20130025162احمد مصطفى محمد سليط143

الهندسة الميكانيكية20132025016عبدهللا حسين محمد فواعير144

الهندسة الميكانيكية20132025023فارس محمد مصطفى المطالقه145

الهندسة الميكانيكية20132025147عماد علي حميدان القاسم146

الهندسة الميكانيكية20132025164غسان عبدالخالق مصطفى عبدالخالق147

الهندسة الميكانيكية20140025004معتصم ايمن توفيق الفقهاء148

الهندسة الميكانيكية20140025017عبدهللا جاسر محمد ملحم149

الهندسة الميكانيكية20140025023بالل محمد عبده معمر150

الهندسة الميكانيكية20140025027فادي محمد رمضان محمد نايفه151

الهندسة الميكانيكية20140025031اسامه محمد حسين القرعان152

الهندسة الميكانيكية20140025049عبدهللا فارس انيس السراديح153

الهندسة الميكانيكية20140025070انس خالد كايد الشطناوى154

الهندسة الميكانيكية20140025086معتصم محمد موسى نصايره155

الهندسة الميكانيكية20140025112محمد فالح فهد بني هاني156

الهندسة الميكانيكية20140025116محمد ناجح عطاهللا حويله157

الهندسة الميكانيكية20142025017يوسف عبد الرحمن امين نايفة158

الهندسة الميكانيكية20142025042عبدالرحمن عزام عبدالمجيد ملحم159

الهندسة الميكانيكية20142025056احمد محمد حسني سالم160

الهندسة الميكانيكية20142025132حسام عيسى ابراهيم الشناق161

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
الهندسة الطبية الحيوية20072028055عبد اللطيف لطفي عبداللطيف حمد1

الهندسة الطبية الحيوية20112028033محمد جمال معروف دراوشه2

الهندسة الطبية الحيوية20120028067ميرفت جمعه عبدالحميد النواصره3

الهندسة الطبية الحيوية20120028068عمر هيثم محمد علي  خشاشنه4

الهندسة الطبية الحيوية20122028040عادل مدحت احمد صانوري5

الهندسة الطبية الحيوية20122028043يزن سمير  جميل الجعبري6

الهندسة الطبية الحيوية20130028005افنان خالد سليمان عساف7

الهندسة الطبية الحيوية20130028010نور احمد زايد بطاينه8

الهندسة الطبية الحيوية20130028011حنين محمد خضر رزق9

الهندسة الطبية الحيوية20130028012بيان سامي خليل مصطفى10

الهندسة الطبية الحيوية20130028018الرا يوسف مرعي الدالبيح11

الهندسة الطبية الحيوية20130028021مي احمد حسين بشايره12

الهندسة الطبية الحيوية20130028025اسيل احمد منيزل النعيمي13

الهندسة الطبية الحيوية20130028026عبير سعيد نهار القضاه14

الهندسة الطبية الحيوية20130028031روند حسام الدين عبدالرزاق الجيوسي15

الهندسة الطبية الحيوية20130028032رغد رافت محمد جمعه فرسخ16

الهندسة الطبية الحيوية20130028035احمد نضال ذياب الجراح17

الهندسة الطبية الحيوية20130028037سلسبيل شحده حسين المشط18

الهندسة الطبية الحيوية20130028038اسراء جمال علي طنش19

الهندسة الطبية الحيوية20130028040ميسون محمد حمزه سماره20

الهندسة الطبية الحيوية20130028044منى سامي عبدهللا جرادات21
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الهندسة الطبية الحيوية20130028046سجى احمد جادهللا السوالقه22

الهندسة الطبية الحيوية20130028049ساجده هاشم محمد الزغول23

الهندسة الطبية الحيوية20130028052رياض عبدهللا احمد حزام الحيدري24

الهندسة الطبية الحيوية20130028054موسى صالح سعد الزنينه25

الهندسة الطبية الحيوية20130028060فاطمه عبدالرحمن فالح مهيدات26

الهندسة الطبية الحيوية20130028065ذكريات محمود عطا حراحشه27

الهندسة الطبية الحيوية20130028068مجدلين دحام احميدي الفواعره28

الهندسة الطبية الحيوية20130028071وئام اسامه بشير عبابنه29

الهندسة الطبية الحيوية20130028072ربى محمد عبد القادر االحمد30

الهندسة الطبية الحيوية20130028073ذكريات عوض يوسف الرواشده31

الهندسة الطبية الحيوية20130028076ميسر علي عبدالكريم عيسى32

الهندسة الطبية الحيوية20130028083الصواف" محمد سميح"غنى سامر 33

الهندسة الطبية الحيوية20132028001نور أحمد حسن الحداد34

الهندسة الطبية الحيوية20132028003وائل عماد جاموس 35

الهندسة الطبية الحيوية20132028004محمد براء محمد برهان البابا 36

الهندسة الطبية الحيوية20132028008عبدهللا أحمد جميل أقطيفان37

الهندسة الطبية الحيوية20132028009براء عبد القادر طرابيش 38

الهندسة الطبية الحيوية20132028014محمد عالءالدين عزت عبد الحق39

الهندسة الطبية الحيوية20132028028سمير محمود حسن بدرية40

الهندسة الطبية الحيوية20132028029سعد  راسم يوسف عوض41

الهندسة الطبية الحيوية20132028035سيلينا توحيد حمدى الخطيب42

الهندسة الطبية الحيوية20132028045امين عبدالرزاق امين الخطيب43

الهندسة الطبية الحيوية20132028046جريس عيد نظمي منصور44

الهندسة الطبية الحيوية20132028051فارس ناصر طاهر سيف45

الهندسة الطبية الحيوية20132028070شهد حسن محمد عبيدات46

الهندسة الطبية الحيوية20132028071خديجه عبدهللا صالح أبوالعسل47

الهندسة الطبية الحيوية20132028075اسامه خالد شفيق التخاينه48

الهندسة الطبية الحيوية20132028087عبدهللا ناصر عبد الرحمن الشاويش49

الهندسة الطبية الحيوية20132028092ايه عمران ذياب برجاوى50

الهندسة الطبية الحيوية20132028098ياسر محمد قاسم 51

الهندسة الطبية الحيوية20140028047محمد سعد سلمان الطويسات52

الهندسة الطبية الحيوية20142028012عبدالرحمن خالد شحاده 53

الهندسة الطبية الحيوية20142028021راتب مجد قطمة 54

الهندسة الطبية الحيوية20142028074عمرو محمد مامون عباس 55

الهندسة الطبية الحيوية20122028014باسل احمد امونه الحايك 56

الهندسة الطبية الحيوية20122028071رانيا احمد عبدالسالم ضبعان57

الهندسة الطبية الحيوية20120028080جيهان صالح الدين محمد نور العزام  58

الهندسة الطبية الحيوية20120028081امان احمد عز الدين العمري    59

الهندسة الطبية الحيوية20130028033انوار نور الدين قاسم قرباع60


