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182775 مالك محمد علي وديان 195362 ن العربيات دعاء علي حسي  197548 امل سعيد حماده عوده 2190580 فاتن سمي  جمال عبدالرحمن المفلح 190165 عبدهللا صادق شعبان شعبان 191568 ن محمد نصار رهف معي 

188785 شهد عبدهللا عودةهللا الصلمان 195669 رقيه احمد يحي  جراده 197555 رزان عاصف يوسف النجار 2190606 ي الشقاح
فرح احمد حسين 190175 ي

 
عبد هللا سفيان احمد عبد الباق 191607 ه مريم سلمان سليم المجي 

190187 مينا سيف محمد العزاوي 195682 ن يحي  عارف عارف لي  197563 صبا باسم جليل الدراس 2190674 ه نوفان مصطفن الخرابشه مني  190183 منذر علي اسماعيل ابو سعد 191625 محمد مهند طاهر ابوعلي

190260 زين طالل خليفه خريسات 195691 حمزه عماد صالح عبد الحليم 197639 ساره اكثم عبد المجيد الرصايره 2191284 رزان شوكت فالح التميمي 190194 سارة نارص راجح نارص العجمي 191693 ي
سنار قاسم محمد األغوانن

191050 يارا قيس علي الغنيمات 195713 يل الهباهبه شهد طارق جير 197642 سلم طارق محمود بيكاوى 156084 ي محسن زهي  هاجر يحي  190207 ن الزيدي اروى صادق حبيب علي حسي  191746 فرح صالح الدين محمد ابو الرب

191707 يف عبدالرزاق ايه بسام شر 195745 سوسن محمد زيدان صالح 197696 نور احمد يوسف الزبيدي 170137 باسل بشار ليل 190210 ي ن خالد جمال خليفة البدر العين 191820 ي
راما ماجد فؤاد الحورانن

191828 يارا فراس مصطفن عطوه 195800 ايه مصطفن اسماعيل مصطفن 197733 ساره غسان يحي  الخوالده 171914 حمزه جزاع جزاع السنيد 190242 تاال سائد يوسف الحلو 191880 محمد احمد محمد عبد الرحيم كاتبه بدر

191829 رهف بسام رضوان الكساسبه 196002 ي
بيان يوسف ابراهيم الحورانن 197760 ايعه سدين خالد عبد العزيز الشر 180095 ي ن فرح فيصل عذافة سعيد العين 190263 مريم انور المحمد 191946 محمد هاشم عبد الكريم يوسف عبد هللا

191962 نوران يوسف خليل الحمود 196003 صهيب عبد هللا سالم عودات 197771 ليل عدنان رجا عبد الرحيم 180759 االء محمود عطا همام 190275 براء احمد رجب رجب 192083 ن عبداللطيف حجاج ن حسي  لجي 

192131 ن محمود شتيوى الحسبان لي  196099 ي
 
راما محمود يوسف الدابوق 197855 ن خالد عبد الرحمن حمود لي  182321 زيد عبد النور طايل هزايمه 190292 رعد بسام عماري 192732 ي خلف حتامله

محمد هانن

193772 ن النجار ملك انور حسي  196101 ي ندى موىس محمد الحلير 197901 فاطمه عدنان رمضان نصار 182447 بيان زيد مصطفن الزينات 190296 ي يامن بسام الزعير 192734 ضياء الدين خالد عبد العزيز الصغي 

193827 ن حابس عيىس القيسيه لجي  196191 ى الجعبه نور خالد صير 197904 ساره عمران سعيد هدايه 182685 ن محمد صالح ابو طربوش حني  190314 ف عبد الفتاح ابو صبيح عمر اشر 192789 ايه ماجد حمدان العساف

193904 عرين علي محمد الخصبه 196229 محمود خرصن سليمان الوديه 197905 ريم عبدالرحمن محمود نافوخ 182899 امل احسان محمد ابو رياله 190374 يف ن شر الحسن علي حسي  193005 روزاندا احمد علي السبايله

194070 ايمان محمود عبد الرحمن حسونه 196341 لينه عبد هللا محمد ثابت 197938 مين توفيق محمود شحاده 183632 حازم ايمن عادل البشي  190408 يشى عبدالماجد المحمد 193020 ي
ي علي العوضن

جهاد هانن

194071 تاال عبدالمحسن خالد العتوم 196546 حمزه عبد الرحمن حافظ باكي  197964 ي ابو خليل
 
ملك اسامه شوق 184723 جلنار امجد ممدوح الفاعوري عبدالعزيز خالد حمد أحمد حمد منصور الحداد190419 193161 ي تيسي  احمد حموده

امانن

194235 رامه مامون محمد االحمد 196565 ساره ماهر سامح المحتسب 197987 عفاف مازن خالد طبيله 185395 حال ماجد غالب النابلىسي 190421 فاطمة علي كمال ايوب 193286 ميسم نوفان سلمان السبيتان

194260 رنيم صالح مريحيل البداينه 196621 اسماء ابراهيم عبد المجيد القيىسي 198174 ى ابراهيم علي مصيعي
بشر 185842 مجد احمد عوده الجابر 190447 ي نورا بدر علي عوض المطي  193444 عادل بالل محمد سويلم

194271 بنسيانا اسامه عبد المجيد الفرج 196713 بيلسان محمد موىس نشوان 198220 ساره عبد هللا عيىس الكايد 188469 راكان ابراهيم علي العبادي 190454 عمرو باسل خليل العطار 193557 لينا خالد ابراهيم الدعجه

194372 ي
شكري رائد شكرى لطفن 196800 دعاء نارص عبد الوهاب قاووق 198324 ن زيد جميل شحان لي  190001 ن عبدالرحيم الصفار فاطمة عماد حسي  190501 عبدالرحمن محمد عمر باسل الجميلي 193595 ورود محمود عطيه حماد

194381 وسيم احمد سفهان القبيالت 197021 ايناس محمد حلمي خمش 198401 اسماء خالد ابراهيم الطرابشه 190026 ي احمد طالل ذيبان غنام المطي  190862 بلقيس عزت احمد مسعود 193734 حال محمد محسن الدويكات

غاليه عيىس عبد المهدى العساسفه الحباشنه194412 197054 تاال نارص عبد الجليل الرشيد 198423 ساره احمد خليل قربن 190035 ليان ايهاب يوسف بوجة 190891 عمر احمد خليل سالم 193836 لم نعمان اسمي  ابو شنب

194520 جود حاكم فالح الفالحات 197063 ات انس جهاد سمرين المهي  198445 دعاء محمد مبارك الطراونه 190046 ي دانة عجيل بدر سعود الظفي  190900 ن عالء محمد ابو طربوش لي  193878 ي قاسم
سميه حسن حسين

194620 ن الهباهبه هال ياش ياسي  197074 محمد مصطفن محمد عبد الرازق 198462 وط راما محمود عبد الحفيظ عي  190061 عيىس محمد حمدان محمد العازمي 190920 ين انور نايف السواعي  سي  193884 جمان جمال مناع عبيدو

194637 ن عادل سالم الحراحشة يقي  197095 ن ايمان احمد يوسف شاهي  198475 ي
راما ماهر محمد الحسين 190067 سارة سعود محمد خليفة عقلة 190929 شفاء عبد ربه سلمان ابو صعيليك 193906 ندى نارص محمد منصور

194744 االء محمد جمال العمايره 197098 وسن بسام اسماعيل خشيم 198533 روان خلف بركات الطويل 190081 يوسف بيطار 191161 سندس فؤاد حسن زعرور 193962 ي ساره محمد احمد المغرنر

194781 وعد يوسف ميخائيل مقطش 197155 حال عبد الجبار نمر مهنا 198550 دانا عدنان عبد القادر ابو قمر 190090 زينب سلمان 191196 سامر رائد محمد ابو حرب 194045 رايه احمد موىس الحسنات

194838 يه فرح محمد احمد هي  خ197187 عبد هللا عبد المحسن محمد ابو شر 198623 ايه سامي عبد الهادي الحسامي 190092 مريم سلمان 191220 الرا محمود عبد الرحمن ابو عبيله 194098 امل عبد الوهاب ابراهيم الزغلي

195023 منار جمال محمود الشيش 197247 مروى هشام محمد ابو ريان 198787 افنان مصطفن مفيد سميح الوادى 190108 ي
ن خليل هالل الدوخن الزهراء حسي  191287 عمر نارص سليمان الرواشده 194113 هديل يحي  محمد الصبيحات

195042 احمد عبد هللا علي الضامن 197315 مرح وسيم بشي  الرياالت 198862 دانه مأمون صالح بلوط 190116 رشا مناور عبداللطيف عبداللطيف 191393 عمر بالل ابراهيم الخطيب 194215 ن ي ياسي 
رهام نرص صالح بين

195088 براء يوسف علي طنبوز 197403 تسنيم محمود عبدالوهاب الموصلي 198866 بتول عبد هللا عواد المجالي 190124 غادة نجاح هادي مرشدي 191465 ي جميل الطراونه
تف  هانن 194538 بتول فؤاد محمد السيد

195277 ي ملك عدنان محمد صالح اقنيير 197536 فرح عبد هللا سعيد الخواجه 190127 محمد مهدي صالح صالح 191485 رزان سمي  محمود القواسمي 194867 فايز محمود فايز حمدان
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180148 ابوالفضل خالد غريب الهاشمي 197693 ن خليل مرشد عثمان ياسمي  2190436 ي عبد الهادى الحسامي
نور الهدى هانن 180400 احمد علي احمد محمد علي باقر 190154 غسق حامد عبد الحسن 194087 اسالم محمد مهدي العمامره

180171 عبدهللا انور عبدهللا الشمالي 197716 ي الزورد علي حسن المغرنر 2190440 عمر عادل علي الذويب 180403 رغد رمضان عبدهللا حسن اكريم 190167 نسيبة محمد علي االحرش 194848 سجر عبد هللا ارشيد الديري

188856 نىه هيثم فاضل ال عفاص 197732 غفران محمد سعيد العسعيس 2190444 جين كمال محمد اغريب 180462 أسامة مال 190182 ايمان عمر عبدالكريم ابوسكوت 195011 سندس احمد علي القضاه

190107 ي
جودي محمد بشار الدندىسر 198233 عبد هللا زياد جميل العسعس 2190445 فرح احمد خالد قطوش دنيا عبدالوهاب عبدالعزيز عبدالوهاب بن سيف180474 190251 ي

ن عالء الدين مصطفن البيان  حسي  195037 حمزه امجد محمد نجادات

190240 امجد سامر الخلف 198322 ي
ن
ن ابو صاق مروان احمد حسي  2190464 ي دانا روخي محمود التوتنجر 180503 ي

محمد سعيد حسين 190324 ن المال بسمة عماد ياسي  195331 صالح محمود صالح ملكاوي

190765 احمد طالل احمد ابو ارجيع 198351 دانه عمر موىس احمد 2190468 روان كمال واصف عبدالهادي 182186 شين رائد سليمان الحيارات 190353 يمان حذيفة حازم مال حسن 195623 ن نضال عبد الفتاح بعاره لي 

191160 نور عبد السالم فيصل النصي  198432 آيه شحاده صالح العودات 2190490 ان ي جير
رزان نارص حسين 182214 شيماء جمال اسحق العزه 190465 هيا وسام محمد حسن الرصاف 196189 زمزم اياد معروف ارشيد

191536 ناديا طالل ابراهيم الرشايده 198522 محمد تركي ابراهيم ابو طبنجه 2190495 ي عساف عبدالرحمن محمد فتجي العرنر 182365 الرا نايل سليم الرفايعه 190651 عبدهللا حيدر الجمالي 196605 يف معتصم منجد محمود الشر

192760 ن رائد عبد الفتاح الدرادكه حني  198552 ائيل بتول جورج اسعد جير 2190515 ساره ابراهيم نومان الحيصه 182696 االء عيد خلف السعادنه 190710 لينا عمار فتجي نوارصه 196614 غيث اديب قاسم طالفحه

193284 مرح سائد صالح طالب جرادات 198584 رائد نضال محمد سعيد مضيه 2190572 ضج احمد صالح الربابعه 183109 ي
براءه يوسف حسن اللوبانن 191012 حمزه جميل محمد ابو شاويش 196657 سجر اسامه محمود طبازه

193865 هبة هللا نارص سعيد ابو محفوظ 198728 ايمان نضال طارق العمورى 2190585 زينه بسام محمد الصغي  184663 عبدالحليم معاذ عبدالحليم الرمجي 191290 ه سجر محمد احمد ابو سمي  197259 ملك جمال احمد يعقوب

193957 ي
ن
رمز اياد سعيد الق 198902  ماجد سامي تفاحه

ن لي  2190604 فيصل يسار فاروق منصور 185631 معيوف فهد معيوف عبدهللا الشمالي العجمي 191375 ي
فرح سمي  حامد الفتيانن 197631 راما عبد القادر عوض داود

194564 محمد موىس حمد الخوالده 198912 مرح مامون فريد جويحان 2190607 فاروق يسار فاروق منصور 186664 ايهم رائد محمد درويش 191444 ي
حال سمي  حامد الفتيانن 197706 روزين عماد خلف حداد

195221 حال محمد حسن الحاج علي 199041 رنا ياش جمعه البيارى 2190611 ليل حسام حمدى الجردانه 186966 عبدهللا داهود عبد الرحيم رداد 191455 عالء الدين عماد الدين محمد ابو سنيمه 198142 ايه حسام ابراهيم الشله

195657 عبدالرحمن ماهر عطا الرمجي 199134 ختام هيثم فايز رواجبه 2190612 سلطان احمد حمزه مصطفن 187203 ايمان عدنان احمد شعبان 191842 بطرس فادى يوسف سويدان 198373 يارا سمي  محمد بيك

196120 مالك محمد فائق رمان 199277 محمد سفيان سامي ابو شهاب 2190620 زين مفيد عيىس بطارسه 188085 رهف زيد عبدالحافظ ابورمان 191876 عبي  عوض رزق مكاحله 198813 ي
جالل فواز جالل الدين مهركانن

196200 دينا عماد رجا عبدالرحيم 199464 علي ماهر حسن الطوري 2190628 عه تسنيم غازي محمد الشر 188506 محمد عبدهللا عمر الصوالجي 191960 ي ابو سمره قطيشات
سماء امجد لطفن 199247 حل زيد محمد مكاحله

196402 تاال منترص محمد اسعد 199485 زين محمد احمد قضاه 2190648 اثار عبدالهادي 188861 محمد حامد محسن محسن 192144 سجر رضا محمد ابومالل البلوي 199617 احمد مني  علي عبيدات

196432 ساره احمد محمد عريقات 199532 تاال سفيان شفيق الريماوي 2190790 زيد عبدهللا سالم العمرات 190020 مي البياع 192384 شدا حسام محمد الخطيب 199766 مهند علي عارف الطراونه

196550 احمد محمد احمد احمرو 199565 عبدالفتاح قيس عبدالفتاح يوسف 2190794 رغد محمد معروف جرار 190029 بدر سالم حمد سالمة 192413 ن أطرش محمد خالد حسي  199886 عبدهللا محمد شاكر الصياد

196624 احمد عمر محمود ابو بدر 199583 ي عربيات
مهدي محمد لطفن 2190842 ينال رافت محمد حماد 190036 ديما عوف عبدالرحمن عبدالرحمن 192643 محمد فرحان راشد العليمات 200132 راما رائد محمد عبدهللا

196865 ي محمد الدويري
مناف وصفن 199700 ي ايه محمد حسن الزعير عبدالحميد جعفر عبدالحميد الحياصات2190861 190041 فاطمة غزوان هاشم الضاخي 192751 ن بهاء مقبل رشيد لي  2190019 مالك احمد محمد عكيله

196916 محمد كريم سليم اللصاصمه 199872 مريم محمد كاكه أحمد نجار 2190889 شهد نضال محمد الهروط 190049 ن حكمت الربيعي احمد حسني  192930 يزيد مجي الدين نذير صبحا 2190261 سلسبيل يوسف محمد علي المحتسب

197131 نور محمد فوزي جمال الشالخ 199960 ازهار اسماعيل عبدالكريم الصوص 2190917 ن عبدالمطلب المعايطه بتول محمد امي  190052 فاطمة عبدالكريم 193411 النا لؤي داود خلف 2190460 ه محمد يوسف شلح مي 

197191 ي غبار رامي ابراهيم ناخر عبدالعزيز عدنان عبدهللا علي الوقيان200157 2190937 عاصم عمر علي العمري 190066 شهد مني  خليل زقوت 193477 ي
شهد محمد خلف الوقفن 2190497 العنود فادي سليمان القضاه

197200 نور عمر عواد القضاه 200228 شكيب األتاىسي/ محمد حمزة  /  2190999 ه سالي خالد محمود ابوشعي  190069 نور فوزي فهد عبدالعزيز المهنا 193515 دانيه وليد علي احمد 2191273 زينب علي حاتم حاتم

197372 عمر احمد محمد سعيد العمور 200291 ي عمار
محمد عونن 2191289 إيمان جرمون 190083 احمد عماد عادل الصفار 193748  ايمن علي احمد

ن حني  2191305 تامر طارق عبدالمحسن الحباشنه

197466 عاصم محمد عبد القادر الخطيب 208217 احمد حسن موىس ابو غنمي 2191290 محمد عمر نعمان محمود 190087 ن غازي جوهر شهباز عبدهللا حسي  193771 ريم محمد سليمان الحياري 194061 بيان عماد مازن الرواشده

197579 ماري منهل موىس الصايغ 209401 حال مجدى محمد ابو دلو 2191380 ي عوده الحجاج
ن هانن لجي  190093 قمر حازم زياد دياب العمصي 194025 بنان خالد رضوان الوريكات 180069 ن االشقر حيدرة حسي 

197689 ن ابو سليم براءه جعفر حسي  2190049 رؤى احمد خليل عيىس 170035 رقية نارص عبدهللا راشد الحمدان

القائمة النهائية - 2022 / 2021المجموعات العملية لطلبة السنة الثالثة 

D7 D8 D9 D10 D11 D12


