
2022-6-6تعديل بتاريخ 2021/2022توزيع طلبة السنة الثانية على االمتحانات النهائية للفصل الدارسي الثاني 

القاعةرقم الجهازرمز الجهازاسم الطالبرقم الطالب
200775 / A1student.comابراهيم يوسف ابراهيم/ كارولينا سميرة
210077 ABDULLAH MOHAMMED AL HADITHIA3student.com
210769 ALI MOHAMMED HASEEB BURHANULDEENA5student.com
210402 WADAQ M AL HADITHIA7student.com
A9student.com آمنه علي عبد الهادي شالش جابر209274
A11student.com آية أسامة باسل باسل200068
A13student.com آية حامد سلمان العجيلي190125
A15student.com آيه عليان محمد السليحات195308
A17student.com آيه فؤاد احمد جاد هللا197839
A19student.com أبوالقاسم عصام قاسم قاسم200494
A21student.com أحمد سعد جميل الراوي200108
A23student.com أحمد عصام أحمد علم200070
A25student.com أروى يعقوبي200045
A27student.com أسيل أحمد عودة حطاب رحيم الودعاني209777
A29student.com أوراد خالد هاشم خالد الحمدان208473
A31student.com أوراد فيصل عوده العنزي206425
A33student.com أيهم أحمد صالح الحفاشي200060
A35student.com ابرار عدنان سليمان امواس206063
A37student.com ابراهيم خليل ابراهيم مصطفى216486
A39student.com ابراهيم محمد ابراهيم محمد190420
A41student.com احالم ابراهيم احمد الصالحات208269

B1student.com احمد احمود سالم خريسات2212131
B3student.com احمد محمود عقله الرواضيه201931
B5student.com احمد نزار حسن حبش204010
B7student.com احمد هيثم ياسين سكريه192924
B9student.com اسامه عطا احمد ابو هاني205527
B11student.com اسراء سليمان فضي الزبون196110
B13student.com اسراء عصام خلف عبدهللا العنزي208493
B15student.com اسراء محمود حموده الفار203821
B16student.com اسالم رافت موسى الصوافين209077
B18student.com اسماء حسام الدين شحاده حبي203772
B20student.com اسماء خالد صالح عياش203266
B22student.com اسيد محمد غازي مستريحي203734
B24student.com اسيل جمال محمد علي شرشير203882
B27student.com اسيل خالد عيسى ابو العسل202929
B29student.com اسيل صالح محمود المصاروه201305



B31student.com اسيل عبدالرحمن محمود فارس203341
B33student.com اكرم نزيه محمد علي191794
B35student.com البتول غازى عبد الوهاب الشوابكه206151
B36student.com البراء طارق زياد اإلمام209301
B38student.com الجود بدر عيسى أحمد المرزوق205971
B40student.com الحسين علي وهبي وهبي200026
B42student.com العنود باسم توفيق حدادين206470
B44student.com الغالية صقر نايف سالم سعد الرديني208144
B47student.com المعتصم باهلل ايمن محمد ابو شومر193117
B49student.com الوندرا اياد خليل المعايعه205492
B51student.com اليسا عبد الوهاب خلف الياسين201958
B53student.com امل رياض فالح المومني196608
B55student.com امل نضال مصطفى البواب204736
C7student.com امنه عماد تكليف تكليف208149
C9student.com امير احمد سالم ابو عكاز204928
C11student.com اميره باسم محمد شرفي198598
C13student.com اميمه سليمان عبد الشقور201988
C15student.com انس خالد عبد هللا ابو ارتيمه204813

C16student.com انس محمد حسين الطالب2212589
C18student.com انسام باسل عبد القادر سالمه195089
C20student.com انسام سليمان هارون الطوره206161
C22student.com انفال محمود الحمد200878
C24student.com اية منتصر علي الخليل180145
C27student.com ايالن عمار مد هللا النوايسه209275

C29student.com ايمان الزاكي2191390
C31student.com ايمان عبد هللا عوده هللا الصلمان201626
C33student.com ايه ابراهيم فهيد الشهوان209318
C35student.com ايه برهان احمد ابو قوره204157
C36student.com ايه عبد الحميد عبد المجيد عسولي205662
C38student.com ايه عبد هللا محمد المومني195020
C40student.com ايه عبد الناصر سعيد القاق200670
C42student.com ايه فخري عمر يوسف206803
C44student.com ايه ياسين ابراهيم سلمونه201866
C47student.com باسل ايمن محمد ابو شنب202813
C49student.com بان جعفر صالح الدين البظ208417
C51student.com بتول عماد احمد السوطري208501
C53student.com بتول فهد عيد السوالمه206742
C55student.com بتول موسى فالح المناصير207574



D2student.com بتول نوفان عبد الرحمن ابو ورده202549
D4student.com بدر جهاد سلمان الدحدوح208482

D5student.com بشار رامي وليد خليفه2212585
D7student.com بشار رعد جريس الزيادين204050
D9student.com بشار فوزي عبد هللا المواجده203713
D11student.com بشر فواز محمد الجندى202001
D14student.com بشرى محمد ابراهيم الخليفات208124
D16student.com بلقيس سمير بادي المرافي202376
D18student.com بلقيس عبد الناصر عارف الجبور191387
D20student.com بندر عيسى محمد العنزي209465
D22student.com بيان رفعت فتحي هارون203813
D24student.com بيان سعد محمد الغريسي202976
D26student.com تاال عبد الرحيم فريد شحاده193611
D28student.com تاال عماد غالب الضمور206096
D30student.com تاال مازن موسى القراقره201605
D32student.com تاله يوسف احمد نجيب سليمان202088
D34student.com ترف محمد حامد فرحان المطيري200761
D36student.com تسنيم صالح محمد ابوالحاج205004
D38student.com تسنيم عالء منصور جندب207649
D40student.com تسنيم فاهوم200270
D42student.com تسنيم قاسم احمد عامر201245
D44student.com تسنيم محمد برهان عوده201271
E2student.com تسنيم معتصم محمد الشيشاني208209
E4student.com تقى مصطفى درويش خليفه201772
E5student.com تيماء زيد داود العبوس201211
E7student.com جعفر اياس جعفر رشيد198328
E9student.com جنى جهاد محمد الجراح200957
E11student.com جنى نادر سعيد السنتريسي200953
E14student.com جنى وائل ابراهيم ابو عايشه203501
E16student.com جنين ناصر حسن ابو رياش204516
E18student.com جوان رائد يعقوب سالمه205472
E20student.com جوانا عادل فضيان داوود208566
E22student.com جوانه طلعت رجا السويلميين206038
E24student.com جوزيف سالم ممدوح فرحات192129
E26student.com حسن سعد حسن الفالح198729
E28student.com حسن ماجد حميد التميمي200003
E30student.com حسن وحيد حسن حنيحن203156
E32student.com حسين علي حسين ملحم207695



E34student.com حال اسامه نور الدين الضعيفي206286
E36student.com حال اياد نبيه ابو شهاب204865
E38student.com حال حسن ماجد الكيال209371
E40student.com حال حسين حامد النجادات202004
E42student.com حال خالد ظاهر علي204112
E44student.com حال رشاد نمر عبدهللا205725
F1student.com حال عمر عبدالمجيد عبدالرازق198627
F3student.com حال محمد ايوب البكار209519
F5student.com حال محمد خالد النواصره202262
F7student.com حال نواف محمود الصبيحي191945
F9student.com حمزه احمد محمد المصري203350
F11student.com حمزه اياد جميل الساكت207487
F13student.com حمزه ماهر حسين ابراهيم204249
F15student.com حنين احمد ابراهيم الحيارى201107
F16student.com حنين خميس الكتوت192615
F18student.com حنين زهير مصطفى العليمات205463
F20student.com حنين عامر محمد نصر205035
F22student.com خالد إياد فواز الخالدي200483
F24student.com خلود محارب غازي الحربي209469
F27student.com دارين جهاد سالم الشوابكه208261

F29student.com دارين عبدالفتاح محمد ابوعزام2191439
F31student.com دانا اديب عبدهللا بيارى203599
F33student.com دانا الياس ايوب زريقات208205
F35student.com دانة مهند احمد ابوبكرة190215
F36student.com دانه ايمن احمد العمرى206275
F38student.com دانه جهاد رشيد عبده207168
F40student.com دانه عبد الجليل محمد كنعان205044
F42student.com دانه نبيل عبد االله محمد206648
F44student.com دانيا زياد حسنين الغرابلي208668

F47student.com دانيا سامر موسى مسوده2212402
F49student.com دانية خالد200160
F51student.com دانيه زياد محمد سعد208282
F53student.com دانيه محمد حسن صالح201165
F55student.com دعيج سالم محمد السالم210093
G1student.com دلع بالل محمود الجريرى203569
G3student.com دنيا صفوان عبد الفتاح الحيارى208131
G5student.com دياال عبد الحميد ابوبكر الشيشاني202112
G6student.com دياال عياده محمد ابوسنيمه206584



G8student.com دياال معن عيسى خورما201666
G10student.com دياال نضال عبد اللطيف الميثلوني199604
G12student.com ديالرا رامز انطون خوري202682
G14student.com ديما عبد الحميد عيسى الراعي190997
G17student.com ديما يوسف مخائيل العلم201231
G19student.com ديمه محمد نجيب علي البيك203953
G21student.com ديمه محمد نهيل امين العلبي201417
G23student.com دينا رامي ابراهيم ابو ارشيد209486
G25student.com دينا مصطفى عيسى الصويص205893
G26student.com رؤى احمد ابراهيم العدوان202459
G28student.com رؤى احمد عوني العبسي205163
G30student.com رؤى احمد عيد الصانع202054
G32student.com رؤى خالد محمد ابو دعابس199587
G34student.com رؤى عاطف عوض الهريشات202125
G37student.com رؤى ماهر علي دعسان202563
G39student.com رؤى محمد حسن عليوه203516
G41student.com رائد جمال محمد النصيرات205434
G43student.com راشد طارق ربحي عبده200091
G45student.com راكان ثامر راكان عبيسان الحربي208311
G46student.com راما رمزى محمد ابو عايشه205723
G48student.com راما ساخي عبد هللا الحوشيه206641
G50student.com راما علي سالم السعادنه204297
G52student.com راما فؤاد بشير عكيله206352
G54student.com راما محمد حسن داود193733
H1student.com راما ناصر عبد القادر السويلميين208105
H3student.com رامي زيدون علي الشرع190863
H6student.com رانيا نائل عبد الرزاق خنفر202782
H8student.com رانية مهيمن صباح صباح200113
H10student.com راوية ابتهال محمد محمد ابراهيم يوسف208442
H12student.com ربا فيصل ارحيل البداينه209459
H13student.com ربى سمير رزق شديد208559
H15student.com رتاج موفق سالمه السويلميين208350
H17student.com رحمه امين سالم الدبوش209591
H19student.com ردينة عوض محمد امحمد188836
H22student.com رسل محمد ابراهيم محرم201535
H24student.com رغد سليمان زعل الزوايده205591
H26student.com رغد عيد محمد عيد203455
H29student.com رغد نائل محمد قداره201464



H31student.com رفاه محمد عبود ال عزوز209324
H33student.com رقيه بشير حسين الزعبي202438
H35student.com رنا نائل اسماعيل الخوالده201577
H38student.com رناد نعيم عبد الجليل المهندس200722
H40student.com رند بشار سليمان وادى209497
H42student.com رند رياض الياس الجريسات202871
H44student.com رند فريوان فيصل المجالي198446
1تاهيل 1 رند معين اسماعيل كوكش208576

1تاهيل 4 رندا صالح نظام صالح204619

1تاهيل 5 رنيم عامر محفوظ بركات201486

1تاهيل 8 رهف حمود سالم الدبعي201210

1تاهيل 9 رهف عماد موسى العبدالالت205689

1تاهيل 12 رهف مازن انيس جبر202035

1تاهيل 13 رهف مازن حسين عبد الهادي203981

1تاهيل 16 رواء هيثم فوزي الملكاوي209368

1تاهيل 17 روان الياس اسحق جعنينه202865

1تاهيل 20 روان محمود راجح حسن193307

1تاهيل 21 رودينه عبدالباسط محمد بن نجمة2191492

1تاهيل 24 روعه فواز عبدالحميد ابورمان203055

1تاهيل 25 روال محمد عبد القادر الفساطله204197

1تاهيل 28 ريان حسن داود زايد201606

1تاهيل 29 ريان عدنان سالم عتوم194077

1تاهيل 32 ريم علي مصلح السواعير208216

1تاهيل 33 ريمان ماجد عبد الكريم عليان201737

1تاهيل 36 ريناد محمد يوسف قبالوى205753

1تاهيل 37 زمردة زياد محمود الغمازي190158

1تاهيل 40 زيد عز الدين محمد مفرج185793

1تاهيل 41 زيد علي محمد المعالي209560
2تاهيل 2 زيد ماهر حسن عوض203235
2تاهيل 4 زيد مهنا احمد ابو رصاع217908
2تاهيل 6 زين اسماعيل تيسير الجبالي204836
2تاهيل 8 زينب بسام سلمان خليفة شاهين الشاهين206907
2تاهيل 10 زينب صالح الدين عبد الحفيظ قدوره201996
2تاهيل 12 زينه احمد محمود القيام206000
2تاهيل 14 زينه عماد محمود ابوالرب207864
2تاهيل 16 زينه فراس محمد النوايسه207139
2تاهيل 18 زينه نبيل صالح الوقفي197495
2تاهيل 20 سارة  بريق206012



2تاهيل 21 سارة مهند رافع الخضيري209102
2تاهيل 23 ساره احمد ابراهيم العمري202129
2تاهيل 25 ساره احمد عبد المجيد العقده201104
2تاهيل 27 ساره احمد عبد ربه الشيبي194934
2تاهيل 28 ساره رامي طالل الخفش206388
2تاهيل 30 ساره سامر راشد االشقر201723
2تاهيل 32 ساره شوقي سامي قطينه202924
2تاهيل 34 ساره عبد هللا عبد الرحمن عبد الرحيم207899
2تاهيل 36 ساره علي نوفل نوفل202942
2تاهيل 38 ساره عوض تركي المعايطه197399
2تاهيل 40 ساره محمد سعيد الخطيب195526
2تاهيل 42 ساره محمد عبداللطيف بالسمه200629
2تاهيل 44 ساره محمد محمود الشروف201991
2تاهيل 46 ساره وليد محمود حمدان200900
2تاهيل 48 سالي مخلد صالح هويدي202809
2تاهيل 50 ساما سامر عبدالرحمن الكردي209550
2تاهيل 51 ساندرا امجد مصطفى داود191881
2تاهيل 53 سجا سمير احمد عبده206164
2تاهيل 55 سجى عصام سليمان النصر206755
2تاهيل 57 سجى محمد خير عوده الحوراني197210
2تاهيل 59 سجى مصطفى محمد ابو جابر206454
2تاهيل 61 سجى ناصر عبد الكريم خاطر202477
2تاهيل 63 سدره عمر محمد عدنان بربور201350
2تاهيل 65 سرى صدام ساالر الزركوشي200206
2تاهيل 67 سعد عبد الحكيم عقله اخوارشيده200936
2تاهيل 69 سعود عيادة سعود شارع الظفيري207943
2تاهيل 71 سعيد مالك سعيد عبد النبي202342

3تربية 1 سلسبيل خضر صبري الهريدي2191231
3تربية 3 سلطان طارق عبد المهدي القيسي197801
3تربية 5 سلمى عبد هللا احمد حياصات194152

3تربية 7 سما احمد محمد المومني2212263
3تربية 9 سما هايل فهد العويدي193080
3تربية 11 سنا سهيل محمد ابراهيم203298
3تربية 13 سنا صالح ذيب العابد197237
3تربية 15 سندس حامد محمد صالح االشهب201301
3تربية 17 سندس مهند احمد ابو الرب201962
3تربية 19 سوسن خليل محمود النجداوى201129
3تربية 21 سيرين عبد المجيد عقاب العتيلي205980



3تربية 23 شاكر ضيف هللا محمود شطناوي197141
3تربية 25 شذى احمد زكي عبد القادر198184
3تربية 27 شهد ابراهيم جابر الشديفات199947
3تربية 29 شهد عدنان نمر عبد العزيز197325
3تربية 31عتيلي/ محمد صالح/ شهد مجدي 200079
3تربية 33 شهد محمد عبد الحميد الحميمات193604
3تربية 35 شهد محمد عبيد هللا المصيفير209399
3تربية 37 شهد ياسر جركين205907
3تربية 39 شيماء احمد صالح الحيارى209539
4تربية 1 صبا احمد عبد الحافظ المواس204569
4تربية 3 صبا رامي نايل البيروتي203456
4تربية 5 صبا عبد السالم فيصل المصري200481
4تربية 7 صبا محمد مصطفى الزعاتره207100
4تربية 9 صبحه وجيه عبد المجيد كساب201674
4تربية 10 صفاء مصطفى يونس عرار202302
4تربية 12 صهيب جميل عطا ابو سرحان201088
4تربية 14 طارق احمد مصطفى بني عطا200983
4تربية 16 طارق زياد عبد هللا حبيشي207897
4تربية 17 عائشة مهند عبداإلله محمد190557
4تربية 19 عبد الحميد طارق عبد الحميد يونس204182
4تربية 21 عبد الرحمن احمد صدقي غانم203355
4تربية 22 عبد الرحمن انور يوسف مرار202343
4تربية 24 عبد الرحمن سامي حسين حمدان199559
4تربية 26 عبد الرحمن سفيان احمد عبد الباقي204031
4تربية 27 عبد الرحمن محمد حسين عبابنه205365
4تربية 29 عبد هللا احمد حافظ الطاهر201311
4تربية 31 عبد هللا ايمن علي الخبايبه206662
4تربية 33 عبد هللا رائد عوده فريحات205539
4تربية 35 عبد هللا عمر عبد المجيد جرادات207323
4تربية 37 عبد هللا محمد بشار بشير الشوملي203586
4تربية 39 عبد الوالي احمد محمد عبد الوالي204037
العلمية2 عبدالرحمن عبدالعزيز مجعد فارع المطيري200330
العلمية4 عبدالرحمن مطلق رجعان الخصيلي206759
العلمية6 عبدالعزيز عبدالسالم عبدالعزيز منور الضفيري206461
العلمية8 عبدهللا الحصني190094
العلمية11 عبدهللا حسن توفيق عابد208577
العلمية13 عبدهللا سعود عبدهللا سمير الظفيري208413
العلمية15 عبدهللا سلطان عبدهللا سلطان المالكي208471



العلمية17 عبدهللا سمير عبدهللا عكاوي2191174
العلمية20 عبدهللا صدقي عبد الرواشده205870
العلمية22 عبدهللا عبدالوهاب عبدهللا المنصوري200573
العلمية24 عبدالوهاب ابراهيم سالم ابراهيم عبدهللا المنصوري190086
العلمية26 عصام علي محمد الجبالي202307
العلمية29 علي فرقد عبدالصاحب العزاوي200062
العلمية31 علي محمود عبد الكريم سحبان201800
العلمية33 عمر رائد درويش ناصر205254
العلمية35 عمر صالح حسني الشرايعه191396
العلمية38 عمر عامر سالم الصرايره194972
العلمية40 عمر مازن يوسف عنايه200929

العلمية42 عمر محمد سعيد غطاشه2190302
العلمية44 عمر محمد عبد هللا نعيم العبيد209209
العلمية47 عمر يحيى محمود مهداوي209294
العلمية49 عمرو انيس سعيد الحوراني206840
العلمية51 عمرو عماد احمد حماد205239
العلمية53 عمرو نصرى محمد نواصره202370
العلمية56 عنود علي ضيف هللا العدوان204810
العلمية58 عهد مصاروة205102
العلمية60 عوده زيد عوده المطر208113
العلمية62 غادة سعد محمد المحياوي200247
العلمية65 غدير محمد ابراهيم كراجه202159
العلمية67 غنى محمد احمد الخاليله201238
العلمية69 فاطمة حسام عبدالرزاق طاهر المهدي206321
العلمية71 فاطمة خالد محمد عبد الكريم السعيد209418
العلمية73 فاطمة عمر سحاب العبيدي200022
العلمية75 فايزه مالك سليم عريقات201410
العلمية77 فداء الحسين البطاط200197
العلمية78 فرح احمد حافظ ابوحردان196532
العلمية80 فرح اطعيمه ابراهيم الداود208229
االداب100 فرح بسام ابراهيم العبادي205339
االداب102 فرح حسن سعيد ابو عطيه201443
االداب104 فرح فيصل احمد السعيدات194866
االداب106 فرح محسن فايز ابو عوض208323
االداب107 فرح محمد نظام ابوانجيله207870
االداب109 فهد أحمد أدهيم الفاضل206423

االداب112 فيصل سليمان ضيف هللا العساسفه2191445
االداب114 فيصل منذر كاظم ابو غزاله200614



االداب116 كاتيا مازن فريح بشارات204293
االداب117 كوثر رافع فخر الدين الفارس200030
االداب119 الرا محمد خير خليل ربابعه205679
االداب121 الرا محمد عيسى الشرع201289
االداب123 النا بهجت جبر جبريل205566
االداب125 لبنى طاهر بديع عديلي200052
االداب127 لجين اسامه غالب ابو عبود202816
االداب129 لجين اكرم محمد العماوى202997
االداب131 لجين عبد الرحيم ماهر الشيخ207416
االداب133 لجين نذير سامي طوس205763
االداب135 لطيفة فهد عبدهللا طاهر الرامزي190056
االداب137 لمى ايمن احمد الصمادي208091
االداب139 لمى سليمان خليفه الحجاج206679
االداب141 لميس ضرار خليفه ابو رمان204294
االداب143 لنا محمد سالم جميل الكايد219415
االداب145 لنا محمد عبد هللا العتوم208652
االداب147 ليان حازم رجب الحاج205575
االداب149 ليان مراد عبد الحافظ قنيبي201368
االداب151 ليان هشام عطيه القواسمه203499
االداب152 ليث عبد الرحيم محمد العبد207576
االداب154 ليث عبدالغفور احمد الجرايدة207022
الزراعة1 ليث عماد هالل احمد197454
الزراعة3 ليث فخري حسين أبوشيخة200300
الزراعة5 ليث مهند سالم الروسان209276
الزراعة7 ليالس عماد ممدوح االخرس204534
الزراعة9 ليلى مرزوق محمد العازمي208401
الزراعة11 لين زهير محمد القصير185940
الزراعة13 لين طالل حسان حباشنه201743

الزراعة15 لين علي حسن راجحه2190213
الزراعة17 لين مرعي ضامن المراحله202616
الزراعة19 لين هيكل فواز هيكل205617
الزراعة21 لين وليد موسى رمضان209204
الزراعة22 لينا محمد سليمان الصرايره202725
الزراعة24 لينه رياض كامل الشريده207102
الزراعة26 ماجد ناصر عبدالجليل الزيود207112
الزراعة28 ماسه محمد حسين ابو محفوظ203412
الزراعة30 مايا وليد محمد صبري حجازي202814
الزراعة32 مايكل عماد هالل الربضي208223



الزراعة34 مجاهد محمد ذيب النجار204270
الزراعة36 مجد حسام سميح رزمك200982
الزراعة38 محمد أحمد عباس حسين حيدر208405
الزراعة40 محمد أحمد موسى علي عوض بوالبنات206739
الزراعة41 محمد احمد سعيد الحيارى204214
الزراعة43 محمد احمد محمد ابو رمان209385
الزراعة45 محمد اسامه محمد الطويل203413
الزراعة47 محمد اسماعيل محمود قطوف208673
الهندسة1 محمد جهاد حاكم العايدي201590
الهندسة3 محمد حسن عبد الجليل االقطش202971
الهندسة5 محمد زيد سعد المريشد208230
الهندسة7 محمد سعدي محمد أبو بكر208375
الهندسة8 محمد سليمان اسماعيل زايد201839
الهندسة9 محمد شعبان رمضان الحافي208623
الهندسة10 محمد شكر احمد عتيلي203286
الهندسة12 محمد عبدهللا فالح زبن صالح الكعمي الرشيدي206744
الهندسة13 محمد عصام حسن الجندى206632
الهندسة15 محمد ماجد علي الكسواني201055
الهندسة17 محمد محمود حسن الصمادى204013
الهندسة18 محمد نضال احمد لويس201696
الهندسة20 محمد وهبه صالح الشريد ه201715
الهندسة22 محمود سعد احمد ابو قاعود204587
الهندسة23 محمود وائل محمد جوده208264
الهندسة23 مرام رياض جواد التورنجي209543
الهندسة27 مرح بسام عبد هللا عالونه209373
الهندسة28 مرح علي محمود الفريحات208103
الهندسة30 مرح عماد فارس اسليم193561

الهندسة32 مرح كمال حسين جبر2190233
الهندسة33 مرح نبهان عز الدين ابو يحيى201616
الهندسة35 مرح وليد يوسف الحموري201205
الهندسة37 مروه خالد علي القراله199703
الهندسة38 مريان سمارة206022
الهندسة40 مريم محمد غانم الحاتم208646
الهندسة42 مشهور نضال علي عباس204488
الهندسة43 مصطفى اكثم احمد عوض206317
الهندسة45 مصعب محمد ناصر بدر العصيمي208357
الهندسة47 مصعب محمود سليمان الكعابنه201333
الهندسة48 معاذ هاني شكري مسعود218820



الهندسة50 معتز ابراهيم مصطفى الكردى208286
الهندسة52 معتصم باهلل محمد يوسف الطويقات201888
الهندسة53 مكرم مازن محمد سمير تقي الدين208504
الهندسة55 مالك محمود عبد الرحمن عنانبه193267
الهندسة58 ملك عيسى صالح ياسين202567
الهندسة60 منار غالب عبد الحليم الحيارى202717
الهندسة62 منار محمود عبداللطيف عبداللطيف200038
الهندسة68 منى حامد عبدالرضا أحمد حسن بولند208647
الهندسة70 منى صالح احمد المرعي202588

الهندسة72 منى عبدالعزيز سعد غنيم العنزي2191552
الهندسة74 مهند ماهر علي مكاحله201601
الهندسة76 ميرا طاهر ياسر شموط208336
الهندسة78 ميرنا محمد عارف العلي192566
الهندسة80 ميس سالمه صبحي الهويمل عيال عواد208104

الهندسة82 ميس غالب ساكت السليحات2190569
االندلس2 ميس نصار سعيد العثامنه205937

االندلس4 ميس يزن السيد2191524
االندلس6 ميساء خالد يوسف يعقوب204989
االندلس8 ميساء زهير محمد ياسين204329
االندلس9 ميشيل نشات مشيل بدور201447
االندلس11 ناديا ابراهيم خليل القواسمي205633
االندلس13 ناريمان عبد الرحيم نهار الشوابكه203065
االندلس15 نانسي مصطفى محمود شيخ صالح202896
االندلس17 نبراس ماجد محمود الحباشنه203389
االندلس19 نجود موفق خميس الطهاروه206516
االندلس21 ندى زياد خالد الترك207002
االندلس23 ندى عبدالناصر عبداللطيف قاسم200043
االندلس25 ندى ماهر علي مكاحله201730
االندلس27 نديم حسين عبد الجليل الفواعير209354

االندلس29 نديم مهند محمد السيد2212487
االندلس30 نرمين خالد فؤاد الجقه198452

االندلس32 نسرين حسن هالل حويت2191429
االندلس34 نغم عزالدين موسى صالح200107
االندلس36 نغم ناصر علي عصفور203972
االندلس38 نور أحمد عزيز عزيز200142
االندلس40 نور احمد ابراهيم الجالودى205037
االندلس41 نور اسماعيل فالح الخضور194917
االندلس43 نور الدين ظافر عبد الرحيم ارشيد201876



االندلس45 نور السلمان200063
االندلس47 نور تيسير ابراهيم ابو ريان202635
االندلس49 نور جبرين خليل قطيش203204
الدراسات العليا2 نور جالل يحيى الرواشده209520
الدراسات العليا4 نور خالد عبد الفتاح المناصير208208
الدراسات العليا6 نور رائد محمد احمد سالم202357
الدراسات العليا8 نور عبد ربه سليمان ابو غانم203785
الدراسات العليا9 نور عبدهللا محمد العليمات195015
الدراسات العليا10 نور علي صالح الجمال205488
الدراسات العليا12 نور علي عبد الكريم الشراب208628
الدراسات العليا14 نور مجادلة200290
الدراسات العليا16 نور محمد عبد الكريم السالمات203836
الدراسات العليا18 نور منذر سليمان المومني201230
الدراسات العليا19 نور يوسف محمد مخلوف201830
الدراسات العليا21 نوران محمد عبداللطيف ابو ليلى206658

الدراسات العليا23 نوران نضال محمد مصطفى الفاخورى2190009
الدراسات العليا25 نورة وليد عبداللطيف عيسى السليم205977
الدراسات العليا27 نيرين خالد علي الشاويش205161
الدراسات العليا29 نيفين فهمي شعيل الفقهاء201676
الدراسات العليا30 هاجر ناصر قاسم مقوار206421
الدراسات العليا32 هبة عبدهللا أحمد عبدهللا العلي200123
الدراسات العليا34 هبه هللا محمد جميل الثبيتات العمرو207470
الدراسات العليا36 هبه بسام امين صويلح201113
الدراسات العليا38 هبه سلطان مسلم الرواشده190223
االسنان1 هبه محمود محمد كمال البجالي201975
االسنان3 هبه ناصر عبد الكريم العويسي202492
االسنان5 هديل ايمن عبد الحميد قفيشه203967
االسنان7 هديل جميل جمال الصعيدى204243
االسنان9 همام معاذ خالد عباره207593
االسنان11 هنا ابراهيم محمد المزين200120
االسنان13 هناء نضال محمود عنايه193231
االسنان16 هيا محمد قاسم الحيالي200512
االسنان18 ورد زياد محمد حوامده208332
االسنان20 وليد عامر حلو180008
االسنان22 يارا ماجد صبري ابو جمعه202433
االسنان24 ياسمين خميس مصطفى العمري194935
االسنان26 ياسمين طارق عمر العمري201828
االسنان28 ياسمين محمد حسن البراوي203222



التمريض1 يامن عبد الناصر محمد سعيد الشنيقات207210
التمريض3 يمان مجيد واصف الحدادين200924
التمريض5 يمنى عثمان علي الرهايفه202513
التمريض7 ينال محمد عبد الرحيم بني مصطفى204209
التمريض9 يوسف عقل علي ياغي203465
التمريض17 يوسف نبيل يوسف الحجازين207313
التمريض19 يوسف نضال احمد السبوع193394


