
Pharmaceutical microbiology 1Pharmacy

المقعد رقمالقاعةالطالب اسمالطالب رقم

JPM1الرشدان حسن تٌسٌر محمد101030

1روحًدراوشه حسن الكرٌم عبد دعاء101402

1حمادالبراغٌثً ابراهٌم فواز قمر105332

4روحًقرباع فرحان/ خٌر محمد/ رغد107176

JPM3السوارٌه ابنٌه احمد نسٌبه110140

3حمادالحارس صالح إبراهٌم آٌات115863

4حمادباقر محمد حاجٌه حسٌن مصطفى عل116899ً

JPM4الشامً احمد علً ٌحٌى117534

6حمادمحمد احمد عارف بكر ابو117540

7حمادالكٌالنً محمد منذر رشا120192

9حمادالسمن ابو محمد ناصر زٌد120195

JPM6طشطوش سالم السالم عبد هبه121297

1الحٌاةعماٌره عبدهللا نذٌر مرام121603

10حمادعوض ابو محمد احمد مرٌم125838

JPM7نقشبندي عبدهللا فائق عبدالرزاق126367

7روحًالمومنً حسن اٌمن هدٌل126495

10روحًحالٌقة احمد كاٌد رؤى126615

JPM9الفاٌز عطاهللا مفلح عنود127588

12حمادالعلمً ثابت محمد بسام سندس128006

JPM10خرابشه الرحٌم عبد ولٌد سجى128207

64روحًالجغبٌر توفٌق ماضً مهند128424

13حمادالبلوي محمد ابراهٌم صٌته128660

15حماداالطرش محمد ولٌد فرح128783

JPM12باكر علٌا129562

JPM13الفقٌه محمود حسن حنٌن129620

JPM15فندي عٌدان فراس رانٌا130322

16حمادأحمد أحمد مازن مرٌم130383

JPM16الطوقان محمد أحمد الهنوف131000

JPM18العوامله محمد صالح اٌه133016

JPM19اللحام ابراهٌم محمدامٌن انسام133106

JPM21جعاره عارف ٌحٌى دانٌه133158

3الحٌاةصبح محمد حلمً ابراهٌم133362

JPM22اصالن بدوى عماد رانٌا133400

13روحًمنصور حامد فواز اروى133671

JPM24الورٌكات علً صالح صبا133784

18حمادعلوش سلٌم رائد لٌنا134180

19حمادالضاهر عبدالكرٌم خلٌل مرٌم135114

JPM25الزبن حامد سلٌمان مجد135995

21حمادسوٌدان سهٌل مجدي نادٌن136083

JPM27عبدهللا شاكر علً محمد136141

16روحًالقناص محمد عبدهللا بٌان136679

22حمادالقضاه جمٌل ٌوسف ٌاسمٌن136740

19روحًالصالح عبدهللا حسن نقاء137104

JPM28الجراح محمد ادرٌس م137391ً

24حمادالرواشده بشٌر سمٌح شٌماء137659

22روحًالنسور رضوان هانً لٌنا137932

25روحًضرٌس ابو حمد خلٌل ساره138211

JPM30العوامله احمد الفتاح عبد هبة138336



JPM31غنٌمات العزٌز عبد عوده راٌه138520

25حمادالمعاٌطه سالم زٌاد عرٌن138543

27حمادالقٌسً حسن رٌاض ارام138667

28حمادحشٌش ابو حماده محمد ساره138736

28روحًالحٌارى الرزاق عبد خالد رٌم138741

30حمادالقضاه شحاده راضً رند138805

JPM33الشرٌده شفٌق ذوقان لٌن138874

JPM34السواعٌر ناٌف محمد رانٌا138900

JPM36الزعبً عاٌد اسعاف فرح139048

31حماداللهالٌه ٌوسف الدٌن سٌف لٌنا139065

31روحًالسعٌدات جمٌل طالب امٌمه139074

JPM37فاضل فاضل هادي نور139381

33حمادالبقور خلٌفه فهد مرح139394

JPM39الحرٌري طرٌف سالم139523

JPM40النشاش احمد سعٌد محمود139578

34حمادشبٌب جاسم قحطان غادة139682

JPM42الهٌتً مجٌد ولٌد حنٌن139857

4الحٌاةالحلً باقر رٌاض ابراهٌم140029

1السوٌدٌةالعانً سعران عدنان حمزة140046

34روحًالمشهدانً علً ضٌاء محمد140069

6الحٌاةشنار ابو محمود اسماء140092

1ون فارمسًشباط سهٌل غزل140100

36حمادطبرة سعد الوقاس زهراء140107

JPM43الوالً ماجد عمر مرٌم140124

7الحٌاةالداالتً أحمد منٌب140159

37حمادالملٌكً هائل عبدالحكٌم منار140185

JPM45اغا الغفور عبد غزوان محمد140210

JPM46صافً غدق140273

9الحٌاةاحمد عبدالكرٌم محمد مصطفى140281

39حمادزٌد عبد زٌد عبد علً القاسم ابو محمد140306

JPM48امٌن محمد امٌن محمد فاضل رٌز هه140307

3ون فارمسًبٌترو خلٌل منٌر سوار140389

4ون فارمسًعارف عارف ٌحٌى رند140467

10الحٌاةصالح احمد كفاح زٌنه140548

3السوٌدٌةمهنا نمر الجبار عبد امٌره140575

6ون فارمسًصالح ابو الرحٌم عبد عماد اسٌل140621

7ون فارمسًجمعه منذر رضوان دانه140636

JPM49الرمحً علً محمد لٌندا140658

JPM51جعاره ابراهٌم اسامه ارٌج140838

9ون فارمسًغانم محمود الدٌن عز دٌمه140935

4السوٌدٌةالعقاد زكرٌا ٌاسر النا141199

12الحٌاةالبغال عدنان اسامه محمد اٌه141214

6السوٌدٌةالرشدان اللطٌف عبد معتصم مجد141259

7السوٌدٌةاعمٌر ابو احمد نائل روان141317

10ون فارمسًعطٌه خضر محسن محمد دانا141391

13الحٌاةالحٌارى سالم صخر لجٌن141395

JPM52مشتهى صالح حسن ربى141455

12ون فارمسًالسٌد علً هللا عبد شهد141462

9السوٌدٌة                  االدهمً حسٌن خالد غاده141532

10السوٌدٌةجٌوسً الدٌن كمال اكرم هدٌل141559



12السوٌدٌةالمصاروه داود خالد خلود141563

13ون فارمسًالصقور ابراهٌم هاشم مٌس141564

13السوٌدٌة                النبً عبد مفٌد محمد عهود141585

15السوٌدٌة              الرواضٌه علً عبدالرزاق عال141594

16السوٌدٌة                المالح ابراهٌم محمد اسٌل141595

18السوٌدٌة            القبانً عدنان ماهر محمد اسٌل141597

19السوٌدٌة                      الترك حسن احمد هبه141598

JPM54الكفاوٌن محمد احمد امان141636ً

21السوٌدٌةشابسوغ غازى محمد رائد مروه141649

22السوٌدٌةالنقٌب ابراهٌم مروان فاطمه141676

24السوٌدٌةحداد بلطً فاٌز بان141683

15ون فارمسًغٌاضه محمد موسى مٌس141690

25السوٌدٌة                  الجزره احمد حسٌن جمانه141762

JPM55محمود عزت فوز فرح141771

27السوٌدٌةشحاده محمد الحكٌم عبد جمٌله141819

16ون فارمسًالحورانً المهدي عبد سامً روان141825

28السوٌدٌة                   نصار الٌاس مازن تمارا141847

30السوٌدٌة                     زاٌد محمد عٌسى دانه141881

18ون فارمسً                  الترتٌر كامل احمد اروى141884

31السوٌدٌة           الدحنوس محمد الناصر عبد رانٌا141921

33السوٌدٌةجاموس هللا عبد لؤى تمارا141941

JPM57            الكٌالنً زٌد منٌب ناٌف اسراء141987

19ون فارمسًالرعود مسلم حسٌن ٌسرى142016

21ون فارمسً                    جرادات خالد محمد لٌن142021

22ون فارمسًالزٌدانٌن محمد خلٌل تقى142033

34السوٌدٌةقوجق سلٌمان الدٌن صالح نور142143

15الحٌاةالحطاب عونً امٌن محمد االء142155

36السوٌدٌةكوٌك ابو حسٌن موسى بتول142210

16الحٌاةالحوامده ابوحامده عٌد ٌوسف دانا142288

18الحٌاةالقوابعه سالمه محمد صابرٌن142319

40حمادسلٌم ابو سالم ابراهٌم االء142436

24ون فارمسًمكاوي جابر الناصر عبد محمود142474

19الحٌاةالقلقٌلً ٌحٌى ادٌب دانه142791

37السوٌدٌةحسٌن عطا المجٌد عبد االء142935

JPM58المصرى رستم فراس صبا143052

25ون فارمسًالزغارى الرحمن عبد فائق لجٌن143190

39السوٌدٌةالقٌسً ابراهٌم بسام عبٌر143253

21الحٌاةالخطٌب عادل محمد دانا143286

40السوٌدٌةبنات القادر عبد هشام أسامه143482

22الحٌاةزقصاو شرٌف داهود م143550ً

27ون فارمسًالحٌاري موسى فاروق دعاء144054

JPM60خرٌم سلٌمان الرحمن عبد سمر144247

28ون فارمسًالخطٌب هاشم علً هاشم144274

30ون فارمسًالفرٌحات الرحمن عبد الوهاب عبد نتالٌا144368

JPM61قاسم عزت شوقً ربى144486

JPM63عربٌات سلٌمان اللطٌف عبد هبه144501

31ون فارمسًالعالف محمد فواز رٌم144675

33ون فارمسًقاسم شعبان عماد دٌما144744

JPM64الزعبً احمد تٌسٌر مالك144778

42السوٌدٌةانعم علً فؤاد رٌما144871



24الحٌاةجوده ابو كامل ابراهٌم مها144877

34ون فارمسًصالح سلٌمان شوقً فرح144888

JPM66الحمٌمات سلٌمان سلمان شذى144921

25الحٌاةشعبان ابو الفتاح عبد نبٌل روان144961

27الحٌاةعٌد حسن محمد سارة144980

JPM67القهٌوي مفلح أحمد شٌرٌن144990

36ون فارمسً               سلٌم حسٌن حسنً تحسٌن رٌما145007

42حمادأبوحسان عادل حسان رزان145131

43السوٌدٌةسعٌد محمد خالد سمٌه145133

37ون فارمسًعبٌدات هللا عبد رٌاض جمان145147

45السوٌدٌةعلً ابو صالح بسام رهف145173

JPM69صهٌون ابو فضل محمد ساره145179

JPM70الوهاب عبد موسى محمود فرح145194

28الحٌاةالبداٌنه محمد رائد آرام145209

37روحًمشتهى صالح حسن رزان145210

43حماداللصاصمه هللا عطا بخٌت اسراء145212

JPM72الحورانً صالح غالب مرح145213

46السوٌدٌةالعزام مصطفى اكرم ربى145231

45حمادالرفاعً محمد شاكر احالم145263

30الحٌاةالرفاعً محمد علً بتول145264

48السوٌدٌةالمصالحه زٌدان امجد زهره145282

31الحٌاةعطٌه خضر ٌاسٌن سارة145283

39ون فارمسًالحمود هللا ضٌف فاٌز رند145304

33الحٌاةابوشرٌخ فوزي جمٌل تمارا145309

40ون فارمسًالقهٌوي عواد احمد حال145321

34الحٌاةالسعاٌده حمدان علً سوار145378

49السوٌدٌةحمدان ابو عزام محمد رغد145393

JPM73العرمان صالح ملحم سامٌه145426

36الحٌاةدره الشٌخ الجواد عبد عمر مؤمن145429

42ون فارمسًالدباس خلٌل محمد ساره145462

37الحٌاةالدباس خلٌل محمد سجى145463

46حمادالغانم محمود محمد محمود145496

43ون فارمسًالداهودي كامل راغب النا145516

45ون فارمسًشلبً ٌوسف الدٌن ضٌاء دانه145517

39الحٌاةماضً محمد احمد رهف145562

51السوٌدٌةالحروب عزات محمد اسٌل145611

40الحٌاةالهلسه الظواهر سالم حاتم عنود145617

52السوٌدٌةالحسبان احمد علً اسراء145709

54السوٌدٌةمزهر احمد فؤاد حنٌن145716

55السوٌدٌةاالشرم حسن راضً اٌناس145740

42الحٌاةصوالحه شفٌق ظافر لٌنا145746

JPM75الصراٌره فهد فواز اسراء145769

JPM76السعود سالمه محمد راما145789

43الحٌاةالعزب عبدالحمٌد حسن اٌه145795

46ون فارمسًٌاسٌن ابو الكرٌم عبد ناصر نازك145853

45الحٌاةالزبط مصطفى غالب بٌان145871

46الحٌاةالطراونه احمد امٌن العنود145896

48ون فارمسًطنوس موسى باسل رٌنا145916

48الحٌاةجلوقه بشٌر جالل ساره145920

49ون فارمسًعمٌش عقله زٌاد الٌان145998



51ون فارمسًخرٌم سلٌم احمد اسراء146066

52ون فارمسًالغنٌمات حسن محمد سوزان146085

48حمادغانم مصطفى كامل روان146105

JPM78السوٌلمٌٌن موسى محمد اسٌل146128

40روحًالعساف صالح عمر فٌروز146130

54ون فارمسًالكفافً ابراهٌم ماجد دٌاال146133

49الحٌاةقطٌشات احمد عامر اباء146160

JPM79الجلٌل عبد هللا عبد جمال ابرار146202

49حمادالسعٌدٌٌن سوٌلم محمد اسراء146206

57السوٌدٌةشٌتً عباس سمٌة146242

51حمادالنواس اكرم خالد رنٌم146250

51الحٌاةالعوران فاٌز عثمان دانٌا146271

52الحٌاةالزبن ضبعان خالد منار146311

58السوٌدٌةالعنبكً أحمد لٌث زهراء146313

60السوٌدٌةزهري ابو مروح ماهر مرح146316

JPM81الخرشه احمد محمد لما146318

61السوٌدٌةالعنٌسً عبدالرحمن زهٌر نعمان146332

52حمادالمومنً قاسم لطفً تمارا146394

54الحٌاةجابر محمود قاظم اسراء146431

55الحٌاةالرٌنشً فتحً بنت لجٌن146452

43روحًصبٌحات محمد احمد هناء146527

55ون فارمسًخضر ابو سمعان اٌوب لٌانا146528

54حمادزاٌد ابو حمدان احمد امان146599ً

57الحٌاةالحمران مزلوه احمد اٌفانا146603

JPM82الصواوٌه عوض حمد سجى146608

JPM84العتاٌقه حمد عبدالحفٌظ آٌات146616

63السوٌدٌةانبوشة أحمد مرام146691

64السوٌدٌةعاشور زكرٌا غفران146695

55حمادعبدالكرٌم عبدالكرٌم سلطان عل146741ً

57حمادالشجالوي محمد هاشم رٌم146751

57ون فارمسًالمعدانً محمد عبدهللا تسنٌم146762

58ون فارمسًإسماعٌل إسماعٌل سامان محمود146781

58الحٌاةالكروي محمد حسن رام146855ً

60ون فارمسًزعنونه ابو شعبان توفٌق رٌم146978

60الحٌاةنعمان ودٌع ابراهٌم ساره147098

58حمادهدٌب زارع اسماعٌل ابراهٌم147206

46روحًسالم محمود رائد راما147238

66السوٌدٌةقطوم احمد نهار محمد147321

61ون فارمسً                     عازم ٌوسف سمٌر احمد147325

67السوٌدٌةالغنً عبد جابر جمعه مروه147351

61الحٌاةالمصرى محمد خلٌل اسٌل147405

JPM85معروف محمد خضر احمد147568

JPM87العوران فراس احمد رحمه147634

69السوٌدٌةالحدٌدى سلٌمان محمود رند147703

63الحٌاةصالح فهمً بكر عائشه147722

60حماداالطرش احمد سلٌمان ربى147732

70السوٌدٌةبركات نمر الفتاح عبد محمد هبه147920

63ون فارمسًالبكٌرات علً ناصر نرمٌن147975

61حمادالشوابكه سلٌمان جمال هال147999

64ون فارمسًطبٌخ ابو احمد ابراهٌم فاطمه148003



66ون فارمسً/خلٌل محمد/ /ٌاسٌن ابراهٌم/ غاندي معاذ148009

67ون فارمسًالحجاوى حسٌن ولٌد حسٌن148074

JPM88القسوس راسم اٌمن روان148081

63حمادحسن حسن علً سارا150415

64حمادعبدهللا عبدهللا كاوه شنه150446

64الحٌاةتادرس ابراهٌم هٌثم رعد150895

JPM90البوز عبداللطٌف ٌحٌى لٌندا150925

66الحٌاةالجمال محمد احمد اٌه154103

67الحٌاةحمام محمد سامً شدا154188

69الحٌاةرداد علً ٌوسف روال154552

72السوٌدٌةعواد كمال ناصر غٌداء154578

JPM91العرمان سعد الرحمن عبد وفاء156637

156646/ 70الحٌاةمهدي مهدي صبار/ سالم محمد

69ون فارمسًمصري علً عبداللطٌف والء156805

49روحًالكبٌر سلمان عالء عال156831

JPM93الناصر قاسم كمال رفعت160333

70ون فارمسًأبوخلف عبدهللا وائل عرٌن168058

66حمادهنٌة كمال احمد عفت2110396

67حمادالمناصٌر ذٌب هللا ضٌف لٌنا2120232

72الحٌاةالجمال رشٌد حمدي ربى2120681

69حمادالزعاترة ابراهٌم ٌوسف اسراء2121038

JPM94دعسان محمود محمد مها2121195

70حمادأبوعطٌة صالح كمال زٌد2121393

JPM96كٌوان ابو محمد ابراهٌم اسماعٌل2130008

72ون فارمسًحباٌبه ناٌف زٌاد رائد2130299

72حمادالحٌاصات محمد فوزي بدر2131122


