
الشعبة اسم الطالب رقم المقعد 
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1 احمد رضوان شحاده عرعر 2

1 احمد ماهر عبد القادر الحٌت 3

1 اسامه عمر محمد الزعبً 4

1 اسٌل عبد السالم محمود النجادات 5

1 اسٌل ماجد حسان الكرمً 6

1 اسٌل مصطفى خالد الصباغ 7

1 امانً خلٌل احمد نوفل 8

1 امٌره كمال محمد الداود 9

1 انشراح محمد ابراهٌم مخٌمر 10

1 اٌمان واصل احمد الشبلً 11

1 اٌناس فٌصل حسن ابو هذال 12

1 إٌناس علً محمد درابكة 13

1 إٌهاب خلٌل عودة منصور 14

1 أحمد علً عبداالله عبداالله 15

1 أسٌل عابدٌن 16

1 أنس رائد عونً القٌشاوي 17

1 آٌه عاطف عبد المجٌد ابوجاجه 18

1 بتول عماد خالد المصرى 19

1 براءة عامر غالب الضمور 20

1 براءه عاٌد سلٌمان العودات 21

1 بلقٌس عارف احمٌدى بنً حمد 22

1 تاال بشٌر احمد حٌاصات 23

1 تاال محمد عبد الحمٌد غطاشه 24

1 تبارك محمد قاسم السعدي 25

1 تركى عبدالمحسن فرج المطٌري 26

1 تسنٌم منتاج 27

1 تٌماء سامر ابراهٌم الحوامده 28

1 تٌماء سفٌان عطا هللا المحٌسن 29

1 جمانة محمد عبده جعشان 30

1 جود بالل عبدالرزاق الدرادكه 31

1 حسن زهٌر حسن العٌسى 32

1 حسن نعمان اسماعٌل القصاب 33

1 حمد عبدالرحمن ابراهٌم جاسم عباس الشطً 34

1 حنا بسكال حنا متاروه 35

1 حنان جمال عواد فطافطة 36

1 حنٌن مازن هائل صندوقة 37

1 حنٌن هشام احمد خرٌسات 38

1 خلود عبده سعٌد احمد نصر 39

1 دالٌا نجاح هادي مرشدي 40

1 دانة بادي محمد الرفاٌعة 41

1 دانة بسام حسن حوٌطً 42

1 دانة هانً محمد سعٌد الصلٌبً 43

1 دانٌه نعٌم احمد الكوز 44

1 دعاء محمود فهٌد البانً 45

1 دٌما هاٌل طالل العدوان 46

1 دٌنا مفٌد محمد نافع 47
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1 راما مروان علً ندى 48

1 راندي خلٌفة عٌسى آل عٌسو 49

1 راٌه بالل عبد هللا ابو طوٌله 50

1 ربى عبد هللا احمد عجلونً 51

1 رزان نبٌل موسى ابو رمان 52

1 رغد احمد فهاد العقٌل 53

1 رغد اٌمن محمد سعد 54

1 رغد عبد الحً عٌسى ابو جبه 55

1 رند ابراهٌم عبد الرحمن خرٌسات 56

1 رنٌم علً احمد ابراهٌم 57

1 رنٌن حسام ابراهٌم حمدان 58

1 رنٌن محمد سلٌمان عواد 59

1 رهف محمد سلٌم دعباس 60

1 زٌد عماد مسلم احمد 61

1 زٌنب عبداللطٌف عبدهللا النشمً الدابً 62

1 زٌنه سامً راجح مرعً 63

1 سارة محمد زكً محمد كمال الحبوش 64

1 ساره المعتصم عكرمه ٌاغً 65

1 ساره سالم مخائٌل ابو ناصرالكرادشه 66

1 ساره ناٌف علً الشوبكً 67

1 ستاناي غازي فٌصل شركس 68

1 سجى رامً إسحاق اعقٌالن 69

1 سعد اكرم سعد الحاٌك 70

1 سلسبٌل عونً محمود فلٌفل 71

1 سندس حسٌن احمد المشاقبة 72

1 سندس طوافشً 73

1 سهٌلة ٌاسٌن فاٌز دبابسة 74

1 شذى الجابري 75

1 شذى عبد الكرٌم سلٌمان تٌم 76

1 شروق خالد محمود الذهبً 77

1 شهد سعود سالم القضاه 78

1 شٌخة عدنان علً خمٌس الفزٌع 79

1 صبا حسٌن حسن النسور 80

1 عائشه أحمد عبدهللا عٌسى 81

1 عائشه فٌصل صالح الخلٌفه 82

1 عبد الرحمن اباء حمدى الحنبلً 83

1 عبد هللا محمود حسن القنج 84

1 عبد الوهاب سلمان غنٌم عبدهللا السالم 85

1 عرٌن أٌمن موسى العوران 86

1 عال عباس حمٌد دٌوان 87

1 عالء محمد رٌاض البندي 88

1 علً رزق علً ٌاغً 89

1 علٌاء موفق بركات ابراهٌم 90

1 عمران جواد عمران اسعٌد 91

1 غدٌر جعفر محمد عبدهللا آل طوق 92

1 غٌداء سعٌد موسى بدر 93

1 غٌداء منذر حمزه اللبدى 94

1 فاطمة عبدالستار محسن الكبٌسً 95

1 فاطمه محمد جاسم السهو 96



1 فرح امجد هانً خرٌسات 97

1 الرا علً احمد العنانزه 98

1 النا عبد الحمٌد عٌسى الراعً 99

1 لجٌن طارق موسى صبح 100

1 لمى رٌاض علً طوٌل 101

1 لولوه سلٌمان ناصر العبٌد 102

1 لٌلى أحمد حسٌن أشكنانً 103

1 لٌن ابراهٌم عبد هللا الهنٌدى 104

1 لٌن احمد محمود بنات 105

1 لٌنا إسماعٌل عمر حبابة 106

1 لٌنا محمد صبحً القرم 107

1 ماٌا منور محمد التراكٌه 108

1 مجد حسٌن احمد الخوالده 109

1 محمد جمال محمد طاهر صالح الدٌن 110

1 محمد علً محمود الشروف 111

1 محمد عماد علً الرفاعً 112

1 محمد محمود عبد الكرٌم طربٌه 113

1 محمد محمود محمد ابو علً 114

1 محمد نعٌم ارفاعً عابد 115

1 مرح محمود نافذ الخضٌرات 116

1 مرٌم طه عبدالجبار العزاوي 117

1 مشاري حسٌن جعٌالن المطٌري 118

1 مهدي أحمد عبدالعظٌم شعراوي 119

1 مهند ماهر ٌوسف حسان 120

1 موسى طارق موسى صبح 121

1 مؤٌد ساري محمد الشافعً 122

1 نرمٌن شعبان موسى عبٌد 123

1 نور عطٌة ماجد نجم عطٌة الفضلً 124

1 نور عماد عبد هللا الجاٌح 125

1 نٌبال سالم احمد القالب 126

1 هبة سفٌان محمد عبنده 127

1 هبه خالد مصطفى ربابعه 128

1 هبه رٌاض عواد العقٌلً 129

1 هدى ابراهٌم عبد حمود 130

1 هدٌل موسى حسن الطوٌل 131

1 هدٌل هٌثم عصام عصام 132

1 هٌفاء عبد الرزاق ٌوسف عبدالرزاق الحزامً 133

1 وسٌم محمود خالد محمد الحاج 134

1 وعد رائد علً العالونه 135

1 ٌارا ٌاسر محمود الشوابكة 136

1 ٌاسمٌن اٌاد لطفً العابد 137

3 رند درٌد محمود محمود 138
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الشعبة اسم الطالب رقم المقعد 
2 ابراهٌم ازرٌق 1

2 ابراهٌم خالد ٌوسف الشماسنه 2

2 احمد جمال علً الشروف 3

2 احمد عبد هللا مصطفى رواجبه 4

2 احمد علً محمد مساد 5

2 احمد عماد الدٌن مطلق المحتسب 6

2 احمد مصلح عبدالحً النجار 7

2 احمد منٌر ناصر غراٌبه 8

2 اسامه اسعد محمد فتحً الخضر 9

2 اسحق سلٌم اسحق خوري 10

2 اكرم كمال عبد الحمٌد الحدٌدي 11

2 االء محمد قاسم عبد الفتاح ابو خلف 12

2 أبرار طالل احمد الهالل 13

2 أحمد الروسان 14

2 أحمد ٌوسف أحمد طالب المال 15

2 آٌة فراس سالم مساعده 16

2 باسل اسامه عبدالرحمن البكرى 17

2 باسل جوزٌف إبراهٌم مساد 18

2 بتول محمد هالل القوابعه 19

2 بشٌر أسامة سنور 20

2 تاال  ضبٌط 21

2 تمارا اٌمن محمد وهبه 22

2 جلٌل جٌري غالب جلٌل صوٌص 23

2 جمان لحام 24

2 جمانة كمال عبدالنور األخضر 25

2 جود هانً حمدهللا دباس 26

2 حمود شاكر بدر البالم 27

2 دالٌا عدنان احمد المهداوي 28

2 دٌنا عادل سمٌر ٌاسٌن 29

2 رغد عمر محمد شحادات 30

2 روان خالد خلٌفة قاسم 31

2 رؤى حسام حاتم ابو حجله 32

2 زهراء حٌدر محمد حسن الغبان 33

2 زٌد ماهر عٌد مضاعٌن 34

2 زٌد محمد عامر محمد نذٌر الخطٌب 35

2 زٌد مهند رافع الخضٌري 36

2 زٌنا ثائر منعم العساف 37

2 زٌنب رائد فخري فخري 38

2 سارة بسام سلمان خلٌفة شاهٌن الشاهٌن 39

2 سارة خالد سمٌر قادري 40

2 سارة ناصر محمد الظفٌري 41

2 ساره عبد هللا عبد الحلٌم قطٌشات 42

2 سجى فاروق محمد الحجى 43

2 سلٌمان عبدهللا سلٌمان القطٌش 44

2 سند درٌد عٌد عبد الالت 45

2 سوار جرٌس عزٌز المصاروه 46

2 سٌف زٌاد محمود مقدادى 47

2 شذى خلٌل محمد سالم 48



2 شهد محمد احمد المحٌسن 49

2 طارق جوزٌف  دادا 50

2 طالل منذر جبرٌل الزبن 51

2 طٌبة أحمد بدر أحمد الهندي 52

2 طٌبة محمد جاسم مختار خلف 53

2 عبد الرحمن احمد جمٌل السبع 54

2 عبد الرحمن لفا الفى المطٌرى 55

2 عبد الرحمن هانى منصور المزٌدي 56

2 عبد هللا بسام سلمان الشاهٌن 57

2 عبد هللا عادل مٌرزا عبد هللا 58

2 عبد هللا لؤي عبد هللا رٌان 59

2 عبدالشافً مروان محمود ابو شرخ 60

2 عبدهللا نواف منٌر بركة جاٌز المطٌري 61

2 عبدالوهاب مجول عناد سلطان 62

2 عبٌده حسٌن فواز االشقر 63

2 عدن جهشان 64

2 عفٌفه بدر مطلق الشرٌعان 65

2 علً بدر عباس جرخى 66

2 علً عاهد علً سوٌدات 67

2 عمر حسام محمد الفضٌالت 68

2 عمر سامً زكً عبدالحً 69

2 عمر محمد حسن قاسم جعفر 70

2 عمر مصطفى عوده عوده 71

2 عمرو حمدان محمود عوض 72

2 عوض مامون عوض الصعٌدي 73

2 عونً محمد عونً عطٌه 74

2 عٌد ٌوسف عٌد راشد االذٌنة 75

2 فادي بقلة 76

2 فاطمة رشٌد عبد الحمٌد الشاعر 77

2 فاطمة عبد الحسٌن حمزة محمد حٌدر 78

2 فهد احمد عبدهللا الالفً 79

2 فهد تراحٌب سالم العجمً 80

2 فهد خالد حسٌن ابو جباره 81

2 فهد ناصر محمد العنزى 82

2 فواز خالد ناصر الرغٌب 83

2 قصً خلٌفه غالب طاشمان 84

2 الرا عماد موسى العبدالالت 85

2 لمى إبراهٌم 86

2 لٌث حمود مصطفى الخرٌسات 87

2 لٌث محمود سلٌمان بنً عبد الرحمن 88

2 لٌلى محمد أحمد رفٌع 89

2 لٌن ابراهٌم علً روابده 90

2 لٌن عصام كامل عاشور 91

2 لٌن موسى عبد الرزاق الرٌان 92

2 لٌن نبٌل عبد الحفٌظ ٌوسف 93

2 مالك محمد اسماعٌل الشدٌفات 94

2 مأمون محمد حمدان القطامٌن 95

2 مبارك عادل فٌحان الجمٌلى 96

2 مجد عبد الكرٌم محمد الخرابشه 97



2 محمد أشرف محمود سنقرط 98

2 محمد حسام رفٌق الناعسه 99

2 محمد حمود محمد الشمري 100

2 محمد عبدهللا عسكر 101

2 محمد المً حمٌد علً درٌب العنزي 102

2 محمد محمود محمد المصري 103

2 محمد نواف امٌن الشطناوي 104

2 محمد نور فاٌز محمد المشاقبه 105

2 محمد وهٌب شرٌف خالد 106

2 مصطفى خضر 107

2 مظفر صالح عبدالخالق طوقان 108

2 معاذ بالل شفٌق دروٌش 109

2 معاذ موفق محمد المومنً 110

2 معتز محمد امٌن طاهر عطارى 111

2 مالك سالم فراج محمد وسمً الدوسري 112

2 منولٌا اٌاد ممدوح الكبٌسً 113

2 مهند محمد حسن حسن 114

2 مهند هانً الموسى 115

2 مؤمن لبٌد سعدهللا سعدهللا 116

2 مؤٌد عماد مصطفى عزام 117

2 مٌره طارق محمد الجابري 118

2 نادٌا صائب جلٌل صوٌص 119

2 نازك سفٌان علً حٌاصات 120

2 ناٌف حشر الهٌلم المتلقم 121

2 نبٌل ٌوسف نبٌل حسن 122

2 ندى هانً منصور علً نعمة 123

2 نعم حسٌن اسماعٌل البهادلً 124

2 نور محمد عبد الرحمن العبد الرحمن 125

2 نوره عادل جاسم المسبحى 126

2 نوره مزعل إبراهٌم الشمري 127

2 هالل محمد هالل السبٌعى 128

2 هنا ساره ابوسعد مٌدن 129

2 هٌا بركة 130

2 ورد نورس خالد المعاٌطه 131

2 ٌاسٌن معاوٌه محمد خٌر فطاٌر 132

2 ٌاسٌن ناصر ٌاسٌن حماد عمار 133

2 ٌحٌى عاطف غازي البشتاوي 134

2 ٌوسف كمال عبد الحمٌد الصورى 135

2 ٌوسف مجبل صالح المطٌري 136
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3 احمد عماد ابراهٌم حمدان 1
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3 احمد ماهر محمود الدباس 2

3 اسامه محمد احمد قمبر 3

3 اشراق جمٌل سلٌمان البدور 4

3 امنة مفرج سبهان الدٌحانً 5

3 امٌر حكم علً الفاعوري 6

3 امٌر ضٌاء حسٌن 7

3 امٌره خالد مصطفى المومنً 8

3 اٌة علً قاسم 9

3 اٌه جمٌل احمد العموش 10

3 أٌهم مخلص عودة 11

3 آٌات عبده خالد دبوان المخالفً 12

3 آٌه عالء الدٌن محمد طالب دعاس 13

3 بدر عبدهللا حمد المكٌمً 14

3 بشٌر اغبارٌه 15

3 بالل محمد زهٌر كحاله 16

3 تارا ماهر صالح ناجً 17

3 ثامر سالم حماد العدوانً 18

3 ثامر علً جابر عبدالحمٌد الشٌخ خزعل الخزعل 19

3 جاك جوزٌف بٌٌر رزق هللا 20

3 جعفر عادل كامل العمٌري 21

3 جود اٌمن خلٌل احمد 22

3 حسام زٌاد احمد الطوٌسً 23

3 حسام زٌاد ثابت ابو عوض 24

3 حمد عثمان مصطفى المرزوق 25

3 حٌدر طالب جٌجان السماوتلً 26

3 خلٌل صفوان خلٌل قٌشاوي 27

3 راشد سعد راشد العازمً 28

3 رامز عاصم محمد قردن 29

3 رمزي عبد السالم محمد االقطش 30

3 رنا جمال سلٌمان رحال 31

3 رنا غسان ذٌب بنوره 32

3 رناد عطاهللا عبد الحمٌد الهباهبه 33

34

3 روعه نافذ محمد ناجً  35

3 رؤٌا وسام الدٌن ٌوسف حزٌن 36

3 زهراء ادهم عبد هللا الفخار 37

3 زهراء سلٌمان إسماعٌل 38

3 زهراء صادق ابراهٌم شمري 39

3 زٌد رامً خلٌل النجداوي 40

3 زٌد عارف عبد القادر شاهٌن 41

3 زٌد عمر احمد الشوبكً 42

3 زٌن العابدٌن رحٌم عودة الخرسان 43

3 سارة عمار لمٌع الخلٌفة 44

3 سارة فراج نهار العجمً 45

3 سالم خالد سالم ٌونس 46

3 سلطان محمد احمد حٌاصات 47

3 سلٌمان صالح سلٌمان المحتسب 48

3 سٌف محمد عطٌة عطٌة 49

3 شام رومٌو حنا الربضً 50



3 شذى غسان مصطفى التمٌمً 51

3 شروق احمد عبد هللا المسعود 52

3 شروق محمد فالح القضاه 53

3 شمس الدٌن موسى كامل الشوٌكً 54

3 صقر إبراهٌم شخٌر عبدهللا كرار العنزي 55

3 ضرغام نعٌم عبد اللطٌف الطراونه 56

3 طارق ٌاسر قبالوي 57

3 عاصم نشات مصطفى خنفر 58

3 عبد هللا صالح نومان الجبور 59

3 عبدالرحمن جمال جودة 60

3 عبدالرحمن محمود محمد كرم 61

3 عبدالعزٌز فهاد مناحى العجمى 62

3 عبدهللا بدر ناصر عبدالعزٌز الناصر الصقعبً 63

3 عبدهللا خلٌل قداح 64

3 عبدلٌة رٌاض ضبع العبدلً  65

3 عرٌن عبد الرحمن محمد مناصره 66

3 عصام نضال نظمً موسى مهداوي 67

3 علً تحسٌن عالوي الدراجً 68

3 علً عبد هللا مطلق العنزي 69

3 علً ماجد علً الحاٌك 70

3 علً وائل علً النعسان 71

3 عمر اٌاد طارق طارق 72

3 غفران جبار خزعل سلمان 73

3 فارس أٌهم فرٌح حداد 74

3 فاطمة ذٌاب فرحان المحمدي 75

3 فاطمة عبدالرزاق مهدي القالف 76

3 فاطمه هانً اكبر محمد 77

3 قصً احمد مفلح الشوابكه 78

3 لٌان نادر خلٌل الجواوده 79

3 لٌث اٌاد محمد قشوع 80

3 ماجد محمد ماجد صالح الدٌن 81

3 ماجد وائل ماجد الناظر 82

3 مالك ٌحٌى مفضً الحسامً 83

3 محمد أحمد شهاب الجبوري 84

3 محمد أحمد محمد أبودقة 85

3 محمد حمد فهد العجمى 86

3 محمد طه محمد سعٌد سلطان العباسً 87

3 محمد عبدالرحمن محسن كبٌسً 88

3 محمد عزام صدقً غزال 89

3 محمد مرعً فاعور 90

3 محمد مهند صالح الحاج 91

3 محمد نافع عبدهللا صالح فالح المطٌري 92

3 محمود محمد محمود الحربً 93

3 مرح عماد كامل الكرابلٌه 94

3 مروان رامً سعود صالح 95

3 مصطفى محمد حمٌد حمٌد 96

3 مصطفى محمد فالح المناصٌر 97

3 مصطفى محمود شاكر العباسً 98

3 منٌرة حمود جعٌثن عبٌد المطٌري 99



3 مها ولٌد محمد ابو عجمٌه 100

3 مهند محسن محمد العجمى 101

3 مً خلٌل محمد العدره 102

3 مٌرفت جالل أحمد العبسً 103

3 نانسً عبد الرحمن بسام عٌاد 104

3 نداء شوكات علً بنً عطا 105

3 نرجس عبدهللا حمٌد عبدهللا السماك 106

3 نورنا محمد بهاء الدٌن الططري 107

3 هبه فارس غسان بباي 108

3 هبه هانً موسى 109

3 هشام احمد محمود عبد الهادى 110

3 وسام محمد قاسم قاسم 111

3 وسٌم حمٌدان جمٌل أبوعبٌدة 112

3 ٌاسر عمار كرٌم الغراوي 113

3 ٌاسمٌن عبد القادر عبد هللا ابو سلٌم 114

3 ٌزٌد محمد سلمان القضاه 115

3 ٌزٌد ٌاسر محمد ذٌاب 116

3 ٌقٌن بهاءالدٌن عبد الرحٌم البستنجً 117

3 ٌوسف رزق مسلم ابو عجاج 118

3 عدن محمد ابراهٌم صرصور 119

3 علً حسٌن شاهٌن الدشتً 120

3 رٌم سامً علً رجب 121

3 شٌماء ٌاسر عبد الوهاب الدلٌمً 122

3 نرمٌن برهان محسن الدوٌكات 123

3 عبد هللا فوال فرهاد 124

3 مرٌم أكرم عبدهللا نوفل 125

3 فهد طالل طوٌرش الحربً 126

3 أحمد عاٌد عشوي العنزي  127

3 حمد أحمد عبد هللا المحٌنً 128

3 حمزة فٌصل محمد عابد 129

3 حسٌن علً مندنً اسماعٌل  130

3 رنٌم عادل عمر ابو دٌاب 131

3 مؤٌد رائد حسن الذهبً 132

3 الطاف فتحً محمد خلف السبتً 133

3 أحمد فالح جواد الشمري 134

3 غزالن صالح جابر علً حسن الدواس المطٌري 135

3 مصطفى أحمد كاظم الكرعانً 136


