
الشعبة اسم الطالب رقم المقعد

1 احمد بالل احمد رواشده 1

1 احمد عنان فضل مكحول 2

1 اسٌل ادهم حماده  النجار 3

1 العنود عبدالعزٌز حمد الظفٌري 4

1 امواج احمد عقٌله الفرجات 5

1 اٌه صباح نوري رشٌد 6

1 اٌه صبري طاهر الزرقان 7

1 اٌه عماد محمود علً عوده 8

1 آٌه امٌن نعٌم حٌاصات 9

1 آٌه منٌر قاسم الزقه 10

1 باسل احمد خلؾ االزاٌده 11

1 بدر ولٌد محمد االنصاري 12

1 تمارا صاٌمه 13

1 تٌماء نمر حسن العوامله 14

1 ثامر حسن برجس الشمري 15

1 ثرٌا نائل الصاٌػ 16

1 جود ماجد فتحً الؽالٌٌنً 17

1 حسٌن عبدهللا احمد عٌسى احمد معرفً 18

1 حال السوقً 19

1 دارا اسامه عبد هللا سلٌمان 20

1 دانه خلدون محمد عطٌات 21

1 دانه كٌالنً 22

1 دانٌال اندراوس زكً عٌزر 23

1 دانٌه طارق ٌوسؾ احمد 24

1 دانٌه لٌث عباس الفخري 25

1 دالل بدر بتاع المطٌري 26

1 دنٌا زٌاد احمد جابر 27

1 دٌاال ابوالهٌجاء 28

1 دٌنا عبد السالم فٌصل النصٌر 29

1 رزان عبد الرحمن محمود المعاٌطه 30

1 رزان محمد خلٌفه الزعبً 31

1 رشا ولٌد خضر عطٌه 32

1 رشٌد منذر رشٌد حطاب 33

1 رؼد احمد حسن رمضان 34

1 رؼد ثائر رشك رشك 35

1 رؼد جمال مصطفى الحاوى 36

1 رؼد صالح محمد الحمادٌن 37

1 رؼد محمد خٌر سلٌم بنً حمد 38

1 رفٌده حسٌن خلؾ العماٌره 39

1 رنٌم عمر محمد عثمان 40

1 رهؾ بسام محمود الهندي 41

1 رهؾ طاهر محمد عضٌبات 42

1 رؤى حسام امٌل الٌعقوب 43

1 رٌان احمد حرب القرٌوتً 44

1 رٌناد بنت عبدهللا بن حسٌن الشرٌؾ 45

1 زٌد الٌاس فاخوري 46

1 زٌد عبد محمد سالمه 47
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1 ساره اٌاد احمد الجبوري 48

1 ساره اٌمن سلٌم خرٌم 49

1 ساره جهاد علً عبدهللا محمد المال 50

1 ساره رائد جمٌل العقاد 51

1 ساره محمود علً الجعار 52

1 ساره محمود علً الحراسٌس 53

1 ساره ٌوسؾ فهمً ابومطاوع 54

1 سعد نواؾ بجاد المطٌري 55

1 سالمه سامً جرٌس الهلسه 56

1 سلسبٌل خلٌل محمد شومان 57

1 شهاب احمد محمود جبر 58

1 شهد نصٌر محمد الالمً 59

1 عامر صالح متروك ابو شتال 60

1 عامر محمد مهدي الحاج صدٌق كمال 61

1 عائشه زٌاد عدنان اوتً 62

1 عبدالرحمن الحصنً 63

1 عبدالعزٌز صالح محمد صالح عبدالمحسن محمد الشمالً 64

1 عدي إٌاد محمد عنبتاوي 65

1 عرٌن ماجد سالمه الصمادي 66

1 عال رائد ودٌع نعمان 67

1 علً احمد علً زٌد 68

1 عمر عبدهللا سعود عبدالعزٌز عبدهللا العقٌل 69

1 ؼٌداء حسٌن عبدهللا ابوعساؾ 70

1 فاطمة عبدالعزٌز شجاع ماجد العتٌبً 71

1 فاطمه عبدهللا احمد حسن عٌسى الصابري 72

1 فاطمه ناصر اكبر قمبر اسد الري 73

1 فجر عوٌد عشوى العنزى 74

1 فرح حٌدر عبد الفتاح البستنجً 75

1 فرح عماد الدٌن محمد رامز العزٌزى 76

1 فٌصل اسالم محمد صالح الدٌن مساد 77

1 قاسم محمد قاسم الرحال 78

1 كمال ٌاسر كمال الشعبان 79

1 النا كٌالنً 80

1 لجٌن محمد تٌسٌر حمدان 81

1 لولوه عبد العزٌز بدر الجناعً 82

1 لٌلى زكرٌا علً العماٌره 83

1 لٌن امجد سلٌمان الدوٌكات 84

1 لٌن مروان سلطً العكشة 85

1 لٌنا محمد صالح الطراونه 86

1 محمد شحاده ابراهٌم سلٌمان 87

1 محمد صالح حمد الفرا 88

1 محمد صالح عبد الرحمن خضٌرات 89

1 محمد عدي فالح العلً 90

1 محمد كاظم مهدي جنابً 91

1 مراد حداد 92

1 مرام عبد الرحمن احمد الجاٌح 93

1 مرح بشار عبد الرحمن البٌطار 94

1 مرٌم علً طالب طالب 95

1 مصطفى مهند سلمان الكواك 96



1 مالك اسحق احمد عبدهللا اسحق محمٌد 97

1 منه منذر نبٌه مشتهى 98

1 مهند ماهر حامد جمعه 99

1 مً علً فٌصل الفٌاض 100

1 مً محمود سلطان العدوان 101

1 مٌرا عصام موفق جبري 102

1 مٌرنا موسى فكتور المدنً 103

1 نادٌن ٌاسر رٌان 104

1 ناٌؾ فائق محمد ناٌؾ ابو صفٌه 105

1 نضال محمد خمٌس 106

1 نوال عبدهللا مسعود علً حسن السرٌحً المطٌري 107

1 نور الهدى مهند سلمان الشٌبانً 108

1 نور اٌمن تٌسٌر حسٌن 109

1 نور محمد فاٌز شوٌكانً 110

1 هاجر ؼانم عٌسى بورسلى 111

1 هدٌل حاتم عبدالفتاح ؼانم 112

1 هدٌل فالح سباح حمود جبل المطٌري 113

1 هٌا جهاد سلمان الدحدوح 114

1 هٌام عامر اجبٌر فهد الفضلً 115

1 ٌارا زٌاد توفٌق العدوان 116

1 ٌزن عدوان راؼب برؼوثً 117

1 ٌزن ٌحٌى مرشد عبٌد 118

1 ٌسر مٌسر رجا رجا 119

1 ٌقٌن محمد ثامر الزقارٌط 120

1 عبد الرحمن صالح الدٌن احمد العنزى 121

1 تسنٌم احمد النابلسً 122

1 النا محمد عرندى عرندى 123

1 صالح سعد صالح صالح 124

1 احمد عادل ابراهٌم اسعد 125

الشعبة اسم الطالب رقم المقعد

175535 ابراهٌم اٌاد محمد الزرٌقً 1

176911 اسامه زٌاد عبد الوهاب الؽفري 2

187779 اسامه عبد الرحمن حسن الفرٌحات 3

175041 اسامه ماهر اسماعٌل عفانه 4

165071 اسامه محمد حسٌن ابونصار 5

160609 اسراء محمد خلٌل العطار 6

170909 اسماء عاطؾ اسحق الجوالنً 7

166638 االء راتب احمد العجرمً 8

160271 البندري سلطان مطر محمد العارضى 9

171966 اٌه عبدالكرٌم سالمه عٌال عواد 10

170023 النزاع/ محمد ٌاسٌن/إسراء  11

150451 إسراء محمد زٌد فالح الرشٌدي 12

150746 بتول عادل مهنا الحربً 13

160299 بدر عرفج دواس حمود 14

176917 بسمه عبد هللا عطا هللا ابو محفوظ 15
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154864 بهاء الدٌن احمد محمود النجار 16

171190 بهاء ؼاندي محمد الجرادات 17

170658 بهاء نبٌل محمد سعٌد عبد الرحٌم 18

170267 بٌان نعٌم احمد ابوشٌخة 19

172255 تسنٌم حامد محمد صالح االشهب 20

170903 تقى عاهد عبد الرحٌم الشراٌده 21

177016 تمارا عدنان خلٌل العزه 22

160173 جاسم الطٌؾ شخٌر الظفٌرى 23

150251 جراح طالل سالم العنزي 24

160161 جمانة طارق احمد الشطً 25

170882 جود ثائر سعود العدوان 26

140266 حال احمد جمٌل القرعان 27

164769 حال محمد عبد الحافظ صالح 28

160065 حمد راشد حمد العازمً 29

180081 حمد فرحان حمد عامر حمد فالح العجمً 30

174497 حمدي اسامه حمدهللا الدباس 31

150878 حمزه عالم عادل ابو سٌدو 32

160224 حنان احمد نجم نجم 33

171871 خزامى محمد ابراهٌم بنً سعٌد 34

151979 دانة صقر ناٌؾ الردٌنً 35

166989 دنٌا منصور مبارك الصوالحة 36

174766 دٌمه راتب عٌسى بطارسه 37

171165 راٌه اٌمن محمود عالونه 38

171254 رزان عماد محمد ابو  ملوح 39

160077 رنا جاسم محمد الهاجري 40

161686 رند كمٌل موسى فرام 41

170744 رهام عبد الحكٌم رحمً ابو عره 42

171280 رهؾ زٌاد زاهً ملحم 43

160248 روان بسام دٌب 44

170197 روان هشام سعود مجبل صالح المجٌبل 45

186431 روبٌنا ولٌد منصور ذٌاب 46

171093 روتانا ولٌد محمود ابو عبٌده 47

160397 روز محمد ضٌاء بٌرم 48

160205 رٌهام فؤاد قاطع الشمري 49

160116 زهراء بدر محمد النكاس 50

177732 زهٌر مروان زهٌر الحٌاري 51

174481 زٌن محمود محمد ابوعامرٌه 52

163719 زٌنب إبراهٌم سلمان عبدهللا حماد 53

160725 زٌنب زٌد طاهر الشمالى 54

170394 زٌنة محمد لبٌب الحلو 55

170131 زٌنه عقبه عابد عابد 56

167105 ساره جرٌر عبد المجٌد ابو عبود 57

160232 ساره فالح حسن حسن 58

170619 سجى جمٌل محمود ابراهٌم 59

170510 سدن احمد عبدالفتاح عبدالفتاح 60

160190 سمر طارق شلش 61

160795 سندس سالم حسن مال عبدهللا صالح الجاركً 62

170887 سوسن عبد هللا محمد االقطش 63

176233 شهد ابراهٌم كرٌم الشواوره 64



160186 شوق جاسم محمد الصالح 65

171181 شٌرٌن ٌوسؾ مصطفى عشا 66

171519 صبا صالح عبد هللا الفٌومً 67

160641 صباح فٌصل ٌعقوب القبندي 68

170084 طارق السٌوري 69

160796 عائشة حنٌن حاج صالح 70

170722 عائشه خلٌل عبد الفتاح الحمادٌن 71

171373 عبد الرحمن بكر لطفً الفواضله 72

160177 عبد العزٌز سطام شامان سمٌران 73

160068 عبد هللا احمد خلٌفة الهٌلع 74

160666 عبد هللا خالد كامل الهاشمً 75

177603 عبد هللا محمد عبد الكرٌم الخرابشه 76

176791 عبد هللا هشام نعٌم الشرفا 77

170136 عبدالرحمن محمد حسن محمد الدوسري 78

160281 عبدالعزٌز منٌر شدٌد محمد منٌر السبٌعً 79

160181 عبدهللا رعد جالل 80

160417 عبدهللا عبدالرحمن ناطق الدباغ 81

150713 عبدهللا فاضل محمد المسلم 82

170719 عال احمد علً العمرى 83

160293 علً أحمد مٌسر مٌسر 84

180177 علً حسٌن خلٌل هالل الدوخً 85

160070 علً عبد الهادي عبد هللا الوزان 86

176982 فاطمه ابراهٌم ٌوسؾ محمود ابراهٌم 87

171602 فرح احمد عوض الخالد 88

171775 فرح انور فالح المعاٌعه 89

175603 فرح زٌاد احمد الرفاتً 90

176675 فرح عدنان حسن عبد الؽنً 91

160793 فهد جاسم محمد االنصاري 92

160790 فهد سعد راشد العبهول 93

170235 فٌصل المختار 94

161805 لجٌن ؼازى عبد الوهاب الشوابكه 95

160187 لمى حامد ناٌؾ الكبٌسً 96

160238 لٌث فخري حسٌن أبوشٌخة 97

176906 لٌث ناصر الدٌن تاج  الدٌن الشرٌقً 98

171156 لٌن باسم محمد الساحلً 99

172084 محمد اكرم محمد الدباٌبه 100

150325 محمد إبراهٌم إسماعٌل شوان 101

160723 محمد سعد عبد هللا العجمى 102

174566 محمد صقري علً بنً عٌسى 103

180313 محمد عبدهللا علً ابراهٌم حسن محمد حٌاتً 104

160704 محمد على حبٌب الشوٌعً 105

170746 محمود عمر موسى الشنٌكات 106

176793 مروه محمد احمد خرٌس 107

160279 مرٌم خالد بدر راشد العوٌشٌر 108

170176 مرٌم عمار حجاوي 109

172403 منٌة بشار عدنان كرمً 110

170993 مهند سلمان محمد العساؾ 111

175872 مؤمن محمود رشٌد عبده 112

172032 مً مجد احمد خرٌس 113



174550 نور محمد عباس ابو مره 114

170552 هبه زهدى اسماعٌل جانبك 115

151116 هدى سعد عبدهللا عبدالرحمن محمود 116

171713 هند اسماعٌل شحاده التعامره 117

160280 وحٌد فاٌز توفٌق حماد 118

172462 وداد عبدالكرٌم علً الورافً 119

171171 والء علً عقله العظٌمات 120

171717 ٌارا صدام علً حمد 121

171818 ٌحٌى عمران سلٌمان سالم 122

164735 ٌوسؾ مصطفى ٌوسؾ مهٌار 123

177228 تاال محمد ٌوسؾ قطٌشات 124

160169 مالك عماد رشدي اللحام 125

166750 أسماء خضر عزت كرامة 126

اٌهم خالد بنات 127

الشعبة اسم الطالب رقم المقعد

3 احمد بشٌر عبدالجبار ؼزالة  1

3 احمد صالح سلٌمان الحدٌدي 2

3 احمد علً حسٌن الرفاعً 3

3 احمد عمار بكر ابو بكر 4

3 احمد فراس احمد الحموري 5

3 اسامه محمد حسن حسٌن 6

3 اسماعٌل عبد القادر عبد هللا ابو سلٌم 7

3 اشرؾ رائد عمران الرفاعً 8

3 اصاله كمال ٌونس المعاٌطه 9

3 امٌره جالء محمد حمدان 10

3 انس نزار عبدالؽنً عبدالؽنً 11

3 اوس وسٌم محمد ذٌب وهبه 12

3 اٌمان عادل حمزه عباس محمد كرم 13

3 اٌمن محمد صبحً مصلح 14

3 أحمد نهار مخلد المٌمونى 15

3 أحمد ٌوسؾ محمد اللنقاوي 16

3 أسماء حمود هوٌدي لفتة ناشً العصٌمً 17

3 عبداألمٌر الدهلكً" برهان الدٌن"أمٌر  18

3 بٌان ٌوسؾ احمد نور محمد صالح 19

3 تاال علً احمد الحدٌد 20

3 توفٌق عبد هللا توفٌق العكاٌله 21

3 تٌسٌر المطارنه 22

3 جود امٌن عواد المشاقبه 23

3 حسام مروان بطرس المساعده 24

3 حسٌن حٌدر عبداالله عبداالله 25

3 حمزه حسنً علً عنٌزات 26

3 حمزه فراس عطا هللا الشهوان 27

3 حنٌن خضر جمعه السالل 28

3 خالد حسٌن صالح مرشد فالح العمري 29

مقاعد الجلوس لطلبة السنة الثانية طب



3 دارٌن جمال حسٌن ابوشلبك 30

3 دانه زٌاد عبدالفتاح الفواعٌر 31

3 دانه محمود شفٌق مرعً 32

3 دعاء محمود فلٌح الرواحنه 33

3 دٌمه خالد محمد اللوزي 34

3 راضً فراس راضً احمد 35

3 راما رائد جاسر عموري 36

3 رتاج ماجد محمد الرٌاحى 37

3 رحمه عثمان جالب سعٌدي 38

3 رنا سلطان فالح الخرٌشا 39

3 رناد حمود سالم الدبعً 40

3 روان نادر عبد الرحمن ٌاؼً 41

3 روبً جمالً 42

3 رؤى ابراهٌم محمد الجزازى 43

3 زهره احمد علً محمد ندوم 44

3 زٌاد منصور سالم الزعبً 45

3 زٌد نادر محمد سرحان 46

3 سارة ٌعقوب حسن الدابً 47

3 ساره داود سلٌمان محمد الشمٌمري 48

3 سدٌل عبد هللا سلٌمان العمرات 49

3 سعد روٌشد سعد الحربً 50

3 سما عمار صالح العكٌدي 51

3 شحاده ماهر شحاده عٌد 52

3 شٌماء احمد الناموس 53

3 صالح جمال صالح الرشٌدي 54

3 طروب مطرب عراك مطرب سعٌدان 55

3 عبد الرحمن محمد محمود العلً 56

3 عبد العزٌز علً داود العبوس 57

3 عبد هللا ابراهٌم جمٌل امٌن حماد 58

3 عبد هللا شوقً عبد هللا الفٌلكاوى 59

3 عبد هللا قاسم نعٌم الزعبً 60

3 عبد هللا محمد احمد االعرج 61

3 عبدالعزٌز عواض بعٌجان المطٌرى 62

3 عبدهللا فراس نعٌم الدفاعً 63

3 علً حسٌن محمد األربش 64

3 علً عادل عبدالحافظ العاشور 65

3 علً ؼانم منور عشبان الحربً 66

3 علً محمد قاسم السعدي 67

3 علً موسى علً العبادي 68

3 عمار ثائر محمود عمرو 69

3 عمر باسم فوزى احمود 70

3 عٌسى فرات إبراهٌم إبراهٌم 71

3 ؼاده عالء الدٌن طالب البدراوي 72

3 ؼسق صالح 73

3 فاطمة أحمد حسٌن عبدالنبً عبدهللا القطان 74

3 فاطمة فٌصل حٌدر بوشهري 75

3 فرح مازن احمد المدلل 76

3 فٌصل بسام تركً نمري 77

3 كارول عاصله 78



3 لبنى كاٌد عبد الستار جاموس 79

3 لورا محمد ٌوسؾ العٌدى 80

3 لٌث فارس عدنان البؽدادي 81
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