
التخصصاسم الطالبالرقم الجامعي#
الطب والجراحةاحمد عادل محمود السالل120132010200

الطب والجراحةاحمد عاهد احمد ريان220132010582

الطب والجراحةاحمد عبدالرحمن محمد صالح بغدادي320102010059

الطب والجراحةاحمد كمال محاميد 420122010606

الطب والجراحةاحمد محمد خير احمد أبوقديس520130010176

الطب والجراحةاحمد مسحي محمد فوزي  620132010373

الطب والجراحةاريج مبارك محمد النوافله    720122010661

الطب والجراحةازعان عارف فهمي عبدالرحمن 820132010355

الطب والجراحةاسراء محمد محسن محمد محسن العصفور 920132010469

الطب والجراحةالفاروق عزمي نزمي  1020132010353

الطب والجراحةامير شاكر احمد جاتي  1120132010359

الطب والجراحةانيا عامر وديع الهلسة1220132010556

الطب والجراحةاية علي محمد ابو صيني1320132010626

الطب والجراحةأحمد محمد طالب عبيدات1420130010190

الطب والجراحةأنيس شهيرة بنت خيرالعزيزي  1520142010196

الطب والجراحةباسل سالم مصطفى سعاده1620130010179

الطب والجراحةبتول حسين عبدالرحيم شواقفه1720130010187

الطب والجراحةبدور عبيدهللا سالم  الفائدي1820122010025

الطب والجراحةبشار سامي محمد عكاشه1920122010522

الطب والجراحةبشرى باسم يونس مسالمه2020132010181

الطب والجراحةثناء ابراهيم محمد اللويمي2181727

الطب والجراحةجاسم محمد امير النجاده2220132010170

الطب والجراحةجنان  عباس  علي اكبر2320132010446

الطب والجراحةجنان علي حسين مرهون2420142010565

الطب والجراحةجود محمد جمال عرب 2520132010041

الطب والجراحةحياة  محمد عبدالوهاب المنصور2620132010455

الطب والجراحةخالد احمد جبارين 2720130010228

الطب والجراحةخالد جالل محمود عمرو2820132010148

الطب والجراحةخالد وليد نادي العنزي2920132010596

الطب والجراحةدارين عبدالكريم محمد سرحان3020132010127

الطب والجراحةديمه عبدالرزاق احمد بني يونس3120130010152

الطب والجراحةرامز هاني بطرس سالمة3220132010308

الطب والجراحةرانيا مجدي أحمد بدوره3320132010507

الطب والجراحةربا عدنان فايز محافظه3420130010149

الطب والجراحةرحمه نازم محمود ملكاوي3520140010096

الطب والجراحةرهف نبيل قاسم هيالت3620130010168

الطب والجراحةروان نايف علي الحربي3720132010319

الطب والجراحةريم امين الزيبق 3820132010016

الطب والجراحةزهراء يوسف عيسى صالح العلواني3920132010468

الطب والجراحةزهره خليل  ابراهيم احمد العويناتي 4020132010498

الطب والجراحةزينة اياد اكرم الحلبوني4120132010175

الطب والجراحةساره احمد حسن الشرايري4220122010626

الطب والجراحةسراه انيازي موسى الشبعان4320132010532

الطب والجراحةسعدي سعيد سعدي تلحمي4420112010472

الطب والجراحةسلطان محمود علي الزيود4520122010663

الطب والجراحةسلمان احمد جواد عباس حسين4620132010285

الطب والجراحةسيتي نبيرة بنت محمد ذوالكفلي  4720142010204

الطب والجراحةشذى خليل سعيد شهوان4820132010089

الطب والجراحةشيخه سليم سالمه الشراري49102381

الطب والجراحةصخر ماهر فتحي الغالييني5020122010655

الطب والجراحةصفوان حسين علي ملكاوي5120130010140

الطب والجراحةصهيب حسن علي عمري5220110010214

الطب والجراحةصهيب حسين ابراهيم الصمادى5320142010564

الطب والجراحةطاهر عبد هللا محمد  شاور تميمي5420130010215
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الطب والجراحةطه محمد طه سيد احمد5598707

الطب والجراحةطيبه محمد حامد حامد5620142010333

الطب والجراحةعاليا نقوية بنت الياس  5720142010198

الطب والجراحةعبداللطيف احمد فنخور العبدلي العنزي5820112010209

الطب والجراحةعبدهللا عادل مفلح وديان5920132010009

الطب والجراحةعدنان حميد علي احمد6020132010441

الطب والجراحةعلي جمال حسن ابديوي6120180010034

الطب والجراحةعماد هيثم عبدالرحمن 6220122010526

الطب والجراحةعيزات  بن عبد هللا 6320132010346

الطب والجراحةغرام محمد عزيز ابوقرص6420130010143

الطب والجراحةفارس محمد فارس عيسى6520140010095

الطب والجراحةفاطمه حسن علي طاهر6620132010473

الطب والجراحةفاطمه فخري عباس المدرهم6720112010081

الطب والجراحةفراس ماهر  موسى  حصيني6820132010021

الطب والجراحةفرح موسى فايز عتوم6920122010074

الطب والجراحةفهد عبد الرحمن محمد ال عمر العامري7020112010400

الطب والجراحةالرا محمد محمود بطاينه7120130010118

الطب والجراحةلميس سعيد سامي الحالق7220130010065

الطب والجراحةلوريس كمال سالم حواتمة عصفور7320132010339

الطب والجراحةلين عمار عزت السنكري7420122010640

الطب والجراحةلينا ناصر محمود بشاره7520132010543

الطب والجراحةماجد معيض عويض البقمي7620092010197

الطب والجراحةمجد نضال عبدالمجيد داود7720132010462

الطب والجراحةمحمد  طاهر محمد  ناصر7820122010310

الطب والجراحةمحمد احمد سلمان كنانه79102169

الطب والجراحةمحمد بديع مصري 8020122010514

الطب والجراحةمحمد بشار عبدالرحمن  عبدو8120132010091

الطب والجراحةمحمد جمال محمد سالم الحشان8220132010320

الطب والجراحةمحمد خالد سعيد الشرباصى8394442

الطب والجراحةمحمد خالد يونس الزعبي8420130010178

الطب والجراحةمحمد عامر علي الحجيه8520132010161

الطب والجراحةمحمد عبدهللا جاسم الثنيان8620132010515

الطب والجراحةمحمد عمار ديب  مدخنة 8720132010553

الطب والجراحةمحمد عمر محمود أبوبدر8881998

الطب والجراحةمحمد فاضل فردوس انوار 8920132010374

الطب والجراحةمحمد همزان هاشم  9020132010392

الطب والجراحةمحمود يونس محمود عربيات9120132010581

الطب والجراحةمرح رضوان اسماعيل خميس9220130010188

الطب والجراحةمعن عبدهللا محمد الطيب ادريس9320112010236

الطب والجراحةميثم عادل حسين حسين غلوم9420132010527

الطب والجراحةنور األيمي عمران  9520132010405

الطب والجراحةنور الحانا بنت امران  9620122010402

الطب والجراحةنور الهاني بنت محمد علي 9720142010194

الطب والجراحةنور ايزا صفيا بنت محمد انيس 9820142010191

الطب والجراحةنور جنة بنت رسلن  9920142010202

الطب والجراحةنور شهيدة عاملين بنت ذوالكفلي  10020142010195

الطب والجراحةنور عفيفة بنت رسول  10120142010201

الطب والجراحةنور فرح عينا أنوار  10220132010369

الطب والجراحةهبة نشأت أحمد  محاجنة10320132010567

الطب والجراحةهديل حسين احمد القضاه10420130010137

الطب والجراحةهديل عمر خالد كناكري10520132010088

الطب والجراحةهديل لطفي سعيد العثمان10620130010154

الطب والجراحةهمام حسين مصطفى طاهات10784582

الطب والجراحةهيثم عبدالسالم حمدان العبدهللا10820138010002

الطب والجراحةوائل فواز وائل العطعوط10920122010665

الطب والجراحةياقوت عدنان موسي اغبارية11020132010566

الطب والجراحةيوسف  سعد  دليم  العنزي11120122010151

الطب والجراحةشادي زياد جالل عكاوي11284430

الطب والجراحةفرح عوني يعقوب عماري11388147



الطب والجراحةمحمد عبدهللا محمد 11479052

الطب والجراحةحكم عصام ابراهيم تادرس 115116138

الهندسة الطبية الحيويةاباء احمد عبدهللا الذيابات116106543

الهندسة الطبية الحيويةابتسام ابراهيم محمود الدويرى11799546

هندسة وأمن شبكات الحاسوباحمد عمر يوسف برهوش11881273

الهندسة الطبية الحيويةاريج اكرم رزق أبوسويد119106519

الهندسة الميكانيكيةاسامه محمد حسين القرعان120106412

العالج الطبيعيبتول وجيه عيسى كيالني121121043

الهندسة الطبية الحيويةبشر عامر السقطي122109396

الهندسة الطبية الحيويةبلقيس عماد فهد حجازى123106535

الهندسة الطبية الحيويةتمارا منذر عيسى قندح124106556

التغذية وتكنولوجيا الغذاءحنان نجم حسن رضوان125110442

الهندسة الطبية الحيويةدياال وليد محمد محمد126105925

الهندسة الطبية الحيويةديما احمد موسى ابراهيم127109438

الهندسة الطبية الحيويةرغد منيف ابراهيم ابوطبنجه12898900

العلوم الطبية المخبريةرؤى رمضان حسونه حشحوش129110653

الهندسة الطبية الحيويةريم عبدالعزيز حسن الغرايبه130106532

الهندسة الطبية الحيويةزينب عمر محمد عالونه131106539

الهندسة الطبية الحيويةسارة الهيثم محمود عبدالغفار132109390

الهندسة الطبية الحيويةساره حابس غالب طاشمان133109435

الهندسة الطبية الحيويةسماح مرشد احمد زيتون13499566

الهندسة الطبية الحيويةسوسن خالد محمد رشاد  الشبول13599567

الهندسة الطبية الحيويةشكران نعمان نصري عتوم136106537

الهندسة الطبية الحيويةشوق زياد محمد العمور137106504

الهندسة المدنيةعبدالجليل حكم عبدالجليل النوباني138109052

الهندسة الطبية الحيويةعال محمد كايد مقدادي13999557

التغذية وتكنولوجيا الغذاءفرح باسم أحمد صفوري140118463

الهندسة الطبية الحيويةلؤي محمد علي خالد141109392

نظم المعلومات الحاسوبيةمثنى محمد حسين محامده142107974

الهندسة الطبية الحيويةمجد واصف عبدالرحيم شعبان143106507

هندسة البرمجياتمحمد ياسين حسن مشرقي144115544

الهندسة الطبية الحيويةمرام عبدهللا حسن النعيمي14598851

علوم الحاسوبمرح علي مصطفى عبابنه146101622

الهندسة الطبية الحيويةمروه احمد يوسف العقبي147106552

الهندسة الطبية الحيويةمصطفى عدنان محمد ناعسه148109382

الهندسة الطبية الحيويةمؤمن سمير سنجاب149103433

الهندسة الطبية الحيويةميس محمود عبد القادر الرفاعي15099571

الهندسة الطبية الحيويةميساء فؤاد فاروق القاسم151109400

الهندسة المدنيةميشيل زهير خميس الربضي152106241

الهندسة الطبية الحيويةهزار ميمون كامل العمري153106523

الهندسة الطبية الحيويةهمام باجس اسماعيل البيطار154106547

الهندسة الطبية الحيويةوجدان علي محمد بني احمد155109428

علوم طب األسنان المساندةورود محمد عبدالكريم عنانبه156104038

الهندسة الطبية الحيويةوعد علي عبدهللا الشلول157106534

الهندسة الطبية الحيويةيارا وصفي محمود الزيادنه158106555

العلوم الطبية المخبريةياقوت احمد محمد اسماعيل159105947

الهندسة المدنيةيوسف حمدان فرج المهيدات16088620

الهندسة الصناعيةاباء غالب فالح مومني16195954
هندسة وأمن شبكات الحاسوباحمد ملحم تركي ملحم16287509
الهندسة الكيميائيةانس محمد خميس الموسى16398933
الهندسة الكهربائيةانفال حسن عمر ضوه164106089
اإلنتاج الحيوانيحمزه فراس تيسير بني يونس165107215
دكتور صيدلةدانيه رائد علي عبيدات16692271
هندسة الحاسوبدياال شاهر احمد البشتاوي16794019
تكنولوجيا األشعةزهراء السيد حسين جعفر جعفر168109701
الصيدلةساره باسم احمد عواد16979993
نظم المعلومات الحاسوبيةسنابل عبدالكريم عبدالفتاح قنو17094157
التمريضسوزان جورج عيسى عيسى17182928
الهندسة الكيميائيةشيخ احمد عبد الاله الكاف17270506
نظم المعلومات الحاسوبيةعادل علي صبرى قنديل17393474
الهندسة المدنيةغاده خلف عليان بعالو174106193



الهندسة الميكانيكيةفادي حابس محمد البطاينه17588883
الصيدلةامنة عمر عبدالرحمن عبد الحليم17696273

نظم المعلومات الحاسوبيةريما اسماعيل هاشم الجراح17794018

هندسة وامن شبكات الحاسوبلطفي عمر لطفي القرعان178101189

التخصصالرقم الجامعيإسم الطالب#
الهندسة المدنيةقيس عبد فواز عالونه187354
الطب والجراحة البيطريةماجد محمد هادي زيد الشناق286490
الهندسة الطبية الحيويةمحمد جمال معروف دراوشه388916
الصيدلةمحمد راتب قاسم عاشور485682
الهندسة الكيميائيةمحمد مامون محمد عبدهللا5100219
اللغة االنجليزية واللغوياتمحمد محمود احمد حسينات693250
اإلسعاف والطوارئمنصور عطاهلل عطيه المرعشي7108865
الهندسة الميكانيكيةهمام فرحان موسى النمراوي891791
اإلسعاف والطوارئوائل عطاهلل عطيه المرعشي9102830

هندسة الحاسوبيزن زكريا محمود العمري1097555
نظم المعلومات الحاسوبيةيوسف امين يوسف بني ايوب11104898
الهندسة الصناعيةابرار حسين مصطفى عنانبه12106088
الهندسة الكيميائيةاحمد صادق صبرى قراقع1398927
دكتور صيدلةالحان خالد اسماعيل اوالدمحمد1496385
دكتور صيدلةايمان عبدهللا محمد الخوالده1592265
دكتور صيدلةايمان واصف محمد الروسان1699770
الهندسة المدنيةايهم سليمان سالم دبابنه1788612
الهندسة المدنيةتاال محمد محمود بطاينه18109166

دكتور صيدلةدانيه صالح عبدالحميد الرماضين الحباشنه1999905

دكتور صيدلةدعاء محمد عطا عبدهللا زغير2099988
الهندسة الكيميائيةرانيا بسام حسن طه2198962
هندسة البرمجياترزان سفيان علي ياسين22101964
دكتور صيدلةروان رياض سليمان مراد2392306
دكتور صيدلةشرف امجد صبحي أبوعباس24100035
الهندسة الميكانيكيةعمران امجد اسعد الزعبي25103413
الهندسة المدنيةفيصل محمد نور االحمد26102997
دكتور صيدلةماجده ابراهيم خليل شاميه2796477
دكتور صيدلةمالك زكريا رضا  الشريده28104002
دكتور صيدلةميس مروان خالد حجازي2996337
نظم المعلومات الحاسوبيةنهى حسين عقله الشياب30101954
الهندسة الصناعيةهاشم حامد سليمان زريقات3191589
دكتور صيدلةهيثم صالح الدين محمد فارس3296386
دكتور صيدلةيحيى ايمن محمد المومني33100013
تكنولوجيا األشعةندى محمد علي مصطفى3482227
الهندسة الصناعيةدوسر محمود محمد شلبي3585446
هندسة الطيرانمحمد عيسى عقله3676910
التمريضعائشه سالم علي يعاقبه3792367
اإلنتاج النباتياحالم حسين محمود بني احمد3892797
التغذية وتكنولوجيا الغذاءحياه حاتم ابراهيم العويصي39100724
هندسة وأمن شبكات الحاسوبمحمد موفق شحاده السميرات4094038
هندسة وأمن شبكات الحاسوبصهيب علي عبدهللا الجوارنه4194045
هندسة البرمجياتمحمد عمر محمد بازرعه4269807
هندسة البرمجياتفواز صدقي احمد العتوم4387606
اللغة االنجليزية واللغوياتمرام مأمون فرحان سنجالوي4493222
اللغة االنجليزية واللغوياتمجد عاصم صالح أبو صهيون4597208
العلوم الجنائيةمحمد علي احمد ابو كف4669559
الهندسة المدنيةعبدهللا محمد نايف المنايصه4785062
الهندسة النوويةقتيبه صالح علي الحوراني4881006
الطب والجراحة البيطريةوائل نظمي  ابو راشد4997088
نظم المعلومات الحاسوبيةماريا عيد عيد عبدالرزاق50101746
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هندسة البرمجياتدعاء عبدهللا عبدالعزيز اعويضة5176005
اللغة االنجليزية واللغوياتشادي زاهي محمود العلي5293057
اللغة االنجليزية واللغوياتاالء باسم محمد خصاونه5397269
العلوم الطبية المخبريةمحمود خالد محمود الذيابات5467704

الهندسة المدنيةعبدهللا فتحي محمد فرج هللا5588699

اللغة االنجليزية واللغوياتبهاء موسى احمد الشرمان5675186

العمارةدانية محمد معين محمد سعيد الفاخوري5778238

التصميم والتواصل البصريديمه ماهر محمد الخصاونه5895984

اللغة االنجليزية واللغوياتميسر موفق نهار الصبيحات59101034


