
 مقاعد الجھاز التنفسي - 2019-11-26
 رقم المقعد اسم الطالب الشعبة

 1 1  ابراھیم ایاد محمد الزریقي
 1 2  احمد ابراھیم الصالحات
 1 3  احمد رفیق حموده احمد
 1 4  احمد عمار بكر ابو بكر
 1 5  احمد غسان حسین الشقیرات
 1 6  احمد محمد فخرى الشلمي
 1 7  احمد مصطفى یوسف مھیار
 1 8  اسامھ سامي ابراھیم سرحان
 1 9  اسیل ادھم حماده  النجار
 1 10  الحمزة لؤي جواد المحسن
 1 11  اماني محمد وحیش علي
 1 12  امیره جالء محمد حمدان
 1 13  ایھم خالد احمد بنات
 1 14  إیھاب خلیل عودة منصور
 1  15
 1 16  أسماء خضر عزت كرامة
 1 17  آیھ عالء الدین محمد طالب دعاس
 1 18  آیھ منیر قاسم الزقھ
 1 19  باسل احمد خلف االزایده
 1 20  بتول معاویھ مزعل احمد الحباشنھ
 1 21  بدر عرفج دواس حمود
 1 22  بیان نعیم احمد ابوشیخة
 1 23  تاال محمد یوسف قطیشات
 1 24  تسنیم احمد النابلسي
 1 25  تسنیم صالح محمد الرواضیة
 1 26  تمارا صایمھ



 1 27  تمارا یعقوب امین عویس
 1 28  توفیق عبد هللا توفیق العكایلھ
 1 29  جمانة محمد عبده جعشان
 1 30  حال السوقي
 1 31  حمزه فیصل محمد عابد
 1  32
 1 33  خلود عبده سعید احمد نصر
 1 34  دارا اسامھ عبد هللا سلیمان
 1 35  دانا ایمن محمد امین القطاونھ
 1 36  دانة بسام حسن حویطي
 1 37  دانھ زیاد عبدالفتاح الفواعیر
 1 38  دانھ كیالني
 1 39  دانھ محمود شفیق مرعي
 1 40  دانیال اندراوس زكي عیزر
 1 41  دانیھ لیث عباس الفخري
 1 42  دانیھ ناطق صباح صباح
 1 43  راشد زید سلیمان الدبوبي
 1 44  رایھ ایمن محمود عالونھ
 1 45  رحمھ عثمان جالب سعیدي
 1 46  رغد احمد حسن رمضان
 1 47  رغد احمد یحیى الزق
 1 48  رفیده حسین خلف العمایره
 1 49  روان ھشام سعود مجبل صالح المجیبل
 1 50  روبي جمالي
 1 51  رؤى حسام امیل الیعقوب
 1 52  ریان احمد حرب القریوتي
 1 53  زھره احمد علي محمد ندوم
 1 54  زید عبد محمد سالمھ



 1 55  زید معن ابراھیم ابو عمیره
 1 56  زینة محمد لبیب الحلو
 1 57  ساره ایاد احمد الجبوري
 1 58  ساره ایمن سلیم خریم
 1 59  ساره جریر عبد المجید ابو عبود
 1 60  ساره جھاد علي عبدهللا محمد المال
 1 61  ساره خالد ایوب ابو حلیمھ
 1 62  ساره محمود علي الجعار
 1 63  ساره یوسف فھمي ابومطاوع
 1 64  سدیل ریاض یوسف ابو ذیاب
 1 65  سدیل عبد هللا سلیمان العمرات
 1 66  شدى راكان عبد هللا الغرایبھ
 1 67  شیماء احمد الناموس
 1 68  صبا محمد خلیل المسیمي
 1 69  طارق زیاد احمد الصمادي
 1 70  طروب مطرب عراك مطرب سعیدان
 1 71  عاصم خالد نھار المعایعھ
 1 72  عامر محمد مھدي الحاج صدیق كمال
 1 73  عائشھ زیاد عدنان اوتي
 1 74  عبد هللا احمد خلیفة الھیلع
75  عبدالعزیز صالح محمد صالح عبدالمحسن محمد الشمالي1 
 1 76  عبدالعزیز منیر شدید محمد منیر السبیعي
 1 77  عبدهللا جمال علي العدوان
 1 78  عبدهللا عبدالرحمن ناطق الدباغ
 1 79  عفراء باسم یوسف المغزز
 1 80  علي أحمد میسر میسر
 1 81  علي موسى علي العبادي
 1 82  غیداء حسین عبدهللا ابوعساف



 1 83  فاطمھ ناصر اكبر قمبر اسد الري
 1 84  فرح عدنان حسن عبد الغني
 1 85  فرح عماد الدین محمد رامز العزیزى
 1 86  فرح مازن احمد المدلل
 1 87  قاسم محمد قاسم الرحال
 1 88  قتیبھ صالح احمد الوریكات
 1 89  كمال یاسر كمال الشعبان
 1 90  النا كیالني
 1 91  النا محمد خلیل دودین
 1 92  النا محمد عرندى عرندى
 1 93  لیان شحاده عبد الرحمن العرموطي
 1 94  لین امجد سلیمان الدویكات
 1 95  لین مروان سلطي العكشة
 1 96  لینا محمد صالح الطراونھ
 1 97  مالك عماد رشدي اللحام
 1  98
 1 99  محمد رائد محمد الشدیفات
 1 100  محمد شحاده ابراھیم سلیمان
 1 101  محمد عمر صادق الحسن
 1 102  محمد یوسف احمد العوضي
 1 103  مریم اكرم عبد هللا نوفل
 1 104  مریم بنت ابراھیم بن یوسف السالم
 1 105  مریم عافت معزى الشموط
 1 106  مریم علي طالب طالب
 1 107  مریم عمار حجاوي
 1 108  مصطفى محمد فالح المناصیر
 1 109  معاویة اسامة محمد موسى ابورجب
 1 110  منار مامون رشدى حسونھ



 1 111  منھ منذر نبیھ مشتھى
 1 112  منیة بشار عدنان كرمي
 1 113  مؤمن محمود رشید عبده
 1 114  مؤید رائد حسن الذھبي
 1 115  مي علي فیصل الفیاض
 1 116  میرنا موسى فكتور المدني
 1 117  مینھ زھیر عبدالجبار البیاتي
 1 118  نادین یاسر ریان
 1 119  نائل امجد حمدان جاد هللا
 1 120  نضال محمد خمیس
 1 121  نور الھدى ھیثم عباس عباس
 1 122  نور عماد محمد صوان
 1 123  نور محمود انور حمدان
 1 124  ھاشم مھدي /محمد صالح/ الدجیلي
 1 125  ھدیل عماد ابراھیم الخطیب
 1 126  ھدیل فالح سباح حمود جبل المطیري
 1 127  یارا زیاد توفیق العدوان
 1 128  یزن یحیى مرشد عبید
 1 129  یسر میسر رجا رجا
 1 130  جمانة عبدهللا عبدالكریم عبدالرحمن عبدهللا

 مقاعد الجھاز التنفسي - 2019-11-26
 رقم المقعد اسم الطالب الشعبة

 2 1  ابراھیم رائد ابراھیم العوایشھ
 2 2  احمد امجد احمد طوباسي
 2 3  احمد امجد حسین قراجھ
 2 4  احمد بشیر عبدالجبار غزالة 



 2 5  احمد حازم احمد عطاري
 2 6  احمد عز الدین مصطفى قفاف
 2 7  احمد عطا احمد ابو ھاني

8  احمد عمر احمد العلیمات
 2 9  اسامھ زیاد عبد الوھاب الغفري
 2 10  اسماء عاطف اسحق الجوالني
 2 11  اكرم باسل محمد كیالني
 2 12  الواثق با� سامي عبد هللا العتیالت
 2 13  امجد محمد انور توفیق عابدین
 2 14  امواج احمد عقیلھ الفرجات
 2 15  ایمن محمد صبحي مصلح
 2 16  ایھ صباح نوري رشید
 2 17  ایھ صبري طاھر الزرقان
 2 18  ایھ عبدالكریم سالمھ عیال عواد
 2 19  ایھ عماد محمود علي عوده
 2 20  أبرار طالل احمد الھالل
 2 21  آیھ امین نعیم حیاصات
 2 22  باسل عماد ھواش البكور
 2 23  باسل محمد علي الرمحي
 2 24  بھاء غاندي محمد الجرادات
 2 25  بھاء نبیل محمد سعید عبد الرحیم
 2 26  تاال صالح حسني الشرایعھ
 2 27  تسنیم حامد محمد صالح االشھب
 2 28  تقى عاھد عبد الرحیم الشرایده
 2 29  تمارا عدنان خلیل العزه
 2 30  تیماء نمر حسن العواملھ
 2 31  ثریا نائل عیسى الصائغ
 2 32  جود صادق فھد الكرمي



 2 33  جود ماجد فتحي الغالییني
 2 34  حذیفھ محمد حسین عبابنھ
 2 35  حسام مروان بطرس المساعده
 2 36  حسین حیدر عبدااللھ عبدااللھ
 2 37  حسین طاھر عبد الفتاح ابو رمان
 2 38  حال محمد عبد الحافظ صالح
 2 39  حمد فرحان حمد عامر حمد فالح العجمي
 2 40  حمدي اسامھ حمدهللا الدباس
 2 41  حمزة اسعد غزال
 2 42  حمزه حسني علي عنیزات
 2 43  خزامى محمد ابراھیم بني سعید
 2 44  دارین جمال حسین ابوشلبك
 2 45  دانھ خلدون محمد عطیات
 2 46  دانیھ طارق یوسف احمد
 2 47  دنیا زیاد احمد جابر
 2 48  دیمھ راتب عیسى بطارسھ
 2 49  دینا عبد السالم فیصل النصیر
 2 50  رافي سھیل فرح عوده
 2 51  راما رائد جاسر عموري
 2 52  رتاج ماجد محمد الریاحى
 2 53  رزان محمد خلیفھ الزعبي
 2 54  رشا ولید خضر عطیھ
 2 55  رغد صالح محمد الحمادین
 2 56  رغد محمد خیر سلیم بني حمد
 2 57  رنا سلطان فالح الخریشا
 2 58  رناد حمود سالم الدبعي
 2 59  رنیم عمر محمد عثمان
 2 60  رھام عبد الحكیم رحمي ابو عره



 2 61  رھف بسام محمود الھندي
 2 62  رھف زیاد زاھي ملحم
 2 63  روان نادر عبد الرحمن یاغي
 2 64  روبینا ولید منصور ذیاب
 2 65  زھیر مروان زھیر الحیاري
 2 66  زید معتصم عبداللطیف الغزاوي
 2 67  زید نادر محمد سرحان
 2 68  زین محمود محمد ابوعامریھ
 2 69  ساره محمود علي الحراسیس
 2 70  سلسبیل خلیل محمد شومان
 2 71  سمیر عمیش
 2 72  سندس سالم حسن مال عبدهللا صالح الجاركي
 2 73  شھاب احمد محمود جبر
 2 74  شھد ابراھیم كریم الشواوره
 2 75  شیرین یوسف مصطفى عشا
 2 76  صبا صالح عبد هللا الفیومي
 2 77  صھیب احمد سعید السالیمھ
 2 78  طارق السیوري
 2 79  عاصم ھاجم الرفاعي
 2 80  عامر صالح متروك ابو شتال
 2 81  عائشة حنین حاج صالح
 2 82  عائشھ خلیل عبد الفتاح الحمادین
 2 83  عبد الرحمن بكر لطفي الفواضلھ
 2 84  عبد الرحمن محمد محمود العلي
 2 85  عبد العزیز علي داود العبوس
 2 86  عبد هللا رائد عبد هللا القواسمھ
 2 87  عبد هللا محمد عبد الكریم الخرابشھ
 2 88  عبد هللا ھشام نعیم الشرفا



 2 89  عبدالرحمن الحصني
 2 90  عرین ماجد سالمھ الصمادي
 2 91  عال احمد علي العمرى
 2 92  عال رائد ودیع نعمان
 2 93  عمار ثائر محمود عمرو
 2 94  عمار سالمھ رضوان الرجوب
 2 95  عمر باسم فوزى احمود
 2 96  عمر خلیل عبد الحمید الجدع
 2 97  عمر عیسى صالح حجازي
 2 98  عمر محمد محمود النعیرات
 2 99  عمرو عاطف موسى عصفور
 2 100  عمرو ھشام ابراھیم الخطیب
 2 101  غسان محمد بالل رجا الزعبي
 2 102  غسق صالح
 2 103  فادي بقلة

 104
 2 105  فرح احمد عوض الخالد
 2 106  فرح انور فالح المعایعھ
 2 107  فرح حیدر عبد الفتاح البستنجي

108  فرح زیاد احمد الرفاتي
 2 109  فیصل بسام تركي نمري
 2 110  قصي خلیفھ غالب طاشمان
 2 111  النا عادل جورج طنوس
 2 112  لجین غازى عبد الوھاب الشوابكھ

113  لجین محمد تیسیر حمدان
 2 114  لین اسامھ محمد النمراوي
 2 115  لین باسم محمد الساحلي
 2 116  لین محمد محمود عمرو



 2 117  مالك محمد اسماعیل الشدیفات
 2 118  مالك محمد صالح عواملھ
 2 119  محمد اكرم محمد الدبایبھ
 2 120  محمد حمد علي زعبي
 2 121  محمد سناوي الخطیب
 2 122  محمد صالح عبد الرحمن خضیرات
 2 123  محمد طارق محمد الصانوري
 2 124  محمد عمر عبد هللا حمورى
 2 125  محمود عمر موسى الشنیكات
 2 126  مرام عبد الرحمن احمد الجایح
 2 127  مروه محمد احمد خریس
 2 128  مصطفى مھند سلمان الكواك
 2 129  معتصم سفیان بكر ابو جابر
 2 130  مي مجد احمد خریس
 2 131  ناصر قاسم ناصر الدغمي
 2 132  نرجس صائب جلیل صویص
 2 133  نسیم محمد موسى الزغول
 2 134  نور زاھر محمد راتب العتیلي
 2 135  نور عبد المجید خلیفھ خابور
 2 136  نور محمد عباس ابو مره
 2 137  نور محمد فایز شویكاني
 2 138  نوف سامي علي مسباح جاسم المسباح
 2 139  ھبھ زھدى اسماعیل جانبك
 2 140  ھدیل حاتم عبدالفتاح غانم
 2 141  ھند بالل عبد هللا ابو طویلھ
 2 142  ھیا توفیق محمد الحیاصات
 2 143  ھیثم بن منیر ھمیلة
 2 144  وحید فایز توفیق حماد



 2 145  وداد عبدالكریم علي الورافي
 2 146  وسن فوزي محمد ھاشم الصفدي
 2 147  والء علي عقلھ العظیمات
 2 148  وھب ولید جھاد التكریتي
 2 149  یحیى عمران سلیمان سالم
 2 150  یعرب نضال ابراھیم الحوراني
 2 151  یعقوب یوسف شریف مطرب جوده
 2 152  یقین محمد ثامر الزقاریط
 2 153  یوسف اسامھ حسن عمر

 مقاعد الجھاز التنفسي - 2019-11-26
 رقم المقعد اسم الطالب الشعبة

 3 1  ابراھیم عودة محمد ابونمر
 3 2  احمد صبحي عبد الرحیم بدوان
 3 3  احمد عادل ابراھیم اسعد
 3 4  احمد عصام طالل الصباح
 3 5  احمد علي حسین الرفاعي
 3 6  احمد عنان فضل مكحول
 3 7  احمد فراس احمد الحموري
 3 8  احمد مفید محمد الجعیدي
 3 9  احمد یحیى عبدهللا العمري
 3 10  اسامھ عبد الرحمن حسن الفریحات
 3 11  اسامھ ماھر اسماعیل عفانھ
 3 12  اسامھ محمد حسن حسین
 3 13  اسامھ محمد حسین ابونصار



 3 14  اصالھ كمال یونس المعایطھ
 3 15  اوس وسیم محمد ذیب وھبھ
 3 16  إسراء /محمد یاسین/ النزاع
 3 17  أحمد نھار مخلد المیمونى
 3 18  بان رامي خلیل خریسات
 3 19  براءه محمد عماد جمیل العلي
 3 20  بیان یوسف احمد نور محمد صالح
 3 21  تاال علي احمد الحدید
 3 22  تامر نائل محمد بركات
 3 23  تیسیر المطارنھ
 3 24  جراح طالل سالم العنزي
 3 25  جعفر ضیاء حسین االسدي

 26
 3 27  جود امین عواد المشاقبھ
 3 28  جود ثائر سعود العدوان
 3 29  حسن علي محمد القیسي
 3 30  حسن محمد فقیھ
 3 31  حال احمد جمیل القرعان
 3 32  حمد راشد حمد العازمي
 3 33  حمزه فراس عطا هللا الشھوان
 3 34  حنان احمد نجم نجم
 3 35  خالد حسین صالح مرشد فالح العمري
 3 36  دانة صقر نایف الردیني
 3 37  دعاء محمود فلیح الرواحنھ
 3 38  دیاال ابوالھیجاء
 3 39  دیمھ خالد محمد اللوزي
 3 40  دینا حاتم عز الدین الخطیب التمیمي
 3 41  دینا خالد محمد محمد



 3 42  رازي رأفت بدیع كتانھ
 3 43  راضي فراس راضي احمد
 3 44  رزان عماد محمد ابو  ملوح
 3 45  رشید منذر رشید حطاب
 3 46  رنا حسن عبدهللا شقبوعھ
 3 47  رناد عطاهللا عبد الحمید الھباھبھ
 3 48  رند بالل محمد ابو عنزه
 3 49  رند كمیل موسى فرام
 3 50  روتانا ولید محمود ابو عبیده
 3 51  ریناد بنت عبدهللا بن حسین الشریف
 3 52  ریھام فؤاد قاطع الشمري
 3 53  زھراء سلیمان إسماعیل
 3 54  زید الیاس فاخوري
 3 55  سارة فراج نھار العجمي

 56
 3 57  ساره رائد جمیل العقاد
 3 58  سدن احمد عبدالفتاح عبدالفتاح
 3 59  سعد رویشد سعد الحربي
 3 60  سعد نواف بجاد المطیري
 3 61  سالمھ سامي جریس الھلسھ
 3 62  سیرین احمد حمدان حالیقة
 3 63  سیف محمد یحیى یامین
 3 64  شحاده ماھر شحاده عید
 3 65  صالح سعد صالح صالح
 3 66  صالح الدین ابراھیم موسى ابو الشیخ
 3 67  صالح جمال صالح الرشیدي
 3 68  عبد الرحمن صالح الدین احمد العنزى
 3 69  عبد الرحمن یاسر سمیح الرجبي



 3 70  عبد هللا ابراھیم جمیل امین حماد
 3 71  عبد هللا خالد كامل الھاشمي
 3 72  عبد هللا قاسم نعیم الزعبي
 3 73  عبد هللا محمد احمد االعرج
 3 74  عبد هللا مروان محمد عدنان الحلبوني
 3 75  عبدالرزاق صفوق الحاج مواس
 3 76  عبدالعزیز عواض بعیجان المطیرى
 3 77  عدي إیاد محمد عنبتاوي

 78
 3 79  علي حسین خلیل ھالل الدوخي
 3 80  علي حسین محمد األربش
 3 81  علي عادل عبدالحافظ العاشور
 3 82  علي عبد الھادي عبد هللا الوزان
 3 83  علي محمد قاسم السعدي
 3 84  عمر بسام حلمي ابراھیم
 3 85  عمر سمیر خالد الجبعیتي
 3 86  عون ولید عبد هللا ابو ھزیم
 3 87  عیسى فرات إبراھیم إبراھیم
 3 88  فاطمة عبدالرزاق مھدي القالف
 3 89  فاطمھ عبدهللا احمد حسن عیسى الصابري
 3 90  فراس سلیمان الخطیب
 3 91  فھد جاسم محمد االنصاري
 3 92  فھد سعد راشد العبھول
 3 93  فیصل اسالم محمد صالح الدین مساد
 3 94  فیصل المختار
 3 95  قصي عصام عبد هللا الخصیب
 3 96  كارول عاصلھ
 3 97  لجین جعفر سالمھ الزعبي



 3 98  لمى حامد نایف الكبیسي
 3 99  لولوه عبد العزیز بدر الجناعي
 3 100  لیث ناصر الدین تاج  الدین الشریقي

101  لیلى زكریا علي العمایره
 3 102  لین قاسم
 3 103  لینا غالب احمد الخضور
 3 104  ماریا ھلون
 3 105  مجد محمد قاسم عضیبات
 3 106  محمد خالد احمد شاور
 3 107  محمد خلف مونس البوات
 3 108  محمد سعید احمد النشاش
 3 109  محمد صالح حمد الفرا
 3 110  محمد صقري علي بني عیسى
 3 111  محمد عبدهللا علي ابراھیم حسن محمد حیاتي
 3 112  محمد عدي فالح العلي
 3 113  محمد كمال عبد هللا الدرادكھ
 3 114  محمد مصطفى رضا یوسف
 3 115  محمد نبیل لطفي العمري
 3 116  محمد ھیثم عبد العزیز الرواشده
 3 117  مراد حداد
 3 118  مرح احمد ابراھیم الدراوشھ
 3 119  مرح بشار عبد الرحمن البیطار
 3 120  مریم جاسم عبدهللا البھادلي
 3 121  مریم خالد بدر راشد العویشیر
 3 122  مھند سلمان محمد العساف
 3 123  مھند ماھر حامد جمعھ
 3 124  مھند ھاني الموسى
 3 125  موسى نزار موسى رضوان



 3 126  مي محمود سلطان العدوان
 3 127  میرا عصام موفق جبري
 3 128  میشیل جرایسي
 3 129  نایف فائق محمد نایف ابو صفیھ
 3 130  نداء شوكات علي بني عطا
 3 131  نسیم طارق محمود محافظھ
 3 132  نسیم ھشام محمد الدمیري
 3 133  نوار محمد ابراھبم المال
 3 134  نور الھدى نافذ /محمد سعید/ السیوري
 3 135  نور ایمن تیسیر حسین
 3 136  نور ماجد حسین العفیف
 3 137  نوره عادل جاسم المسبحى
 3 138  نیفین عامر رائق رائق
 3 139  ھاجر غانم عیسى بورسلى
 3 140  ھاشم سعد ابراھیم الجرجیس
 3 141  ھدى سعد عبدهللا عبدالرحمن محمود
 3 142  ھشام ماھر احمد ابو محمود
 3 143  ھیا جھاد سلمان الدحدوح
 3 144  ھیام عامر اجبیر فھد الفضلي
 3 145  وداد احمد محمد جمیل سواس
 3 146  وعد عبدهللا خالد الشدیفات
 3 147  ولید احمد سعید ابولباد
 3 148  یارا سعد یحیى عوده
 3 149  یارا صدام علي حمد
 3 150  یزن عدوان راغب برغوثي
 3 151  یعقوب كمال الزوبع الحمید


