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 الصيدلة ابو بكر عارف احمد محمد 117540 1
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 الصيدلة احمد خالد عبد الهادى خليفات 132644 2

 الصيدلة احمد مهند عبدالعباس الكعبي 127040 3

 الصيدلة أروى مأمون سعيد قطيشات 2120755 4

 الصيدلة إسراء عبداهلل شبلي الشبلي 2121164 5

 الصيدلة اسراء يوسف ابراهيم الزعاترة 2121038 6

 الصيدلة اسماء ابراهيم جمعة الوحش 133408 7

 الصيدلة اسيل خالد ياسين ابوحلوة 125590 8

 الصيدلة اسيل سميح صالح الحاج عباس 133221 9

 الصيدلة اسيل نبيل عبد الغني القواسمي 137951 10

 الصيدلة االء اسماعيل سالمه المزايده 120157 11

 الصيدلة االء عصام عوض فرحان 133914 12

 الصيدلة االء نبيه عبد العزيز جمعه 132683 13

 الصيدلة المنذر صالح الدين علي الضمور 129170 14
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 الصيدلة امال عامر محي الدين الصالح 132628 15

 الصيدلة اماني حابس صالح ابو هديب 139210 16

 الصيدلة /امينة حنان حورية/ بوسدرة 129560 17

 الصيدلة انس احمد عيسى البدوي 126584 18

 الصيدلة إياد تيسير عبدالرحيم الحنيطي 57928 19

 الصيدلة ايالنا عارف محمود السيوف 125840 20

 الصيدلة ايمان محمد عبد اهلل عباس 108318 21

 الصيدلة ايه عوده محمود العودات                   132507 22

 الصيدلة ايه فايز ابراهيم الجنازره 145691 23

 الصيدلة ايه ماهر احمد كلبونه 120166 24

 الصيدلة براءه محمد عبد الرمامنه 138724 25

 الصيدلة بشرى محمد عبد الحميد البستنجي 128276 26

 الصيدلة بيان ايوب خالد شحاده 132975 27

 الصيدلة بيان ياسر محمد ابراهيم سدر 126769 28

 الصيدلة تالين عقاب عبد العزيز ابو وندى 128851 29

 الصيدلة تسنيم عمر عبدالفتاح أبوطاحون 2120392 30

 الصيدلة تقى احمد محي الدين مستريحي 144994 31

 الصيدلة جنان مصباح توفيق محمود 138306 32

 الصيدلة حصة داود سليمان الوهيب 135110 33

 الصيدلة حليمه صبري ابراهيم ابو شريعه 132307 34

 الصيدلة حمزة أحمد مصطفى العوايشة 105334 35

 الصيدلة حمزه احمد ابراهيم الكسواني 133501 36
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 الصيدلة حمزه سامي مصطفى قاسم 133224 37

 الصيدلة خديجه نايل برجس المشاقبه 2110105 38

 الصيدلة خلدون حسن علي الحوراني 119282 39

 الصيدلة خلود جمال رمضان االطرش 132420 40

 الصيدلة داليا جمال كامل طوقان 133220 41

 الصيدلة دانا رائد عبد اللطيف مسعود               133305 42

 الصيدلة دانيا حسن طالل العالم 136911 43

 الصيدلة دانية موسى محمد أبومراد 96132 44

 الصيدلة دانيه عبد الرزاق صالح الشافعي 120183 45

 الصيدلة دعاء صالح علي محيسن 2120740 46

 الصيدلة دعاء عاطف محمد كنعان 129623 47

 الصيدلة دعاء عبد الكريم حسن دراوشه 101402 48

 الصيدلة دعاء كمال محمد العناسوة 86421 49

 الصيدلة دنا عماد صالح الدين شاور 120186 50

 الصيدلة ديما حسن عبد اهلل عبد الرحمن             132715 51

 الصيدلة ديما وائل الزعبي 125108 52

 الصيدلة دينا محمد عزمي عبد الحميد مجاهد 124741 53

 الصيدلة راكان بن محمد بن سليمان الحربي 98862 54

 الصيدلة رانيا جمال كامل طوقان 133222 55

 الصيدلة رانيا روحي محمود التوتنجي 2120551 56

 الصيدلة رانيا غسان زكي نصر 2130579 57

 الصيدلة رؤى كايد احمد حاليقة 126615 58

 الصيدلة ربا سامي علي ابو رقعه 133276 59

 الصيدلة ربى حمدي رشيد الجمال 2120681 60

 الصيدلة رزان قدري فريد تايه 137798 61

 الصيدلة رشا مازن فهمي المعتصم                    132164 62

 الصيدلة رغد /محمد خير/ فرحان قرباع 107176 63

 الصيدلة رال عامر حسن البزور 2120267 64

 الصيدلة رند وجدي كامل الصابر                     132543 65

 الصيدلة رنده يمن صبحي الموسى 138345 66

 الصيدلة رهام محمد هويمل الزبن 138650 67

 الصيدلة رهف غالب سليمان الخليفات 132109 68

 الصيدلة رهف نبيل محمد الزرعيني                   132649 69

 الصيدلة زهوه جهاد نظير الخاروف 123362 70

 الصيدلة زين ابراهيم غازي الحباشنة 2110270 71

 الصيدلة زينة فارس بهنام تبوني 124432 72

 الصيدلة سارة / محمد رائد / عزمي عطية 129571 73

 الصيدلة سارة ناجح حسن العزام 115933 74

 الصيدلة ساره عمار صبحي صبحي 107353 75

 الصيدلة                 ساره فهد محمد العساف     133341 76

 الصيدلة ساره كمال ذيب الصايغ 129420 77
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 الصيدلة سناء شريف عبد الرحمن عبد الفتاح 133500 78

 الصيدلة سنابل غسان سميح رزمك 133342 79

 الصيدلة سندس بسام محمد ثابت العلمي 128006 80

 الصيدلة سندس علي امين غرايبه 136081 81

 الصيدلة سوار متعب عبد المهدي الشعراء 138581 82

 الصيدلة سيف محمد عبد الفتاح الغنمه 133656 83

 الصيدلة سيما البزري 146750 84
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 الصيدلة شروق رعد مال حويش 124816 85

 الصيدلة شفاء احمد كامل بطاينه 133096 86

 الصيدلة شهد احمد محمد بدح 127200 87

 الصيدلة شيماء شحاده علي متولي 132692 88

 الصيدلة شيماء عزالدين احمد المنا الطاهر 125841 89

 الصيدلة صابرين يوسف محمد أبوريش 107573 90

 الصيدلة صفاء فتحي محمود صالح 121436 91

 الصيدلة صهيب محمد نمر صالح 139156 92

 الصيدلة ضحى مؤيد عبداهلل الفاعور 2121386 93

 الصيدلة عائشة عبدالحكم احمد عبدالحكم محمد 125843 94

 الصيدلة عبدالرحمن القاضيعبدالعزيز عبدالوهاب حسن  128337 95

 الصيدلة عبداهلل محمد أحمد عزام 98736 96

 الصيدلة عريب جهاد حسين الرقاد 129233 97

 الصيدلة عرين عبد اهلل سرور الزعبي 127509 98

 الصيدلة عرين موسى صالح المصالحة 96191 99

 الصيدلة عرين هزيم عبد الكريم ابو هزيم 129523 100

 الصيدلة عفاف زياد طرابيشي 124615 101

 الصيدلة علي مصطفى حسين حاجية محمد باقر 116899 102

 الصيدلة علياء عبد الفتاح زهير ملحس 120206 103

 الصيدلة عمر هزاع حسني اشهب 91451 104

 الصيدلة عيسى علي سالم علي هليل الشمري 116898 105

 الصيدلة غفران بشير سليمان أبوعميرة 2121275 106

 الصيدلة فرح مصطفى محمد البراري 139528 107

 الصيدلة كارينا سالم سليم بركات 131218 108

 الصيدلة كرمل وائل محمد عبدربه 2120879 109

 الصيدلة كوكب حسين خليل العواودة 119535 110

 الصيدلة الرا جميل موسى مزاهرة 94864 111

 الصيدلة الرا صالح عبدالرحمن الطراونه 128667 112

 الصيدلة النا سالم احمد عياش 126790 113

 الصيدلة لمى عصام احمد ابو ديه 133141 114

 الصيدلة لوجين زيد سالمه الحدادين 127313 115

 الصيدلة ليان محمد وليد احمد اومت 123408 116

 الصيدلة ليلى حافظ حمدى بطاح 128374 117

 الصيدلة لين العمر 2121069 118
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 الصيدلة ماجده بشار رياض التكريتي 135815 119

 الصيدلة ماهر محمود صالح شاهين 132257 120

 الصيدلة محمد تيسير حسن الرشدان 101030 121

 الصيدلة محمد شكيب عبداللطيف عودة اهلل            132207 122

 الصيدلة محمد صالح طالب الحاجبي 86186 123

 الصيدلة محمد عبد الحميد محمد ابو خمسه 97467 124

 الصيدلة محمد فضل حسن شاهين 130570 125

 الصيدلة محمد نجدت نشأت نشأت 125010 126

 الصيدلة محمد يحيى خليل أبوسليمان 115892 127

 الصيدلة مدلين عبدالمجيد أحمد الجهالني 2121356 128

 الصيدلة مرافئ بدر الدين محمد رحمة 125839 129

 الصيدلة مرام نذير عبد اهلل عمايره 121603 130

 الصيدلة مرح خليل علي سنقرط 124943 131

 الصيدلة مروة عبداهلل محمد شكر 2120211 132

 الصيدلة مريانا ميشيل انطون النحاس                132527 133

 الصيدلة مريم حامد خلف عواد 137135 134

 الصيدلة مريم مشعل كليمان 130390 135

 الصيدلة مصطفى هشام محمود القواسمه 132850 136

 الصيدلة معن خالد يونس الدرباشي 129284 137

 الصيدلة ملفينا نادر إميل سالمة 125675 138

 الصيدلة منار توفيق حسن عبد الجليل 95322 139

 الصيدلة مها محمد محمود دعسان 2121195 140

 الصيدلة ميس محمد رشيد عليان 132397 141

 الصيدلة ميساء هشام راشد الشرف 2130529 142

 الصيدلة ميسر احمد يعقوب الجزار 2121274 143

 الصيدلة نسرين سامي احمد ابو الشيخ 137172 144

 الصيدلة نسرين مطيع جميل ابو شنب 136508 145

 الصيدلة نسمه محمد ناصر مشرعي 128351 146

 الصيدلة نسيبه احمد ابنيه السواريه 110140 147

 الصيدلة نور احمد حسين الفقيه 120229 148

 الصيدلة نور احمد فضل شاكر 122563 149

 الصيدلة نور امجد عباس بجانتحله 132356 150

 الصيدلة نور امين محمد روحي النابلسي 132398 151

 الصيدلة نور وليد ابراهيم وادي 119933 152

 الصيدلة نيكول نادر يوسف عزيزة 130270 153

 الصيدلة هبه اسماعيل علي العليمات 120232 154

 الصيدلة هبه بالل حمزه حيمور 134916 155

 الصيدلة هبه حسن صالح المبيضين 136727 156

 الصيدلة هبه عز الدين سعد الدين سعد 115457 157

 الصيدلة هبه نعيم عبدالحليم عطيه 137175 158

 الصيدلة هبه وليد يعقوب داود 96897 159
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 الصيدلة هديل أحمد مفلح معتوق 87561 160

 الصيدلة هناء امين محمد دماج 106000 161

 الصيدلة هنادي محمد سالم الحجايا 137107 162

 الصيدلة هند عوني عبد الهادى خنفر 121927 163

 الصيدلة هيا حاتم إبراهيم خضر 2121420 164

 الصيدلة وسيم بالل عبدالغني قنازع 2120159 165

 الصيدلة وهيب امين عبداهلل عبدالمجيد 106042 166

 الصيدلة يارا علي حسن المغربي 2120780 167

 الصيدلة ياسمين ناصر احمد حمدان 120241 168

 الصيدلة يوسف محمد يوسف الضيف 107890 169

 دكتور في الصيدلة احالم عبد اهلل عبد الرحمن الخطاطبه 110237 170

 دكتور في الصيدلة اريج باسل سميح الخولي 111804 171

 دكتور في الصيدلة اريج /محمد صالح/ خلف المناصير 110239 172

 دكتور في الصيدلة اسراء زياد عبد اهلل عبد اهلل             110240 173

 دكتور في الصيدلة اسراء نزيه عادل ابو حمور 94731 174

 دكتور في الصيدلة إسالم محمود عبد الرحمن خطاطبه 110322 175

 دكتور في الصيدلة اسيل احمد حسين شعبان 110243 176

 دكتور في الصيدلة أسيل خالد خليل حجازي 102979 177

 دكتور في الصيدلة اسيل نايل عبد اهلل عبد القادر 110244 178

 دكتور في الصيدلة االء خالد محمد االقرع 110755 179

 دكتور في الصيدلة االء خالد محمد حميدان 110164 180

 دكتور في الصيدلة امال غسان سميح رزمك                      110245 181

 دكتور في الصيدلة اماني احمد حسين رشيد 110246 182

 دكتور في الصيدلة اماني محمد فضل المغربي 120248 183

 دكتور في الصيدلة امل عوض محمد الجراح 110249 184

 دكتور في الصيدلة اميمه يحيى محمد الزرقان 115046 185

 دكتور في الصيدلة انسام محمد حسين النشاش 125323 186

 دكتور في الصيدلة انوار روحي عبدالحليم سليمان 110250 187

 دكتور في الصيدلة ايه بدر سعيد عليان 116165 188

 دكتور في الصيدلة ايه خالد مبارك عبدالحافظ 110253 189

 دكتور في الصيدلة ايه محمود حسني حمد 110254 190

 دكتور في الصيدلة بتول علي عواد القضاه 110171 191

 دكتور في الصيدلة براءه عيسى صالح البياري 110255 192

 دكتور في الصيدلة بالل سامر بشير االعرج 118626 193

 دكتور في الصيدلة بالل هاني خلف المشاقبة 123201 194

 دكتور في الصيدلة تاتيانا عصمت احمد ياسين                  110256 195

 دكتور في الصيدلة تاال وائل عثمان سعاده 116049 196

 دكتور في الصيدلة تسنيم اسامه احمد القرعان 114543 197

 دكتور في الصيدلة تسنيم أمين محمود برهوش 128721 198

 دكتور في الصيدلة تقوى فيصل صالح شعبان 110258 199

 دكتور في الصيدلة ثبات اثير شريف الضاحي 2110352 200
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 دكتور في الصيدلة جبران سمير يوسف حداد 116337 201

 دكتور في الصيدلة جنان عبداهلل يوسف رمضان 105436 202

 دكتور في الصيدلة حسام احمد عبد الكريم السالمات 120256 203

 دكتور في الصيدلة حال انور سالمه الطراونه 119240 204

 دكتور في الصيدلة حال صالح علي الوريكات 105500 205

 دكتور في الصيدلة حال محمد خالد الزريقات 118969 206

 دكتور في الصيدلة حنان الياس ذكران ملكونيان 110261 207

 دكتور في الصيدلة حنين خالد محمد /شموم الحجاج/ 110262 208

 دكتور في الصيدلة حنين عبدالناصر محمد صالح 114356 209

 دكتور في الصيدلة خالد محمد عزت قاسم 110263 210

 دكتور في الصيدلة دارين ماهر كامل ولويل 117777 211

 دكتور في الصيدلة دانا يوسف محمود ابو سالم 119050 212

 دكتور في الصيدلة دانه /محمد أمين/ طاهر محمود 110264 213

 دكتور في الصيدلة دانيه يعقوب ابراهيم عبد الرحيم 116211 214

 دكتور في الصيدلة دعاء احمد خالد شكري 116690 215

 دكتور في الصيدلة دعاء حسن عطيه القناص 111437 216

 دكتور في الصيدلة دعاء كامل محمد الطعيمات 118308 217

 دكتور في الصيدلة دعاء محمود فخري جمعه 110266 218

 دكتور في الصيدلة ديانا حسين حسن قعاقعه 120262 219

 دكتور في الصيدلة ديما عبدالقادر عيسى اسماعيل 107001 220

 دكتور في الصيدلة دينا سامي سعيد المصري 115589 221

 دكتور في الصيدلة ذكاء محمد يونس هديب 120264 222

 دكتور في الصيدلة رامي حنا الفرد دركجيان 115278 223

 دكتور في الصيدلة رؤى احمد صالح البس                       110267 224

 دكتور في الصيدلة رؤى عبد العزيز عبد الرحمن بنات 118749 225

 دكتور في الصيدلة رؤى عوني عطا اهلل الضالعين 110268 226

 دكتور في الصيدلة ربى حسن سعد الخطيب 2110125 227

 دكتور في الصيدلة ربى فارس يوسف الزعمط 118607 228

 دكتور في الصيدلة رزان توفيق عارف زعترة 117061 229

 دكتور في الصيدلة رشا حسين علي الحياري                     110269 230

 دكتور في الصيدلة رغد عبد الحميد محمد ابو غليون 115267 231

 دكتور في الصيدلة رند منهل توفيق الحدادين 110189 232

 دكتور في الصيدلة روان بسام سند بيروتي 110401 233

 دكتور في الصيدلة روان خالد احمد قادرى 119109 234

 دكتور في الصيدلة روان عزام محمد /زيد الكيالني/ 110192 235

 دكتور في الصيدلة روان محمد عبد العزيز صالح 117785 236
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 دكتور في الصيدلة روزاليا مروان احمد العبد الالت 117879 237

 دكتور في الصيدلة ريم سلطان ابراهيم الزعبي 118913 238

 دكتور في الصيدلة زيد شتيوي صالح العبادي 116173 239

 دكتور في الصيدلة زين وضاح محمود البلبيسي 115109 240

 دكتور في الصيدلة زينب سليمان احمد سلمان 110273 241



7 
الصيدلةكلية    

االمتحاننتباه لمكان وموعد اإليرجى   

 دكتور في الصيدلة سارة حسن عبدالرحمن عطيه سالم 118489 242

 دكتور في الصيدلة ساره ابراهيم احمد ابو الرب               110274 243

 دكتور في الصيدلة ساره صدقي اسماعيل غباشنه 118177 244

 دكتور في الصيدلة ساره عبد علي الحبيس 120274 245

 دكتور في الصيدلة ساره منذر نعيم البشارات 110275 246

 دكتور في الصيدلة سجى حسان احمد الهويدي 110276 247

 دكتور في الصيدلة سرين محمد حسن ابو ليلى 110277 248
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