
الشعبة العملى  اسم الطالب رقم المقعد 

2 A 1 ابراهيم ازريق 1

2 A1 ابراهيم خالد يوسف الشماسنه 2

2 A1 وف احمد جمال علي الشر 3

2 A1 احمد عبد هللا مصطفى رواجبه 4

2 A1 احمد علي محمد مساد 5

2 A1 احمد عماد الدين مطلق المحتسب 6

2 A1 احمد مصلح عبدالحي النجار 7

2 A1 احمد منير نارص غرايبه 8

2 A1 اسامه اسعد محمد فتحي الخضى 9

2 A1 اسحق سليم اسحق خوري 10

2 A1 اكرم كمال عبد الحميد الحديدي 11

2 A1 االء محمد قاسم عبد الفتاح ابو خلف 12

2 A1 أبرار طالل احمد الهالل 13

2 A1 أحمد الروسان 14

2 A1 أحمد يوسف أحمد طالب المال 15

2 A1 آية فراس سالم مساعده 16

2 A1 باسل اسامه عبدالرحمن البكرى 17

2 A1 باسل جوزيف إبراهيم مساد 18

2 A1 بتول محمد هالل القوابعه 19

2 A1 بشير أسامة سنور 20

2 A1 تاال  ضبيط 21

2 A1 تمارا ايمن محمد وهبه 22

2 A1 ي غالب جليل صويص جليل جير 23

2 A2 جمان لحام 24

2 A2 جمانة كمال عبدالنور األخضى 25

2 A2 ي حمدهللا دباس
ى

جود هان 26

2 A2 حمود شاكر بدر البالم 27

2 A2 داليا عدنان احمد المهداوي 28

2 A2 ى دينا عادل سمير ياسير 29

2 A2 رغد عمر محمد شحادات 30

2 A2 روان خالد خليفة قاسم 31

2 A2 رؤى حسام حاتم ابو حجله 32

2 A2 زهراء حيدر محمد حسن الغبان 33

2 A2 ى زيد ماهر عيد مضاعير 34

2 A2 زيد محمد عامر محمد نذير الخطيب 35

2 A2 ي زيد مهند رافع الخضير 36

2 A2 زينا ثائر منعم العساف 37

2 A2 زينب رائد فخري فخري 38

2 A2 ى ى الشاهير سارة بسام سلمان خليفة شاهير 39

2 A2 سارة خالد سمير قادري 40

2 A2 ي سارة نارص محمد الظفير 41

2 A2 ساره عبد هللا عبد الحليم قطيشات 42

2 A2 سحى فاروق محمد الححى 43



2 A2 سليمان عبدهللا سليمان القطيش 44

2 A2 سند دريد عيد عبد الالت 45

2 A2 سوار جريس عزيز المصاروه 46

2 B1 سيف زياد محمود مقدادى 47

2 B1 شذى خليل محمد سالم 48

2 B1 شهد محمد احمد المحيسن 49

2 B1 طارق جوزيف  دادا 50

2 B1 طالل منذر جبريل الزبن 51

2 B1 طيبة أحمد بدر أحمد الهندي 52

2 B1 طيبة محمد جاسم مختار خلف 53

2 B1 عبد الرحمن احمد جميل السبع 54

2 B1 عبد الرحمن لفا الفى المطيرى 55

2 B1 عبد الرحمن هانى منصور المزيدي 56

2 B1 عبد هللا بسام سلمان الشاهين 57

2 B1 عبد هللا عادل ميرزا عبد هللا 58

2 B1 عبد هللا لؤي عبد هللا ريان 59

2 B1 عبدالشافي مروان محمود ابو شرخ 60

2 B1 عبدهللا نواف منير بركة جايز المطيري 61

2 B1 عبدالوهاب مجول عناد سلطان 62

2 B1 عبيده حسين فواز االشقر 63

2 B1 عدن جهشان 64

2 B1 عفيفه بدر مطلق الشريعان 65

2 B1 علي بدر عباس جرخى 66

2 B1 علي عاهد علي سويدات 67

2 B1 عمر حسام محمد الفضيالت 68

2 B1 عمر سامي زكي عبدالحي 69

2 B2 عمر محمد حسن قاسم جعفر 70

2 B2 عمر مصطفى عوده عوده 71

2 B2 عمرو حمدان محمود عوض 72

2 B2 عوض مامون عوض الصعيدي 73

2 B2 ي عطيه
ى

ي محمد عون
ى

عون 74

2 B2 عيد يوسف عيد راشد االذينة 75

2 B2 فادي بقلة 76

2 B2 فاطمة رشيد عبد الحميد الشاعر 77

2 B2 ى حمزة محمد حيدر فاطمة عبد الحسير 78

2 B2 ي
ى

فهد احمد عبدهللا الالف 79

2 B2 فهد تراحيب سالم العجمي 80

2 B2 ى ابو جباره فهد خالد حسير 81

2 B2 ى ى فهد نارص محمد العيى 82

2 B2 فواز خالد نارص الرغيب 83

2 B2 قصي خليفه غالب طاشمان 84

2 B2 الرا عماد موىس العبدالالت 85

2 B2 لم إبراهيم 86

2 B2 ليث حمود مصطفى الخريسات 87



2 B2 ي عبد الرحمن
ليث محمود سليمان بنى 88

2 B2 ليل محمد أحمد رفيع 89

2 B2 ى ابراهيم علي روابده لير 90

2 B2 ى عصام كامل عاشور لير 91

2 B2 ى موىس عبد الرزاق الريان لير 92

2 B2 ى نبيل عبد الحفيظ يوسف لير 93

2 C1 مالك محمد اسماعيل الشديفات 94

2 C1 مأمون محمد حمدان القطامين 95

2 C1 مبارك عادل فيحان الجميلى 96

2 C1 مجد عبد الكريم محمد الخرابشه 97

2 C1 محمد أشرف محمود سنقرط 98

2 C1 محمد حسام رفيق الناعسه 99

2 C1 محمد حمود محمد الشمري 100

2 C1 محمد عبدهللا عسكر 101

2 C1 محمد المي حميد علي دريب العنزي 102

2 C1 محمد محمود محمد المصري 103

2 C1 محمد نواف امين الشطناوي 104

2 C1 محمد نور فايز محمد المشاقبه 105

2 C1 محمد وهيب شريف خالد 106

2 C1 مصطفى خضر 107

2 C1 مظفر صالح عبدالخالق طوقان 108

2 C1 معاذ بالل شفيق درويش 109

2 C1 معاذ موفق محمد المومني 110

2 C1 معتز محمد امين طاهر عطارى 111

2 C1 مالك سالم فراج محمد وسمي الدوسري 112

2 C1 منوليا اياد ممدوح الكبيسي 113

2 C1 مهند محمد حسن حسن 114

2 C1 مهند هاني الموسى 115

2 C2 مؤمن لبيد سعدهللا سعدهللا 116

2 C2 مؤيد عماد مصطفى عزام 117

2 C2 ه طارق محمد الجابري مير 118

2 C2 ناديا صائب جليل صويص 119

2 C2 نازك سفيان علي حياصات 120

2 C2 نايف حشر الهيلم المتلقم 121

2 C2 نبيل يوسف نبيل حسن 122

2 C2 ي منصور علي نعمة
ى

ندى هان 123

2 C2 ى اسماعيل البهادلي نعم حسير 124

2 C2 نور محمد عبد الرحمن العبد الرحمن 125

2 C2 نوره عادل جاسم المسبح 126

2 C2 نوره مزعل إبراهيم الشمري 127

2 C2 هالل محمد هالل السبيىع 128

2 C2 هنا ساره ابوسعد ميدن 129

2 C2 هيا بركة 130

2 C2 ورد نورس خالد المعايطه 131



2 C2 ى معاويه محمد خير فطاير ياسير 132

2 C2 ى حماد عمار ى نارص ياسير ياسير 133

2 C2 يحنر عاطف غازي البشتاوي 134

2 C2 يوسف كمال عبد الحميد الصورى 135

2 C2 ي يوسف مجبل صالح المطير 136


