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2 اسامه سامً ابراهٌم سرحان 10

2 اسامه ماهر اسماعٌل عفانه 11

اسراء دروٌش حجً ابراهٌم عبدهللا الحمادي2 12

2 اكرم باسل محمد كٌالنً 13

2 امواج احمد عقٌله الفرجات 14

2 اوس وسٌم محمد ذٌب وهبه 15

2 إٌهاب خلٌل عودة منصور 16

2 باسل احمد خلؾ االزاٌده 17

2 باسل عماد هواش البكور 18

2 باسل محمد علً الرمحً 19

2 بٌان ٌوسؾ احمد نور محمد صالح 20

2 تاال صالح حسنً الشراٌعه 21

2 تامر نائل محمد بركات 22

2 تقى عاهد عبد الرحٌم الشراٌده 23

2020-2-2- مقاعد الجهاز العصبي المركزي 



2 تمارا ٌعقوب امٌن عوٌس 24

2 توفٌق عبد هللا توفٌق العكاٌله 25

2 تٌسٌر المطارنه 26

2 ثرٌا نائل عٌسى الصائػ 27
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2 حٌدر طالب جٌجان السماوتلً 36
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2 طارق زٌاد احمد الصمادي 70

2 عاصم خالد نهار المعاٌعه 71

2 عامر صالح متروك ابو شتال 72

2 عامر محمد مهدي الحاج صدٌق كمال 73

2 عبد الرحمن بكر لطفً الفواضله 74

2 عبد الرحمن صالح الدٌن احمد العنزى 75

2 عبد هللا هشام نعٌم الشرفا 76

2 عبدالرحمن الحصنً 77

2 عبدالرزاق صفوق الحاج مواس 78

2 عبدهللا جمال علً العدوان 79
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2 عال احمد علً العمرى 81

2 علً حسٌن خلٌل هالل الدوخً 82

2 عمار سالمه رضوان الرجوب 83

2 عمر خلٌل عبد الحمٌد الجدع 84
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2 فراس سلٌمان الخطٌب 91

2 فرح حٌدر عبد الفتاح البستنجً 92

2 فٌصل اسالم محمد صالح الدٌن مساد 93

2 فٌصل بسام تركً نمري 94

2 قتٌبه صالح احمد الورٌكات 95

2 قصً خلٌفه ؼالب طاشمان 96

2 كارول عاصله 97

2 كمال ٌاسر كمال الشعبان 98

2 لٌان شحاده عبد الرحمن العرموطً 99

2 لٌلى زكرٌا علً العماٌره 100

2 لٌن اسامه محمد النمراوي 101

2 لٌن قاسم 102

2 لٌن محمد محمود عمرو 103



2 لٌنا محمد صالح الطراونه 104

2 مارٌا هلون 105

2 مالك محمد اسماعٌل الشدٌفات 106

2 محمد رائد محمد الشدٌفات 107

2 محمد سناوي الخطٌب 108

2 محمد صالح حمد الفرا 109

2 محمد صالح عبد الرحمن خضٌرات 110
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2 مً محمود سلطان العدوان 122

2 مٌشٌل جراٌسً 123
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2 ناصر قاسم ناصر الدؼمً 125
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2 نسٌم طارق محمود محافظه 127
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الشعبة اسم الطالب رقم المقعد
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3 احمد بشٌر عبدالجبار ؼزالة  4
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3 دانٌه ناطق صباح صباح 35

3 دعاء محمود فلٌح الرواحنه 36
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3 طروب مطرب عراك مطرب سعٌدان 62

3 عائشة حنٌن حاج صالح 63

3 عائشه زٌاد عدنان اوتً 64
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3 عبد هللا قاسم نعٌم الزعبً 68

3 عبد هللا محمد عبد الكرٌم الخرابشه 69

3 عبد هللا مروان محمد عدنان الحلبونً 70

3 عرٌن ماجد سالمه الصمادي 71

3 علً عادل عبدالحافظ العاشور 72

3 علً عبد الهادي عبد هللا الوزان 73

3 عمار ثائر محمود عمرو 74

3 عمر سمٌر خالد الجبعٌتً 75
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3 فاطمة عبد الحسٌن حمزة محمد حٌدر 78

3 فاطمة عبدالرزاق مهدي القالؾ 79

3 فاطمه عبدهللا احمد حسن عٌسى الصابري 80

3 فرح عماد الدٌن محمد رامز العزٌزى 81

3 فرح مازن احمد المدلل 82

3 فٌصل المختار 83



3 قصً عصام عبد هللا الخصٌب 84

3 النا عادل جورج طنوس 85

3 النا كٌالنً 86

3 النا محمد خلٌل دودٌن 87

3 النا محمد عرندى عرندى 88

3 لجٌن جعفر سالمه الزعبً 89

3 لولوه عبد العزٌز بدر الجناعً 90

3 لٌث ناصر الدٌن تاج  الدٌن الشرٌقً 91

3 لٌنا ؼالب احمد الخضور 92

3 مالك محمد صالح عوامله 93

3 مجد محمد قاسم عضٌبات 94

3 محمد اكرم محمد الدباٌبه 95

3 محمد حمد علً زعبً 96

3 محمد خلؾ مونس البوات 97

3 محمد صقري علً بنً عٌسى 98

3 محمد طارق محمد الصانوري 99

محمد عبدهللا علً ابراهٌم حسن محمد حٌات3ً 100

3 محمد عدي فالح العلً 101

3 محمد مصطفى رضا ٌوسؾ 102

3 مرح احمد ابراهٌم الدراوشه 103

3 مرٌم جاسم عبدهللا البهادلً 104

3 مرٌم علً طالب طالب 105

3 معاوٌة اسامة محمد موسى ابورجب 106

3 منار مامون رشدى حسونه 107

3 منه منذر نبٌه مشتهى 108

3 مً علً فٌصل الفٌاض 109

3 مً مجد احمد خرٌس 110

3 مٌرنا موسى فكتور المدنً 111

3 نرجس صائب جلٌل صوٌص 112

3 نوار محمد ابراهبم المال 113

3 نور الهدى هٌثم عباس عباس 114

3 نور عبد المجٌد خلٌفه خابور 115

3 نور ماجد حسٌن العفٌؾ 116

3 هدٌل عماد ابراهٌم الخطٌب 117

3 هدٌل فالح سباح حمود جبل المطٌري 118

3 هشام ماهر احمد ابو محمود 119

3 هند بالل عبد هللا ابو طوٌله 120

3 هٌام عامر اجبٌر فهد الفضلً 121

3 هٌثم بن منٌر همٌلة 122

3 وداد احمد محمد جمٌل سواس 123



3 وسن فوزي محمد هاشم الصفدي 124

3 ولٌد احمد سعٌد ابولباد 125

3 ٌارا زٌاد توفٌق العدوان 126

3 ٌارا سعد ٌحٌى عوده 127

3 ٌارا صدام علً حمد 128

3 ٌعرب نضال ابراهٌم الحورانً 129


