
 التخصصالكلية اسم الطالبالرقم الجامعي

االقتصاداالقتصاد والعلوم االدارية محمد نور  احمد محمد الوزني1231324

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةابراهيم علي بدر بني خالد1030002

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةاحمد عبد الخالق محمد عبد اللطيف1039677

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةاحمد عماد فائق حمد1240700

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةاحمد فهمي كريم العبادي1230416

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةاسالم نائل فايز سالمه1232344

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةاسيل اياد غالب ابو قدوس1438230

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةاسيل حابس عمر المصرى1333243

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةبسام محمد احمد القريشات1333249

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةبنان انور خليل صالح1230609

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةبيان ماجد احمد ابو كف1431704

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةحسام عزام جميل فاخوري1332877

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةحنين فواز قاسم العقرباوي1330039

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةدانا نبيل فوزى الكردى1431708

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةدانيا وليد محمد الزبيدي1339672

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةدانية نبيل محمد القواس1143591

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةرؤى محمد غسان زين الدين عرفات1333272

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةرزان سامر ناجي قبج1232501

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةرزان صلبي مسند النويران1431716

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةروبي محمد مصباح حمدى الخليلي1431723

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةزيد ابراهيم توفيق عواد1340978

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةزين محمد محمود الحنيطي1333282

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةساره عمر محمد الزيود1340947

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةسالم الياس سالم غطاس1330044

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةسيف الدين احمد ابراهيم مساعده1243814

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةشذى عبدالرزاق حسن الزيود1340636

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةشروق احمد علي الشنابلة1333420

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةصهيب محمد داود سالم1239106

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةطالل عاطف عبد الكريم ابو الغنم1333302

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةطالل عايد عبد الرحمن القطيشات1139569

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةعبد الرحمن نوران محمد المجالي1431737

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةعبد هللا عماد عادل باكير1142632

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةعمر محمد جميل الزغول1241561

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةعمر نواف موسى البدور1342210



االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةفاطمه جميل احمد بدر1431742

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةفرح ماجد ابراهيم الخواجه1330026

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةفيروز عودة جميل الحباشنة1138094

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةلطيفه راجح صادق احمد1243699

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةمؤيد عماد وصفي ناصر1332879

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةمرام محمود عبد هللا القنه1239680

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةمرح ابراهيم عبد سماره1439230

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةمروه عبد هللا ابوبكر الشيشاني1333335

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةمالك ابراهيم جميل خشان1431750

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةنيفين هشام حمزه العبادي1341947

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةهبه عبده عوض جوده1431759

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةهدى امجد احمد الحمورى1330035

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةهديل محمد ابراهيم راشد1231238

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةهيام محمد صالح السلع1333352

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةيارا وائل عيد الخورى1438489

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةيزن احسان عبد العزيز دياب1332878

االقتصاداالقتصاد والعلوم االداريةضحى ايمن محمود محمود1340756

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةابراهيم محمد فهد الشواربه1241478

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةاسراء جمال محمد ابو حمص1333364

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةاسراء جميل سعيد البرغوثي1343931

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةأسماء جمال محمد عبده1435967

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةاسيل رامي فؤاد ابو شقاره1431773

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةاشرف محمد احمد عطاهللا1431775

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةالهام جهاد عيد الزرو1342143

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةامجد عبد الوهاب محمد عرمان1333370

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةايناس محمد مصطفى شلبي1439236

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةبتول زياد حسن الفريحات1431781

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةبيان زياد جمعه الدعجه1333382

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةتالين يعقوب جميل جعنينه1242284

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةحسن وائل حسن ابو خرمه1344178

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةحال عبد الفتاح لطفي الشيخ زيد1343623

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةحمزه جبرين عبد المعطي ابواسنينه1342093

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةحنين فايز رزق اعريبه1431788

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةخالد فالح محمد ربابعه1132062

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةدانيال موفق عواد عماري1343848



االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةدعاء عبد الفتاح توفيق الكيالني1333396

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةدينا تيسير رفيق الحميدى1333399

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةرعد عدنان عبد الكريم الشوابكه1343627

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةروان مازن حمد البراهمه1431800

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةسندس محمد يوسف يحيى1438102

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةعبدهللا مجيد اديب القسوس1333427

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةعواد جالل عواد ابو حمته1431816

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةالرا ناصر كايد منصور1431822

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةليث حسن خضير النجادات1342613

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةلين خالد احمد اللوزي1431826

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةلينه عبد الرؤوف محمد بني حمد1431827

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةمادلين ياسر جمعه الدعجه1431828

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةمحمود كمال محمود ابو عواد1233013

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةمرح عيسى محمد ابو ساكوت1431830

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةندى عبد القادر فيصل زلوم1333466

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةنرمين محمد ماجد حسونه1436665

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةنور علي ناجي اللوزي1333469

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةنور مروان يوسف عيه1437786

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةهبه حسني محمود ابو طوق1431836

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةهبه خالد محمود عبد هللا1343642

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةهيا مؤيد الفي عوده1431838

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةهيا محمود محمد الشقاقحة1438232

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةوسام محمد سليم الخزندار1431839

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةوليد ايمن عدنان خليل1330053

االقتصاد المالياالقتصاد والعلوم االداريةياسمين ابراهيم محمد عيد1431842

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةابرار محمد فؤاد يوسف الموسى1431845

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةاحمد حامد عيسى المواجده1341616

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةاحمد رامي فائق ابو عوده1330121

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةاحمد عاصم احمد العالونه1330106

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةاحمد عليان سعود عليمات1431848

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةاسراء ابراهيم هشام الفي1341802

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةاسالم رياض محمد سليمان1431852

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةاسماء صبحي نايف الضميرى1431853

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةاالء جالل حسن الغزاوى1431855

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةالهام وليد عبد اللطيف الحواري1438846



المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةالياس ناصيف الياس قندلفت1333488

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةامل ابراهيم سالمه البلوي1431857

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةامنه ماجد محمود ناصر1431858

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةانس ابراهيم محمد قنونة1342707

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةانس صقر خضر نصر831291

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةايمن نسيم موسى سهاونه1537252

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةايه رائد نجيب رمضان1437578

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةايهاب حسن محمد الفي1440905

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةبتول عمر يسر ابوصالح1431862

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةبراء محمد محمود ابراهيم1437520

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةبشرى غازي مسلم بني صخر1437604

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةبشرى فائق توفيق شعبان1436860

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةبهاء يوسف محمود العوضات1437425

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةتاله عصام محمد عزام1431863

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةتسنيم سهيل لطفي غولي1431864

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةتمارا محمود حسن الفراحته1431866

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةجهاد نبيل عبد الفتاح الالال1535940

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةحسن احمد حسن محاجنه1535942

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةحسين كمال حسين عالم1230111

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةحال احمد نمر ابو حمد1431867

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةحمزه احمد سليم بدوى1431871

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةحمزه محفوظ محمد المجدوبه1437155

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةحنين فراس فرحان عياش1438811

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةخالد فوزى ابراهيم قاقيش1437544

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةدانا فؤاد يونس صالح1431873

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةزكريا ابو بكر" محمد يحيى"دعاء 1431874

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةرانيا عدنان عبد الكريم االعرج1431877

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةربى عبد الناصر شقير شقير1535941

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةردينا حسين عبد القادر الطيراوي1537346

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةرزان علي عليان المشاقبة1435933

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةرزان محمود علي ابو جابر1431878

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةرشا ايمن صبحي المزاهره1341810

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةرشا ماهر مسعود حداد1431879

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةرشا محمد علي سرور1432041

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةرعد اسماعيل عبدالحليم العمايره1341112



المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةرغد جاسر موسى جروان1431669

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةرغد عبد الصمد عطوان الزبيدى1431881

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةرنا محمود حسن تيمور1431883

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةرنين مروان عبد الرحيم عسكر1438034

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةرواء ياسر عبدهللا عودةهللا1431885

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةروان وليد حسين السحيمات1438266

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةريتشارد جوزيف يعقوب سعد1438674

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةزكي عيسى زكي بدر1231283

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةزياد جمال احمد محمود1330111

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةزيد فتحي حسن ابو ريده1439089

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةسارة ابراهيم صبحي الساعد1431889

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةسرين محمد هاشم العمله1437474

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةسعد زيدان محمد المعايطه1333529

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةسيرين مالك محمود سرية1537444

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةشروق محمد عمر سمحان1431890

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةشيرين هاجس علي دارى1431891

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةطاهر نزار طاهر النمر1438718

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االدارية"السيد احمد"عائشه غازى محمد 1438078

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةعامر زوزو صالح امسيح1333536

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةعبادة حسين علي الدباس1438697

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةعبد هللا داود عبدهللا حسين1231392

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةعبدالرحيم نايف عبدالرحيم الجاغوب1230509

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةعبدهللا نبيل عبدالسالم عبدالعال1332326

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةعبير رائد احمد الخليل1341871

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةعالء الدين عثمان احمد الزغول1240278

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةعالء سالم قبالن المشاقبة1140352

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةعهد ايمن احمد المحاميد1431894

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةغروب صيتان ناهي شويحان1340877

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةغيد عبد الكريم صالح الحامد1431895

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةفادي كمال يوسف حداد1437246

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةفرح كامل محمد علي احمد1431898

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةفرح مروان محمد سالمه1431899

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةلؤي راتب احمد السخني1241585

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةلمى محمد صالح حسن1330060

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةليث عمر زعل الهلول1330118



المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةماجد احمد ابراهيم الشحاده1341760

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمحمد ابراهيم عدنان الصالحي1131514

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمحمد احمد نصر هللا ابو هيكل1431907

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمحمد باسم عبد الرحيم خضر1333553

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمحمد عاطف احمد ايوب1431908

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمحمد عبد هللا راغب خضر1431909

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمحمد عمر صبحي قراقيش1239429

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمحمد مازن محمد يعقوب1431910

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمحمد نبيل محمد الالال1431666

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمحمد يحيى عبدهللا الملكاوي1342185

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمحمود حسام محمد رشيد مصطفى1436891

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمحمود صبحي ابراهيم اسعد1431659

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمحمود عبد الرؤوف طالب الشرفا1341692

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمحمود نزار جمعه البدو1431911

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمرح ناصر عبد الصمد الشرفا1431912

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمريم راغب حسين علي1431913

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمسلم محمود سالم الخطيب1535938

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةاحمد الخرابشه"  محمد امين"معتصم  1341123

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمنار جهاد فتحي هندي1431914

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةمنال نايف صالح ابو محفوظ1431915

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةنادر نظام محمد يونس1441348

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةناردين يعقوب عبد العزيز ابو الخير1431916

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةنفين موسى يعقوب بدر1431917

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةنور خلدون احمد التميمي1430049

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةنور محيسن احمد العموش1340088

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةهبه اكرم عبد الحليم شديد1431918

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةهبه خالد ابراهيم سند1437811

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةهبه عبد الحليم علي ابو زينه1431919

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةهبه محمود عبد القادر الحياري1537440

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةهديل شاهر محمد عبيد1431920

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةهديل صالح احمد العمري1430632

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةهديل عماد محمد العويسات1333573

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةوعد محمد عبد هللا الحنيطي1437767

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةوفاء رائد خضر المومني1431924

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةوفاء رياض محمد كتكت1437712



المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةياسمين احمد منصور ناصر1431926

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةيحيى ناجح عبدالرحمن شايب1436448

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةيزن حسين سليمان وشاح1437123

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةانس ابراهيم محمد ابو كوش1438694

المحاسبةاالقتصاد والعلوم االداريةبتول فايز بشارة الصراف1438690

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةاحمد اسماعيل احمد ابوعادى1342623

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةاحمد حسام الدين اسماعيل الكيالي1342837

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةاحمد حسام عبد الرحمن الدهامشه1437734

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةابو ندى" محمد شعبان"احمد خالد 1430764

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةاحمد طه محمد هديب1337294

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةاحمد فواز احمد القضاه1231736

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةاحمد مراد موسى ابوالوي1438996

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةاسالم حسين محمد العرب1431932

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةاسيل ابراهيم فالح الخضور1333590

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةاسيل عمر علي المحارمه1341432

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةاالء عبد الفتاح مسعود السمهورى1431194

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةايات خليل احمد ابو مسلم1437779

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةايه صالح خليل ابو زهره1437534

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةايه عمر عطا ابو طالب1432188

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةايهاب ماجد محمود عاشور1431937

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةباسم شحاده صبحي ابو طالب1434287

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةبتول نايف نصر هللا العموش1242766

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةبدر محمد عواد السميران1431938

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االدارية"سالمه غنام"براء شحده محمد 1431939

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةتسنيم عوني عبد هللا ابو قطام1431945

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةتغريد ناصر محمد الزغول1537397

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةتمارا عاكف شاهر الغنميين1236337

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةجمال نزال هليل الخالدي1333609

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةجمانه جالل مسعود جوينات1431946

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةجمانه ماجد محمد عطيه1431947

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةحسام محمد سالم النويران1342098

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةحسني ايمن حسني السعودى1330152

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةحماد يوسف حماد عبد الكريم1333716

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةحمزه خالد صالح الحالج1333257

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةحمزه عبد السالم محمود نوفل1342451



المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةحنين كمال ربحي الجمل1431950

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةخالد عبد المنعم فايز ابراهيم1330153

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةخليل هيثم خليل ابو فارس1341857

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةدعاء جهاد محمود صالح1431952

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةدينا زياد سرور حداد1431954

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةراشد محمد محمود عبيد1431136

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةرامز عماد مخيمر فرح1333619

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةرزان خالد يعقوب الشرفاء1432039

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةرنا فريد حسن التميمي1341798

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةروان محمد عوض الزيود1333628

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةروال طه مسلم خوالدة1341440

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةزيد حنا نخله كركر1441136

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةزيد علي سالم النويران1340561

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةموسى ابو غوش" محمد ناصر"زيد 1230709

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةساره احمد محمود العبد هللا1431964

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةساره خلدون خضر صالح1232210

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةسالي عقيل سالم قندح1431965

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةسوسن محمد عبد الحافظ السيد1438340

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةشريفه كفاح ظاهر ابو فاره1431967

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةشفيق غسان احمد الرمحي1431968

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةصالح الدين محمود فؤاد الشركسي1341987

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةضياء غسان محمد العكش1343042

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةطارق محمد عبدالكريم المومني1431085

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةعامر عمر مسعود غزالن1231652

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةعباده غسان علي الدغيمات1139752

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةعبد هللا خلدون علي الكيالي1535935

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةعبدهللا عادل فهمي عبد الفتاح1332670

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةعرين عادل جادهللا الهباهبه1333644

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةعماد فؤاد عبدالرزاق النحاس1437094

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةعمار لطفي توفيق رزيه1242592

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةعمر داود حسين داود1438240

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةعمر سعيد محمد مصبح1131777

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةعمر عميد توفيق الخالدي1441125

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةعمر مختار صالح العالم1330168

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةعنود وائل محمود ابو زيد1438047



المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةغفران فايق محمد عامر1431972

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةفؤاد احمد فؤاد هنيه1330201

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةفاتن محمود ذيب بكر1537681

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةفرح سالمه حامد ابو جوده1431974

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةقصي انور عبد شوكه1535933

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةقمر عثمان عارف الكردى1431975

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةالنا جهاد ابراهيم الطرايره1431976

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةلما عصام سليمان جرار1431977

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةلينا الفي اسطفان ابو ساحليه1431978

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةماجد حسن احمد الجيرودى1431979

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةمحمد امجد خليل دعنا1330163

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةمحمد جمال جدوع ابو حامد1431982

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةمحمد حسين محمد سمحان1342591

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةمحمد صبرى محمد حماد1340251

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةمحمد مجدي ياسين الصمادي1330146

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةمرعي جالل محمد الخاليلة1242261

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةمصطفى يزيد مصطفى الديك1437586

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةمعتصم ماجد احمد المصرى1330199

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةمعن بسام حسن الفريحات1437047

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةمنال جهاد حسن صالح1431990

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةمنير عبدهللا عبد الحفيظ العبويني1538233

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةمهند علي كريم ابوزيد1341435

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةمهند يوسف برهم معشر1332371

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةميس عماد حسن الطريفي1431994

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةنور محمود حامد الزعبي1431997

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةنوف عبد المعز دارى البكرى1333679

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةهاشم احمد فالح الحراحشة1431998

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةهديل تيسير سليمان مخلوف1432003

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةهديل عبد الرحمن محمود ابو عبيد1432004

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةيارا ابراهيم عبد الكريم اسماعيل1432007

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةيزن حسن سالمه ابو خرمه1438316

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةيزيد يوسف محمد نوفل1330150

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةفاطمة خالد ابراهيم الشعالن1333024

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةانس محمود مصطفى الخطيب1330145

المحاسبة والقانون التجارياالقتصاد والعلوم االداريةدينا عمر سعيد ابو عامر1438745



ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةاحمد صالح سليمان الخطيب1137877

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةاحمد عدنان محمد الرشق1334087

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةاديب عيد اديب غطاس1337298

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةاسامه عبد المجيد ايوب موسى1342432

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةاسيل سليمان محمد مصطفى1333961

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةاالء مصطفى محمد الموسى1330275

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةالمأمون احمد خليل العزة1138080

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةامين حسني جبر هيالن1333697

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةانس عدنان موسى الزواهره1330228

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةاوس سفيان سامي البشايره1333698

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةايه عمر ابراهيم عيسى1537410

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةبتول احمد حمد هللا المحارمه1341982

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةتسنيم علي يوسف عادي1432028

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةجوليانه رمزي عوده هللا العالمات1333715

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةحمزه ماجد هاشم مسمار1330238

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةحنين محمد عبد القادر الفي1432030

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةديما معتز جبران كوع1432034

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةرانيا طالل محمد العليمات1341804

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةرنين خالد محمد غانم1330276

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةسرين امجد سميح تادرس1438767

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةسالم ابراهيم خليل ناصيف1334020

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةشروق بسام عبد الحميد السعود1438337

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةشمس محمد صالح العقيلي1432057

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةعباده فؤاد معروف قاسم1432061

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةعبد الرحمن عيسى احمد شطناوى1340380

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةعبد الرحمن محمد حسين سرور1243682

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةعبد هللا غسان رشدي عبدالمعطي1330257

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةعال نعيم يوسف شرينه1535958

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةعمر عادل عبد الحميد القواسمي1230994

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االدارية"الشيخ سعيد"فرح جودي احمد 1334035

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةفرح حاتم عبد الرحمن السيد1432066

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةفهمي  عادل فهمي عبدالفتاح1230991

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةلوران عبدالقادر شبلي العمرى1332383

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةلينا فواز اسكندر الحجازين1438213

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةمحمد امجد راغب الطويل1437082



ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةمحمد زين محمد ابو الفيالت1333776

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةمحمود مازن شاكر العقاد1637188

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةمراد خالد محمود ابو سريه1437523

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةمرح مصطفى رمضان ياغي1337155

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةمريم موسى سليمان امراحيل1341292

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةمالك عبد هللا احمد بني يونس1432081

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةمهند نمر اسماعيل قادوس1230748

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةنداء فايز عطا منصور1341100

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةهنادي عبدالمطلب هارون الخليفات1333808

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةيزن عمر محمد االلفي1431764

ادارة االعمالاالقتصاد والعلوم االداريةيعقوب عبد الكريم مصطفى زرزور1333815

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةابراهيم نادر ابراهيم الشمالي1232910

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةاحمد روبين محمد ابو سالم1333822

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةاحمد محمود عيد العويمر1333827

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةاريج عبد هللا حسن الشلبي1432096

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةاسحق ثائر اسحق الصوالحه1232922

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةامنه سامي عبد الفتاح المحادين1440233

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةبكر حكم ابراهيم ابو شنب1330286

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةبهاء بسام موسى النمري1333842

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةحسن حسين حسن غزال1342793

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةحنين منير جابر الفاخورى1432109

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةرامز ابراهيم سليم موسى932404

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةرغد رشدي عيسى الحسيني1432113

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةرنا غسان عبد الكريم حسين1432114

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةزيد خليل محمد عميره1232958

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةزينه زياد راجي قموه1333283

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةساره جمال سعد حداد1436603

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةسرى ابراهيم صالح عطيه1333864

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةطارق محمد عبد الرحمن خليل1333877

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةعبد الرحمن خالد علي مومني1330302

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةعبدالعزيز احمد عبد العزيز االقرع1330296

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةعبدهللا محمد رسمي عوده الربيحات1333884

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةعالء زيدان جبريل زبن1038859

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةعمر جمال محمد البطيخي1333890

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةعمر خليل محمدخليل النجار1330314



ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةفرح عدنان محمد صالح1333904

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةمالك احمد خليل النونه1333913

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةمؤمن عثمان عبد الرحمن سمان1537360

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةمثنى زايد محمد المواجده1132390

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةمحمود مازن محمود دراز1333046

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةمحمود وليد محمد العبادي1432151

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةمعاويه محمد علي الذيابات1231810

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةمهند رشدي احمد حسونه1330269

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةناصر مجدى نعيم معايعه1432159

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةنور الدين ابراهيم حمدان صبيح1142485

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةنورا فالح مرزوق العابد1432164

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةهبه ناجي رشيد اخميس1432165

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةهديل عمار عبد الرحمن ملحس1342087

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةهديل غالب محمد ياسر دكيدك1432166

ادارة فنادقاالقتصاد والعلوم االداريةجيسكا نادر وليم فهمي1637015

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةاباء علي عبد الرحيم الخضراوى1432175

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةاسماء عبد السالم نعيم ابو التقصيره1432180

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةاسماء محمود سليمان ابو سالم1432181

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةاسيل بتر صايل الخريسات1136297

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةأسيل وليد سعيد القرم1432183

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةاالء احمد يوسف الجمل1439289

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةاالء يوسف توفيق شلبيه1432184

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةاماني محمد خلف العمارين1243034

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةاورنس هذلول معجون بني صخر1342344

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةبتول خالد همالن المحاسنه1132575

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةبيان رائد فتحي القدومي1432194

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةتهاني محمد منير رشيد علي1333982

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةخديجه محمد ضرغام عبد العزيز1342342

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةدانيا عبد هللا محمد الصمادى1342576

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةديانا محمد خير صالح المصاروه1141891

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةرنا منير داود داود1241794

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةرنا ياسر ابراهيم الطحله1432209

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةروان سعيد محمد رمضان1432212

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةريم صالح سليمان الهبارنه1432217

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةزيد ايمن فتحي عامر1330341



نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةسفيان باسم محمود المرايرة1342358

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةصهيب عبد المجيد علي المعايطه1241142

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةضحى بسام عبد الكريم ابو نجم1432223

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةعبد هللا نصري عبد الرزاق المحتسب1341450

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةعبدالعزيز جمال حسن ابو الرز1131882

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةفرح محمود رجا عواد1341490

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةفيصل طالل سعود المشاقبة1242095

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةقصي احمد سليم ناعسه1334036

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةالنا اسكندر عبده افرام1432232

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةلميس حسام طاهر العتوم1432233

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةمؤيد نضال يوسف كلداني1334044

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةمراد احمد عبد هللا العطيات1334052

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةمالك حمدان عبد السالم المنصورى1330330

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةمنار محمد حسين المشاقبه1432241

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةمي محمد عبد هللا الطبيب1334058

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةميناس نضال زكي عيسى1037650

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةنورا نزيه محمد بشير1332895

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةهبه اسامه صالح سالم1432250

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةهيا باسم نصر الحاج قاسم1342213

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةهيا عبد الرحمن محمد الشويات1432252

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةوداد علي عوده ابو شبيب1342207

نظم معلومات اداريةاالقتصاد والعلوم االداريةاحمد هشام عدنان اللبابيدي1330328

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةاحمد باسم يوسف االمير1334086

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةاحمد سمير حسين العلوان1230891

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةاسراء جبر هللا نمر يوسف1535949

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةانجيال سامر عوده طعامنه1233190

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةايمان محمد خليف عفيف1334099

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةايناس معين ياسين بدر1432271

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةآيه وليد خليل المهلوس1432272

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةايهاب محمد نمر علي1131528

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةبتول محمد عبد الرزاق العربيات1334102

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةبتول محمود عبد هللا اشتيه1432274

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةبيان ناصر احمد االطرش1432277

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةتمام نبهان شحادة حرباوي1039688

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةجمانه زهير سعيد موسى1342653



العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةحامد امجد حامد ربيع1334108

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةحسين علي محمد ابو عمر1242422

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةحمزه حسن عبد هللا نهنوش1231746

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةحمزه عبد السالم احمد السرسك1330401

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةحنين وليد خير السيد1432279

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةخلدون محمد عبد الفتاح الحياري1132701

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةداليا جون جمال المشربش1432280

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةدانيال نبيل بر هم معشر1330376

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةدانيه احمد عبد هللا الجراح1432283

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةديانا ناصر احمد ابوزيد1432288

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةديمه معين مسعود اسعد1432290

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةربى عبد الرحمن صالح عبد الحق1337224

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةرغده خليل احمد الحوارى1334127

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةروال ناجح عبد الرحمن سلهب1432297

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةزكريا محمد حسين الطلوزي1240257

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةزينا عصام بيترو سوداح1432300

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةساره زياد سليم البجق1430571

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةساره وصفي محمد ابونجم1334134

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةساندرا سالم سمير الطوال1334135

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةسرين زياد عبد الحليم ابو عجله1437619

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةسالم عثمان محمد عبد اللطيف1342317

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةسندس ناصر كامل زيدان1334142

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةشذى حسام محمد نزال1432309

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةشذى علي ابراهيم الرواشده1340997

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االدارية"الهرفي البلوي"شهد جميل محمد 1432311

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةشهد محمد حلمي ابو حشيش1432312

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةصالح" محمد سعيد " صفاء وائل 1233232

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةصهيب احمد عيسى شتات1241971

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةعبدهللا جمال صالح النعيم1334150

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةعثمان احمد حميدان الجبور1139865

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةعال جمال احمد جراب1432315

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةعال محمد معروف العقرباوي1432316

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةعمر محمود فهيد ابو زيد1341897

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةعنود ماهر فرحان عواد1334034

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةغرام يحيى فوزات البلعوس1341464



العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةفرح عز الدين عبد الرحيم اشتيه1432396

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةلميس موسى سعيد صالح1432325

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةلورا سامي خليل جهشان1432326

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةمحمد انور يوسف الخطيب1131916

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةمحمد جمال حسين القراعين1334172

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةمحمد عبد الجليل صادق ادعيس1438459

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةمرح جمال حماد الحماد1431545

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةمرح سليمان عواد الطوال1342366

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةمصعب محمود موسى زريقات1240506

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االدارية"ابو رجب التميمي"معاوية سفيان هاشم 1142867

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةمعتزباهلل فيصل عبد الحميد خاليله1341151

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةمنار حمدان عوض الرقب1334177

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةنادين هاني يوسف مقطش1334182

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةنور معاويه قاسم ابو سالمه1438900

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةهازار عمر عوده كلوب1334184

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةهديل عميد محمد العارضه1438003

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةهديل محمد احمد العمرى1233168

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةهديل مصطفى محمد العميرى1432339

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةهديل نائل عبد السالم ابو الرب1437569

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةهيا صالح صبحي خليل1343650

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةوسن احمد عبد الحميد مالحيم1340925

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةوالء جمال احمد المصرى1432341

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةعارف قاسم" محمد واصف"يارا 1431763

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةياسين محمود بشير عكاشه1231129

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االدارية"شيخ دبس"شادي عبدهللا عبدالسالم 1231074

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةايناس بسام عبد ربه الرقب1438734

العلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد والعلوم االداريةنادية عثمان عبدالرحمن ابو عنزه1438691

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةاحمد رشيد عبد المعطي نمر1342607

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةاسراء محمد حسين القراعين1532626

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةاسيل ابراهيم سعيد قدوم1436663

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةاالء خالد حافظ المشهراوى1334200

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةاالء محمد يوسف النويهي1432347

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةامل ابراهيم احمد مرزوق1436669

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةابو ريده" محمد سعيد"انتصار فاروق 1432348

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةايه ممدوح علي المساعفه1343653



ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةبتول عماد وليم فرح1432352

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةجيهان غسان غازى النصير1138031

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةحمزه بسام فايز النمر1239638

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةاكرم النابلسي" محمد سعيد"دانه 1432366

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةديما محمد حسين الجرف1334224

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةذكريات محمد عبده الكايد1343660

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةروي زياد جميل النمري1438782

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةزيد اسامه فوزي عبيدات1334234

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةزيد سمير محمد فحماوى1432381

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةساجده عطا هللا سند الدلعه1336329

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةساره لطفي اسماعيل ابو العاطل1334238

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةصدام ماجد غالب بني فضل1134745

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةطارق اديب محمود حسين1342592

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةطارق زياد عبداللطيف هواش1231150

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةطارق سامر موسى ايوب1430225

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةعبد الرحمن ابراهيم محمد القرا1343666

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةعبد هللا محمد عبد المجيد هنية1141273

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةالرا سمير جمال انسطاس1439253

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةالرا علي مصطفى شبيطه1341610

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةمازن غسان لويس سلمان1430423

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةمحمد بسام اسعد يوسف1038561

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةمحمود محمد حسين الخب1340803

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةمرح سمير احمد صالح1334275

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةمنوليا شادى ميشيل غنيم1231147

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةندى سامي زاهي مرجي1439321

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةنورا حسن عطاهللا الهباهبه1432414

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةنيرمين احمد عبد العزيز عبد القادر1432415

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةيزن نواف حسين الضمور1038334

ادارة المخاطر والتأميناالقتصاد والعلوم االداريةزهراء علي حسن محسن مكي1438072

معلــم صــفالعلوم التربويةاحالم عماد زيدان عمر1336504

معلــم صــفالعلوم التربويةاحمد ناصر عمر الزغول1340549

معلــم صــفالعلوم التربويةاسراء ابراهيم احمد ابو خرمه1437606

معلــم صــفالعلوم التربويةاسالم عبد هللا منصور ابو صعيليك1432430

معلــم صــفالعلوم التربويةاسالم مصطفى درويش عيد1338444

معلــم صــفالعلوم التربويةاسماء محمد مسلم الزورى1437614



معلــم صــفالعلوم التربويةاسماء هشام حسن ابو ريش1432431

معلــم صــفالعلوم التربويةاسيا جمال صبحي ظاهر1432432

معلــم صــفالعلوم التربويةاسيل سعيد نبك سعيد1437646

معلــم صــفالعلوم التربويةأفنان احمد خميس العجارمه1432435

معلــم صــفالعلوم التربويةافنان ماهر سامي سعيد1537641

معلــم صــفالعلوم التربويةاالء ابراهيم محمد قدوره1341268

معلــم صــفالعلوم التربويةاالء حسن علي الزريقات1432436

معلــم صــفالعلوم التربويةاالء عماد علي حرب1437139

معلــم صــفالعلوم التربويةانتصار غازى احمد القرارعه1334339

معلــم صــفالعلوم التربويةانوار خلدون ابراهيم تيم1430646

معلــم صــفالعلوم التربويةايات طارق ابراهيم صالح1432442

معلــم صــفالعلوم التربويةايناس ناصر احمد غنام1432187

معلــم صــفالعلوم التربويةايه امين خلف الخطيب1336541

معلــم صــفالعلوم التربويةايه هاني علي الطهراوي1437323

معلــم صــفالعلوم التربويةبيان محمد سليم حافظ1342720

معلــم صــفالعلوم التربويةجمانة خلف احمد المراشدة1438326

معلــم صــفالعلوم التربويةحال مصطفى محمد بنات1334389

معلــم صــفالعلوم التربويةحنين جميل  محمد العداربة1342739

معلــم صــفالعلوم التربويةختام حسام يوسف العدوي1432456

معلــم صــفالعلوم التربويةدعاء محمد عبد الكريم ابو جامع1242547

معلــم صــفالعلوم التربويةديانا احمد محمود االحمد1242559

معلــم صــفالعلوم التربويةديما حسن سيف الدين سعاده1241776

معلــم صــفالعلوم التربويةديما خالد علي النجار1440882

معلــم صــفالعلوم التربويةديمه عبد الجليل محمود ابو خضر1436457

معلــم صــفالعلوم التربويةدينا محمد موسى ابراهيم1334416

معلــم صــفالعلوم التربويةرانيا عدنان عبد الجليل ابو رمان1432458

معلــم صــفالعلوم التربويةرانية جميل رمضان السكافي1537352

معلــم صــفالعلوم التربويةردينه محمد محمود نوفل1432463

معلــم صــفالعلوم التربويةرزان نايف خليل الداوديه1434445

معلــم صــفالعلوم التربويةرشا خالد عايد ابو زيد1341792

معلــم صــفالعلوم التربويةرشا عايد حمد ابو سرحان1334428

معلــم صــفالعلوم التربويةرنا مجدي محمد اسحق البشيتي1342226

معلــم صــفالعلوم التربويةرنان محمود حرب محمد1432466

معلــم صــفالعلوم التربويةرهام محمود محمد الزيود1341442

معلــم صــفالعلوم التربويةروان ابراهيم سعيد قطيشات1334436



معلــم صــفالعلوم التربويةروان حسين حسن غزال1432467

معلــم صــفالعلوم التربويةروان عبد الفتاح محمد طافش1432469

معلــم صــفالعلوم التربويةروان عبد القادر احمد ابو دامس1432046

معلــم صــفالعلوم التربويةروان محمود احمد الطهراوي1342808

معلــم صــفالعلوم التربويةرويناء علي حسين الشرعه1340384

معلــم صــفالعلوم التربويةريم حسن محمد طه1432471

معلــم صــفالعلوم التربويةريما سامي ابراهيم ابو عليان1334445

معلــم صــفالعلوم التربويةريما علي محمد الجمال1432473

معلــم صــفالعلوم التربويةزين جهاد محمد الشحادات1439227

معلــم صــفالعلوم التربويةزينب عبد الستار ناجي هليل1538000

معلــم صــفالعلوم التربويةساجده عبد الرحمن احمد الحياصات1334448

معلــم صــفالعلوم التربويةساره عبد الهادي رجب جابر1141291

معلــم صــفالعلوم التربويةسجى جعفر احمد ابو شمله1343684

معلــم صــفالعلوم التربويةسجى خليل جمعه رصرص1334458

معلــم صــفالعلوم التربويةسحر حسن محمد ابو مقيبل1235310

معلــم صــفالعلوم التربويةسديم عبد الحميد احمد عابد1334460

معلــم صــفالعلوم التربويةسلسبيل مروان يوسف ابو مرشد1432477

معلــم صــفالعلوم التربويةسماح هاشم اسماعيل ابو خوصه1334464

معلــم صــفالعلوم التربويةشذى يوسف محمد القوصيني1436012

معلــم صــفالعلوم التربويةشروق طارق احمد غوشه1332898

معلــم صــفالعلوم التربويةشفاء ابراهيم فرحان الشرمان1440101

معلــم صــفالعلوم التربويةصفاء احمد سعيد الخطيب1334475

معلــم صــفالعلوم التربويةطارق محمد عذاب المشاقبة1240213

معلــم صــفالعلوم التربويةطالل جهاد عقيل القصراوى1333879

معلــم صــفالعلوم التربويةعائشه فرح جمال االنس1432488

معلــم صــفالعلوم التربويةعبير عماد خليل هندى1538912

معلــم صــفالعلوم التربويةعالء ايمن سالمه السواريه1334487

معلــم صــفالعلوم التربويةعمار محمد عبد الرحمن الدروع1243037

معلــم صــفالعلوم التربويةغدير فالح خلف الغويرى1341827

معلــم صــفالعلوم التربويةفاتن مجاهد عزيز حمدان1436863

معلــم صــفالعلوم التربويةفاطمه مصطفى محمود الطرودي1438864

معلــم صــفالعلوم التربويةفرح جميل احمد حمدان1334502

معلــم صــفالعلوم التربويةكرستين وائل خليل الحوراني1437747

معلــم صــفالعلوم التربويةالما خالد محارب الجبور1341604

معلــم صــفالعلوم التربويةلبيبه سالمه صبحي الرزاز1432495



معلــم صــفالعلوم التربويةلما محمد احمد القاضي1432496

معلــم صــفالعلوم التربويةلمى عبد الرحيم سليمان العدم1439335

معلــم صــفالعلوم التربويةليلى عبد الكامل خليل حرب1334514

معلــم صــفالعلوم التربويةمجد خلف علي الدبايبه1341794

معلــم صــفالعلوم التربويةمجد نضال محمود النجار1432500

معلــم صــفالعلوم التربويةمحمد زيد محمد المصاليخ1341230

معلــم صــفالعلوم التربويةمرام محمود عبدهللا عبد هللا1439336

معلــم صــفالعلوم التربويةمريم اسماعيل محمد عالن1334532

معلــم صــفالعلوم التربويةمريم كمال الدين امين ابو صوفه1340982

معلــم صــفالعلوم التربويةمعتز علي مصطفى نجار1341134

معلــم صــفالعلوم التربويةمكرم انور نزار عابدين1537365

معلــم صــفالعلوم التربويةمنار منصور احمد منصور1334539

معلــم صــفالعلوم التربويةمي رائد نصار نصار1338918

معلــم صــفالعلوم التربويةميثاء خميس حافظ حسونه1439337

معلــم صــفالعلوم التربويةميساء حسن علي الفرا1438185

معلــم صــفالعلوم التربويةنادين محمد ابراهيم راشد1342530

معلــم صــفالعلوم التربويةندى محمد مضحي قنديل1334555

معلــم صــفالعلوم التربويةنسرين احمد ابراهيم موسى1334060

معلــم صــفالعلوم التربويةنسرين احمد سالمه غنام1437502

معلــم صــفالعلوم التربويةنور ياسين احمد عطا هللا1438814

معلــم صــفالعلوم التربويةنوره عمر ابراهيم ابو طير1342921

معلــم صــفالعلوم التربويةهبة رزق سليمان الغيالين1341061

معلــم صــفالعلوم التربويةهبه خليل سعدي العزه1338932

معلــم صــفالعلوم التربويةهديل زياد ابراهيم اعليه1342520

معلــم صــفالعلوم التربويةهيا محمد طالب المزايده1334592

معلــم صــفالعلوم التربويةوالء احمد عبد الوكيل1432514

معلــم صــفالعلوم التربويةوالء محمد فتحي الدعامسه1334599

معلــم صــفالعلوم التربويةياسمين يوسف عبدهللا الزواهرة1342753

معلــم صــفالعلوم التربويةاحمد عادل محمود جاد1340140

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةاسالم خالد احمد العوضات1432518

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةاسيل ابراهيم احمد علي1432519

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةايات عيد خليل صالح1432526

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةبراءه طارق يوسف العداربه1432530

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةبيان جهاد حسن ابو شاور1432532

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةجمانا نائل محمد محمد1432534



معلم تربية فنيةالعلوم التربويةحنين بدر احمد عليان1432535

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةدعاء جمعه ابراهيم عليان1435394

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةديمه سعيد عليان منصور1432543

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةرغد نوح رمضان يعقوب1432550

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةروعه سليمان عليان الشرعه1439432

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةرونزا خالد عبد هللا حسان1334659

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةزيد معاشي شامان خلف1334660

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةسعد عايد مطر الشرفات1336814

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةسلسبيل عصام احمد الصمادي1432560

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةسناء محمد فتحي الدعامسه1334668

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةشهد وائل رفيق حسيني1341995

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةضحى وائل احمد مصطفى1432566

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةعامر صالح عشوي الدحيم1337727

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةعالء احمد نواش هنداوى1340523

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةعلي محمد خيران السرحان1432571

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةغرام ناجح فالح الجبور1334682

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةليلى علي محمود ابوالهيجاء1432579

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةلينا عبد هللا سالم المساعيد1334690

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةماجد خميس اشهيب الفقير1334691

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةمحمد بسام سليمان الفقهاء1235728

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةمريانا عيسى دخيل حتر1334699

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةمنار محمود جابر عبد الرازق1432588

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةمهند محمد ذيب سالم1342361

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةميس صادق احمد محيسن1432592

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةهبه سعيد عبد الفتاح االخرس1432597

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةهبه منذر عبدالمهدى الطنطاوى1334715

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةهديل سليمان بركات العشران1432600

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةوجدان يوسف عبد المنعم غياضه1432603

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةوفاء سليمان عقلة المشاقبة938362

معلم تربية فنيةالعلوم التربويةهاجر بنت خميس بن علي بن ناصر السنيدية1439210

االرشاد النفسيالعلوم التربويةاحمد حمود عبدالكريم المحاميد1341734

االرشاد النفسيالعلوم التربويةاحمد خالد عسكر السبيله1336729

االرشاد النفسيالعلوم التربويةاحمد خلف عبد هللا الدليجم1138074

االرشاد النفسيالعلوم التربويةاحمد زيد فليح السرحان1334733

االرشاد النفسيالعلوم التربويةاحمد ماهر عوض ابو عيشة1432608



االرشاد النفسيالعلوم التربويةاسراء امين احمد عبد الغني1432612

االرشاد النفسيالعلوم التربويةاسراء يوسف فهد السمامعه1439421

االرشاد النفسيالعلوم التربويةاسالم عقاب مصطفى ابو عقاب1439422

االرشاد النفسيالعلوم التربويةاسالم محمد فرج فريج1432616

االرشاد النفسيالعلوم التربويةافنان محمد جمعه ابو خضره1436672

االرشاد النفسيالعلوم التربويةاالء زكريا عبد هللا ابوالسعود1334750

االرشاد النفسيالعلوم التربويةاالء محسن ابراهيم ابو قاسم1432621

االرشاد النفسيالعلوم التربويةاالء محمد محمود الخوالده1440677

االرشاد النفسيالعلوم التربويةانوار محسن محمد المراعيه1334762

االرشاد النفسيالعلوم التربويةايمان احمد سالمه العمارات1437628

االرشاد النفسيالعلوم التربويةايه علي سالم الخوالده1432625

االرشاد النفسيالعلوم التربويةبتول موسى علي هنطش1432627

االرشاد النفسيالعلوم التربويةبدور احمد مريحيل الشرعة1438287

االرشاد النفسيالعلوم التربويةبشاير نهاد يوسف جابر1437995

االرشاد النفسيالعلوم التربويةبشرى حسن احمد ابو حواس1436637

االرشاد النفسيالعلوم التربويةبيان عواد احمد العبيدات1432631

االرشاد النفسيالعلوم التربويةبيان محمد موسى الخوالدة1432632

االرشاد النفسيالعلوم التربويةتقوى فيصل موسى المعايطه1342775

االرشاد النفسيالعلوم التربويةتمام احمد ابراهيم الردايده1333710

االرشاد النفسيالعلوم التربويةتولين رضا مسلم ارحيل1334783

االرشاد النفسيالعلوم التربويةثامر محمد مفلح الزعبي1233761

االرشاد النفسيالعلوم التربويةجهاد محمد خليل عيال عواد1432636

االرشاد النفسيالعلوم التربويةحال حسام الدين مصطفى ابو عبيد1344165

االرشاد النفسيالعلوم التربويةحال زهير يعقوب الحداد1242064

االرشاد النفسيالعلوم التربويةحنان سلمان سالم القعير1432638

االرشاد النفسيالعلوم التربويةحنين ابراهيم فالح القطيفان1432639

االرشاد النفسيالعلوم التربويةحنين صباح عطيه الشنابله1334788

االرشاد النفسيالعلوم التربويةحنين عبد الكريم محمد الحريبات1432640

االرشاد النفسيالعلوم التربويةدانه رياض محمد محمد1432642

االرشاد النفسيالعلوم التربويةدانيه اكرم محمد ابو رداحه1432644

االرشاد النفسيالعلوم التربويةدعاء فايز حسن الصقر1339529

االرشاد النفسيالعلوم التربويةدعاء ناجح سليم حسين1132966

االرشاد النفسيالعلوم التربويةدالل عبد هللا مناحي العيسى1342049

االرشاد النفسيالعلوم التربويةراما محمد مصطفى ربابعه1432649

االرشاد النفسيالعلوم التربويةرانيه عمر عواد الزواهره1432650



االرشاد النفسيالعلوم التربويةربى محمود جبر داود1334803

االرشاد النفسيالعلوم التربويةرزان وائل محمد اعمر1432652

االرشاد النفسيالعلوم التربويةرقيه احمد علي الحداريس الهالالت1334810

االرشاد النفسيالعلوم التربويةريم خليل سالمه العداربه1432658

االرشاد النفسيالعلوم التربويةريما صالح عبيد هللا الزيود1334818

االرشاد النفسيالعلوم التربويةزهره فوزى خليل عالء الدين1432659

االرشاد النفسيالعلوم التربويةساميه عيد وحش الزبيد1334822

االرشاد النفسيالعلوم التربويةسجود موسى مصطفى اللطايفة1241780

االرشاد النفسيالعلوم التربويةسجى عبد الرؤوف محمد خضر1432661

االرشاد النفسيالعلوم التربويةسحر موسى محمد العموش1438355

االرشاد النفسيالعلوم التربويةسالم يوسف احمد حجاوي1332901

االرشاد النفسيالعلوم التربويةسلطان فرحان حمدان الجبور1341815

االرشاد النفسيالعلوم التربويةسمية حسن علي العظامات1432664

االرشاد النفسيالعلوم التربويةسناء عيد جراد العظامات1340363

االرشاد النفسيالعلوم التربويةسهى عبدالمجيد محمود ابو قطيش1439435

االرشاد النفسيالعلوم التربويةسوزان محمد طالل ابداح1340811

االرشاد النفسيالعلوم التربويةشذى عماد حسن المعلواني1436824

االرشاد النفسيالعلوم التربويةشروق محمود محمد النموره1432666

االرشاد النفسيالعلوم التربويةصالح محمود ضيف هللا الوريكات1342013

االرشاد النفسيالعلوم التربويةضرار فالح فرحان العوايدة1341492

االرشاد النفسيالعلوم التربويةعاليه احمد حسن العمرات1243066

االرشاد النفسيالعلوم التربويةعامر عايد احمد النهود1340542

االرشاد النفسيالعلوم التربويةعبدالعزيز عواد محمد العظامات1139823

االرشاد النفسيالعلوم التربويةعبدالكريم هاني شبلي خوالده1340402

االرشاد النفسيالعلوم التربويةعبير نزال جمعان العيسى1343705

االرشاد النفسيالعلوم التربويةعدي محمد احمد عليان1334151

االرشاد النفسيالعلوم التربويةعال محمد علي استيتيه1432670

االرشاد النفسيالعلوم التربويةعلي هايل محمد الخالدي1333752

االرشاد النفسيالعلوم التربويةعمر سالم فالح خوالدة1440260

االرشاد النفسيالعلوم التربويةغاده عمر محمود يعقوب1334859

االرشاد النفسيالعلوم التربويةغفران محمد عبد الرحمن زريقات1340620

االرشاد النفسيالعلوم التربويةفاطمة محمود محمد عوده1342243

االرشاد النفسيالعلوم التربويةفاطمه تيسير خلف الخوالده1432494

االرشاد النفسيالعلوم التربويةفاطمه جعفر صالح ابو عصبه1437454

االرشاد النفسيالعلوم التربويةفاطمه خميس صالح الحسني1432673



االرشاد النفسيالعلوم التربويةفايز جميل عبد هللا النعيمات1341426

االرشاد النفسيالعلوم التربويةفرح سيف الدين معيلي الشرفات1240170

االرشاد النفسيالعلوم التربويةالنا حسام زيد ابو لطيف1341022

االرشاد النفسيالعلوم التربويةلما جهاد محمد ابو دولي1330274

االرشاد النفسيالعلوم التربويةلينا محمد سالم الزبن1432675

االرشاد النفسيالعلوم التربويةلينا نسيم محمد البزور1432677

االرشاد النفسيالعلوم التربويةمالك خالد احمد الوشاح1238178

االرشاد النفسيالعلوم التربويةمحمد خالد نهار بني عبده1338374

االرشاد النفسيالعلوم التربويةمحمد عمير احمد االنس1537688

االرشاد النفسيالعلوم التربويةمحمد موسى مرزوق المرازقه1338626

االرشاد النفسيالعلوم التربويةمحمود عبد الحميد حميدي الفواعره1340659

االرشاد النفسيالعلوم التربويةمحمود فايز خليل خليل1340370

االرشاد النفسيالعلوم التربويةمرادي عايد سالم الحوارى1432678

االرشاد النفسيالعلوم التربويةمرام يعقوب احمد اغنيمات1439439

االرشاد النفسيالعلوم التربويةمرح خالد احمد الحمادين1432679

االرشاد النفسيالعلوم التربويةمرح خالد اعقيل الزبون1337907

االرشاد النفسيالعلوم التربويةمروى احمد حسن الغويري1341147

االرشاد النفسيالعلوم التربويةمعتصم سعود محمد الوليدات1439064

االرشاد النفسيالعلوم التربويةملك هاني طالب الحويطات1432681

االرشاد النفسيالعلوم التربويةممدوح مفلح طراد الفواز1235353

االرشاد النفسيالعلوم التربويةمهدي محمد عبد المهدى البرارى1233871

االرشاد النفسيالعلوم التربويةميساء عماد مصطفى صباح1341164

االرشاد النفسيالعلوم التربويةناصر وجيه محمد العزه1432682

االرشاد النفسيالعلوم التربويةنور محمد عطاهللا ابو كحيلة1438710

االرشاد النفسيالعلوم التربويةهاجر احمد هالل النعيمي1340442

االرشاد النفسيالعلوم التربويةهبه عامر عبد العزيز ياسين1432689

االرشاد النفسيالعلوم التربويةهديل صالح محمود شواقفة1334906

االرشاد النفسيالعلوم التربويةهديل نادر محمود القطيش1330134

االرشاد النفسيالعلوم التربويةهزار وائل جمال االعور1437980

االرشاد النفسيالعلوم التربويةهيا اعويد كساب الهزاع1334908

االرشاد النفسيالعلوم التربويةوصال فرحان خليف الغويري1334914

االرشاد النفسيالعلوم التربويةياسمين سليمان ابراهيم الشقيلي1432695

االرشاد النفسيالعلوم التربويةمالك طه علي علي1340152

االرشاد النفسيالعلوم التربويةسليمه بنت سالم بن سلطان العامرية1439209

االرشاد النفسيالعلوم التربويةروان عبد الكريم سليمان الطالع1432654



الهندسة المدنيةالهندســــةابراهيم احمد ابراهيم تقي الدين1340175

الهندسة المدنيةالهندســــةابراهيم صبحي موسى ابو مرجوب937922

الهندسة المدنيةالهندســــةاحمد اسماعيل محمد المدلل1230294

الهندسة المدنيةالهندســــةاحمد بكر فهمي صالح1332436

الهندسة المدنيةالهندســــةاحمد بهاء الدين توفيق هبيل1230042

الهندسة المدنيةالهندســــةاحمد حاتم انور الشويكي1333111

الهندسة المدنيةالهندســــةاحمد زكريا يوسف سلمان1333060

الهندسة المدنيةالهندســــةاحمد سامي منصور المسيعدين1334924

الهندسة المدنيةالهندســــةاحمد سمير عبد المجيد العمد1334925

الهندسة المدنيةالهندســــةاحمد عوض فليح الخاليله1437984

الهندسة المدنيةالهندســــةاحمد عيسى محمد ابو دبور1332444

الهندسة المدنيةالهندســــةاحمد محمد عارف ياسين1330526

الهندسة المدنيةالهندســــةاحمد محمود عبدهللا البدو1142385

الهندسة المدنيةالهندســــةاحمد محمود محمد الحاج حسين1332908

الهندسة المدنيةالهندســــةاحمد نزار امين المعالي1334928

الهندسة المدنيةالهندســــةاحمد يوسف حمد الشريدة1342983

الهندسة المدنيةالهندســــةاحمد يوسف محمد ابو رحمه1334929

الهندسة المدنيةالهندســــةاسامه ابراهيم احمد ابو سالمه1334930

الهندسة المدنيةالهندســــةاسامه محمود فالح الزعبي1141733

الهندسة المدنيةالهندســــةاسيل حسن عبده الكايد1341469

الهندسة المدنيةالهندســــةاسيل رائد عبد هللا غنيم1334934

الهندسة المدنيةالهندســــةالحارث تيسير خليل ابودرويش1334935

الهندسة المدنيةالهندســــةانس سالم خالد الغويري1538359

الهندسة المدنيةالهندســــةأنس سمير سعد الدين الكرزون1334937

الهندسة المدنيةالهندســــةانس يحيى محمود المحارمه1341340

الهندسة المدنيةالهندســــةانوار جمال خليل كيالي1339947

الهندسة المدنيةالهندســــةايمان عادل علي الشوره1340909

الهندسة المدنيةالهندســــةايه محمد شاكر الهندى1240559

الهندسة المدنيةالهندســــةباسل عبد الحكيم محمود الخطيب1334940

الهندسة المدنيةالهندســــةبراء مجدى مطيع ابو عدس1334943

الهندسة المدنيةالهندســــةبشار فندي احمد العمري1341932

الهندسة المدنيةالهندســــةتسنيم خليل عبد الرحمن عوض1438563

الهندسة المدنيةالهندســــةثائر محمود احمد عواد1231368

الهندسة المدنيةالهندســــةثائر نضال لطفي عواد1436925

الهندسة المدنيةالهندســــةثناء محمد فياض العالوين1131855



الهندسة المدنيةالهندســــةجعفر محمد منيزل عليمات1438527

الهندسة المدنيةالهندســــةجواد خالد جواد القطب1333043

الهندسة المدنيةالهندســــةجواد طاهر عبد الفتاح بدر1341826

الهندسة المدنيةالهندســــةحازم مروان داود المغربي1334947

الهندسة المدنيةالهندســــةحسن عبد القادر عبد الحفيظ حسن1334950

الهندسة المدنيةالهندســــةحسن عمر حسن الحاج مصطفى1230025

الهندسة المدنيةالهندســــةحمزه محمد اسماعيل الفريحات1241762

الهندسة المدنيةالهندســــةخالد خليل عبد الرحيم الخضراوى1532965

الهندسة المدنيةالهندســــةخالد محمد احمد الحته1334951

الهندسة المدنيةالهندســــةخالد وليد خميس البلبيسي1334952

الهندسة المدنيةالهندســــةخلود خالد عبدالرزاق اليبرودي1239633

الهندسة المدنيةالهندســــةخليل ابراهيم صالح حالوه1131151

الهندسة المدنيةالهندســــةدانا عيسى سالمه السعود1342074

الهندسة المدنيةالهندســــةدانه حسين علي الروسان1234438

الهندسة المدنيةالهندســــةرامي باسل محمد ابراهيم1239066

الهندسة المدنيةالهندســــةراندي غسان طعيمه الكفوف1436622

الهندسة المدنيةالهندســــةرايه محمد حمدان الخاليله1334956

الهندسة المدنيةالهندســــةربى جمال فهمي ابو حماد1334957

الهندسة المدنيةالهندســــةربيع زياد انطون المراشدة1231137

الهندسة المدنيةالهندســــةرحمه صالح عبد الحميد تميمي1341106

الهندسة المدنيةالهندســــةرضوان تيسير محمد الحنيطي1341054

الهندسة المدنيةالهندســــةريان نزار طاهر النمر1438310

الهندسة المدنيةالهندســــةزكريا عيسى اسعد القالب1341598

الهندسة المدنيةالهندســــةساجدة محمد سالم الفقير1341329

الهندسة المدنيةالهندســــةسجى ابراهيم محمود الزواهره1341902

الهندسة المدنيةالهندســــةسجى ناصر عبد الوهاب قاووق1335549

الهندسة المدنيةالهندســــةسعيد اسماعيل محمد عدوان1334966

الهندسة المدنيةالهندســــةشذى خليل يونس العبسي1341768

الهندسة المدنيةالهندســــةشرف مروان محمود فريحات1142366

الهندسة المدنيةالهندســــةشروق ماهر منصور العتوم1341353

الهندسة المدنيةالهندســــةصبا كريم سلمان المشاقبة1341554

الهندسة المدنيةالهندســــةصفاء ابراهيم علي عليمات1334972

الهندسة المدنيةالهندســــةصهيب احمد ابراهيم داود1334974

الهندسة المدنيةالهندســــةعاصم محمود عليان القرعان1334979

الهندسة المدنيةالهندســــةعبد الرحمن امجد راشد محمد1238965



الهندسة المدنيةالهندســــةعبد الرحمن محمد حسين الناطور1332442

الهندسة المدنيةالهندســــةعبد الرحيم جودات عبد الرحيم جويحان1333053

الهندسة المدنيةالهندســــةعبد هللا محمد خالد جرادات1142275

الهندسة المدنيةالهندســــةعبدالرحمن سالمة خلف الفساطلة1142308

الهندسة المدنيةالهندســــةعبدالرحمن قاسم مفضي ابو عمير1438894

الهندسة المدنيةالهندســــةعبدالعزيز خالد عبد العزيز البيراوى1341082

الهندسة المدنيةالهندســــةعبدهللا احمد عبد الرحمن المشاقبه1334983

الهندسة المدنيةالهندســــةعبدهللا باسل جمعه شلبايه1437839

الهندسة المدنيةالهندســــةعبير خالد محمد الدعجه1341057

الهندسة المدنيةالهندســــةالربابعة" محمد علي"عدي زياد 1332433

الهندسة المدنيةالهندســــةعدي منذر عبد الرحمن عبد الهادي1333055

الهندسة المدنيةالهندســــةعصام محمد احمد السنجالوي1035758

الهندسة المدنيةالهندســــةعلي محمد عارف الرمحي1335118

الهندسة المدنيةالهندســــةعلي محمد علي الحنيطي1340937

الهندسة المدنيةالهندســــةعلي محمود علي الصقار1243714

الهندسة المدنيةالهندســــةعماد الدين زيد عقله طبنجه933130

الهندسة المدنيةالهندســــةعمر محمد احمد الجنادا1240262

الهندسة المدنيةالهندســــةعنود جالل مفلح الخاليله1341179

الهندسة المدنيةالهندســــةفؤاد محمد فؤاد زعبالوى1334995

الهندسة المدنيةالهندســــةفادي بسام ماجد محمد1233963

الهندسة المدنيةالهندســــةفارس جمال حسني العمورى1334997

الهندسة المدنيةالهندســــةاالشهب" محمد حكمت " فراس حكم 1340597

الهندسة المدنيةالهندســــةفرح حسن يوسف الغرابلي1335000

الهندسة المدنيةالهندســــةفرح شوقي محمد الوشاح1241651

الهندسة المدنيةالهندســــةماجد محمد قاسم مشاقبة1340886

الهندسة المدنيةالهندســــةمارلين سليم سالم المناصير1340940

الهندسة المدنيةالهندســــةمازن رمزى محمد جفال1441127

الهندسة المدنيةالهندســــةمجد محمود علي الغول1335007

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد اسامة خليل الخاليلة1332425

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد امين سفيان حماد1335009

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد انور خلف عبيدات1242701

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد باسم علي سليمان1335010

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد جمعه خليل حسين1230095

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد خالد سليم ابو عيسى1335012

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد خليل ابراهيم الشبك1233976



الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد زياد محمد ناجي الصرايره1330527

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد شاهر محمد ربابعة1340117

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد عارف عبد هللا الزغول1243724

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد عايد فالح المشاقبه1335015

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد عبد القادر بشير دلبح1234089

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد عبدالجليل عيد المجالي1341343

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد عدنان محمود عليان1335016

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد عزمي سامي حامد1335017

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد فاروق محمد خليفه1335019

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد فايز عيد قيصر1340820

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد فواز سليمان سليمان1335020

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد ماهر احمد المومني1335022

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد محمود عباس تيم1335024

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد نبيل حسن ابو طربوش1335026

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمد هاني احمد العايدي1437841

الهندسة المدنيةالهندســــةمحمود ابراهيم محمود نوفل1538372

الهندسة المدنيةالهندســــةمرح نضال يعقوب قندح1038429

الهندسة المدنيةالهندســــةمرح وليد محمد مالعب1335027

الهندسة المدنيةالهندســــةمصعب محمود نمر الرياحي1437842

الهندسة المدنيةالهندســــةمعاذ علي محمد المشاقبه1335030

الهندسة المدنيةالهندســــةمعاذ محمود عبد هللا النحوي1335031

الهندسة المدنيةالهندســــةمعاويه علي ابراهيم السكارنه1341008

الهندسة المدنيةالهندســــةمعن خالد عبد الكريم الخضيرات1141573

الهندسة المدنيةالهندســــةمنى خليل محمد جابر1342838

الهندسة المدنيةالهندســــةمهند عماد خليل سرداح1232187

الهندسة المدنيةالهندســــةمهند محمد حمدان ابو دياك1335035

الهندسة المدنيةالهندســــةمهند محمد محمود الرواشده1233990

الهندسة المدنيةالهندســــةموسى محمد شفيق الموسى1341398

الهندسة المدنيةالهندســــةنذير عايد حماد سلمان1335038

الهندسة المدنيةالهندســــةنضال حسن محمود الفقيه1131759

الهندسة المدنيةالهندســــةنور بسام محمود الشمايله1341833

الهندسة المدنيةالهندســــةهبه هللا حمزه محمود المحارمه1341495

الهندسة المدنيةالهندســــةهشام محمد علي الهالالت1243718

الهندسة المدنيةالهندســــةهال محمود كامل ابو خروب1439129

الهندسة المدنيةالهندســــةهيا علي حامد الغفري1335042



الهندسة المدنيةالهندســــةوسن حسين فالح المخزومي1335603

الهندسة المدنيةالهندســــةوعد سليمان سالمه الزيود1036034

الهندسة المدنيةالهندســــةوالء حسن عبدهللا الخوالدة1139897

الهندسة المدنيةالهندســــةوالء رائد احمد الباعوني1341949

الهندسة المدنيةالهندســــةياسر جمال الدين حسين حجير1330852

الهندسة المدنيةالهندســــةيزن توفيق عبدهللا بني اسماعيل1340074

الهندسة المدنيةالهندســــةيوسف ابراهيم عبدهللا عمرو1242486

الهندسة المدنيةالهندســــةيونس سليمان بخيت الشرع1341577

الهندسة المدنيةالهندســــةحسام منذر عشي1330493

الهندسة المدنيةالهندســــةراشد عبدالرزاق بابولي1332405

الهندسة المدنيةالهندســــةعالء فادي الجنيدي1332406

الهندسة المدنيةالهندســــةاحمد جهاد احمد حجازي1340740

الهندسة المدنيةالهندســــةحال احمد نعيم ابو شهاب1341997

الهندسة المدنيةالهندســــةعبدهللا هشام فوزي احمد العطار1431019

الهندسة المدنيةالهندســــةمالك محمود موسى شاهين1438960

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاحسان كمال يوسف سويركي1240591

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاحمد بالل صبري الجيوسي1142714

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاحمد جمال محمود العسلي1437843

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاحمد خالد محمد الخطيب1242337

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاحمد خليل محمد باطه1335050

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاحمد عاطف محمود القصاص1330562

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاحمد عصام احمد خطايبه1341853

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاحمد ماجد شامخ الوحيدي1330538

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاحمد محمد مثقال الحاج1343067

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاحمد محمود عيسى طباشه1143168

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاحمد نعمان ياسين مشعل1240237

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاحمد يوسف عبدالحافظ الدالبيح1232183

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاسامه خالد محمود االطرش1335061

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاسامه عمر خليل ابو ديه1335062

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاسماعيل محمود محمد السلع1341524

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةالحارث عقلة عبد اللطيف البواليز1241670

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةامجد ايمن محمود الجعبة1230270

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةامين رياض عبدالقادر سرية1330626

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةانس درويش حسن قنديل1330620

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاياد باجس عبدالواحد حسان1230631



الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاياد حسام اكرم جاموس1343101

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاياد نعيم سليم الحراسيس1234027

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةايليا جريس يعقوب الهيشان1231301

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةايهاب علي توفيق الكباره1335066

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةايهاب محمد امين سماره1335067

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةايهاب ناصر محمد الدوخ1330610

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةباسل امجد عثمان حسين1330575

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةباسل مروان حسني بواب1234029

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةبدر يوسف قاسم حمدان1234030

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةثابت ساهي علي عبد هللا1335070

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةحاتم احمد الشيخ سليم المقدادي1332491

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةحسين خالد حسين الجبعي1230071

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةحمدي خالد حمدى البيك1343085

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةحمزة رائد يوسف الربايعة1438877

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةحمزة محمد موسى االخرس1437846

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةحمزه عبد الفتاح محمود الجعبه1330536

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةحمزه علي نوفل ابو زينه1243070

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةحمزه محمد عبد الرحمن موسى1342475

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةخالد حسن محمود الرقيبات1335081

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةخالد محمد خالد ادريس1335082

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةخالد محمد محمود العونين1133469

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةخالد وليد محمد جبر1335083

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةخليل رياض خليل عيسى1335084

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةراشد محمد صالح عبد اللطيف الخريشا1341159

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةروحي صالح الدين روحي حمدان1335087

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةزيد احمد سالم النقيز1343050

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةزيد احمد محمود الطرودي1243071

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةزيد جهاد عواد بوالصه1330609

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةسامر محمود يوسف ابو سالم1332472

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةسعيد عاطف سعيد المناصره1335092

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةسليم فاروق سليم حداد1142449

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةسليمان ناصر فالح المشاقبه1340396

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةسيف الدين موفق ابراهيم فريوان1439130

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةشهاب خالد محمد غطاشه1341433

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةصالح يوسف محمود العوضات1240585



الهندسة الميكانيكيةالهندســــةصهيب زياد احمد جوابره1335097

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةضياء محمد عبد السالم المغربي1335099

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعامر علي احمد سماحه1335102

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعامر محمد عبد هللا عقل1335103

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعبد الرازق جمال عبد الرازق محمد1335104

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعبد الرحمن خالد محمد سعيفان1330535

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعبد الرحمن فهمي عبد ابو رمان1133480

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعبد الرحمن مازن هاشم النجار1332493

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعبد الرحمن محمد فهمي صالح1234058

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعبد الرحمن نبيل ملكي بني ملحم1330810

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعبدالرحمن جمال عبد الرحمن الدهامشه1340954

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعبدهللا عارف عبد هللا ابو محفوظ1335112

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعبدهللا فايز طه الزعبي1234061

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعبدهللا ماهر علي أبوشاور1441052

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعبدهللا محمد عويد البري1241744

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعبدهللا نواف سليم خليفه1131676

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعثمان عبد الغني عبد هللا الخاليله1340961

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعدي خالد كامل نايفه1335113

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعدي عمر فارس عوض1341653

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعالء حسن عبد الكريم الصمادى1330559

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعالء عامر صالح الديراني1335115

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعالء محمد محمود عدوان1335116

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعلي عاطف علي حماشه1234068

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعلي عليان فياض الربعات1340080

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعماد اكرم نمر صابر1230216

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعماد عصام جابر الجندي1342965

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعمار محمود رمضان ابو اقطيش1239662

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعمر ابراهيم احمد الشطرات1335564

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعمر تيسير عبد الرحمن عبد الجليل1330619

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعمر صالح محمد عتوم1335119

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعمر فراس محمد ادعيس1230170

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعمر محمد عارف اسماعيل1335330

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعمران خشمان حسين الخشمان1335121

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةغيث محمد امين عبد يوسف1335123

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةفادي سامي شفيق خليل1437849



الهندسة الميكانيكيةالهندســــةفرات محمد عبدهللا مي1335126

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةفيصل زهير يعقوب بدر1330618

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةقصي احمد عمر الطيور الختالين1335128

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةقصي خالد كامل نايفه1234077

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةقصي سهيل فرحان العباسي1230196

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةلؤي محمد جميل حسين1332485

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةلؤي محمد محمود الزواهرة1230194

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةلؤي نصر محمود العمور1437850

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةليث عز الدين يوسف النجار1343708

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةليث نصوح احمد صوالحة1230267

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمؤيد حسن ذيب الدرزي1142605

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمؤيد هشام خالد حبايبه1335134

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد احمد رياض شكيب الترهي1330569

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد اسامه صالح محمود عطوه1335341

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد اسماعيل خلف الزعبي1231436

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد باسم محمد مساعده1342065

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد بسام يحيى النجار1438531

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد جمال يوسف جبر1341073

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد حازم فيصل عبيدات1340506

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد خالد محمد سعيفان1330534

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد رائد صابر اسعيفان1342883

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد زياد احمد جابر1230239

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد سعدي عبد العزيز الشعالني1234088

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد عادل علوة نوافلة1242331

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد عبد هللا ابراهيم العمايره1341444

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد عبدالستار سالم الزعتري1335136

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد عقله نورى الدالبيح1335138

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد علي حسين السيد1335139

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد عمر حسن الشول1335140

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد فيصل محمد بطاينه1341067

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد محمود اسماعيل يعقوب1332490

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد محمود سليم بشاوي1341651

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد مصطفى حسن عبد الجواد1130150

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد مفيد خليل صوفان1335141

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد موفق عبد هللا دقامسه1335143



الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد نائل صبرى عبد الغني1238897

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد نسيم فوزي معمر1330600

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد نضال محمد قطيط1438796

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد نعيم احمد جبر1335144

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد وليد خالد ابو حصوه1142166

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد يوسف محمد الخطيب1335148

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمود اسامه فرهود احمد1335149

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمود جميل محمود زيدان1342450

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمود سعيد عوض ناصر1340514

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمود عارف بدر حماد1234095

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمراد نبيل حسن عدوان1335151

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمريم عبد الحميد سالم الدبيس1341570

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمصطفى محمود مصطفى شقير1332939

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمصطفى يوسف محمد ياسين1332460

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمصعب احمد محمد ياسين1342474

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمصعب عطا عبد ابو حمد1335153

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمنتصر كفاح مصطفى عرقاوي1342949

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمنذر عيد توفيق زين العابدين1241995

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمنذر محمد خضر سرور1340606

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمهند حافظ صبحي الكيالني1342448

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمهند عصام عبدالقادر البدوي1330543

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمهند ماجد محمود الشمله1335802

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةنائل فؤاد مطاوع حسين1335155

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةنبيل عبدهللا فرهود حسن1232315

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةهاشم وليد ناجي نجار1242245

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةهديل احمد حمدي كلبونه1234105

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةهيثم بسام حبيب عوض هللا1335159

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةوائل غسان رضا عبد الرحيم1335161

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةوسيم صبحي حمدان سمور1335473

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةوليد نبيل وليد فالح1335164

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةوليد يوسف سليمان حسين1330544

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةيزن امين زيد جمول1332484

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةيزن محمد احمد الصمادى1335166

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةيزن نافذ ابراهيم خلف1340288

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةيزن نوفان عبد العزيز ابو الجحاش1341408



الهندسة الميكانيكيةالهندســــةيزيد توفيق حسين الحلح1437934

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةيوسف سالم صالح الغويري1330581

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةاحمد محمد علي النصيري1332928

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةعبد الرحمن  محمد رافع  عبد الرحيم  زيد الكيالني1330546

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةقصي عماد صبحي جبر1240856

الهندسة الميكانيكيةالهندســــةمحمد ناجي غانم ابو شقرة1231685

الهندسة الصناعيةالهندســــةابراهيم سهيل خالد ابو رايسي1335170

الهندسة الصناعيةالهندســــةابراهيم محمد شحادة شحادة1230338

الهندسة الصناعيةالهندســــةاحمد اسعد نعيم عواد1131105

الهندسة الصناعيةالهندســــةاحمد انور سالم زلوم1335172

الهندسة الصناعيةالهندســــةاحمد تيسير داود عدس1330684

الهندسة الصناعيةالهندســــةاحمد عبدالرحيم ابراهيم زيتاوي1230521

الهندسة الصناعيةالهندســــةاحمد عطا محمد الطوالبة1142365

الهندسة الصناعيةالهندســــةاحمد محمود غازي زغلول1142824

الهندسة الصناعيةالهندســــةاخالص ربحي محمد المومني1335177

الهندسة الصناعيةالهندســــةارام محمود حمدان الحاليقه1342544

الهندسة الصناعيةالهندســــةاسامة فؤاد محمد عبده1230301

الهندسة الصناعيةالهندســــةاسامه نبيل عبدالقادر سلمي1242287

الهندسة الصناعيةالهندســــةاسراء حسين عليان الهرامشه1232180

الهندسة الصناعيةالهندســــةاسراء طارق غازى الحواري1343711

الهندسة الصناعيةالهندســــةاسراء نضال محمد فتحي الصابر1341267

الهندسة الصناعيةالهندســــةاسالم نبيل صالح اللحام1330648

الهندسة الصناعيةالهندســــةاسماء متعب فارس القاسم1330674

الهندسة الصناعيةالهندســــةاسيل ماهر لطفي ابو هنطش1330563

الهندسة الصناعيةالهندســــةاالء قاسم محمد الكفاوين1335179

الهندسة الصناعيةالهندســــةانس حمادة فالح ابو دلبوح933262

الهندسة الصناعيةالهندســــةايات محمود عبد الحميد مجدالويه1330658

الهندسة الصناعيةالهندســــةايه ناصر عبدالرحمن الشريف1340298

الهندسة الصناعيةالهندســــةبتول يحيى صالح التكريتي1232110

الهندسة الصناعيةالهندســــةبراءة  فالح علي الفرجات1341264

الهندسة الصناعيةالهندســــةبراءة عماد احسان عطيه1242920

الهندسة الصناعيةالهندســــةبشرى جالل حلمي ناصر1335187

الهندسة الصناعيةالهندســــةبلقيس محمود صالح الصمادى1335188

الهندسة الصناعيةالهندســــةبهاء منير طه عساف1341617

الهندسة الصناعيةالهندســــةبيان اياد مصطفى حمدان1341831



الهندسة الصناعيةالهندســــةبيان محمد راشد الدغمي1234131

الهندسة الصناعيةالهندســــةتاال خالد عبد هللا البلوى1341035

الهندسة الصناعيةالهندســــةتسنيم بشير حسين القضاه1332522

الهندسة الصناعيةالهندســــةتمارا عثمان محمد علي1335189

الهندسة الصناعيةالهندســــةتمارا غسان فايز كوكش1335190

الهندسة الصناعيةالهندســــةجمانه علي صابر حموده1335191

الهندسة الصناعيةالهندســــةجيهان علي جمعه العموش1341270

الهندسة الصناعيةالهندســــةحامد داود مصطفى صالح1335193

الهندسة الصناعيةالهندســــةحمزة اياس عطية العبادي1437644

الهندسة الصناعيةالهندســــةحمزه خالد محمد علي1138144

الهندسة الصناعيةالهندســــةحنين بدر الدين احمد ابا زيد1332529

الهندسة الصناعيةالهندســــةحنين وائل حسين ابو ربيع1339955

الهندسة الصناعيةالهندســــةداليا بسام صدقي ياسين1342122

الهندسة الصناعيةالهندســــةدانا محمد سليمان ابو علوش1137916

الهندسة الصناعيةالهندســــةدعاء حسين حسن المحروق1343712

الهندسة الصناعيةالهندســــةدعاء عماد الدين شاكر اللحام1342108

الهندسة الصناعيةالهندســــةدنيا خالد عبدالحميد ال ابوعمر1039402

الهندسة الصناعيةالهندســــةديما سامي رسمي الخوري1341111

الهندسة الصناعيةالهندســــةديمة عمر علي الرفايعة1330664

الهندسة الصناعيةالهندســــةرانيا سمير علي ابو الجدايل1234513

الهندسة الصناعيةالهندســــةرؤى رفيق محي الدين ارناؤوط1335201

الهندسة الصناعيةالهندســــةرؤى سمير محمد الخموس1332952

الهندسة الصناعيةالهندســــةرؤيا احمد حسن القعقاع1335202

الهندسة الصناعيةالهندســــةرشا فارس محمود فارس1330672

الهندسة الصناعيةالهندســــةرنده خضر شعبان ابو ساره1332506

الهندسة الصناعيةالهندســــةرهام جميل فريح سهاونه1335205

الهندسة الصناعيةالهندســــةرهف عادل علي طهبوب1332530

الهندسة الصناعيةالهندســــةروال محمد يوسف القسوس1332526

الهندسة الصناعيةالهندســــةريم محمود محمد محسن1335209

الهندسة الصناعيةالهندســــةزيد محمد مقبل شحاده1342112

الهندسة الصناعيةالهندســــةساره المعتصم عبد هللا العمري1335213

الهندسة الصناعيةالهندســــةساره زهير عبد المحسن الحسني1341879

الهندسة الصناعيةالهندســــةساره طاهر سبتي ابوالسعود1335214

الهندسة الصناعيةالهندســــةسجى احمد ابراهيم الصبيحي1242377

الهندسة الصناعيةالهندســــةسجى محمد حسن ابو رداحه1335428



الهندسة الصناعيةالهندســــةسجى محمد هاشم فائق الداودي الدجاني1335217

الهندسة الصناعيةالهندســــةسحر احمد حسن البدور1342053

الهندسة الصناعيةالهندســــةسالم زهير محمد صالح1335219

الهندسة الصناعيةالهندســــةسناء فتحي محمد قطاش1335220

الهندسة الصناعيةالهندســــةسيف اديب عز الدين البصار1342971

الهندسة الصناعيةالهندســــةسيف الدين مصطفى عوض الترعاني1130370

الهندسة الصناعيةالهندســــةسيف نادر سعاده سويدان1342970

الهندسة الصناعيةالهندســــةشذى محمد عبد الحليم العوايشه1335223

الهندسة الصناعيةالهندســــةشهد عاطف فايز الشجراوى1335225

الهندسة الصناعيةالهندســــةشهناز محمد حسن الزغول1341914

الهندسة الصناعيةالهندســــةشيرين فايز هاشم سعيد1230935

الهندسة الصناعيةالهندســــةشيماء عبد الخالق مروح الحسون1343072

الهندسة الصناعيةالهندســــةصالح صالح محمد صالح قاروط1335656

الهندسة الصناعيةالهندســــةصفا زهير احمد المصرى1341908

الهندسة الصناعيةالهندســــةصفاء خالد محمد العمرى1330681

الهندسة الصناعيةالهندســــةصالح احمد صالح صالح1230470

الهندسة الصناعيةالهندســــةصمود محمد محمود عشا1335226

الهندسة الصناعيةالهندســــةطارق زياد فيصل الحسيني1242269

الهندسة الصناعيةالهندســــةعبد الرحمن عدنان محمد المومني1131357

الهندسة الصناعيةالهندســــةعبد العزيز مروان جودت الزغل1330653

الهندسة الصناعيةالهندســــةعبد هللا اسماعيل علي علي1242823

الهندسة الصناعيةالهندســــةعبيده عبدهللا محمد حماد1441135

الهندسة الصناعيةالهندســــةعبير حسام احمد خنفر1335232

الهندسة الصناعيةالهندســــةعبير سميح يعقوب ياسين1335233

الهندسة الصناعيةالهندســــةعتاب مهند عبد هللا الحياصات1341880

الهندسة الصناعيةالهندســــةعدي بسام سليمان حدادين1437955

الهندسة الصناعيةالهندســــةعريب خالد محمد ابو قاعود1242503

الهندسة الصناعيةالهندســــةعال بسام سليمان الشاهد1335234

الهندسة الصناعيةالهندســــةعالء كمال غالب نصرهللا1242263

الهندسة الصناعيةالهندســــةعماد محمود شافع ابو جلبوش1440673

الهندسة الصناعيةالهندســــةعمر محمد علي الهياجنه1335238

الهندسة الصناعيةالهندســــةغاده خالد محمود ذياب1341526

الهندسة الصناعيةالهندســــةفاطمة عبد هجهوج العموش1341103

الهندسة الصناعيةالهندســــةفالح ابراهيم فالح الرواد1341052

الهندسة الصناعيةالهندســــةفراديس علي فارس مسعود1335243



الهندسة الصناعيةالهندســــةفراس انيس خليل المجدوب1131713

الهندسة الصناعيةالهندســــةفرح زكريا عبد القادر بني ياسين1133951

الهندسة الصناعيةالهندســــةفرح منصور محمد برهومه1335246

الهندسة الصناعيةالهندســــةقصي ايمن محمود العثمان1335247

الهندسة الصناعيةالهندســــةقيس عبد اللطيف سعود دراغمه1335130

الهندسة الصناعيةالهندســــةكمال عبد الوهاب كمال صالح1335248

الهندسة الصناعيةالهندســــةلبنى مسلم راسم عصفور1335250

الهندسة الصناعيةالهندســــةلين يوسف محمد الخليفات1330628

الهندسة الصناعيةالهندســــةمالك محمود حماد ابو صعيليك933231

الهندسة الصناعيةالهندســــةمجاهد احمد سليمان سالم1439159

الهندسة الصناعيةالهندســــةمحمد سعيد محمود حمدان1230166

الهندسة الصناعيةالهندســــةمحمد سالمة سليمان الحلتة1231367

الهندسة الصناعيةالهندســــةمحمد سميح عبد هللا مستريحي1343013

الهندسة الصناعيةالهندســــةمحمد عز الدين احمد ابو قمر1335256

الهندسة الصناعيةالهندســــةمحمد غازى ضيف هللا درويش1341266

الهندسة الصناعيةالهندســــةمحمد محمود عبد الوهاب الصالحي1234188

الهندسة الصناعيةالهندســــةمحمد نافز عبد الجواد الصالحي1335257

الهندسة الصناعيةالهندســــةمحمود محمد محمود منصور1343066

الهندسة الصناعيةالهندســــةمرام منذر علي رمال1335458

الهندسة الصناعيةالهندســــةمرح نضال حسن المومني1330673

الهندسة الصناعيةالهندســــةمريم اكرم محمد عمر1335259

الهندسة الصناعيةالهندســــةمريم سامر سعيد حفناوي1335260

الهندسة الصناعيةالهندســــةمريم غسان عبد الكريم الصيفي1338787

الهندسة الصناعيةالهندســــةمصطفى علي حسن ابداح1242328

الهندسة الصناعيةالهندســــةمصعب فواز خلف القاسم1230504

الهندسة الصناعيةالهندســــةمالك عدنان امين الطراونه1342427

الهندسة الصناعيةالهندســــةمها مروان عيسى حسين1335264

الهندسة الصناعيةالهندســــةمهند عماد نمر الخليلي1230242

الهندسة الصناعيةالهندســــةمهند محمود حسن هزيم1332510

الهندسة الصناعيةالهندســــةميساء عادل مصطفى موسى1335266

الهندسة الصناعيةالهندســــةناديا احمد مصطفى عبد اللطيف1335267

الهندسة الصناعيةالهندســــةنزار ابراهيم سليم مرجي1437676

الهندسة الصناعيةالهندســــةنور الدين فايز عامر جبر1231425

الهندسة الصناعيةالهندســــةنوره محمد علي الهنانده1335270

الهندسة الصناعيةالهندســــةهبه مامون نظمي كتانه1234667



الهندسة الصناعيةالهندســــةهدايه عوده احمد اسليم1335271

الهندسة الصناعيةالهندســــةهديل حسام سالمه الجمل1330677

الهندسة الصناعيةالهندســــةهمام احمد محمد شنينه1231744

الهندسة الصناعيةالهندســــةهيا مازن احمد الشنتير1342850

الهندسة الصناعيةالهندســــةهيفاء ماجد خليل الفاخورى1335273

الهندسة الصناعيةالهندســــةوائل فخرى تيسير القرعان1234210

الهندسة الصناعيةالهندســــةوعد عبدالمهدي محمد المراعية1341275

الهندسة الصناعيةالهندســــةوفاء شحاده عطوه ابو يحيى1335369

الهندسة الصناعيةالهندســــةوفاء علي محمد مساد1133714

الهندسة الصناعيةالهندســــةياسمين وليد عبد الحميد غيث1332945

الهندسة الصناعيةالهندســــةيزن حسن محمود الحوامدة1232206

الهندسة الصناعيةالهندســــةيوسف حسن محمد القدسي1333091

الهندسة الصناعيةالهندســــةاحمد نادر احمد عباهرة1230072

الهندسة الصناعيةالهندســــةاسماعيل طلعت اسماعيل ادريس1130249

الهندسة الصناعيةالهندســــةيزن مؤيد فوزي دحادحه1242096

الهندسة الصناعيةالهندســــةنزار ناجي عبداللطيف830480

هندسة الميكاترونكسالهندســــة احمد عبد هللا  سهيل صبحي الخطيب1130330

هندسة الميكاترونكسالهندســــةاحمد حسين محمد العسوفي1238940

هندسة الميكاترونكسالهندســــةاحمد خضر عبد شلبي1335279

هندسة الميكاترونكسالهندســــةاحمد زهير داود معالي1243705

هندسة الميكاترونكسالهندســــةاحمد عدنان موسى الغنيمات1335281

هندسة الميكاترونكسالهندســــةاحمد عمر عبد الكريم ابو الحاج1231646

هندسة الميكاترونكسالهندســــةاحمد فيصل محمد الزواهرة1342701

هندسة الميكاترونكسالهندســــةاحمد محمد حسن بني عمر1432994

هندسة الميكاترونكسالهندســــةاروى عبد القادر موسى عبد القادر1335284

هندسة الميكاترونكسالهندســــةاسطفان الفي اسطفان ابو ساحليه1335290

هندسة الميكاترونكسالهندســــةاسماعيل احمد اسماعيل السباتين1234224

هندسة الميكاترونكسالهندســــةانس فيصل صبرى الصوص1341472

هندسة الميكاترونكسالهندســــةايات اسامه محمود المومنى1335293

هندسة الميكاترونكسالهندســــةايوب عماد ايوب العمري1130888

هندسة الميكاترونكسالهندســــةالجوخي" محمد عيد" "محمد فيصل"بدر 833692

هندسة الميكاترونكسالهندســــةبشار محمد احمد يوسف1335296

هندسة الميكاترونكسالهندســــةثائر خالد فاروق النجار1230396

هندسة الميكاترونكسالهندســــةجبري رضا جبرى ضمره1330730

هندسة الميكاترونكسالهندســــةجعفر نبيل محمد علي الكايد1341363



هندسة الميكاترونكسالهندســــةجليل محفوظ جليل قسيسيه1242104

هندسة الميكاترونكسالهندســــةجواد احمد عارف البدور1437000

هندسة الميكاترونكسالهندســــةحازم سعد سلمان المساعيد1335299

هندسة الميكاترونكسالهندســــةخالد عبد القادر عطيه سماره1231647

هندسة الميكاترونكسالهندســــةخالد وليد محمود عبد الهادى1130969

هندسة الميكاترونكسالهندســــةدارين يوسف امين مي1341637

هندسة الميكاترونكسالهندســــةراكان باسم عبد هللا منصور1342125

هندسة الميكاترونكسالهندســــةرانيا ايهاب بطرس الخزوز1335304

هندسة الميكاترونكسالهندســــةرناد حسين عاشور ابو اعمر1335308

هندسة الميكاترونكسالهندســــةزيد ربحي عبدالفتاح عطية1342249

هندسة الميكاترونكسالهندســــةساره عماد عبد العلي الرفاعي1330724

هندسة الميكاترونكسالهندســــةسامي محمد موسى النوافلة1038511

هندسة الميكاترونكسالهندســــةسجا خالد احمد الحسبان1240311

هندسة الميكاترونكسالهندســــةسحر دخل هللا سالم العرجاني1342255

هندسة الميكاترونكسالهندســــةسعيد محمد ابراهيم اخميس1139925

هندسة الميكاترونكسالهندســــةسلسبيل بسام شحاده نصر1335311

هندسة الميكاترونكسالهندســــةعاصم يوسف محمد الدحله1335316

هندسة الميكاترونكسالهندســــةعبد الكريم علي عبد الكريم الزيود1341046

هندسة الميكاترونكسالهندســــةعبد هللا محمد وحيد الخضر1335318

هندسة الميكاترونكسالهندســــةعبدهللا محمد داود سليمان عوده1342331

هندسة الميكاترونكسالهندســــةعبدهللا محمود حسن الجعابنه1341367

هندسة الميكاترونكسالهندســــةعالء احمد زكريا البواليز1341845

هندسة الميكاترونكسالهندســــةعلي احمد علي الطواها1332956

هندسة الميكاترونكسالهندســــةعمير جهاد طايع صالحات1230419

هندسة الميكاترونكسالهندســــةفؤاد وليد محمد البيادره734878

هندسة الميكاترونكسالهندســــةفرح اسماعيل سالمه الرواجفه1335331

هندسة الميكاترونكسالهندســــةفكي كايد يوسف جعنينه1335333

هندسة الميكاترونكسالهندســــةماريه مازن راسم حمام1335336

هندسة الميكاترونكسالهندســــةمالك احمد زكريا البواليز1341842

هندسة الميكاترونكسالهندســــةمالك محمد عبيد هللا بكار1335338

هندسة الميكاترونكسالهندســــةمجد سامي مريحيل الشطناوى1241628

هندسة الميكاترونكسالهندســــةمحمد فايز محمود الخطيب1330725

هندسة الميكاترونكسالهندســــةمحمد محمود الحاج سليم عثمان1330733

هندسة الميكاترونكسالهندســــةمرح جميل داهود غريب1341859

هندسة الميكاترونكسالهندســــةمصعب وائل صبحي الكيالي1335357



هندسة الميكاترونكسالهندســــةمعتز احمد عزام الضمور1341781

هندسة الميكاترونكسالهندســــةمعتصم غالب مصطفى الرباعي1133696

هندسة الميكاترونكسالهندســــةمهند حامد محمد القرامسه933403

هندسة الميكاترونكسالهندســــةنانسي فايز حسن الحسامي1241951

هندسة الميكاترونكسالهندســــةنزار تيسير علي االحمد1335363

هندسة الميكاترونكسالهندســــةنعيمه سيف عوض عوض1341747

هندسة الميكاترونكسالهندســــةنمر عبداللطيف نمر ابوحجله1131448

هندسة الميكاترونكسالهندســــةنورالدين زياد عباس فايز1242302

هندسة الميكاترونكسالهندســــةهادي تيسير محمد ابو حطب1231771

هندسة الميكاترونكسالهندســــةهشام محمد سالم العمايره1335367

هندسة الميكاترونكسالهندســــةياسمين حاتم حسن ابو كيوان1335372

هندسة الميكاترونكسالهندســــةيزن زياد محمد زكريا حالوب1335373

هندسة الميكاترونكسالهندســــةمضر نزار خضر خضر1341836

هندسة الميكاترونكسالهندســــةمحمد احمد هادي المسعودي1036745

هندسة الميكاترونكسالهندســــةسمير هيثم سمير منصور1240854

هندسة الميكاترونكسالهندســــةمحمد حسن عبدهللا احمد زغبر1242290

الهندسة الطبيةالهندســــةابراهيم محمود محمد المجدوبه1330765

الهندسة الطبيةالهندســــةاحمد برهوم احمد محمود1241948

الهندسة الطبيةالهندســــةاحمد جميل حسين دوله1139019

الهندسة الطبيةالهندســــةاريج جميل حسن شحاده1335380

الهندسة الطبيةالهندســــةاسامه احمد حسين المومني1341702

الهندسة الطبيةالهندســــةاسالم منصور فواز الزعبي1330756

الهندسة الطبيةالهندســــةاالء شامخ محمد البزور1335385

الهندسة الطبيةالهندســــةاالء عدنان حسين المعايطه1335386

الهندسة الطبيةالهندســــةاالء موفق احمد القالب1341889

الهندسة الطبيةالهندســــةالمعتصم عماد مرعي النجار1330781

الهندسة الطبيةالهندســــةالهنوف نايف سالم السرهيد1335388

الهندسة الطبيةالهندســــةامجاد عمر عبد الغني جاروشه1335389

الهندسة الطبيةالهندســــةامين محمد امين ابو ريا1330793

الهندسة الطبيةالهندســــةايمان كامل حامد الزمر1335395

الهندسة الطبيةالهندســــةايمن عبد هللا نعيم الخطيب1330823

الهندسة الطبيةالهندســــةبتول امجد محمد الخاليله1335399

الهندسة الطبيةالهندســــةبتول محمد جبر شراب1330766

الهندسة الطبيةالهندســــةتاال مخلد سليمان الفرايه1335404

الهندسة الطبيةالهندســــةتمارا عيسى اسماعيل الشاطر1330821



الهندسة الطبيةالهندســــةجمانه محمود محمد الخطيب1335409

الهندسة الطبيةالهندســــةحنان محمد حافظ ابو حردان1342131

الهندسة الطبيةالهندســــةحنين عبد اللطيف صادق النجار1335411

الهندسة الطبيةالهندســــةخالد وليد علي علي1230752

الهندسة الطبيةالهندســــةخالد وليد محمد المومني1242217

الهندسة الطبيةالهندســــةدنيا علي محمود الرشايده1335413

الهندسة الطبيةالهندســــةديما سمير عبد العزيز الغوله1335414

الهندسة الطبيةالهندســــةدينا حسن عبدالغفور الحراحشة1335415

الهندسة الطبيةالهندســــةدينا عصام محمود المشاقبه1330774

الهندسة الطبيةالهندســــةراكان بسام يحيى النجار1239004

الهندسة الطبيةالهندســــةرؤى جمال فايز البراهمه1234361

الهندسة الطبيةالهندســــةرزان حسام محمود الشاعر1342037

الهندسة الطبيةالهندســــةرغد صبحي حمدي هياجنه1341838

الهندسة الطبيةالهندســــةرند رجائي جبر حسين1340576

الهندسة الطبيةالهندســــةروان اسعد محمود الشلبي1335419

الهندسة الطبيةالهندســــةروان علي محمد قاكي1335420

الهندسة الطبيةالهندســــةروند منذر داود الطريفي1342252

الهندسة الطبيةالهندســــةريم ابراهيم خليل الراعوش1335421

الهندسة الطبيةالهندســــةزكريا ابراهيم عبد المعطي عقل1231429

الهندسة الطبيةالهندســــةزين عبد هللا حمدان ارتيمه1335424

الهندسة الطبيةالهندســــةسارة حسن فالح الخاليلة1341053

الهندسة الطبيةالهندســــةساره سليم احمد زيد1142799

الهندسة الطبيةالهندســــةساره محمد عيسى رزق1335426

الهندسة الطبيةالهندســــةسجود عطاهللا عايد الشموط1341293

الهندسة الطبيةالهندســــةسعيد وفا سعيد البلبيسي1239350

الهندسة الطبيةالهندســــةسلسبيل عبد القادر جميل النسور1335430

الهندسة الطبيةالهندســــةسلمى عبد هللا ذياب المساعيد1335431

الهندسة الطبيةالهندســــةسليمان علي محمود خليفه1238899

الهندسة الطبيةالهندســــةسناء خالد محمد عليان1335433

الهندسة الطبيةالهندســــةسيرين سعيد سمير القصراوي1335434

الهندسة الطبيةالهندســــةشاكر مجدى ابراهيم علوش1342543

الهندسة الطبيةالهندســــةشذى سعيد فوزي جزر1341535

الهندسة الطبيةالهندســــةشفا محمد سليمان المراحلة1335437

الهندسة الطبيةالهندســــةشيماء محمد اشتيوي قالب1141954

الهندسة الطبيةالهندســــةصفاء حسن سالم ابو غليون1335438



الهندسة الطبيةالهندســــةضحى رياض عبد الكريم شاهين1335439

الهندسة الطبيةالهندســــةطيف جمال ربحي العرجا1335441

الهندسة الطبيةالهندســــةعباده زهير انيس حجازى1330820

الهندسة الطبيةالهندســــةعبد الرحمن حماد سلمان ابو غليون1241509

الهندسة الطبيةالهندســــةعبد هللا علي عبد الشياب1231720

الهندسة الطبيةالهندســــةعبدهللا فتحي محمد صالح1330804

الهندسة الطبيةالهندســــةعلي بركات علي القبيالت933455

الهندسة الطبيةالهندســــةعهد محمد صبحي يوسف البعول1330786

الهندسة الطبيةالهندســــةفداء عايد وليد سنجق1335444

الهندسة الطبيةالهندســــةفرح عبد هللا محمد الرفاعي1341297

الهندسة الطبيةالهندســــةفرح عالء الدين محمود زيد الكيالني1335448

الهندسة الطبيةالهندســــةفرح عمر عبدالكريم صالح1242239

الهندسة الطبيةالهندســــةفرح كاظم حسني خريم1335449

الهندسة الطبيةالهندســــةفرح هاشم نمر الصوافطه1335450

الهندسة الطبيةالهندســــةلينا صالح نظام صالح1341992

الهندسة الطبيةالهندســــةمجدولين مؤيد محمود ابراهيم1341024

الهندسة الطبيةالهندســــةمحمد امين عبد الفتاح السالمات1341489

الهندسة الطبيةالهندســــةمحمد انور محمد الزبن1341107

الهندسة الطبيةالهندســــةمحمد عمر محمود بدوي1239648

الهندسة الطبيةالهندســــةمحمود علي محمود هياجنه1141016

الهندسة الطبيةالهندســــةمرام فايز علي الخليفات1330780

الهندسة الطبيةالهندســــةمرح زيد يوسف الناصر1335459

الهندسة الطبيةالهندســــةمرح مهدي يوسف ايوب1335460

الهندسة الطبيةالهندســــةمروة جميل احمد نمر1230696

الهندسة الطبيةالهندســــةمريانا فايز عطا هللا المساعده1241610

الهندسة الطبيةالهندســــةمالك اسحق عبد الفتاح القيسي1335462

الهندسة الطبيةالهندســــةملك عبد الرحيم علي الشيخ1335463

الهندسة الطبيةالهندســــةمها اسماعيل محمد جبر1230397

الهندسة الطبيةالهندســــةمي مصطفى محمد العميرى1335465

الهندسة الطبيةالهندســــةميساء خالد حسين ابو جابر1335467

الهندسة الطبيةالهندســــةناصر احمد نعيم مصلح1241563

الهندسة الطبيةالهندســــةنانسي اسكندر احمد دحدح1341711

الهندسة الطبيةالهندســــةنسرين ايمن محمد النصيرات1333107

الهندسة الطبيةالهندســــةنور بالل محمد نوفل1335468

الهندسة الطبيةالهندســــةنور عبد السالم صالح الزازا1335469



الهندسة الطبيةالهندســــةنور ياسر محمد خير الدقه1335471

الهندسة الطبيةالهندســــةياسمين عماد هالل صالح1335474

الهندسة الطبيةالهندســــةيزن محمد فهد المحاميد1335475

الهندسة الطبيةالهندســــةعماد محمد عبد حسين فرج1330797

الهندسة الطبيةالهندســــةمحمد احمد محمد النجار1340096

الهندسة الطبيةالهندســــةنسيبة فؤاد طربوش حزام1231704

الهندسة الطبيةالهندســــةايه مصطفى سليمان الصباح1240834

هندسة العمارةالهندســــةاحمد حسن وليد احمد الدفار1437800

هندسة العمارةالهندســــةاسامه تيسير سليم الغويرين1131608

هندسة العمارةالهندســــةاسماء غازي موسى يوسف1330858

هندسة العمارةالهندســــةاسماء مروان خالد الجمعاني1230818

هندسة العمارةالهندســــةاسيل احمد منصور المشاقبه1335486

هندسة العمارةالهندســــةاسيل منير عوض ابراهيم1335489

هندسة العمارةالهندســــةاسيل وليد محمد زعبوط1335490

هندسة العمارةالهندســــةاشرف خالد جبرائيل الطراونه1335491

هندسة العمارةالهندســــةاميره احمد محمود بعدين1131762

هندسة العمارةالهندســــةايمان ربحي محمد عطاري1335499

هندسة العمارةالهندســــةايمان محمود ابراهيم الربابعه1330838

هندسة العمارةالهندســــةبكر علي محمد جميل يدك1335502

هندسة العمارةالهندســــةتقى جهاد فايز العوران1335507

هندسة العمارةالهندســــةتمارا فيصل نايف الماضي1239666

هندسة العمارةالهندســــةتوفيق فؤاد توفيق شعبان1330879

هندسة العمارةالهندســــةجمان يوسف علي رمان1335508

هندسة العمارةالهندســــةحنين رشيد نعمه البطارسه1342033

هندسة العمارةالهندســــةدالل نصر صبحي الفداوي1335520

هندسة العمارةالهندســــةرامي زياد انطون المراشدة1330839

هندسة العمارةالهندســــةرزان اسامه محمد ابوعيد1335525

هندسة العمارةالهندســــةرشا قاسم صالح الشدوح1335527

هندسة العمارةالهندســــةرهام مامون احمد الجالد1335533

هندسة العمارةالهندســــةزينب حسين محمد ابو فراش1341738

هندسة العمارةالهندســــةساجده سامي ضيف هللا ابويحيى1335541

هندسة العمارةالهندســــةساره يوسف عبد الرحمن ابو ريده1335545

هندسة العمارةالهندســــةسالي شوقي اسكندر غطاس1335547

هندسة العمارةالهندســــةصفاء برهان محمد جوده1335558

هندسة العمارةالهندســــةعبدهللا نواف ضامن سليمان1230092



هندسة العمارةالهندســــةغيداء محمد غازى احمد فريحات1341512

هندسة العمارةالهندســــةمجد شوكت احمد عبد هللا1335571

هندسة العمارةالهندســــةمحمد جمال عبد الفتاح االخرس1341411

هندسة العمارةالهندســــةمحمد جهاد محمد رمانه1335574

هندسة العمارةالهندســــةمحمد عبد المولى عبد هللا المومني1231457

هندسة العمارةالهندســــةمرام علي ابراهيم الخطيب1335583

هندسة العمارةالهندســــةملك نضال مرشد احمد1340063

هندسة العمارةالهندســــةميسم محمد علي سليمان الربابعه1341905

هندسة العمارةالهندســــةنداء علي محمد البطون1330853

هندسة العمارةالهندســــةنور جواد عبد اللطيف عميره1335595

هندسة العمارةالهندســــةنور محمد حسن شاهين1335596

هندسة العمارةالهندســــةهيثم فؤاد سليم النمرى1342028

هندسة العمارةالهندســــةسامح زاهر سلمان عمران1232298

هندسة العمارةالهندســــةمريم سمير سليمان هنيه1340578

هندسة الحاسوبالهندســــةابراهيم نبيل شكري ابو التين1230505

هندسة الحاسوبالهندســــةاسراء عبد الكافي مسلم محمد1342089

هندسة الحاسوبالهندســــةاسراء نزار جمعه البدو1335607

هندسة الحاسوبالهندســــةاسيل زيلمخان امر الشيشاني1335611

هندسة الحاسوبالهندســــةافنان ساهر عامر العمريه1335612

هندسة الحاسوبالهندســــةاالء سالمة عطاهللا الغويرى1035677

هندسة الحاسوبالهندســــةامنه محمود احمد ابو الرب1335614

هندسة الحاسوبالهندســــةاميره محمد صبحي الخاليله939019

هندسة الحاسوبالهندســــةانسام عمر حسن ابو عثمان1335615

هندسة الحاسوبالهندســــةايات محمد محمود خليل1234489

هندسة الحاسوبالهندســــةايمان محمد موسى عريقات1335617

هندسة الحاسوبالهندســــةايناس جميل محمود عبد هللا1241700

هندسة الحاسوبالهندســــةايناس خضر صبحي ابو الزلف1335618

هندسة الحاسوبالهندســــةايهاب عدنان احمد الشرع1340609

هندسة الحاسوبالهندســــةبتول توفيق عواد الشديفات1330888

هندسة الحاسوبالهندســــةبتول عبد هللا اسماعيل العلي1343718

هندسة الحاسوبالهندســــةبسمة صالح علي الخطيب1340376

هندسة الحاسوبالهندســــةبلقيس محمد عبد المجيد الشيخ قاسم1341009

هندسة الحاسوبالهندســــةبيان خالد محمود علقم1335620

هندسة الحاسوبالهندســــةجورجيت جورج سمعان ديالن1342080

هندسة الحاسوبالهندســــةحمزه عبد الحكيم حمزه الشهاب1335624



هندسة الحاسوبالهندســــةحنين جبرين خليل قطيش1335625

هندسة الحاسوبالهندســــةدعاء بدر الدين محمد الحلو1335630

هندسة الحاسوبالهندســــةدالل ايهاب اسعد الطويل1335631

هندسة الحاسوبالهندســــةدينا احمد علي المغربي1335632

هندسة الحاسوبالهندســــةرانية احمد جميل درويش1243087

هندسة الحاسوبالهندســــةرؤى مأمون نور الدين حسن1335635

هندسة الحاسوبالهندســــةرايه محمود محمد خالد1335636

هندسة الحاسوبالهندســــةرزان ناصر حسين شبلي1234514

هندسة الحاسوبالهندســــةرزان نايف محمد طالب المحتسب1234515

هندسة الحاسوبالهندســــةرغد وليد صالح الشدفان1335638

هندسة الحاسوبالهندســــةرند نضال مصطفى ترعاني1335640

هندسة الحاسوبالهندســــةرندا نافز عبد العزيز ابو عجميه1335641

هندسة الحاسوبالهندســــةرهف احمد محمد ابو الزيت1341586

هندسة الحاسوبالهندســــةروند داود سعيد ابو قاعود1335646

هندسة الحاسوبالهندســــةزينه رياض درويش الكرزون1335647

هندسة الحاسوبالهندســــةسماح نبيل سليمان المساعده1335652

هندسة الحاسوبالهندســــةسندس فتحي سليمان البلوى1340965

هندسة الحاسوبالهندســــةسيف بطرس يوسف الكواليت1335653

هندسة الحاسوبالهندســــةشروق نزيه زهير الغزاوي1234534

هندسة الحاسوبالهندســــةشهد هيثم محمد علي البوز1335655

هندسة الحاسوبالهندســــةعائده مازن سميح جوده1335659

هندسة الحاسوبالهندســــةعامر عبد الكريم عدنان الشيخ حسن1341683

هندسة الحاسوبالهندســــةعدى عبد الهادى محمد العموش1243088

هندسة الحاسوبالهندســــةعمر صبحي عبد القادر حامد1243089

هندسة الحاسوبالهندســــةغدي محمد عبد الرحمن الصعيدي1335666

هندسة الحاسوبالهندســــةغدير بسام حنا حداد1234543

هندسة الحاسوبالهندســــةغيداء يونس محمد التميمي1335668

هندسة الحاسوبالهندســــةفخر الدين نضال عصام البخارى1335670

هندسة الحاسوبالهندســــةقسمه مفلح محمد الرباقين1335671

هندسة الحاسوبالهندســــةليث ابراهيم امين عازم1130200

هندسة الحاسوبالهندســــةليث عوده سليمان بني خالد1241292

هندسة الحاسوبالهندســــةلينه عبد الناصر سعيد ابو حميد1335675

هندسة الحاسوبالهندســــةمالك احمد محمد العبادي1340889

هندسة الحاسوبالهندســــةمؤمن عاطف نايف المناعسه1240914

هندسة الحاسوبالهندســــةمحمد سليمان احمد السعدى1335678



هندسة الحاسوبالهندســــةمحمد وليد عبد الرزاق شلبايه1341436

هندسة الحاسوبالهندســــةمالك زياد طاهر العمرى1335687

هندسة الحاسوبالهندســــةمهند خليل حسن ابو ريده1342258

هندسة الحاسوبالهندســــةمي سامي حسين ابوصفيه1335692

هندسة الحاسوبالهندســــةهبة هالل سامي الحمصي1342333

هندسة الحاسوبالهندســــةهبه رافت مصباح رباع1335699

هندسة الحاسوبالهندســــةهبه محمد ذيب خريس1335700

هندسة الحاسوبالهندســــةهديل جميل محمد ابو رحمه1238863

هندسة الحاسوبالهندســــةهديل حسين خليل السالق1335701

هندسة الحاسوبالهندســــةهيثم عدنان خميس الحن1335703

هندسة الحاسوبالهندســــةوعد احمد عبد عواجنه1335704

هندسة الحاسوبالهندســــةياسمين محمد حسن رحال1335707

هندسة الحاسوبالهندســــةغدير حسام الدين عبدالعزيز الخندقجي1340734

هندسة الحاسوبالهندســــةاولبي خدجيف1437866

الهندسة الكهربائيةالهندســــة محمد حماد  جهاد حماد عدوي1230279

الهندسة الكهربائيةالهندســــةابراهيم يعقوب ابراهيم الدويري1341326

الهندسة الكهربائيةالهندســــةاحمد حسن احمد الشريف1242493

الهندسة الكهربائيةالهندســــةاحمد سمير احمد ابو عبده1433387

الهندسة الكهربائيةالهندســــةاحمد شاكر جميل اشبيالت1130214

الهندسة الكهربائيةالهندســــةاحمد عمر علي الحيارى1335711

الهندسة الكهربائيةالهندســــةاحمد محمد احمد جرادات1335712

الهندسة الكهربائيةالهندســــةاحمد محمد عطيه ابو ديب1234584

الهندسة الكهربائيةالهندســــةاحمد محمد عواد الزيود1335715

الهندسة الكهربائيةالهندســــةاحمد هشام عمر السقا1130309

الهندسة الكهربائيةالهندســــةاحمد ياسر محمد جوابره1438306

الهندسة الكهربائيةالهندســــةاسامه نذير محمد كمال علي1335721

الهندسة الكهربائيةالهندســــةاسراء محمد علي العبد1333131

الهندسة الكهربائيةالهندســــةاسماء محمد احمد نويري1234589

الهندسة الكهربائيةالهندســــةامل تيسير محمود كايد1341056

الهندسة الكهربائيةالهندســــةانس محمد احمد صافي1330969

الهندسة الكهربائيةالهندســــةاياد جهاد حسن ابو شوالي1335724

الهندسة الكهربائيةالهندســــةايمان حسين محمد عنانبة1140307

الهندسة الكهربائيةالهندســــةايهاب محمد سمير ابراهيم ابو زيد1335726

الهندسة الكهربائيةالهندســــةبدر محمد علي المصري1141927

الهندسة الكهربائيةالهندســــةبشار شاكر فليح الجبور1231653



الهندسة الكهربائيةالهندســــةبشار عزمي راضي ابو الجدايل1335729

الهندسة الكهربائيةالهندســــةبيان عبد اللطيف ابراهيم محمود1335730

الهندسة الكهربائيةالهندســــةتسنيم محمود حسن الجوابره1335731

الهندسة الكهربائيةالهندســــةتماضر حسين صالح صالح1142463

الهندسة الكهربائيةالهندســــةجهاد مروان محمد الخطيب1335732

الهندسة الكهربائيةالهندســــةجود منذر محمد الراشد1241674

الهندسة الكهربائيةالهندســــةحسام حسن احمد المصرى1341602

الهندسة الكهربائيةالهندســــةحسان جميل محمود عليوات1330942

الهندسة الكهربائيةالهندســــةحسين اسامه حسين عصفور1230224

الهندسة الكهربائيةالهندســــةحمزة غازي يونس احمد1242211

الهندسة الكهربائيةالهندســــةحمزة منصور حسين الزيود1131852

الهندسة الكهربائيةالهندســــةحمزه محمد هاشم الشريف1342927

الهندسة الكهربائيةالهندســــةحنين رائد احمد ابو السندس1341766

الهندسة الكهربائيةالهندســــةخالد عدنان جميل الدبش1341279

الهندسة الكهربائيةالهندســــةخالد محمد فؤاد هنية1230185

الهندسة الكهربائيةالهندســــةراما عبدهللا عبدالقادر الحجازي1341404

الهندسة الكهربائيةالهندســــةرامان محمد عبداللطيف ابوحمدان1230440

الهندسة الكهربائيةالهندســــةرامي حسام محمد زكريا حالوب1242322

الهندسة الكهربائيةالهندســــةرانيا جمال شحاده شعيب1335738

الهندسة الكهربائيةالهندســــةرانيا عدنان حسني منصور1335739

الهندسة الكهربائيةالهندســــةرهام ماهر صالح المعايطه1335743

الهندسة الكهربائيةالهندســــةزيد عيسى غازي سهاونه1230446

الهندسة الكهربائيةالهندســــةساره زكريا عبد القادر بني ياسين1133924

الهندسة الكهربائيةالهندســــةسامر خالد محمد ابو صفيه1335747

الهندسة الكهربائيةالهندســــةسامي وليد بهجت النسور1242678

الهندسة الكهربائيةالهندســــةسجى عدنان حسين المعايطة1335748

الهندسة الكهربائيةالهندســــةسالمة طالب سالمة الخزاعلة1335750

الهندسة الكهربائيةالهندســــةسماح نبيل عادل ابو الحالوه1341028

الهندسة الكهربائيةالهندســــةسيف الدين جمال مسلم الخوالده1342012

الهندسة الكهربائيةالهندســــةسيف محمد محمود الزيود1335754

الهندسة الكهربائيةالهندســــةشادي محمد علي عثمان1335756

الهندسة الكهربائيةالهندســــةشوقي عزام شوقي الشن1234618

الهندسة الكهربائيةالهندســــةشيماء فراس صالح الصرايرة1231013

الهندسة الكهربائيةالهندســــةصهيب باجس جميل خضر1335227

الهندسة الكهربائيةالهندســــةضياء الدين ياسين عبد الكريم العقيلي1335760



الهندسة الكهربائيةالهندســــةضياء عبد الرحمن عثمان يوسف1335761

الهندسة الكهربائيةالهندســــةطارق خليل ابراهيم ابو فرحان1241383

الهندسة الكهربائيةالهندســــةطارق عبدالكريم عواد عليمات1340924

الهندسة الكهربائيةالهندســــةطارق فرحان احمد ابو سيف1130708

الهندسة الكهربائيةالهندســــةعامر زاهي عبد الرحمن العبيسي1340970

الهندسة الكهربائيةالهندســــةعامر عدلي خليل عطيه1130003

الهندسة الكهربائيةالهندســــةعبد هللا احمد احمد السردى1342573

الهندسة الكهربائيةالهندســــةعبد هللا يوسف علي ابو شربك1538172

الهندسة الكهربائيةالهندســــةعبدالحليم نصر عبدالحليم عوض1342708

الهندسة الكهربائيةالهندســــةعبدهللا محمد خليل سيف1231760

الهندسة الكهربائيةالهندســــةعدنان عبد الفتاح عبد المهدي الحوراني1335767

الهندسة الكهربائيةالهندســــةعرين عادل موسى برغش1335769

الهندسة الكهربائيةالهندســــةعزالدين نايف علي ضيف هللا1242281

الهندسة الكهربائيةالهندســــةعمار محمد علي عطا قرش1335772

الهندسة الكهربائيةالهندســــةعمر احمد عبد الحفيظ الدغيم1332596

الهندسة الكهربائيةالهندســــةعمر برهان شافع جالمنه1234633

الهندسة الكهربائيةالهندســــةعمر عصام علي شريف1335774

الهندسة الكهربائيةالهندســــةعيسى شحاده عيسى فليفل1234634

الهندسة الكهربائيةالهندســــةفاتن خالد حسن شنب1335124

الهندسة الكهربائيةالهندســــةفارس عزيز ابراهيم الديك1335776

الهندسة الكهربائيةالهندســــةفراس نهاد سعيد حمده1330962

الهندسة الكهربائيةالهندســــةفريد فيصل فريد تايه1242258

الهندسة الكهربائيةالهندســــةقصي احمد صالح عمر1234638

الهندسة الكهربائيةالهندســــةقيس محمد عطيه الليمون1335779

الهندسة الكهربائيةالهندســــةقيس محمد محمود الراعوش1335780

الهندسة الكهربائيةالهندســــةلؤي عيسى احمد شحاده1335781

الهندسة الكهربائيةالهندســــةلينا فيصل عقله الغشمري1330963

الهندسة الكهربائيةالهندســــةلينا هاني محمد ابو ربيع1335782

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمالك محمد اسحق االخرس1436818

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمالك واصل عبد الرحيم حطاب1433449

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمؤيد عزام يعقوب ريحان1335784

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمحمد ابراهيم عبد الحميد ابو شحاده1335785

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمحمد خالد عبد هللا المصري1332614

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمحمد خير مازن فالح الكفيري1335787

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمحمد رضوان مزعل المرازيق1341417



الهندسة الكهربائيةالهندســــةعودة" محمد عزت"محمد زياد 836099

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمحمد سعد سليمان المحتسب1332620

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمحمد سمير حسين حامد1330972

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمحمد عبد السالم جميل صالح1234649

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمحمد عبد هللا عبد اللطيف قادوس1335791

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمحمد كمال ياسين ظاهر1335793

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمحمد مازن تيسير علي1341149

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمحمود سليمان عليوى الجمعان1335795

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمراد محمد عبد هللا جانخوت1335796

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمرح رفعت ابراهيم العبسي1242181

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمصعب سليمان سميحان عليمات1234658

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمنير محمود منير ابوجحيشه1335800

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمها محمد خليل سيف1330945

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمهند امجد يونس المحروق1335801

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمهند زيدان عبدالفتاح راشد1341456

الهندسة الكهربائيةالهندســــةموسى سالم موسى الحر1242247

الهندسة الكهربائيةالهندســــةموسى عمر موسى عبد هللا1335804

الهندسة الكهربائيةالهندســــةموسى ماهر موسى العانود1340832

الهندسة الكهربائيةالهندســــةنادين خالد حلمي الخطيب1335807

الهندسة الكهربائيةالهندســــةنبيل يوسف ابراهيم ابو حجر1335808

الهندسة الكهربائيةالهندســــةنهى عبد المجيد محمد الخرابشه1335809

الهندسة الكهربائيةالهندســــةنور الدين مرزوق حمدان الشرعه1332981

الهندسة الكهربائيةالهندســــةهمام حسن فرحان الزغارنه1038431

الهندسة الكهربائيةالهندســــةياسر طاهر عبدالمالك الحاج حسين1242270

الهندسة الكهربائيةالهندســــةياسين احمد محمد الشقيرات1335814

الهندسة الكهربائيةالهندســــةيزن غسان عزت القطامي1230244

الهندسة الكهربائيةالهندســــةوالي حسين وادي سلطان العنزي1240886

الهندسة الكهربائيةالهندســــةمحمد فاروق غفري1239246

الهندسة الكهربائيةالهندســــةعماره مراد محمود السبع1142698

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةابرار ناصر علي ابو زيد1340894

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةاسراء محمد حسين الفريحات1430298

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةاسماء عطا هللا كرم منزالوي1433486

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةاسماعيل عبدالكريم سعد الدين النمر1440346

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةاسيل سمير ابراهيم عيسى1433487

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةاآلء جميل محمد عبده1433488



العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةاالء طايل غديفان العكمه1437478

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةآالء عبد االله محمد الشديفات1243003

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةانس حمد حسين الحراحشة1340418

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةايات عادل ابراهيم ابو ريان1437525

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةايات عبد هللا محمد البداوى1433493

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةآيه وائل محمد العوضي1438361

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةايهاب زاهر سليمان شنار1437774

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةتاال حسن عثمان نداف1335854

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةجنان جمال ربيع قطام1433505

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةحليمه علي احمد حمدان1336570

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةحنين عوض يعقوب ابوحليمه1335865

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةحنين فوزي محمد سعيد الحطيني1436652

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةخوله هايل محمد المحيسن1433508

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةداود اسحق داود الدباغ1239298

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةدعاء خالد عبد الفتاح الحنيطي1341094

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةدياال سنان نبيه الكرمي1436642

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةدينا باسل محمود بنات1234727

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةرجاء فتح معروف عبد اللطيف1433514

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةرشا خالد نوران الجهني1341936

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةرغد اسماعيل محمد ابومحارب1437674

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةرال عبد الحميد محمد زعارير1335880

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةرهف ماهر محمد يونس1332644

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةريم خليل عبدالكريم كفينا1433521

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةسخاء محمد غالب الحايك1332647

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةسوسن شاهر محمد جبر1430272

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةعال نبيل محمد عمر الحداد1433530

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةعمر علي حسين العمايره1335908

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةعمرو محمد عبد المنان برهم1332496

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةفاطمه نعيم محمد حسونه1537394

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةالنا عماد احمد ابو مازن1331021

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةلجين محمود عبد القادر الصمادى1437510

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةلميس عماد عبد الجبار المليطات1433537

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةلين هاني صبرى ابو سعيده1335917

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةمجد امجد محمد ابو جوده1331014

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةمنال عدنان سعيد العواد1433541



العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةنادين جهاد علي ابو طوق1342829

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةنور الهدى كمال حسن مخلوف1430188

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةنور عبد الفتاح احمد عواد1437635

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةنوره نبيل جمال حرزهللا1438722

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةهبه عبدالمجيد عبدالحافظ الجماعين1332655

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةهديل هالل عوض الشرعه1438874

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةهند عز الدين نويران النوافعه1433548

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةنواف بن محسن بن راشد الحربي1232069

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةوجدان ياسين نهار1342412

العلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية المساندةسارة سمير سعيد الحبش1242216

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةاحمد عبداللطيف عقلة الزيود1241927

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةاسراء عايش حامد ابو ارميله1341789

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةاسيل خالد لؤي اقطيش1241591

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةاسيل عايد عبد الهادى ابو شرخ1335961

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةالعنود احمد عادل الدبابسه1433557

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةايات حسام عبد الجبار العتيبي1335974

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةايمان صالح عبد الغني الساكت1335977

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةايه حسين خالد الشوابكه1234836

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةبشرى هشام فايز ابازيد1438985

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةتاالر سيمون كوركين باليان1433561

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةتمارا زياد ابراهيم محفوظ1437286

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةحنان جمال محمد حمد هللا1538441

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةحنين عبد الرزاق يونس حمدان1433568

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةحنين عبد الفتاح علي الروابده1341553

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةحنين محمد علي عليان1437879

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةحنين محمود احمد سمرين1433569

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةحنين محمود محمد بلوط1335993

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةرحاب هاني طالب االبراهيم1336003

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةرشا جميل قبالن الشبيالت1336006

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةروان جهاد عبد الرؤوف الباتشاويش1331046

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندة"جبريل زريقات"روان سمير محمود 1336009

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةريان محمد عادل عوده1433585

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةساره ايمن سليمان النادى1338873

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةسجى محمود محمد البربرى1433591

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةسندس محمد خلف غوانمه1336021



التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةسهاد صالح محمد صبره1134234

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةسهير محمد قاسم بدران1343729

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةعليا رمضان شعبان ابو مسلم1336034

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةعنود محمد بشير عارف غفرى1437987

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةقدر احمد فالح المعاعيه1336041

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةماويه سليمان محمد الشامي1336055

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةمجدولين محمد عبد الوهاب عثمان1433605

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةمرام محمد حسين محمد1538074

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةمرح محمد رشيد عليان1433606

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةمنار احمد عبد الرحيم البطه1433607

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةميس محمود عبدالرحمن الخطيب1137051

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةهبه رائد محمد القاضي1336072

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةهديل عالء احمد موسى1433618

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةوجدان سالمة ارشيد الشديفات1234940

التغذية السريرية والحمياتالعلوم الطبية المساندةيقين محمد خير صادق الحسن1343730

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةاخالص توفيق حسن رواشده1336081

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةايمان عبد االله محمد الدبس1343731

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةحال احمد صبرى خليفه1433629

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةحنين منصور احمد سالمه1436690

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةخلود خلف علي الكعابنه1433631

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةرحمه صافي مصطفى ابراهيم1433635

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةرغد سامي عبد اللطيف الرياحي1433636

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةساره محمد عبد هللا عبيدات1433642

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةساره موسى محمد غوير1433644

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةسميحه محمود سالمه جدوع1336114

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةسناء علي عياده العياده1336115

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةصالحه حسين محمود صباح1336118

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةعاليه صالح عيد الطعامسه1035825

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةعدله خلدون سالم الرويضان1338755

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةالنا احمد اسماعيل الطوره1336129

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةمحمد فؤاد محمد مسعود735453

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةميرنا عصمت ابراهيم قندح1242595

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةهديل علي افليح البنيان1336151

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةهنادي عبد الكريم سالم ابو كف1336153

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةروسن بنت حسين بن عبدهللا عبد الحق1238994



العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةنور بنت عبد هللا بن محمد السريح1243845

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةصفاء كامل كامل عبدهللا1342956

العالج الوظيفيالعلوم الطبية المساندةليلى حسام محمود حاج صالح1331049

العالج الطبيعيالعلوم الطبية المساندةاحمد خالد عبدهللا عصيري1431421

العالج الطبيعيالعلوم الطبية المساندةاسالم محمد سمرين العويمر1235020

العالج الطبيعيالعلوم الطبية المساندةاوصاف محمود انويران خوالدة1336167

العالج الطبيعيالعلوم الطبية المساندةايناس عبدهللا عبدالرحمن الحوامده1336169

العالج الطبيعيالعلوم الطبية المساندةايناس محمد عبد الحميد البويطل1433673

العالج الطبيعيالعلوم الطبية المساندةباسل لطفي توفيق علي1331064

العالج الطبيعيالعلوم الطبية المساندةرهف محمد مخلد ابو حماد1437690

العالج الطبيعيالعلوم الطبية المساندةعبير محمد احمد فوده1336201

العالج الطبيعيالعلوم الطبية المساندةمحمد نايف عبد الرحمن سعاده1440603

العالج الطبيعيالعلوم الطبية المساندةنظيره سليمان مطلق الفقراء1336218

العالج الطبيعيالعلوم الطبية المساندةهدى احمد اسماعيل عمار1433706

العالج الطبيعيالعلوم الطبية المساندةياسمين عبد الوهاب عبد الحميد ابو محيسن1433711

العالج الطبيعيالعلوم الطبية المساندةروال بنت احمد بن عبدالرحيم محمود1242111

العالج الطبيعيالعلوم الطبية المساندةفلك عبدالسالم المصري1342424

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةبراء خالد عبد الكريم القضاه1441345

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةبكر محمد موسى محافظة1537381

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةرامي عبد هللا عواد الخاليله1436601

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةروان وليد ناصر الزغول1230152

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةروند عبد المعطي فارس الصالح1336259

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةسلسبيل ابراهيم احمد الزيود1433734

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةسماح محمد بسام عبد الرزاق ابو السعود1436815

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةعبدهللا عسكر فياض الشرفات1239410

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةعبدهللا علي محمد الغويري1138128

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةعمر خير جهاد احمد بني عمر1241544

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةفرح رائد احمد القواسمه1433743

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةمحمد ماهر عبد الحافظ الهروط1341380

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةوعد محمد موسى مطالقه1235155

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةوفاء خالد حمد المناصير1134443

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةيزن ناصر سليمان الجهني1341894

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةمالك بنت سعد بن محمد القحطاني1340192

التصوير الطبي واالشعاعيالعلوم الطبية المساندةعبدربه بريعمه عبدربه الطهيفي1340193

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاحمد سامي محمد حسان1433759



التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاحمد عدنان احمد اللداوي1242951

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاحمد عمر ذياب علي1433760

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاحمد عمر محمد الشنتير1342263

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاحمد هاني عبد الكريم النجار1131224

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاسامه صالح فائق ابو الرب1243113

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةايمان سالمه احمد ابو صبيح1342121

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةباسمه محمد منصور نصر شاهين1433769

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةبرزخ محمد سليمان المشاقبه1336316

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةحابس خالد علي بني عبده1240291

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةحسين محمد حسين الزغول1134476

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةديما سامي خلف المحارمه1242634

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةرناد قسيم محمد الدقامسه1139946

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةزين محمد خليل باكير1243798

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةسهير محمد سالمه القرعان1240439

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةسيلفيا نديم عبد هللا ناصر1433787

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةصابرين فايز سعيد ابو ندى1433790

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةعبدالرحمن حيدر رمضان ابو خضر1138169

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةعبدالرحمن محمد صالح ابو العينين1433794

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةعبدالعزيز علي صالح السبعة1235327

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةعبيده طايل عطاهللا الجخ1232131

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد محمود حسن القناص1140014

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد ياسر ابراهيم الزامل1242469

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد يحيى محمد ناصر1039107

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمعتصم باهلل احمد عبد الرحمن المصري1235251

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمنال خالد نايف خليفه1235253

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةهاله عثمان نمر الحاج صالح1433817

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةهشام جميل عبد المصري1141298

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةياسمين ابراهيم محمد الشويات1235264

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةيزن رياض محمد موسى1438795

التأهيل الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةيوسف باسم يوسف شلش1142406

التربية البدنية وعلوم الرياضةالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد موسى احمد عبد الرحمن1032077

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةابراهيم فؤاد محمد سالم1433820

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةابراهيم يوسف جبر ابوهويدي1342277

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاحمد ابراهيم محمد ابو هويدى1342312

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاحمد عبد الصمد علي حسين1344180



االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاحمد فايز شايم الدويخ1342928

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاحمد محمد عقل الفريحات1340610

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاحمد مفوز زايد السعود1336401

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاحمد يوسف محمد العبكل1336402

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاسالم جمال سليمان ابو غيث1336405

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاسيل خالد شفيق عاصي1242257

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاشرف هاني علي الشاويش1333833

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاالء حمود حمد القالب1235278

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةانس ابراهيم محمد ابو ريش1344188

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةانوار محمد عبد طبنجه1336416

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةانوار نظمي محمد عوده1336417

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاويس عقيل محمد الدويري1336418

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةاياد محمود طالل الصالحي1239591

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةايهاب مرشد سليمان جمال1131791

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةبتول فرحان احمد الخطاطبه1241896

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةبهاء غسان شوقي القزعه1340531

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةبهاء محمد عبد هللا ابو علي1240468

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةبيان سعيد محمد االسعد1232936

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةبيداء فؤاد احمد الترعاني1342330

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةتغريد منير محمد البشير1340836

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةجمال خالد جمال الشرايعه1333843

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةحسين زياد دعاس دعاس1242439

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةحسين سعيد حسين ميدور1235292

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةحمزه عدنان يوسف خالف1341083

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةخالد جمال محمد الردايدة1341671

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةخلود صبحي مصطفى الصرابطه1336431

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةدانه راغب رشدى السوالمه1433837

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةدانه علي سالم العيسى1032008

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةدعاء عطا هللا امان مقدادي1235203

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةدينا عالء ابراهيم العزي1341868

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةرئال جاسر موسى جروان1437226

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةراشد امين علي الخزاعله1340929

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةرؤى فيصل سالمه ابو جقيم1336436

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةرايه كامل اسماعيل قشحه1336437

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةرباح محمد زارع ابو عويضه1241965



االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةربى طه محمد حرب1243601

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةرجاء سمير محمد حسين1239426

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةردينا احمد خليل الحوارات1237869

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةرنا علي عبد الرحمن الشديفات1433843

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةروان محمد خلف ابو خنسه1336441

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةروان محمد شرعان الدهيثم1235306

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةريان محمد عبد الرحيم حسين1433850

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةزيد وليد نعمان هندي1336445

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةسفيان ابراهيم عبد هللا العجارمة1039137

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةسالم اسماعيل ارشيد المرزوق1438197

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةسهام قاسم فارس العودات1341064

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةسيف الدين محمود محمد الشمالي1343029

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةصهيب احمد فهد الحسامي1342460

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةصهيب عبد الفتاح ابراهيم الجبر1342855

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةصهيب محمد نادي النهود1336449

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةطريف مالك طريف العزام1331112

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةعبد الرحمن عبدهللا محمد العمايره1342099

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةعبدالرحمن عبدالكريم خليل الزعبي1537991

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةعبدهللا محمد سليمان الدالبيح1341562

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةعبدالمجيد عبد هللا موسى الزيادنه1340388

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةعبيده صبيح سليمان الدالبيح1533915

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةعالء حسني محمد العبد1340548

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةعلي حسين علي المساعيد1340465

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةعلي محمد علي استيتيه1240294

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضة"الحاج محمد"عمر رزق هللا صالح 1341502

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةفاتن محمد فالح العظامات1340381

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةفرح عبد الكريم محمد الخطيب1434153

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةقصي رياض مشافق اللوانسه1235235

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةقصي نضال صالح عبد الرازق1435178

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةلؤي نبيل حامد الفروخ1433876

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةماس نضال احمد حسن1330389

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمؤيد هاني علي المومني1336471

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد احمد رجا الزقيبي1342034

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد احمد رشيد الهزايمه1338773

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد احمد فضل الزبط1331091



االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد اسماعيل عبد الرحيم شعالن1437143

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد امجد غازي الحواري1241005

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد بالل محمد طبش1340487

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد حسن محمد النعامنه1134611

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد حسن محمود حماده1433807

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد خير علي محمد الصمادي1438500

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد عقلة مفلح الحراحشة1340516

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد علي سعيد الرحال1339728

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد فرح جمال االنس1333007

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد محمود عبدهللا الزعبي1438502

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد مصطفى محمود عقل1437009

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد موفق محمد الحوراني1336479

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد هالل علي ابو الجحاش1341884

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمود طه طالب ابوسرية1437163

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمود فارس ابراهيم هندي1142602

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمود كمال محمود غنمه1331116

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمود هاني رشدى ابو حفيظه1341862

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمعاذ أنور صالح قدورة1436899

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمعاذ يوسف محمود عيسى1235352

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمعتصم احمد مسلم الخوالده1230140

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمها موسى سالم السعيدين1235355

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةمهند محمد عبد الرحيم الطراونه1239113

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةميساء مصطفى محمد سمور1331113

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةناصر نائل غازي مطهر1239420

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةنيروز عيسى سعيد السعيد1340547

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةهيا ثائر محمد خليل1239086

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةهيثم اسامه سالم ابو زايد1336493

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةياسمين محمد عبد القادر العناني1241483

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةخضر" محمد رشيد صبحي"ياسمين ناصر 1342943

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةيزيد جميل عطاهللا الوليدات735242

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةيوسف سعدات يوسف عبد الحليم1437494

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةيوسف محمد عبد الرحمن حرفوش1235365

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةيوسف موسى يوسف صالح1242128

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةشادي خليل مصطفى طل1438848

االدارة والتدريب الرياضيالتربية البدنية وعلوم الرياضةشروق زكريا خضر ابو الروس1340779



علم التمريضالتمريـــضاحمد ماجد مفلح ابو زيد1230955

علم التمريضالتمريـــضاحمد محمد احمد الجعاريم1336507

علم التمريضالتمريـــضاسالم نبيل هزاع العمرى1342525

علم التمريضالتمريـــضاسيل احمد محمود العوضات1338253

علم التمريضالتمريـــضاسيل عيسى عيد النعيمات1433915

علم التمريضالتمريـــضاسيل قاسم محمد الدقامسه1340508

علم التمريضالتمريـــضانس زياد محمد المومني1331144

علم التمريضالتمريـــضايلياء عالء الدين يوسف يدك1433927

علم التمريضالتمريـــضبشرى احمد سعيد رمضان1433941

علم التمريضالتمريـــضتهاني احمد قاسم النجرس1433949

علم التمريضالتمريـــضجابر حيدر جابر عميره1336562

علم التمريضالتمريـــضحنين انيس سعود عرعراوي1433957

علم التمريضالتمريـــضحنين عماد ناجي الحاج اسماعيل1339516

علم التمريضالتمريـــضدعاء تيسير محمد حسين1433963

علم التمريضالتمريـــضدعاء سمير جمال الغوطي1336580

علم التمريضالتمريـــضرامي وليد ميخائيل صالح1336584

علم التمريضالتمريـــضرغد اسعد مصطفى المحاميد1336589

علم التمريضالتمريـــضرغد رائد حسن اسماعيل1336592

علم التمريضالتمريـــضروزان حمد رجا الجماعين1342579

علم التمريضالتمريـــضساره زكريا محمود الدسوقي1340441

علم التمريضالتمريـــضسعاد انور كامل البلوي1336616

علم التمريضالتمريـــضسيف محمود سليمان المراحله1242968

علم التمريضالتمريـــضعثمان محمود احمد القرعان1437555

علم التمريضالتمريـــضعدي جهاد محمد طراد1032282

علم التمريضالتمريـــضعال احمد علي المومني1340841

علم التمريضالتمريـــضفاطمة سليمان محمد ابو ارياش1537334

علم التمريضالتمريـــضفداء ايمن ابراهيم العجاوى1434028

علم التمريضالتمريـــضالرا صالح عثمان احويت1340366

علم التمريضالتمريـــضليلى جمال سلمان عيال سلمان1537396

علم التمريضالتمريـــضماجد فالح هالل المساعيد1336673

علم التمريضالتمريـــضمحمد خالد محمد الخوالدة1331132

علم التمريضالتمريـــضمحمود محمد عطيه القرارعه1341984

علم التمريضالتمريـــضمروه بسام موسى معالي1537406

علم التمريضالتمريـــضمروه محمد عبد حواشين1344088

علم التمريضالتمريـــضمعالي سامي جميل المساعفه1336688



علم التمريضالتمريـــضمنيه احمد نهار الجبور1336696

علم التمريضالتمريـــضميس حسين محمد المغربي1242955

علم التمريضالتمريـــضميس سالمه احمد القريناوى1334545

علم التمريضالتمريـــضميس عاطف حسن ابو عرقوب1437737

علم التمريضالتمريـــضنايف محمد نايف عرب1331142

علم التمريضالتمريـــضنور سميح محمد تيسير خليل1437930

علم التمريضالتمريـــضهال محارب محمد بدر1342993

علم التمريضالتمريـــضوجدان محمود محمد الرحيمي1430219

علم التمريضالتمريـــضوعد سالم صالح سويدان1434074

علم التمريضالتمريـــضوالء عيد محمد مبارك1235589

علم التمريضالتمريـــضياسمين جهاد ابراهيم الكسابره1336721

علم التمريضالتمريـــضخالد بن النشمي بن االسمر الفريجي1340573

علم التمريضالتمريـــضعنود عنان نمر العشي1438779

علم التمريضالتمريـــضمالك جمال مصباح جمعه1331159

علم التمريضالتمريـــضهبه مصطفى خميس الغرابلي1438741

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتابتهاج معتصم غصاب البعول1331188

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاحمد جمال احمد الشافعي1331230

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاحمد سمير خليل البورنو1331200

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاحمد فواز فالح مصطفى1431096

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاحمد ماهر كمال الصراوي1437225

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتسعد الخطيب" محمد امين"احمد 1341475

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاحمد وائل ابراهيم حسين1238910

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاريج خالد علي العويسات1431522

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاسامه محمود محمد علي1341558

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاسراء جهاد عوده ابو صعيليك1337085

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاسالم عبد الكافي مسلم محمد1434220

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاسالم غسان زهدي عواد1230863

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاسماء شحده احمد اشتي1337086

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتامجد اشرف جميل الصيفي1242016

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتانس موسى ناصر الوخيان1331231

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتانوار حسين احمد الزقيبي1331180

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاياد محمد فارس قنعير1337195

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتايهاب عصمت احمد ياسين1434227

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتبراءه ياسر احمد االحمد1337102

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتبيان ضيف هللا سعد السعيدين1135280



علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتجهاد باسم إسماعيل  ناصر1437008

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتحسن حسان علي المصرى1342192

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتحمزة  حسن ابراهيم عامر1332994

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتحمزة وليد يعقوب الخالدي1332665

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتحمزه جمال شحاده الجندي1243001

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتحمزه رياض محمود المحادين1331218

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتراكان احمد نايف العساف1438896

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترجاء محمود ابراهيم العزازمه1434237

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترحمه حسن سليمان العبادي1332683

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترزان عبد الكريم فالح العموش1434239

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتريم محمود يحيى صالح1337125

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتالمصرى" محمد علي"زيد خالد 1331229

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتساجده محمد محمود الزعبي1434242

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتسلطان فيصل منصور الوريكات1342024

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتسوزان علي حماد عيد1337134

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات"محمد ابو رمانة"صفاء زياد فتحي 1341354

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتصفوان خليف رزق عليمات1340945

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتصهيب عصام علي شاهين1242509

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتصهيب عمر عبد العزيز العرعر1333000

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعادل عمر حرب جاموس1341097

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعباده عبد الهادى اسماعيل ضمره1337141

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعبد هللا تيسير صالح سنجقيه1434251

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعبد هللا جمال صالح مقنصه1340976

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعبد الهادي فوزى فهمي حسين1441149

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعبدالرحمن جهاد محمد الزغول1230855

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعبير نايف عبد الكريم النصر1337142

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعمر عايد محمد النجار1437459

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعمر نادر محمد عليان1430758

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتقصي فرج محمد ابو الهوى1331169

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد ابراهيم خليل المسيمي1342464

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد جعفر محمد أبو حلقة1440155

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد جهاد يحيى بني سالمه1331222

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد سليمان عيد الفايز1437495

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد سمير حسن جبر1331173

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد صبح عيد الفقهاء1239306



علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد عصام عبد الرحمن الفاليله1341976

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد مصطفى حسني عرار1331189

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمود مصطفى فخرى الكسواني1331236

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمرح ثائر عقله الوقفي1337153

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمروه عبد الكريم هالل الحربي1337156

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمروه يوسف عبد الحميد صباح1430887

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمعاذ اكرم محمد احمد1430111

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمعاذ ياسين شحاده حسونه1241964

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمعتز ماجد محمد حياصات1236168

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمعتز نواف فالح الشمايله1337159

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمعتصم ريحان حسن جدوع1337160

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمهدي عزيز محمود ادراز1434265

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتنضال سمير كامل احمد1242936

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتنور حسن محمد ماضي1434270

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتنور فؤاد محمود عطوه1337170

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتهديل بالل غالب يوسف1236178

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتهديل جمال عبدهللا النوباني1434274

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتهديل جمال يوسف صالح1434275

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتوجدي رياض رشدي السوالمه1342355

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعايد بن  عطيش بن  سعيد الرويلي1232066

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتقاسم حسن يحيى محمد كزمان1340086

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتفراس محمود صبحي حمدان1332992

علم الحاسوب وتطبيقاتهاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتوفاء ايمن سعدي كالب1138749

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتابراهيم عصام ابراهيم العمرو1438834

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاحمد محمد علي عساف1437491

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاسامه طراد حسن عبيدات1341025

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاغادير عبد هللا احمد ابو صعيليك1341851

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاالء عاطف سلمان البلوي1331183

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتالعنود محمود مفلح الخاليله1341888

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتامجد حسن مصطفى الصمادي1039628

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتآمنه جميل حسين كنانه1331207

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتانس عماد خليل ضرغام1341963

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتايهاب ماهر ظاهر صالح1230483

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتبلقيس ناصر علي هنانده1337199

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتتاال محمود احمد كزلك1434291



انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتحصه عايد سويلم القضاه1337206

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتحمزه رمضان اسماعيل ابو جاموس1342541

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتدانا باسل محمود سقف الحيط1337208

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترؤى حسن محمد شحاده1434297

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترزان فراس صباح العمايره1337226

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترفيدة صبري طالل الخوالدة1434299

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترنا سالمه ياسين سالمه1337229

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترهام جمال خالد المرعب1438859

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات"الشيخ احمد"رهف صادق غازي 1337231

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتروان خالد محمد بشارة1438933

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتزينب محمد عبد الرزاق ابو عجميه1337235

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتسيف االسالم طاهر علي ابو عواد1337242

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتصدام خلف حامد الحجوج1135298

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتصقر ضرار محمد الربابعة1242450

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعمار راجح اسماعيل العيسه1331272

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعمر محمد عبد الرحمن حرزهللا1331258

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتغيداء احمد عيسى الخوالدة1434316

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتفهد محمد لطفي عبد الرحمن1337259

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتليث باسل علي جماحنة1331195

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتلينه يعقوب محمود صيام1434318

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد حسن عطيه ابو خرمه1242576

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد زياد غازي الجنيدي1434320

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد طالل بشير ابو عبيد1342341

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد علي ظاهر الشريدة1242289

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمرح حسين يوسف خليفه1434321

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمريم عبد الحميد محمود سعاده1337271

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتوسن يونس محمد هندى1434334

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتوعد حسن احمد فريحات1341890

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتيزن اسامه احمد المومني1242597

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتيزن مصطفى فهمي عبد1342527

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتيوسف عدنان يوسف عابد1337292

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتيوسف هاشم مصطفي ابوسيف1337293

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتيوسف ناجي علي حمادي1340079

انظمة المعلومات الحاسوبيةاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات"السيد علي"محمد وائل 1142626

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاحمد بدر عارف الهواوشه1331307



هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاحمد سالم احمد البطوش1331274

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاحمد عماد عبد اللطيف القضاة1438304

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاحمد فالح هليل الخلف1436977

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاحمد فوزى عمر حمد1332479

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاحمد معتصم احمد بن طريف1231757

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاخالص اعمير سليم البدارين1337297

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتاسراء ايوب محمود عثمان1434336

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتايات محمود محمد بني احمد1434339

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتايمان رضا هللا احمد عيسى1438378

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتايمان زهير مصطفى تحبسم1434340

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتايناس فؤاد سليمان صالح1437932

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتبتول طالل علي الغبين1438168

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتبراء جميل حرب ابراهيم1434342

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتبلقيس حسني حماد القطامين1437638

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتبيان محمد صايل الحسبان1438386

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتجمال حسين ذيب ابو صيام1342558

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتحازم يوسف وجيه ابو حالوه1231281

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتحسام احمد فارس مالك1331331

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتحمزه عيد سعيد ابو مشرف1331326

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتحمزه محمد عبد هللا جانخوت1434346

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتحنين ابراهيم صافي ابو هنطش1434347

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتحنين احمد ابراهيم العطيوي1437528

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتدالل خالد عبد ربه خشان1337334

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتراما خالد اسماعيل الشيخ1434349

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترانيه عادل عوده يوسف1434351

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترؤى صبحي حسن الشلبي1434353

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترزان محمود زهدى بني جامع1430352

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترغد ثائر احمد العصيرى1437617

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترغد جودي صالح الدين النتشه1337343

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترغد محمد عطا ابو عويس1434355

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترنا تيسير سالم الغويرى1341528

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترند خالد خليل المشاقبة1340884

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترهام خالد عبد هللا الغويرين1341573

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماترهام صبرى محمد سالمه1337347

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتروان يوسف عبدالقادر هندي1434357



هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتروزان محمد يوسف ابو شهيل1331304

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتزبيده اسامه مجلي السليتي1434359

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتزهير جمال عبد هللا عبيد1332673

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتزيد محمود علي المومني1337349

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتزينب خالد فهد العظمات1434361

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتزينب محمد منير الجعبري1143028

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتساجده ظاهر لفا النويران1437946

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتسارة بسام خليل العتيبي1342835

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتساره طه فاضل شمري1434364

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتسالي محمد محمود الغويرى1437937

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتسجى بسام شامان الزهير1337353

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتسفيان جمال خليل كراجه1438265

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتسنا سعيد عبد هللا البدور1242430

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتشادي محمد عبد الكريم الخطيب1434368

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتشذى راكز سبتي حمد هللا1434369

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتشهد محمد شاهر فوارسه1341969

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتشهد منصور احمد العويسات1434370

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتصابرين جهاد خليل ضرغام1341967

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتصفاء عبدهللا محمد الحسبان1434371

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتطارق تيسير احمد الصبيحات1342773

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعبدهللا نادر كامل البارودي733505

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعبير منجد حمد هللا شبيطه1337362

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعمار عمر احمد اغاكرس1242342

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعمار محمود كامل الكيال1242752

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتعمر عبد الحميد احمد نيروخ1536332

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتقصي خالد منير عبد الحميد1331341

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتلمى منصور عبدهللا الدبيسيه1341848

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتلينا احمد علي ابو عواد1434379

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتلينة احمد محمد ابو نجم1331302

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد ابراهيم احمد ابو دله1331327

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد باسم محمد مصالحه1332678

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد رافع عبداللطيف االشرم1337375

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد عامر محمد سعيد عامر1337376

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد عبد السالم حسين بني هاني1340885

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد عوني حامد الضمور1438356



هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد فواز شحاده صبيح1340324

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد مصباح احمد احمد1231496

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد نبيل ناصر الجراح1434383

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمحمد يزيد سليمان النمر1437513

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمرح حسام منور الزبن1243701

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمصعب احمد جميل شهاب1231418

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتمصعب خالد محمد كناني1434385

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتنادين امجد هاني بشناق1337392

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتهاشم احمد هاشم راشد1340892

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتهبه منير محمد ظاهر1434391

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتهديل يحيى محمود العمري1434392

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتهند علي حمدان السيوف1434393

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتياسر ايمن حمد هللا عبد العزيز1337402

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتيزن فؤاد معروف قاسم1243261

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتيزيد فيصل اسعد حمزه1340851

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتيسرى معتز نظمي ذوقان1434396

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتيوسف اسماعيل عبد الحميد عنبر1342831

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتموسى" محمد علي "لينا محسن 1340702

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتسماح صالح الدين يحيى الشريف1438746

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتسيف ياسر علي احمد1142834

هندسة البرمجياتاالمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتشريف محمود احمد نجم1438882

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةاروى محمد عارف عبدالفتاح1343887

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةاريج اسعد صالح علوه1341486

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةاسراء ابراهيم احمد ابو سرحان1343888

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةاسراء علي خالد غانم1537404

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةاسيل محمد حسن االطرش1434405

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةالهام ياسر فايز صالح1434407

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةامل احمد علي ابو طحيمر1343889

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةايات رياض فوزي النجار1337436

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةآيات فتحي حسين حميد1434409

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةايات محمود عسكر القعايدة1030843

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةايمان فالح حسين العندلي1334620

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةبتول نايف احمد خوالدة1434413

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةبحر عودة فرج الشرعة1438281

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةبيان سامي ابراهيم ابو عواد1434417



تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةجواهر محمود محمد بني هاني1337455

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةحنان عمر محمود الدراوشه1434424

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةحنين حسن احمد ابو صعيليك1434425

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةحنين عبدالمعطي يوسف عبدهللا1434427

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةحنين علي محمود قطاونه1337462

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةحنين مجدى سليم حميده1236466

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةدعاء خالد جميل بدران1434437

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةدعاء منير محمد سعاده1434438

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةدياال محمد الفي عوده1439733

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةديما نزار مصطفى اذهيبه1337472

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةدينا عماد حسن الحجازي1342722

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةربيحه محمد سعيد عيسى السيد1239901

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةرزان فيصل احمد غبن1434444

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةرغد احمد خليل المصرى1337481

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةرغد عبد العزيز محمود الحلحولي1337482

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةحمد دار ابو الحاج/ رناد عدنان احمد1437584

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةرهف منذر سليم نقرش1337485

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةروزان صابر ياسين محمود ياسين1434451

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةساجده فائق نهار ابو طير1434454

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةسجود فيصل عبد هللا رضوان1434460

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةسلسبيل سليمان عيد ابو صعيليك1343019

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةسناء عماد سعدى مطر1434462

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةسهى نصار عثمان ابو اسنينه1337506

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةشروق زياد احمد شاهين1434469

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةشروق مسلم منصور المزاوده1337715

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةشيماء محمود عبد القادر عبد الهادي1439743

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةصباح محمود خليل الغاوي1434471

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةفادية هاشم عمر عبدهللا1538979

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةفداء محمد عايد الخاليلة1437893

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةقصي سليمان محمد عبد الحليم1340625

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةليلى يوسف ابراهيم الظاهر1341140

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةلينه جمال عبد الرؤوف ابوهواس1343894

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةمجد عارف حسن بني كنانة1236560

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةمجد عبدالحافظ احمد ابو راجوح1239619

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةمريم سالمه محمد سعيد سالمه1434486



تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةمريم صالح نهار مشاقبه1337548

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةملك راسم خليل عرفه1337556

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةمها يوسف عوده ابو رباع1236576

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةمي بالل مصطفى خضر1434489

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةناديه حمد صالح الغويري1434493

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةنوال نايف حمود القضاه1434495

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةنور عادل احمد الرحيمي1340913

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةنور علي سالم الضويحي1341761

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةهبه طارق عبد اللطيف فريج1337579

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةهبه عايد سليم الغويرى1239913

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةهنادي عصام عبد القادر الحجوج1537644

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةياسمين رائد عبد الكريم ابو عبيد1437929

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةياسمين ربحي مصطفى ابو مراد1434515

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةياسمين علي امكازي الخوالدة1434517

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةياسمين عمر محمود عيسى1337591

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةابو حجر (محمد سعيد)ريم عثمان 1438711

تربية الطفولة المبكرةالملكة رانيا للطفولةسندس عماد سعد ابو حسن1331345

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةابتهال مفلح محمد العموش1337594

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةاحالم عبد هللا محمد كتكت1434519

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةاحمد مفلح مصطفى عمر1240517

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةاريج صالح مصطفى ابو مراد1434523

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةاريج ناجح طالب حسان1434524

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةاسراء عادل نواف الدرابسة1438176

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةاسراء عبدهللا سالمة الخضير1438171

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةاسراء عوض برهوم دار الحاج1434525

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةاسراء مطرود عوده الحمدان1340660

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةاسراء وليد محمد البياري1337606

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةاسالم احمد عيد سليمان1434527

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةاسالم خليل حسين محمد1337608

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةاالء زيد محمد الثبيتات العمرو1438907

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةأماني صالح طالب داود1434533

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةأماني عبدالكريم ادريس خضر1436708

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةاماني محمد احمد ابو طالب1236631

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةاميرة علي محمد المومني1437792

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةايات محمد سليمان ابو مساعد1434536



التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةايات موسى مصطفى ابو فروه1434537

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةايمان جمال يوسف عبدالغني1537385

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةايمان خالد محمد عبد هللا1438376

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةايناس حسين محمد القرنه1434541

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةايه محمد فواز حسن ادعيس1434543

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةبلقيس بسام عبد الكريم العنترى1435369

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةبيان اسماعيل عبد المهدى الخواجا1434549

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةبيان اسماعيل علي ابو الجرايش1337637

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةتغريد سالمه فارس الجمعان1337644

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةتيسير ناصر يوسف جابر1340121

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةحنين خليل عبد هللا عبد ربه1434559

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةخزامى عبد هللا حسين الخصاونه1434560

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةداليا عبد الرؤوف عبد الغافر ناصر1437781

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةدانيا نصر محمد عثمان1343901

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةدعاء عبد القادر مصطفى سليمان1333851

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةدنيا خالد عمر المصري1337663

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةرانيا كايد علي السيالوى1331349

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةرؤى مصطفى قاسم عيد1434568

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةربا عبدالناصر محمود بوالد1441286

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةرزان بالل عبد الحفيظ ريان1337667

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةرزان يوسف احمد زبن خضر1434571

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةرهف ماهر موسى السوالمه1434580

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةروان شكرى حسين العدمات1337681

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةروان فايز ياسين عبد الحافظ1342285

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةروان محمد يوسف الظواهره1434582

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةرويده صالح محمد الديك1434584

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةساره سمير بديع خضر1434589

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةسالي مرضي رشيد الغزو1343902

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةسجى ياسين حسن الغويرى1341069

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةسلمى محمد ابراهيم يوسف1537661

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةسميه خالد صالح حمدان1434598

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةسيرين سمير عوده البدارين1434599

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةشذى علي احمد حجازى1337711

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةشروق سليمان هزاع ابو شباب1337714

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةشيرين توفيق عزات العر1242974



التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةصفاء جمال احمد خطاطبه1434603

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةصفاء علي محمد المومني1434605

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةصفاء نضال احمد حسين1434607

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةصالح الدين خالد شاهر الربيحات1243157

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةعداله نايف سليمان المشاقبه1434609

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةعلي جهاد محمد العالن1437985

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةعلي عبد هللا عبد الحميد البرمكي1538038

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةعلي محمد علي ابو اصبع1337734

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةغفران غالب مسلم الخاليله1343903

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةفؤاد علي محسن عزام1340524

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةفداء عبد هللا شريف ابو هاشم1436170

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةفرح فخرى محمود الصرايره1434618

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةفرح محمود حسن زهران1343904

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةفرح هالل عليان الفريشي1340444

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةفنار عزمي احمد خصاونه1333655

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةلجين دريد صابر نادر1432141

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةلورا عمر يوسف ناصر1434624

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةلينا احمد خليل الشعيبات1434625

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةماهر محمد يعقوب ابو خليفه1434627

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمجد محمد محمود النجار1434628

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمحمد احمد ذفيل السرحان1337753

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمحمد رشيد محمد  العدوان1034908

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمحمد عزيز اسماعيل مسلم1344140

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمحمود ابراهيم محمود الغنيمات1235244

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمرام محمد احمد مسعود1434632

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمرح خالد محمد حسام ابراهيم1434633

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمرح عماد محمود داود1337758

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمروه عثمان عمر الصوالحي1434634

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمروى احمد محمد صبح1434635

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمعن محمد طالب الصمادي1331355

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمنار شريف محمود حشكي1434639

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمنال عبداللطيف عايد الغويري1438011

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمنال عوض محمود الجيزاوي1434640

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمنى بهجت محمود جبر1337767

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمها عباس كامل شحاده1439775



التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمها محمد حسان سمرين1436668

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمهند مشهور محمود طراد1341239

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمي عامر محمد مخيمر1434644

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةمي محمد عبدهللا رزق1342742

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةندى عامر علي البدري1434649

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةنسرين فرحات عارف حسين1437777

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةنسرين يوسف اسماعيل احمد1537985

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةنور محمد احمد القدومي1538027

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةنيفين سمير عبدهللا جفال1340969

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةهبا حسن عبد الرحمن مصطفى1340692

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةهبه علي مصطفى عمشه1437153

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةهبه عماد ادريس سالمه1434653

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةهبه محمود محمد الخاليله1337785

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةهديل عبد السالم عبد الحميد اسعد1438544

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةهديل غالب هالل الشديفات1434656

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةهديل ماهر سعيد دحدوح1434657

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةهديل محمد عبد هللا الزواهره1434658

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةهناء عبد الجواد يوسف محمد شيخه1434659

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةهيا جمال يوسف ابو ليلى1434660

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةهيفاء جمال محمد عبد هللا1434662

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةوداد فواز جبرائيل حداد1434664

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةياسمين محمد خلف الشرفات1337800

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةياسمين نافز موسى العزازي1434665

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةيزن محمد موسى الحيح1230738

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةدانة مرعب عبد المجيد حسن1331364

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةضحى جمال محمود ابوزيد1430028

التربية الخاصةالملكة رانيا للطفولةلمياء سليمان احمد ابو زهير1337747

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةابراهيم علي محمد الشمايله1338941

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةاحمد حسن محمود السباتين1243662

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةاسراء اسماعيل محمد منصور1439785

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةاسراء عماد محمود الدهون1340502

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةاسراء مصطفى سلمان المشاقبة1337808

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةاسالم عصام محمود ابو الرب1434675

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةاسالم محمد عقلة الغويرين1341388

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةاسيل احمد الفي ابو فضاله1343906



الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةاسيل وليد محمد الخطيب1343907

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةأكرم رضوان اكرم عناب1343908

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةاماني محمد محمود محسن1337815

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةامل عواد مزعل المساعيد1240511

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةايمان سالم مرضي العزازمة1337821

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةباسل محمد خلف المساعيد1033378

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةبتول عبد هللا سند السبوع1438783

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةبيان ضيف هللا موسى ابو سلعه1342609

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةدعاء سمير احمد الجمل1434700

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةرابعه خالد خليل الفرجات1434705

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةرانيا مروان محمد عبد الفتاح1434707

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةربى احمد محمود العواودة1438049

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةرناد حرب عبد الكريم القباعي1337850

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةرندة حسن عبد الحافظ علوية1341386

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةشروق عماد نبيل العتيلي1434716

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةشهد فيصل محمود عدواني1436676

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةعائشه عمار عبد الكريم عميره1434718

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةعلي نمر عوض الحيصة1341392

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةليلى سعيد سليمان جابر1434725

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةمرام سعد محمود زهريه1434735

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةمروه محمود ابراهيم قاسم1343925

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةمالك نبيل محمد عطيه عبدربه1434739

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةمها عطا هللا عيسى حميدات1236919

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةمهند حمدان سالم المصري1243595

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةنور عبد الحي حسين الحجيج1340497

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةنور محمد داود سالم1343927

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةهبه محمد محمود عبد القادر1434748

الجيولوجيا والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةهدايه حسن علي الزعبي1434749

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةاحمد حمود عقلة الموازرة1338084

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةاحمد علي عبدالرحمن المومني1237097

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةاحمد محمد نمر صبح1439083

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةاسماء محمود ابراهيم داود1343992

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةاسيا طالب موسى عساف1337945

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةاسيل ابراهيم محمد ابو العوض1434761

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةاسيل عبد الناصر حسين ابو سل1343837



ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةاالء عماد عزمي الدلو1338098

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةاالء محمود احمد سعيد1434764

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةايات سليمان ذيب النعامي1434766

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئة"حميد الخوالدة"ايات ضرار عادل 1343940

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةآيات محمود محمد شاهين1438110

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةايمان منير سبتي ابوهالل1342294

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةايناس جمال علي ابو حميدة1342044

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةايناس عبد السالم حطاب جنادة1342299

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةايهم سعدي رمضان عبد الوهاب1337016

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةبراءه احمد حسني زغلول1434768

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةبرائه نايف عبد الفواعير1338469

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةجميل عبد الفتاح جميل البالونة1337967

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئة"سليمان دلول"حسن محمد حسن 1343944

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةحسين محمد فهد الشواربة1338121

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةحال محمد سعد الرقاد1438209

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةدانه عماد عادل عثمان1434848

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةدانيا موسى حسين الضمور1343948

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةدانيه داود سليمان محيسن1344003

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةدعاء جواد موسى الزقزوق1436732

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةدعاء موسى يوسف الخطيب1337977

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةرائدة عبدالرزاق نوفل نوفل1243381

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةراية خالد خليفة الشراب1337981

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةربى باسم احمد ابو سليم1434851

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةربى خليل حسن الدراويش1237524

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةربى محمد شرقي الهاشم1338136

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةرداح نعيم محمد العشيبات1331373

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةرزان راجح محمد مصلح1343852

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةرغد يوسف راتب ملكاوي1243481

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةرهام هاني محمد ناصر1441460

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةزيد سامر سالم القيسي1237146

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةساره محمد زغلول احمد مجدالويه1434789

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةسجود محمد غازى بني سلمان1338525

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةسحر حسن محمود خفش1434790

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةسلطان علي عبود الغويرى1343954

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةسندس احمد محمود هوبري1338000



ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةسيف محمد عبد الفتاح المهيرات1343957

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةشهد محمد فرح مصطفى حلوة1338006

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةشيماء معتصم راضي سنان1434866

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةصابرين عبد هللا حسين ابو زيد1338008

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةصفاء لطفي سالم البعيرات1237162

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةعبدالسالم احمد محمد الفريحات1136222

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةعبدهللا محمد عبدهللا الطراونة1338017

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةعزالدين مشرف عيسى الشراب1143389

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةعالء اديب فؤاد المحاميد1338166

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةعالء عدنان عبد المهدى المعايطة1243404

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةعلي فواز ابراهيم الجريري1342934

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةعمار ماجد زيد المفلح1338169

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةعنود محمد سلمان اليونس1237038

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةغدير نور الدين عبد القادر االطرش1233606

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةفرح حابس يوسف الشباطات1338023

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةفرح يوسف ابراهيم الظاهر1338176

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةفصايل احمد عبدالقادر المشاقبة1243410

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةلبنى فؤاد احمد القريقي1343966

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةلينا ايهاب رافع بشناق1338184

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةلينا فيصل احمد جبعي1243765

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةمازن موسى ناجي الفقهاء1338036

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةمحمد انور رشدى داود1338039

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةمحمد رسمي محمود ابداح1243420

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةمحمد طالل محمد الزيدان1338193

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةمحمد مشعل محمد التل1237064

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةمحمود خالد علي غنيمة1236910

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةمرام بالل حلمي ابو جابر1343817

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةمرح عصام جابر ذوابه1343973

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةمروى عمر صبحي قراقيش1344022

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةمصعب ضيف هللا سليمان الشخانبة1143410

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةمعتصم فايز عاكف الرقاد1343974

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةميرفت خيرى محمود بصله1343977

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةميساء زيد محمد الشوابكه1434816

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةميسم صباح هواش حسين1344028

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةنادين عمر جميل ابو شويمة1342097



ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةجرار" احمد رفيق"نادين فيصل 1338059

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةنسرين عدنان غازى الحرباوى1338062

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةهبه عمر موسى الجبور1434820

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةهديل حسن احمد الدبس1237087

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةورود جميل عبد الكريم الجمل1344038

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةوفاء خالد عوجان المدارمة1338074

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةوالء فتحي محمد الغباري1338075

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةوليد عبدالمجيد جميل السليم1239936

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةياسمين احمد جميل عوالي1338077

ادارة االراضي والمياهالموارد الطبيعية والبيئةسماح محمد الحموي1341145

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةاثير علي عواد الحمدان1434824

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةاحمد علي حسن الربيع1343987

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةايهاب نايف محمود العمله1343996

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةتماضر احمد حسين القرشي1243468

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةجيهان نضال محمد خاطر1434841

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةحتمل ياسر ابراهيم حتاملة1340430

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةدانا مروان محمد صالح1434847

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةرقيه طارق نعيم ابو التقصيره1436692

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةسرى هارون حسن الطوره1438562

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةاحمد الشرفاء" محمد عيد"سليمان 1344009

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةسما يوسف عبد الفتاح عوده هللا1344010

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةسميه ابراهيم محمود البكيرات1434861

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةعبادة محمد مصطفى شويدح1243402

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةعزيزه مصطفى محمد ابو شعيره1438305

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةغيث زياد ملحم عطا1439916

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةمروان امين عبدالرحمن الزعبي1140229

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةمروة يحيى عبدالعزيز شحادة1136257

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةمصعب مصطفى سليمان ربابعة1331375

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةمنال هيثم سعيد جراب1344024

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةنادين بالل امين شعبان1344029

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةنادين عز الدين سليمان كريم1344030

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةهبه رمزى منير موسى1434894

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةهديل اسماعيل احمد الصالح1344035

ادارة المياه والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةياسمين عبد هللا احمد ادريس1338227

الرياضياتالعلومابراهيم عبدالرحيم احمد مصطفى1536344



الرياضياتالعلوماحمد بسام احمد بني احمد1338233

الرياضياتالعلوماحمد علي حمدان المناعسه1438518

الرياضياتالعلوماحمد ناظم علي بدارنه1138400

الرياضياتالعلوماحمد وجيه محمد جابر1434904

الرياضياتالعلوماريج وليد حسين الخطيب1338242

الرياضياتالعلوماسراء خضر محمد ابو الرشته1343022

الرياضياتالعلومتيم" محمد سعيد" "محمد نواف"اسراء 1336082

الرياضياتالعلوماسيل خليل محمد الحسبان1434909

الرياضياتالعلومافنان صالح محمود سمرين1434911

الرياضياتالعلومامان محمد اسعد حسين زيتون1338266

الرياضياتالعلومانس عبد الرحمن حسن ابو قطام1434913

الرياضياتالعلومانصاف هشام شوكت ابو عدس1434914

الرياضياتالعلومايناس عثمان ابراهيم ابو جريس1338276

الرياضياتالعلومايهاب يوسف محمد ابومحارب1341629

الرياضياتالعلومبتول طالل محمد الدميري1335185

الرياضياتالعلومبثينه ضياء الدين عبدالقادر ابوعريش1434918

الرياضياتالعلومبشرى قاسم مصطفى ذيب1338282

الرياضياتالعلومبيان رشيد احمد زهران1338284

الرياضياتالعلومتسنيم سليم عبد الكريم الحجاج1239276

الرياضياتالعلومتمارا ياسر صالح الجرابعه1342030

الرياضياتالعلومثامر حمد فنخير صالح1434921

الرياضياتالعلومحنين سليمان علي الحويطات1433958

الرياضياتالعلومحنين علي يونس عصايره1434925

الرياضياتالعلومحنين محمود احمد ابو عواد1434926

الرياضياتالعلومحنين يوسف محمود شحاده1434927

الرياضياتالعلومدينا محمد شحاده ابو دامس1338301

الرياضياتالعلومدينا محمود محمد خير الحوامدة1438226

الرياضياتالعلومرايه احمد زين الصوص1338308

الرياضياتالعلومربا عبدهللا عطيه ابوحسون1438243

الرياضياتالعلومرزان جمال عيسى المصرى1338311

الرياضياتالعلومرشا عطا هللا احمد العودات1434931

الرياضياتالعلومرقيه حسين عبد الرزاق المناصير1338312

الرياضياتالعلومرند عارف صبحي الشاعر1434933

الرياضياتالعلومرهام حسن محمد ابو كبير1438105

الرياضياتالعلومرهام رائد فايز سعاده1434934



الرياضياتالعلومروان زايد محمود بكر1342925

الرياضياتالعلومروان سليمان ابراهيم ابو جزر1342857

الرياضياتالعلومروند معتصم حسام ابو علي1344043

الرياضياتالعلومزبيده خالد محمد المحاميد1438095

الرياضياتالعلومساره سالمه سعيد العودات1434937

الرياضياتالعلومسالم جهاد سالم بني علي1341623

الرياضياتالعلومسالم زياد ابراهيم غنام1331385

الرياضياتالعلومسليمان صالح موسى عوده1437343

الرياضياتالعلومسمر علي محمد المصاروه1437479

الرياضياتالعلومسندس عبد هللا محمد قراقيش1242926

الرياضياتالعلومشذى عوده سليمان الغويري1434940

الرياضياتالعلومشهد احمد عبد المنعم الشلتوني1434941

الرياضياتالعلومصابرين عماد محمد الحساسنه1434943

الرياضياتالعلومصفا محمد احمد سكجي1434944

الرياضياتالعلومصفاء احمد ابراهيم الحواري1343083

الرياضياتالعلومضحى ناجح هواش حسين1338336

الرياضياتالعلومعايده تيسير علي احمد1336639

الرياضياتالعلومعباده محمود ابراهيم ابو عجميه1437787

الرياضياتالعلومعبد الرحمن محمد مسلم المعنون1439938

الرياضياتالعلومعبد العزيز فراس محمد ادعيس1342437

الرياضياتالعلومعبير زيد ضيف هللا الجوازنه1439161

الرياضياتالعلومعدي محمد خليف الهواش1240211

الرياضياتالعلومعال عماد صبحي حمد هللا1338345

الرياضياتالعلومعلي ناجح جمعه عيده1434949

الرياضياتالعلومعمار زين الدين زيدان ابوقويدر1536339

الرياضياتالعلومغاده قاسم اسماعيل النعامي1341630

الرياضياتالعلومغيداء خالد عبد الكريم الدبايبه1434953

الرياضياتالعلومفاتن ياسر عبد الجليل السليحات1434954

الرياضياتالعلومفارس غالب سالم بني علي1434956

الرياضياتالعلومفرح حسن حامد الزريقات1237369

الرياضياتالعلومفرح عبد الكريم محمد عوض1338356

الرياضياتالعلومفرح عماد محمد الخليلي1438959

الرياضياتالعلومفرح محمود عبد الفتاح الخطيب1437999

الرياضياتالعلومالنا احمد محمد العبسي1341627

الرياضياتالعلوملبنى عدنان علي ابواسماعيل1437753



الرياضياتالعلوملمياء عماد زكي العفشة1434957

الرياضياتالعلومليث يوسف ابراهيم القديمات1338364

الرياضياتالعلوممؤمن حابس عبد الرحمن العيد1438054

الرياضياتالعلوممحمد اسماعيل يوسف الحنيني1438084

الرياضياتالعلوممحمد جبريل احمد المشني1536916

الرياضياتالعلوممحمود حكمت محمود نداف1331411

الرياضياتالعلوممحمود ناصر مفضي المشاقبه1331384

الرياضياتالعلوممرام محمد محمود الفيومي1434963

الرياضياتالعلوممرح عطا هللا حسن تيم1238890

الرياضياتالعلوممروان محمد علي الزواهره1438465

الرياضياتالعلوممريم سالم هويمل الحويطات1438345

الرياضياتالعلوممعاذ محمد حسن الدقس1436455

الرياضياتالعلوممعتز باهلل محمد عمر المساد1142726

الرياضياتالعلوممالك هاني محمود ابوعيد1242873

الرياضياتالعلومملك عبد هللا محمد عبد المجيد1136430

الرياضياتالعلوممهند محمد عبد الرحمن قدوم1344048

الرياضياتالعلومنجيب فراس اديب ياسين1340426

الرياضياتالعلومنعمان عبدهللا نعمان زهران1437990

الرياضياتالعلومنور الهدى اسامه محمود العامرى1434972

الرياضياتالعلومنور منصور عبد الرحمن مفلح1434974

الرياضياتالعلومهاني محمد عبد المجيد العويسي1434975

الرياضياتالعلومهديل محمد داود خليل1131329

الرياضياتالعلومهيا نضال عبد ربه القديمات1434979

الرياضياتالعلومياسمين خالد عبد الرؤوف الباتشاويش1338421

الرياضياتالعلوميزن عبد الفتاح احمد قنديل1434983

الرياضياتالعلوميزن عمر عبدهللا ابو هويدي1437935

الرياضياتالعلومرضا عبد هللا شحدة الرشايده1033631

الرياضياتالعلومروان احمد مصطفى ابو ربيع1340737

الفيزياءالعلوماحمد حسن محمد المرازيق1136470

الفيزياءالعلوماحمد محمد جميل الدالبيح1338434

الفيزياءالعلوماسالم بهاء الدين وليد البدوى1434990

الفيزياءالعلومالخنساء كمال احمد نخله1434995

الفيزياءالعلومامال هشام حسن سالم1338452

الفيزياءالعلوماماني سعيد سلمان بن سعيد1434996

الفيزياءالعلومايناس محمد سالم ابو سعد1344056



الفيزياءالعلومباسل ناصر محمد الصرايره1241240

الفيزياءالعلومبتول خالد تيسير ابو الزيت1342919

الفيزياءالعلومبشار عبد هللا حسن ابو زين الدين1142498

الفيزياءالعلومتاله عمر علي العمرى1437472

الفيزياءالعلومتقوى جمال يوسف فريحات1435003

الفيزياءالعلومحمزة محمد خالد البشارات1438175

الفيزياءالعلومحنين احمد فوزى خصاونه1435009

الفيزياءالعلومحنين مفلح علي الهواوشه1338488

الفيزياءالعلومداليا ماجد يوسف حسين1243550

الفيزياءالعلومرامي عادل علي السعد1338498

الفيزياءالعلومرانيه زياد محمد ابو زايد1338499

الفيزياءالعلومرزان يوسف محمد ابو مرار1338505

الفيزياءالعلومرندة لطفي احمد فالح1338510

الفيزياءالعلومروان اكرم عبد الكريم ابو جاموس1437756

الفيزياءالعلومريم نبيل محمد امين موسى1239999

الفيزياءالعلومريم يحيى محمود ابو هاشم1435018

الفيزياءالعلومزيد محمد نظمي مسلم1439945

الفيزياءالعلومسفيان راتب عبد السالم الخطاب1342992

الفيزياءالعلومسندس محمد فوزى ابو حنتش1435022

الفيزياءالعلومسوسن نادر محمود ذيب1237546

الفيزياءالعلومشيرين عصام احمد خليل1435024

الفيزياءالعلومشيماء ناصر حسين الزيود1338545

الفيزياءالعلومضحى عبد الرحيم احمد الخاليله1435028

الفيزياءالعلومعبد الرحمن محمد احمد ابو ارشيد1438318

الفيزياءالعلومعبد هللا عيد محمود العليمات1338561

الفيزياءالعلومعطاف سعيد جبر الفار1344065

الفيزياءالعلومعالء حسن محمد ابو ليلى1435035

الفيزياءالعلومعمار محمود فايز عمور1338573

الفيزياءالعلومعمر طه محمد عابد1242874

الفيزياءالعلومكوثر عيد سلمان المشاقبه1435039

الفيزياءالعلومالنا عايد ابراهيم ابو جحيشه1338591

الفيزياءالعلوملين خالد محمد النبراوي1437789

الفيزياءالعلوممانع محمد سليمان المساعيد1340546

الفيزياءالعلوممحمد زياد عبد هللا اشتيه1435044

الفيزياءالعلوممريم احمد يونس الرواشده1237639



الفيزياءالعلوممنال محمود محمد القرنه1435050

الفيزياءالعلوممي محمد احمد المشاقبه1435051

الفيزياءالعلومناهد يوسف خليف بني ياسين1536343

الفيزياءالعلومنعيمه اياد محمد العثمان1436674

الفيزياءالعلومهيا صالح سعيد الملطعه1344073

الفيزياءالعلوموالء يحيى صالح صالح1436649

الفيزياءالعلوممنار جهاد محمد الحجار1438693

الكيمياءالعلوماخالص عبد هللا طراف الجارحي1435067

الكيمياءالعلوماروى احمد حسين الحاج علي1341719

الكيمياءالعلوماسامه مشهور احمد ابو حسن1537619

الكيمياءالعلوماسالم غسان ذيب شحاده1435070

الكيمياءالعلومافنان مروان عبد الرحمن البوريني1441128

الكيمياءالعلوماالء مصطفى محمود عقل1338690

الكيمياءالعلومانسام احمد عيسى عمرو1338694

الكيمياءالعلوماية خالد عبد الرحمن احمد1342798

الكيمياءالعلومايه جمعه عبد هللا ابو اسبيتان1437994

الكيمياءالعلومبراءه سعيد صبحي شقير1338705

الكيمياءالعلومجواهر عوض علي الهويمل1038782

الكيمياءالعلومحازم خالد حسن النعيمي1341665

الكيمياءالعلومحنان محمد حسن البطاينه1342187

الكيمياءالعلومحنين الفي يوسف الفي1435088

الكيمياءالعلومدانا طارق عبد العزيز صباح1435089

الكيمياءالعلومديما ابراهيم محمود عيسى1435091

الكيمياءالعلومرقية خليفة الفي الحماد1341196

الكيمياءالعلومروان علي عبد الحميد عياد1338739

الكيمياءالعلومروان يوسف محمد خليفه1338740

الكيمياءالعلومريما جالل يوسف عبد الغني1437352

الكيمياءالعلومريناد سلمان امحمد المحاميد1338742

الكيمياءالعلومزين موسى خليل فرحان1435104

الكيمياءالعلومسامي محمد احمد الوليدى1240339

الكيمياءالعلومسجى حسن حسين عاشور1437780

الكيمياءالعلومسعد فاروق ابراهيم الدقس1341420

الكيمياءالعلومسلمان فتحي عبد الخالق العايدى1338746

الكيمياءالعلومشذى عبد هللا حسين العمله1338751

الكيمياءالعلومشروق محمد علي عوده1338753



الكيمياءالعلومصفاء بسام اسماعيل ابو عواد1435114

الكيمياءالعلومصفاء هاشم ذيب الغماز1338754

الكيمياءالعلومعاصم محمد امين مساد1431492

الكيمياءالعلومعبد الرحمن زياد مصطفى حماد1437493

الكيمياءالعلومعمر منذر عمر شرفي1342880

الكيمياءالعلومفاطمه ايمن محمد ابو سمره1435120

الكيمياءالعلومفرح عبد الرحمن ماهر االحمد1435123

الكيمياءالعلومعوض النجار" محمد سعيد"النا 1342937

الكيمياءالعلومليث زياد اسعد سدر1430867

الكيمياءالعلومليث محمد احمد عودة1438217

الكيمياءالعلوملينا منذر فريد علي1342673

الكيمياءالعلوممحمود زكريا محمود المساد1241395

الكيمياءالعلوممرام جمال ابراهيم عيسى1438827

الكيمياءالعلوممرح صبحي محمد القصير1338785

الكيمياءالعلوممرح ياسر عيسى محمود1342487

الكيمياءالعلوممروة ماهر محمد نجاجرة1438673

الكيمياءالعلوممزين غالب عبد اللطيف ابو شنب1435132

الكيمياءالعلوممصعب حسين محمد ابو رقيه1342651

الكيمياءالعلوممنى محمود نمر هروط1237805

الكيمياءالعلومميس سعيد عبد الحميد كتكت1435136

الكيمياءالعلومناديا عبد الناصر لطفي البزم1435137

الكيمياءالعلومنور علي محمد جمعه1338796

الكيمياءالعلومهبة عبدهللا حسن ابوزينة1338798

الكيمياءالعلومهبه صالح الدين ابراهيم اللداوى1435138

الكيمياءالعلومهبه وائل علي الصالح1435140

الكيمياءالعلومهنادي عماد فارس قنعير1437476

الكيمياءالعلومهنادي نعيم محمد الحمايده1338805

الكيمياءالعلومياسمين جميل محمود الفقيه1331444

الكيمياءالعلوميزن ابراهيم احمد غوش1243684

الكيمياءالعلومامنة شمس الدين يحيى االنصاري937915

الكيمياءالعلوماحمد محمد عبدهللا حشيش1438955

العلوم الحياتيةالعلوماحالم حسين غازى عابد1338808

العلوم الحياتيةالعلوماحمد باسل يحيى ابو الهيجاء1437673

العلوم الحياتيةالعلوماريج زيدان تيسير بنات1338810

العلوم الحياتيةالعلوماسيل فارس احمد صالحات1338821



العلوم الحياتيةالعلوماالء حكمات حمدان سلمان1435147

العلوم الحياتيةالعلومايات ممدوح احمد ابو اربيله1338830

العلوم الحياتيةالعلومايمان عبد الوهاب فارس حسونه1237848

العلوم الحياتيةالعلومايه زياد عايد الخاليله1341808

العلوم الحياتيةالعلومايه فؤاد حافظ القواسمي1243585

العلوم الحياتيةالعلومبراءه مجدى حسين الكناني1435149

العلوم الحياتيةالعلومبيان حاتم عثمان محمد1435152

العلوم الحياتيةالعلومجوهره عطا هللا سلمان ابو سبيتان1342165

العلوم الحياتيةالعلومحليمه محمد قاسم صالح1435154

العلوم الحياتيةالعلومدانه حسين احمد العمرى1338854

العلوم الحياتيةالعلومرؤى محمد سليمان الكعابنه1340896

العلوم الحياتيةالعلومرحمة خالد عواد الزيود1338862

العلوم الحياتيةالعلومروان ابراهيم موسى مصطفى1342723

العلوم الحياتيةالعلومروان حاتم حسن نصرهللا1338866

العلوم الحياتيةالعلومزكريا داود طه المشاقبة1241342

العلوم الحياتيةالعلومسماح موسى محمد احمد1338879

العلوم الحياتيةالعلومعبدالعزيز محمد علي الطيب1341568

العلوم الحياتيةالعلومعبير عوده سليمان الزوايده1540899

العلوم الحياتيةالعلومعروب موسى ابراهيم الصوص1338890

العلوم الحياتيةالعلومعماد عبد الناصر علي الشرمان1338895

العلوم الحياتيةالعلومعوده عواد خلف السالمه1438338

العلوم الحياتيةالعلوملمى توفيق عايد رباع1341722

العلوم الحياتيةالعلوممحمد خلف مكاون الطراد1338904

العلوم الحياتيةالعلوممحمد طالل يوسف الرماضين1342353

العلوم الحياتيةالعلوممرام عبد هللا صبحي ابراهيم1437909

العلوم الحياتيةالعلوممريم وليد عبد المجيد عوده1338911

العلوم الحياتيةالعلوممعتز سالم خلف العظامات1339039

العلوم الحياتيةالعلوممنار علي عبد رطروط1338916

العلوم الحياتيةالعلومنزار عبدالسالم نهار الشخانبه1240021

العلوم الحياتيةالعلومهاله سعيد عمر الدرباشي1331493

العلوم الحياتيةالعلومهدى عبد محمد المشاقبة1240948

العلوم الحياتيةالعلومهديل جمال ابراهيم طروم1240019

العلوم الحياتيةالعلومهديل خليل يوسف محمد1435186

العلوم الحياتيةالعلوموالء خالد عبد الفتاح البيارى1338937

العلوم الحياتيةالعلومياسمين عبد الرحيم يوسف عبد السالم1435190



العلوم الحياتيةالعلومياسمين محمود محمد الزواهره1435192

العلوم الحياتيةالعلوماسراء سليمان يوسف شامية1438756

التكنولوجيا الحيويةالعلومابتهال محمد احمد مقابله1338940

التكنولوجيا الحيويةالعلوماحسان يوسف عبده الخوالدة1338943

التكنولوجيا الحيويةالعلوماسراء ابراهيم خالد النقيب1342628

التكنولوجيا الحيويةالعلوماسراء محمد عبدهللا الخاليلة1438903

التكنولوجيا الحيويةالعلومابراهيم" محمد حسام"اسيل سفيان 1338955

التكنولوجيا الحيويةالعلوماميره حمزه محمد حسونه1237973

التكنولوجيا الحيويةالعلومايه جمال محمد   اسعد عبدالرحمن1435200

التكنولوجيا الحيويةالعلومايهاب احمد محمد العمايرة1438774

التكنولوجيا الحيويةالعلومبراءه محمود محمد عياصره1338963

التكنولوجيا الحيويةالعلومبلقيس خليل عبد اللطيف جبر1338965

التكنولوجيا الحيويةالعلومبيان محمد عوده حناجره1338967

التكنولوجيا الحيويةالعلومابو ساره" الحاج احمد"جعفر فؤاد 1342047

التكنولوجيا الحيويةالعلومحنان بسام قاسم عساف1237997

التكنولوجيا الحيويةالعلومداليا محمد عطا العساسفه1338295

التكنولوجيا الحيويةالعلومروعه لؤى جميل مصطفى1334441

التكنولوجيا الحيويةالعلومزين جمال محمود جاد هللا1435216

التكنولوجيا الحيويةالعلومسجى موسى صالح يوسف1435218

التكنولوجيا الحيويةالعلومسدير وائل نديم عماشه1344096

التكنولوجيا الحيويةالعلومسعاد محمد سليمان الفرجات1238999

التكنولوجيا الحيويةالعلومسلسبيل محمد رمضان حمام1435220

التكنولوجيا الحيويةالعلومسوزان مروان اسماعيل درويش1339005

التكنولوجيا الحيويةالعلومسيف خليفه محمد الزواهره1141147

التكنولوجيا الحيويةالعلومشروق خليل عبد القادر الحمارنه1344097

التكنولوجيا الحيويةالعلومشروق مناور عبد الحميد المومني1339008

التكنولوجيا الحيويةالعلومشهد محمد شوكات محمد1339009

التكنولوجيا الحيويةالعلومصهيب زياد محمد ابو جويد1430362

التكنولوجيا الحيويةالعلومعرين جمال عبد الهادي ابو معيلش1437351

التكنولوجيا الحيويةالعلومعقاب ابراهيم طارق سعيد1242505

التكنولوجيا الحيويةالعلوملين مراد ضامن المومني1332704

التكنولوجيا الحيويةالعلوممجدولين صبحي علي رماحه1339030

التكنولوجيا الحيويةالعلوممحمد خالد عبد الرحيم صباحين731849

التكنولوجيا الحيويةالعلوممحمد سميح رجا اسماعيل1344098

التكنولوجيا الحيويةالعلوممرام علي محمد البطاح1339033



التكنولوجيا الحيويةالعلوممرام مهنا مصباح المنشد1339034

التكنولوجيا الحيويةالعلوممرح عبد الحميد مصطفى عنايا1238064

التكنولوجيا الحيويةالعلوممريم العبد عبد الرحيم عيال عواد1339036

التكنولوجيا الحيويةالعلوممفيد مطيع مفيد ضبان1339041

التكنولوجيا الحيويةالعلوممالك يحيى عبد هللا الخضور1338913

التكنولوجيا الحيويةالعلومموسى يوسف بركات الزواهره1239599

التكنولوجيا الحيويةالعلومميس جمال محمد بدوان1342503

التكنولوجيا الحيويةالعلومميساء نبيل احمد المومني1331496

التكنولوجيا الحيويةالعلومنزيهه محمد عبد السالم الخطيب1339048

التكنولوجيا الحيويةالعلومنظيره عدلي احمد وراد1344103

التكنولوجيا الحيويةالعلومهديل وليد علي البجعه1339061

التكنولوجيا الحيويةالعلومهند جمال عبد الكريم قطيش1339065

التكنولوجيا الحيويةالعلومهيا محمد سالم ابو جليدان1337926

التكنولوجيا الحيويةالعلوموسام اسماعيل محمد هديب1344162

التكنولوجيا الحيويةالعلومياسمين ماجد محمد عرب1338939

التكنولوجيا الحيويةالعلوميوسف عبدالحكيم اسماعيل ثابت1242345

التكنولوجيا الحيويةالعلومكريستينا ادوارد لويس طانيوس1340132

التكنولوجيا الحيويةالعلومدانية واصف محمود جروان1340733

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالداباحمد عبدالهادي مصطفى بدوي1340922

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالداباحمد نهار عبد الرزاق الخرابشه1339072

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالداباسماء محمد مصطفى عميرة1342692

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالداباسيل احمد محمود ابو راضي1435243

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابأغاريد صالح خليل الخطيب1435245

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابافنان مهند خالد حسين1340404

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابأمنيه سمير حسني وهبه1435246

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالداببتول خميس محمد مرزوق1240906

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالداببتول عصام عبد العزيز عساف1438363

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالداببتول عيسى خلف المواهره1339084

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالداببرين خالد صالح الذنيبات1339086

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابجيهان نبيل امين الزين1333844

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابحمزه ثامر محمد الشرمان1333256

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابحنان بسام غازي اعمر1333259

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابحنين محمود عبد هللا الطراونه1339105

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابداله مؤيد سامي بشناق1435254

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابدانا خالد عساف الرقاد1437742



العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابدعاء محمد محمود الحوامدة1342309

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابراكان عطا هللا محمود الجبور1330211

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابرعد جمال محمد هزايمه1240313

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابرنا توفيق مفلح الغويرى1340554

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابرونزا منذر عادل ابو كركي1342688

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابزيد صالح سالمه المشاقبه1344123

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابسالم صالح ابراهيم المحاسنه1343059

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابسجى احمد محمد منصور1435270

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابشروق عصام محمود العجارمه1339134

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابشهد نذير عبد الحليم البريزات1339137

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابصالح الدين فهد محمد الدهام1339351

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابضحى بالل عبد الهادي زين العابدين1435280

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابعبد هللا عطا هللا محمود الجبور1435285

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابعبدهللا محمدعبدهللا العرافين1436797

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابعدي نواف زعل الجبور1341621

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابعمار محمد سالم السواعير1342003

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابعمر حكمت نواش القاضي1340989

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابعناد عاكف محمد الجالد1342184

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابعيسى موسى عفيف محمود1340555

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابغرام صالح عايد الشراعبه1340939

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابغصون بالل علي سليمان1342021

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابفرح حسن يوسف مصطفى1435290

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابفرح زهير مصطفى زياد1332892

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابفرح عصام احمد خنفر1435291

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابقاسم محمد موسى الغويرى1131235

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابكلوديا يعقوب فضلو فضول1230831

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابماريا داوود نهار الجبور1341457

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابمحمد احمد علي الجواميس1242506

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابمحمد احمد محمد الصعوب1341835

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابمحمد بهجت كمال عبد الرحمن هياجنه1238183

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابمحمد سليمان خلف القطارنه1340994

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابمحمد عامر محمود ابو العمين1242502

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابمحمد مروان مصطفى الدباس1238189

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابمحمد مشهور محمد العمرى1240315

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابمحمود عايد احمد يوسف1340246



العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابمريم محمد توفيق عربيات1331515

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابمهند صالح عبد الهادى العبابسه1238198

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابهبه علي عبد الرحمن الغويري1342310

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابوسام محمود احمد القضاه1340431

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابوسن عماد جمال المجالي1231679

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابوعد احمد محمد المليحي1341272

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابوعد نبيل محمد ابو الجمال1339198

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابيحيى زكريا فايق بدوان1342819

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابيزن احمد عبدهللا الخزاعلة1341130

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالداباحمد بن سعد بن محمد القحطاني1331511

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابمشاعل بنت سليمان بن سلمان الحربي1537618

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابخليفة حمد ناصر محمد السويدي1342149

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابناصر عبدهللا ناصر قاسم ال ثاني1340101

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاالدابجيانا عبد الحميد فخري عثمان1342378

اللغة العربية وادابهااالدابابرار عماد محمد المعايطه1435321

اللغة العربية وادابهااالدابابراهيم خليل داود عبيد1339204

اللغة العربية وادابهااالداباحالم اسماعيل احمد الفقير1435322

اللغة العربية وادابهااالداباحمد زياد احمد الحسامي1437541

اللغة العربية وادابهااالداباحمد محمود مصطفى الدايخ939106

اللغة العربية وادابهااالداباروى عبد العزيز عبدهللا المراشده1243664

اللغة العربية وادابهااالدابازهار هايل محمود ابو الرب1435327

اللغة العربية وادابهااالداباسراء ابراهيم سعيد الحباب1435328

اللغة العربية وادابهااالداباسراء ابراهيم عبد الرزاق الرعود1435329

اللغة العربية وادابهااالداباسراء شريف بركات الماضي1238241

اللغة العربية وادابهااالداباسماء راجح خليل حسن1435335

اللغة العربية وادابهااالداباسماء عماد سليمان عبد الخالق1435336

اللغة العربية وادابهااالداباسيل سعيد ابراهيم ابو عرقوب1439977

اللغة العربية وادابهااالدابافنان احمد حسين ابو درويش1437964

اللغة العربية وادابهااالدابافنان فهمي محمد دغيش1437558

اللغة العربية وادابهااالداباالء احمد عارف السليحات1439980

اللغة العربية وادابهااالداباالء اسامه محمود الحجار1339234

اللغة العربية وادابهااالداباالء ناصر طالب صالح1339240

اللغة العربية وادابهااالدابامال حجازي حرب ابو شبيب1435346

اللغة العربية وادابهااالدابامال محمد عبد الفتاح الخاليله1339243

اللغة العربية وادابهااالدابأمل عبد المالك عبد الوهاب ابو العجوه1435348



اللغة العربية وادابهااالداباميره جبرين محمد ابو قطام1435349

اللغة العربية وادابهااالدابامينه رافع احمد شاهين بدران1435350

اللغة العربية وادابهااالدابامينه وحيد محمد زعرور1435351

اللغة العربية وادابهااالدابانوار بهجت حمدان الشواشره1344104

اللغة العربية وادابهااالدابانوار عماد محمد مسلم1438851

اللغة العربية وادابهااالدابأنوار محمد احمد الزواهره1435354

اللغة العربية وادابهااالدابايمان جميل محمود ياسين1435356

اللغة العربية وادابهااالدابايمان كمال حسين حشكي1439175

اللغة العربية وادابهااالدابايه انور رجب سماره1435361

اللغة العربية وادابهااالداببتول طلحه صالح عوض هللا1339257

اللغة العربية وادابهااالداببالل سالم شرارى الكعابنه1339262

اللغة العربية وادابهااالداببهاء غازي مصطفى ابو عنزة1139963

اللغة العربية وادابهااالداببيان طارق سالم الماضي1338709

اللغة العربية وادابهااالدابتسنيم زودي هاشم احمد1435376

اللغة العربية وادابهااالدابتسنيم مازن احمد مصطفى1435378

اللغة العربية وادابهااالدابتسنيم محمود احمد الفرارجه1435379

اللغة العربية وادابهااالدابتسنيم محمود مفلح خاطر1435380

اللغة العربية وادابهااالدابجمانه زاهر خليل ابو طوق1435381

اللغة العربية وادابهااالدابجميله فايز طاهر الحيت1435382

اللغة العربية وادابهااالدابجيهان ابراهيم حسن الزغارنه1435383

اللغة العربية وادابهااالدابحازم خلف عوده الزواهره1537411

اللغة العربية وادابهااالدابحمزه محمد عواد الشرقي1339278

اللغة العربية وادابهااالدابحنين احمد محمد الناصر1435385

اللغة العربية وادابهااالدابحنين علي محمد ابو غالي1435386

اللغة العربية وادابهااالدابحنين محمد حسين ابو عيشه1435388

اللغة العربية وادابهااالدابدانيه محمد محمود العوراني1435393

اللغة العربية وادابهااالدابراشد بالل احمد الزيودي1435400

اللغة العربية وادابهااالدابراكان سالم حسن القاسم1342154

اللغة العربية وادابهااالدابرانيا حسن سالمه العرمان1436264

اللغة العربية وادابهااالدابرؤى محمد احمد النادى1537691

اللغة العربية وادابهااالدابرؤيه حربي محمد وليد النتشه1435401

اللغة العربية وادابهااالدابربا نايف عبد الحليم العوامله1238313

اللغة العربية وادابهااالدابربى ادم بركات ابو سنينه1435403

اللغة العربية وادابهااالدابرزان ايهاب عطيه عويضه1339303

اللغة العربية وادابهااالدابرزان داود محمد ملحم1435406



اللغة العربية وادابهااالدابرشا فرج محمد العموش1437453

اللغة العربية وادابهااالدابرعد امجد اسماعيل القطيفان1238318

اللغة العربية وادابهااالدابرنا احمد عبد الرحيم المعمر1435411

اللغة العربية وادابهااالدابرنا رياض احمد الصلوى1435412

اللغة العربية وادابهااالدابرهام حسني مصطفى ابو هذال1438837

اللغة العربية وادابهااالدابرواء عمر محمد البنا1435416

اللغة العربية وادابهااالدابروان حكم حسن قاسم1339313

اللغة العربية وادابهااالدابرويدا صالح موسى العظامات1035391

اللغة العربية وادابهااالدابريما خالد احمد الزواهره1435422

اللغة العربية وادابهااالدابريما غازي عطا هللا الرعود1339318

اللغة العربية وادابهااالدابزكيه سالم عبد ابو حشيش1435424

اللغة العربية وادابهااالدابزينب ابراهيم خليل مصطفى1435425

اللغة العربية وادابهااالدابزينب داود طه المشاقبة1339322

اللغة العربية وادابهااالدابساجده محمد خلف الخوالده1435427

اللغة العربية وادابهااالدابسعيد بسام سعيد عرار1342488

اللغة العربية وادابهااالدابسلوى سعيد محمد المبيضين1339333

اللغة العربية وادابهااالدابسميه ماجد بدوى نصار1435435

اللغة العربية وادابهااالدابسناء داود عبد المجيد الراعي1437769

اللغة العربية وادابهااالدابسندس شحاده يوسف احمد1340591

اللغة العربية وادابهااالدابسندس محمد هليل الخوالده1339336

اللغة العربية وادابهااالدابسهام ناصر عواد العوامره1435438

اللغة العربية وادابهااالدابسوزان عبد الحليم خصيب ياسين1435439

اللغة العربية وادابهااالدابشروق احمد فنخير الرويشد الزبن1341096

اللغة العربية وادابهااالدابشهد سليمان حسن ضمره1435442

اللغة العربية وادابهااالدابشهد عبد الرزاق حسين المناصير1435443

اللغة العربية وادابهااالدابشيماء نايف عبد الكريم العوضات1438280

اللغة العربية وادابهااالدابصخر عواد ادحيالن الغيالين1342041

اللغة العربية وادابهااالدابصفاء سالم جمعه ابو ركب1338549

اللغة العربية وادابهااالدابصفاء عطا عبد الفتاح الشوابكه1339350

اللغة العربية وادابهااالدابضحى يوسف محمد ابو محسن1440029

اللغة العربية وادابهااالدابعائشه عيسى عجيل الزواهره1435449

اللغة العربية وادابهااالدابعائشه يوسف محمد المعيمعه1439104

اللغة العربية وادابهااالدابعاهد عطا هللا محمد الزواهره1440032

اللغة العربية وادابهااالدابعباده بشار محمد ابو نصير1342959

اللغة العربية وادابهااالدابعبد هللا اعليان سالم ابو الشيخ1336643



اللغة العربية وادابهااالدابعدي مزعل فالح الجبور1341625

اللغة العربية وادابهااالدابعرين عطا عبد الحميد عثمان1435452

اللغة العربية وادابهااالدابعزيزه خليل سالمه الزغبيه1339362

اللغة العربية وادابهااالدابعقاب علي سالم الجبور1339364

اللغة العربية وادابهااالدابعال اياد عبد الكريم حمد1435455

اللغة العربية وادابهااالدابعلي فايز منور ابو مطر1339366

اللغة العربية وادابهااالدابعلي فريد علي البواطله1339569

اللغة العربية وادابهااالدابعلي محمد علي ابوصالح1435610

اللغة العربية وادابهااالدابعماد رائد خلف زعيتر1341674

اللغة العربية وادابهااالدابعماد ضيف هللا عبد الكريم الشريقي1344109

اللغة العربية وادابهااالدابعماد منذر عبد الفتاح سلمان1435459

اللغة العربية وادابهااالدابغدير صالح عبد اللطيف ابو حجله1435462

اللغة العربية وادابهااالدابغدير محمود محمد الشواكري1435463

اللغة العربية وادابهااالدابفاطمه خالد محمد عقل1435466

اللغة العربية وادابهااالدابفاطمه نعيم حسن بزبز1339375

اللغة العربية وادابهااالدابفرح فؤاد حسن حسن1339378

اللغة العربية وادابهااالدابكاميليا فرحان محمد ابو رياش1435472

اللغة العربية وادابهااالدابكوثر عبد الفتاح حسين الحديد1435474

اللغة العربية وادابهااالدابكوثر محمد محمود عبد القادر1342942

اللغة العربية وادابهااالدابالرا انور رزق حمد1435475

اللغة العربية وادابهااالدابلبنى محمد عبد القادر محمد1339392

اللغة العربية وادابهااالدابمادلين محمد احمد ابو عبيد1435478

اللغة العربية وادابهااالدابمجد امجد محمد خيرى المصري1435479

اللغة العربية وادابهااالدابمجد فتحي جميل عزام1339402

اللغة العربية وادابهااالدابمجدل محمد عبد ربه المشايخ1238406

اللغة العربية وادابهااالدابمحمد سامي حسين الفالحات1238410

اللغة العربية وادابهااالدابمحمد نعيم كمال عمر1332320

اللغة العربية وادابهااالدابمحمد هاني عبد الفتاح عبد هللا1238413

اللغة العربية وادابهااالدابمحمود زياد سليم جراد1334051

اللغة العربية وادابهااالدابمرام فريد امين صالح1435483

اللغة العربية وادابهااالدابمعمر نايل محمد الزوايده1238423

اللغة العربية وادابهااالدابمالك صالح يوسف الكعابنه1339419

اللغة العربية وادابهااالدابمالك محمود كامل المغربي1435490

اللغة العربية وادابهااالدابمنى راجح صادق سعيد1435493

اللغة العربية وادابهااالدابمها اكرم احمد داود1440046



اللغة العربية وادابهااالدابمي احمد سليمان الرواشده1238429

اللغة العربية وادابهااالدابميس فيصل فريد تايه1435494

اللغة العربية وادابهااالدابميساء زياد يوسف نوفل1432505

اللغة العربية وادابهااالدابنانسي ابراهيم اسماعيل اعليان1435495

اللغة العربية وادابهااالدابنجود محمد سالم المحمدين1436606

اللغة العربية وادابهااالدابنضال احمد محمد دعاس1240250

اللغة العربية وادابهااالدابهبه بالل احمد اسماعيل1435504

اللغة العربية وادابهااالدابهبه سميح عبدالكريم الجندي1435506

اللغة العربية وادابهااالدابهبه صبحي عبد القادر حامد1435507

اللغة العربية وادابهااالدابهبه عرفات نعمان شاهين1435510

اللغة العربية وادابهااالدابهبه محمد موسى العماوي1435512

اللغة العربية وادابهااالدابهدى عامر عبد الكريم الفقهاء1339439

اللغة العربية وادابهااالدابوئام محمد احمد رياش1435517

اللغة العربية وادابهااالدابوعد داود احمد االفندى1435518

اللغة العربية وادابهااالداباحمد محمد عبدالهادي اسماعيل الصناديدي1340139

اللغة العربية وادابهااالدابهدى حمدي محروس سعد1438876

اللغة العربية وادابهااالدابافنان فيصل يوسف عبد الغني1438702

اللغة العربية وادابهااالدابرنا منصور خميس العجل1438737

اللغة العربية وادابهااالدابسمية جابر عبد الفتاح العبسي1435434

اللغة االنجليزية وادابهااالداباحمد خالد احمد الرواشدة1243015

اللغة االنجليزية وادابهااالداباحمد محمد احمد المومني1438153

اللغة االنجليزية وادابهااالداباحمد هاني محمد الخاليله1241982

اللغة االنجليزية وادابهااالداباسالم عبد هللا ابراهيم الشريف1435527

اللغة االنجليزية وادابهااالداباسالم على سالم الغريب1435528

اللغة االنجليزية وادابهااالداباالء محمد احمد ابو يحيى1437531

اللغة االنجليزية وادابهااالداباالء محمد عيسى نعمان الشيخ1438744

اللغة االنجليزية وادابهااالداباماني جميل علي ضمره1435531

اللغة االنجليزية وادابهااالدابأماني علي احمد ابو خرمه1537407

اللغة االنجليزية وادابهااالدابآية توفيق محمد خليفه1537645

اللغة االنجليزية وادابهااالدابآية عليان محمد المشاقبة1438858

اللغة االنجليزية وادابهااالدابأيمان ابراهيم محمود ابو علي1435535

اللغة االنجليزية وادابهااالدابايناس يوسف محمد الشخانبة1438526

اللغة االنجليزية وادابهااالدابايه بسام محمد ابو الجرايش1535327

اللغة االنجليزية وادابهااالدابايه زكي عبد منعم1438322

اللغة االنجليزية وادابهااالداببتول عصام جبريل الحديدى1431509



اللغة االنجليزية وادابهااالداببراءة خالد علي الذنيبات1438559

اللغة االنجليزية وادابهااالداببيان عماد محمود ابراهيم1435543

اللغة االنجليزية وادابهااالدابتسنيم ابراهيم موسى ابو شلنفح1435544

اللغة االنجليزية وادابهااالدابثوره صادق حسني علي1344116

اللغة االنجليزية وادابهااالدابجميله بركات محمد دغلس1437508

اللغة االنجليزية وادابهااالدابحمزه عبد الكريم سليمان تيم1240792

اللغة االنجليزية وادابهااالدابحنان فارس صالح حموده1435552

اللغة االنجليزية وادابهااالدابحنين عبد الرحمن احمد نوتي1435553

اللغة االنجليزية وادابهااالدابحنين علي اسماعيل اسماعيل1435554

اللغة االنجليزية وادابهااالدابحنين محمد صبحي المقرع1435556

اللغة االنجليزية وادابهااالدابحنين محمد صبرى عامر1437497

اللغة االنجليزية وادابهااالدابخليل ادريس خليل غنيم1435558

اللغة االنجليزية وادابهااالدابدانا جمال جمعة الناجي1342878

اللغة االنجليزية وادابهااالدابدانا ناصر صالح رحال1341693

اللغة االنجليزية وادابهااالدابدانيه زهير فالح المطارنه1438108

اللغة االنجليزية وادابهااالدابدياال يوسف عبد الرحمن بشير1435565

اللغة االنجليزية وادابهااالدابديما فيصل احمد الهواري1435566

اللغة االنجليزية وادابهااالدابرايه عبد الوهاب عبد هللا ابو هزيم1437748

اللغة االنجليزية وادابهااالدابرزان احمد محمد انجيلي1435570

اللغة االنجليزية وادابهااالدابرشا عبد الحافظ علي الزواهره1343070

اللغة االنجليزية وادابهااالدابرنا احمد صبري دخان1232194

اللغة االنجليزية وادابهااالدابرنا يوسف موسى عالم1435574

اللغة االنجليزية وادابهااالدابرند كمال سليمان العودات1435576

اللغة االنجليزية وادابهااالدابرهف عايد علي عباس1438043

اللغة االنجليزية وادابهااالدابرهف محمد كاسب الرقاد1537924

اللغة االنجليزية وادابهااالدابروان عيد عوده ابو سرحان1435577

اللغة االنجليزية وادابهااالدابروزانا جمال محمود نوفل1438510

اللغة االنجليزية وادابهااالدابزيد نبيل حبيب سمارنه1342901

اللغة االنجليزية وادابهااالدابزينب ابراهيم عبد الكريم الزواهره1438861

اللغة االنجليزية وادابهااالدابزينب رجب محمد القشاش1339552

اللغة االنجليزية وادابهااالدابزينب عدنان حسن زيدان1437631

اللغة االنجليزية وادابهااالدابساره سليمان يوسف حداد1331593

اللغة االنجليزية وادابهااالدابساره عدنان ابراهيم ابو شنب1435585

اللغة االنجليزية وادابهااالدابسالي محسن عرنوس عليمات1435587

اللغة االنجليزية وادابهااالدابسالي نبيل سالم قندح1340859



اللغة االنجليزية وادابهااالدابسبأ خليفه فليحان الهويمل1435588

اللغة االنجليزية وادابهااالدابسلسبيل سليمان سالمة ابو صعيليك1438772

اللغة االنجليزية وادابهااالدابسماح نافز محمد القدرة1537389

اللغة االنجليزية وادابهااالدابسماهر محمد تيسير الحمد1435591

اللغة االنجليزية وادابهااالدابسوسن رزق جاد هللا ابو مدين1437657

اللغة االنجليزية وادابهااالدابسوسن موسى حسين الهلسة1537441

اللغة االنجليزية وادابهااالدابشذا محمد فهد الدروبي1435595

اللغة االنجليزية وادابهااالدابشفاء خليل محمد ابو حماد1435598

اللغة االنجليزية وادابهااالدابشهد سليمان نمور الرومي1341460

اللغة االنجليزية وادابهااالدابشيماء سالمة فهد الشرفات1435600

اللغة االنجليزية وادابهااالدابضحى منير مصطفى طرخان1435602

اللغة االنجليزية وادابهااالدابضحى نشأت احمد عبد الهادى1435603

اللغة االنجليزية وادابهااالدابعائشه عزمي محمد ناصر1435605

اللغة االنجليزية وادابهااالدابعايشه حمدان سليمان الشواوره1435606

اللغة االنجليزية وادابهااالدابعصام عبد الكريم محمد الجبور1438009

اللغة االنجليزية وادابهااالدابعطاء علي اسماعيل اسماعيل1435608

اللغة االنجليزية وادابهااالدابعطاف بسام كامل باكير1437516

اللغة االنجليزية وادابهااالدابعمر مصطفى محمد القضاه1241252

اللغة االنجليزية وادابهااالدابغاده محمد عبد الرحمن عبد الجليل1435611

اللغة االنجليزية وادابهااالدابغدير ناجي احمد ابو سرحان1435612

اللغة االنجليزية وادابهااالدابغنى مازن عبد المعطي العداسي1435613

اللغة االنجليزية وادابهااالدابغيداء هاني عبد هللا دارخليل1342986

اللغة االنجليزية وادابهااالدابفاطمه عيسى حامد الزواهره1435614

اللغة االنجليزية وادابهااالدابفاطمه يوسف محمد مديرس1438343

اللغة االنجليزية وادابهااالدابفرح عبد القادر موسى البشيتي1333759

اللغة االنجليزية وادابهااالدابالرا انور فرحان مداح1038378

اللغة االنجليزية وادابهااالدابلجين عبد الوهاب حسن ناصر1331577

اللغة االنجليزية وادابهااالدابلميس عزام طالب قماش1437652

اللغة االنجليزية وادابهااالدابليان خلدون محمد سمور1435619

اللغة االنجليزية وادابهااالدابلين احمد ناصر الربابعه1431468

اللغة االنجليزية وادابهااالدابلين فهد عبدهللا ابو زيد1437482

اللغة االنجليزية وادابهااالدابلينا عبد الناصر احمد المعايطه1435623

اللغة االنجليزية وادابهااالدابلينا عدنان خليل تيم1437698

اللغة االنجليزية وادابهااالدابماجد سمير محمد العبسي1342728

اللغة االنجليزية وادابهااالدابمشعل عبد هللا عيد السرحان1340861



اللغة االنجليزية وادابهااالدابمنار عايد سليمان ابو صعيليك1435628

اللغة االنجليزية وادابهااالدابمنار عبد القادر حسن الجريرى1430643

اللغة االنجليزية وادابهااالدابمنار ناصر مصطفى الحتامله1438238

اللغة االنجليزية وادابهااالدابمنير سمير توفيق سماوي1440653

اللغة االنجليزية وادابهااالدابنادين محمد ياسين عبد الهادى1331591

اللغة االنجليزية وادابهااالدابنزار ياسر علي العمره1435634

اللغة االنجليزية وادابهااالدابنور حسن احمد ابو ذياب1342083

اللغة االنجليزية وادابهااالدابنور ماهر احمد صوان1342468

اللغة االنجليزية وادابهااالدابنور هاشم عبد الحفيظ حميدان1342778

اللغة االنجليزية وادابهااالدابنورهان عبد هللا رمضان ابو خالد1435636

اللغة االنجليزية وادابهااالدابهدى اسماعيل يونس صالح1435641

اللغة االنجليزية وادابهااالدابهدى بديع حسين العطوة1537974

اللغة االنجليزية وادابهااالدابهديل جهاد اسماعيل العمورى1435642

اللغة االنجليزية وادابهااالدابهديل درويش وليد العجو1435643

اللغة االنجليزية وادابهااالدابهديل فواز شايم الدويخ1331563

اللغة االنجليزية وادابهااالدابهيا فخري سالمه البلوي1339625

اللغة االنجليزية وادابهااالدابهيا محمد احمد االشقر1437564

اللغة االنجليزية وادابهااالدابهيا يونس احمد ابو يحيى1438100

اللغة االنجليزية وادابهااالدابيزن محمد جميل المصالحة1342766

اللغة االنجليزية وادابهااالدابيوسف حلمي ابراهيم مسامح1331319

اللغة االنجليزية وادابهااالدابايات نبيل محمد الطبجي1438588

اللغة االنجليزية وادابهااالدابشذى نعمان مصلح البطران1438594

اللغة االنجليزية وادابهااالدابهدى عدنان عبد الكريم عبده1538683

اللغة االنجليزية وادابهااالدابهديل سالمة حماد ابو عمرة1438595

اللغة االنجليزية وادابهااالدابدينا انجم رضا انجم غوري1438973

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالداباحمد محمد يوسف السرابطه1237245

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالداباسماء محمد حسن بربخ1438730

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالداباسيل اسماعيل محمود ابو خضره1437546

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالداباشجان علي عبد الكريم الشهاب1342621

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالداباالء احمد موسى العزام1338686

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابالهنوف اكرم بركات الخريشا1331542

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابايمان سعيد علي جنديه1438038

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابايناس محمد عبدالكريم الجعافره1435658

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابايناس يوسف ابراهيم العدوي1430733

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابايه محمد شكري مصيطف1342338



االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالداببتول حسين ناصر الجابر1435660

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالداببلسم درغام حموده الحاج محمد1435663

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابتتيانا عمر عبد الحفيظ العطار1435665

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابحال توفيق مفلح الغويرى1139759

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابحنين حسين سليمان ابوحسون1240387

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابخديجه نضال جميل عبد الهادي1342337

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابدياال محمد خضر حصوه1435667

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابديما مثقال فايق قاسم1342328

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابديمه خالد حسين النجداوى1432648

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابراحيل محمود سعيد بركات1435669

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابراما ايمن مصطفى السعيد1435670

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابراما عبد الكريم طه ابراهيم1435671

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابرانيه فريد محمد فاخورى1436697

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابرقيه خالد محمد الحريبات1435674

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابرند محمد عبد العزيز موسى1435675

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابرندة محمد رجائي عبد المعطي ابو غوش1438557

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابرهف سمير احمد ابو شعله1435678

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابزين هاشم عبد الخطيب1331588

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابزينب ماهر علي ابو شاور1338323

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابزينه كامل عبد الفتاح غطاشه1435680

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابساره عبدالقادر فاروق حمدان1441153

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابسراج مشعل سليم الحماد1340938

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابسعديه عزام محمد سعيد التميمي1339699

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابسمر جمال عبد العزيز صالح1342816

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابسندس علي محمود الخوالده1432481

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابسوزان عمار علي منصور1435689

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابشروق شحاده عبد هللا شحاده1435690

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابشروق محمد علي الخليل1339707

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابشروق نسيم احمد دار عوده1432484

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابشهد عمر جبري سوالمة1330083

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابشيماء ناصر احمد الجزره1435691

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابصفاء ضيف هللا حسين سليمان1437653

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابصفاء نايف سليم ابو ارقيق1435692

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابصالح الدين ابراهيم صقر العرايضه1339714

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابضحى حسين غانم العتيلي1438162



االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابعال مازن توفيق حنون1435695

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابغدير عايد عوض حسين1432672

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابغدير محمد احمد ابو صافيه1435699

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابفداء ابراهيم حسين الكرنز1535469

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابفرح نواف عبد ابو رياش1435704

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابفيروز رياض لطفي الكفاوين1435705

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابمرام حسام كامل االخرس1341805

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابمروه خالد محمد الصمادى1339732

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابمريم باسل نجاتي عثمان1336061

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابمالك محمد محمود المهداوى1435709

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابمنار حماد سليمان حماد1331616

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابمنار عبدالناصر عبدالرؤوف الحنتولي1438160

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابميرال عدنان محمد بشير1435714

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابميس محمد عبد هللا عوينات1334547

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابنغم ناصر محمد عدنان ابو النادي1330015

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابنور ماجد وليد سنجق1435725

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابنور هاشم مصطفى عكيله1435726

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابنوران خالد طه محاميد1435727

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابهبه زايد عطيه ابو خرمه1342646

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابهديل حسين احمد مومني1239856

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابهديل رافت عبد الغني قاسم1339758

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابورود جمعه محمد سمور1331605

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابوعد احمد فؤاد النجار1340133

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالدابتهاني عبدالكريم توفيق ابوجعار1242619

صيدلةالعلوم الصيدالنيةاريج علي خليف الشديفات1232186

صيدلةالعلوم الصيدالنيةبيان محمد محمود المقابلة1331769

صيدلةالعلوم الصيدالنيةدعاء خالد خميس العموش1341059

صيدلةالعلوم الصيدالنيةراما جهاد محمد الجبور1339958

صيدلةالعلوم الصيدالنيةراوند امين فارس بدران1335740

صيدلةالعلوم الصيدالنيةرشا صالح علي دغش1339908

صيدلةالعلوم الصيدالنيةرهام مازن  عبدهللا موسى1340065

صيدلةالعلوم الصيدالنيةعال خالد خلوي الدويك1339972

صيدلةالعلوم الصيدالنيةعال نبيل عبد ربه بدران1339973

صيدلةالعلوم الصيدالنيةفداء وليد عبد الكريم عمرو1341793

صيدلةالعلوم الصيدالنيةالنا محمد عبد الكريم عبد الحليم1339980



صيدلةالعلوم الصيدالنيةلينه عصام خليل جبر1341682

صيدلةالعلوم الصيدالنيةمي محمد عبد هللا جابر1339926

صيدلةالعلوم الصيدالنيةنجود نبيل صالح الدباس1339927

صيدلةالعلوم الصيدالنيةنور حسن محمد ذياب1339928

صيدلةالعلوم الصيدالنيةهبه عادل محمد صافي1339932

صيدلةالعلوم الصيدالنيةهبه هشام محمود بركات1339933

صيدلةالعلوم الصيدالنيةياسر محمد عبد المعطي القرارعه1339939

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثاريج محمد علي العبد1434086

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثاسراء تركي احمد قواقزه1343768

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثاسراء محمد ابراهيم مصطفى1538411

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثالعنود وائل محمد احمد1434093

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثاميره موسى حسن احمد1336747

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثانس احمد جمعه ابو طوق1235617

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثانسام عبد السالم جمعه صالح1336749

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثاياد جمال محمد االمجد السيد خليفه1434097

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثآية فيصل يونس الهباهبة1438288

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثايه سعيد عبد الرحمن السطرى1434100

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثآيه محمود ابراهيم عتمه1434101

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثبان حافظ شريف الملحم1134866

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثبشار عماد فخرى الزغول1336760

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثحسن احمد ابراهيم ابو زر1342117

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثحسن هاني حسن عمر1434110

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثحمزة نصوح سعيد عوض1343098

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثحمزه محمد عاليا خصاونه1333614

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثحنان محمد خضر رماضنه1336773

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثخلف حسين محمد الزغول1340613

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثداني امجد منير الكرادشة1342706

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثدانيه ربحي سعيد عساف1434112

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثديما على عبدالغني فروجه1434115

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثراكان رومل فؤاد البجالى1235649

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثربا احمد عزيز حباق1436117

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثروان عادل محمد الحاج علي1235658

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثروال وليد فالح النجار1434125

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثريما نظير عثمان ابو عيد1434130

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثريناد محمد احمد درويش1434131



اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثزكريا وليد عثمان دوقه1241844

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثسائد نهار عبد الرزاق الخرابشه1341803

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثسالي محمد علي محمد ابزاغ1336809

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثسجى جاسر علي الغنيمات1336811

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثسعاد ايهاب فوزى القدومي1232406

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثشيماء محمد احمد المبيضين1434144

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثضحى محمد خليف النوافله1437195

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثطارق عبد هللا كامل العقيلي1437636

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثطارق ماجد يعقوب هندي1032562

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثعادل غالب عادل الخربطلي1336829

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثعامر محمد مفلح الحاليبه1132501

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثعبد القادر فضل عبد القادر البربري1336832

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثعبدهللا محمود عبدالكريم الخاليلة1437210

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثقمر عدنان محمد جاموس1343770

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثالنه محمود علي محمد1434157

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثليث بركات محمد بركات1441026

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثلينا محمد موسى الساحورى1343771

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثمحمد خليل خضر سيف الدين1240531

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثمحمد زكريا حمدان العمري1434159

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثمحمد محمود احمد التلولي1336875

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثمحمد ناصر محمد ابودخينه1336876

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثمحمود يحيا محمود البعول1437704

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثمخلص ابراهيم صليبا شحاده1235741

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثمرام احمد مصطفى خضير1434162

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثمعتز ابراهيم حمد السلع1137816

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثمعتز محمد سليم المعايعه1434168

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثمعن جمال موسى وقاد1230826

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثنور منتصر عبد الرؤوف الحنتولي1434178

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثهديل شريف بركات الماضي1333943

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثهناء جهاد جميل النمري1336908

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثيزن عايد احمد داود1241484

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثيزن فياض محمد العبوس1341104

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثيزن محمد عدنان الطبش1340479

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثيزن محمد علي الحنيطي1341730

اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثيقين اسعد موسى العبيسي1342271



اإلدارة السيــاحيةالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثعبدالرحمن فيصل محمد العلي1241568

ادارة المـوارد التراثية والمتــاحفالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثبراءه عبد الحليم محمد خير البوز1235801

ادارة المـوارد التراثية والمتــاحفالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثحيدر زهير سليم الجريري الحصان1135047

ادارة المـوارد التراثية والمتــاحفالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثديانا صالح عوض السكر1235813

ادارة المـوارد التراثية والمتــاحفالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثسالم عمر عادل سويدان1336947

ادارة المـوارد التراثية والمتــاحفالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثغيث نايل محمود الشرعه1336965

ادارة المـوارد التراثية والمتــاحفالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثمرح يوسف محمد السرخي1235892

ادارة المـوارد التراثية والمتــاحفالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثهيا منصور جميل سرحان1336999

ادارة المـوارد التراثية والمتــاحفالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثهيام محمود ناصر الزيود1343828

عـلم المحـافظة على االثــارالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثأحالم مفلح صالح العثامنه1434195

عـلم المحـافظة على االثــارالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثاحمد محمود عيد السلجي1235929

عـلم المحـافظة على االثــارالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثبتول فكتور فريد فاخورى1243217

عـلم المحـافظة على االثــارالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثبشرى غالب عطا البلوي1343844

عـلم المحـافظة على االثــارالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثجهاد فالح عبده الخوالدة1241274

عـلم المحـافظة على االثــارالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثسجود احمد محمد الصليبي1243230

عـلم المحـافظة على االثــارالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثسميه محمد يوسف الذيب1135188

عـلم المحـافظة على االثــارالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثغفران خالد فايز غانم1436726

عـلم المحـافظة على االثــارالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثمها عصام عبدالغني الشروقي1143275

عـلم المحـافظة على االثــارالملكة رانيا للسياحـة والتــــراثمهند عمر احمد الخطاب1343875

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد خضر عادل ضبان                                                                                  1131175

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد وليد محمد دعاس                                                                                 1230749

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسراء سالم صبحي الكردى                                                                              1431691

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           االء خالد عبد اللطيف العطارى                                                                        1333245

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ايات عبد هللا محمد اعبيد                                                                            1333247

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           باسل عصام صادق احمد                                                                                 1438106

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           جمانه نهاد عبدهللا مسعود                                                                            1333253

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           حنين رائد عبد المجيد الطويل                                                                         1535963

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           حنين هيثم موسى احمد                                                                                 1333262

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           خلود خالد سليمان الطيطي                                                                             1337657

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           دانه محمود رضوان الخطيب                                                                             1332311

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           دينا يوسف عبد القادر ابوصالح                                                                        1330010

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رزان فوزي عطايا حجاب                                                                                1333275

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رشا خليل صالح ابو حشيش                                                                              1333277

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رناد احمد ابراهيم سنجق                                                                              1242089

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ريناد حسن يوسف الفاعوري                                                                             1341925



االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سالم سامي ابراهيم الشمايله                                                                          1132075

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سماح اسعد محمود احلوح                                                                               1333292

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           شذى غسان رشاد الصغير                                                                                1330017

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           شذى منصور زايد القصراوي                                                                             1333294

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           شهد رائد سعود ابو حشيش                                                                              1333297

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           شهد صالح يوسف ابراهيم                                                                               1431736

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           شهد عماد شرف الشعافي                                                                                1330029

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           طالل احمد محمد المساعده                                                                             1240174

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عبدالرحمن محمد جمال الزقيبه                                                                         1239586

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عنان ايمن عدلي ابو زهره                                                                             1333307

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           فرح خالد احمد صوالحه                                                                                1431743

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           كرم مروان عبد الرحيم عبد هللا                                                                       1535964

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           النا حسني احمد سلمان                                                                                1333316

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ليث غالب بركات السراحين                                                                             1340967

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رمزي تلوالنشواتي                                                                    " محمد فهد" مجدي1330011

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمود سالمه محمود ابوزيد                                                                            1340907

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمود محمد عزيز خليل                                                                                1344179

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمود وضاح عبد الرحيم عجاوي                                                                         1242615

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مرح عثمان محمد حسن                                                                                  1333331

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مروه سمير يونس مقدادي                                                                               1243017

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مريم سامي محمد ابو عيد                                                                              1333336

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مالك زهير محمد حمدان                                                                                1333338

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ميس صادق شكرى السيوف                                                                                1333340

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           نداء عبد الكريم سعدات ابو عزب                                                                       1333341

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           العاصمة                                                                       /نور عماد راضي الدرويش1333343

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هبه جهاد سميح عبد الرحمن                                                                            1333346

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هديل ماجد محمد ابو سخن                                                                              1342060

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هديل يوسف محمد القصاص                                                                               1333347

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هناء ايوب محمود سليم                                                                                1333348

االقتصاد                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           وعد صالح الدين الدسوقي الطوابيني                                                                    1232164

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد نافز عبدهللا عوض                                                                               1240929

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسالم عصام محمود العمري                                                                             1333365

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ايه بسام ابراهيم منصور                                                                              1333377

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ايه فهمي محمد حمدان                                                                                 1238950

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           بيان حسن احمد العابودي                                                                              1243018



االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           تسنيم حسين حسين شلبايه                                                                              1333385

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           خنساء ياسر عطيه بلبيسي                                                                              1431789

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           دانه نشات سلمان العوران                                                                             1333395

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ديمه نشات سلمان العوران                                                                             1333398

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رؤى عبد هللا احمد ابو عزام                                                                          1232498

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رغد عمر مصطفى المرايحه                                                                              1333403

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ريم محمدحسام عبدهللا نعناعه                                                                         1333405

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ساره كمال علي الحارس                                                                                1333409

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سلمى مازن عبد هللا عمر                                                                              1333414

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سماح احمد محمد حماد                                                                                 1333416

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عماد خالد عبدالرحيم جعفر                                                                            1336959

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عمار سالمه عيد الغروف                                                                               1231798

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عمر راجح مصطفى النجار                                                                               1431815

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           فاتن جهاد محمود طابون                                                                               1333433

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           كاظم حسن محمد الحواتمة                                                                              1036168

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           لمى زياد عمر الحشايكه                                                                               1333439

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد نائل محمد دبش                                                                                  1232558

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمود ابراهيم عارف جرار                                                                             1343637

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مرح فوزى نايف نفاع                                                                                  1341806

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           منى خالد محمد الشيخ مصطفى                                                                           1333460

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ميساء احمد عبد الهادى الشوبكي                                                                       1343639

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           نادين صالح سالم ابو كوش                                                                             1232568

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           نهال عاطف محمد اغنيم                                                                                1333467

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هاشم ابراهيم عبد الرحيم الغويري                                                                     1333471

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هبه صابر علي عوض هللا                                                                               1343822

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هبه عواد فرج الزريقات                                                                               1341634

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هبه غازي يوسف عديل                                                                                  1333473

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هدى محمد علي بني صخر                                                                                1333474

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هديل ابراهيم واصف القريني                                                                           1333475

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هديل رأفت علي الهناندة                                                                              1038204

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هيا محمد راشد ابو حماد                                                                              932070

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هيا يحيى امين مساد                                                                                  1132131

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           حمد                                                                  " نواف عدنان"ياسمين عبد القادر 1431843

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           افنان منذر ناعس                                                                                     1341547

االقتصاد المالي                                                                                     االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سالي عبد الستار مصطفى مغربي                                                                         1242809



المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ابراهيم احمد عارف مسعود                                                                             1340248

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد ابراهيم احمد فريحات                                                                            1242720

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد عمر عبدالحميد الكيالي                                                                          1332331

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد غسان فوزان الحايك                                                                              1131497

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسامه فخرى محمود علي                                                                                1535937

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسراء عبد اللطيف محمد ابو سالم                                                                      1333482

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسماء مازن حافظ دنون                                                                                1431854

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           آالء ايمن محمد ابو زينة                                                                             1330059

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           الشربجي                                                                       " محمد شفيق"أمان احمد 1333490

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           امل سعيد عزو دغيش                                                                                   1333491

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اهداء عدنان موسى الخالدي                                                                            1333492

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اويس محمد حمد عبدالحميد                                                                             1535944

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ايمان مصطفى محمد الموسى                                                                             1332347

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           باسل ماهر رسمي السعيد                                                                               1532277

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           بسمة نايف احمد السمامعة                                                                             1437806

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           بشار عادل صالح العابد                                                                               1431942

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           بشير محمود امين التصلق                                                                              1333496

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           بيتر الفونس انطون حزين                                                                              1438679

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           تقى خالد محمود عليمات                                                                               1333498

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           العمد                                                                          " محمد طاهر"حال خالد 1332329

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           دعاء بسام عبدالعزيز البكار                                                                          1341256

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رامي سامح وليد محمد                                                                                 1437981

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           روان عواد فنيخر البري                                                                               1344161

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رونيل خالد موسى ياسين                                                                               1333523

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ريناد ضيف هللا كاسب الرقاد                                                                          1341247

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           زينب مأمون مصطفى الحاج                                                                              1333525

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سامر عيسى مترى ضبيط                                                                                 1330119

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سليمان نايف سليمان الروسان                                                                          1231328

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           شريفه برهان جميل المومني                                                                            1333533

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           صائب محمد جميل الخرابشه                                                                             1341775

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           صالح محمد مفلح العقرباوي                                                                            1341493

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عطا هللا عصام  عطا هللا حبش                                                                         1330084

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عالء خالد وجيه دلبح                                                                                 1333543

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عالء خليل عبدالجواد خموس                                                                            1342872

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عمر نسيم محمود العطاري                                                                              1431682



المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عهد عايد عيسى الشوره                                                                                1333547

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عيسى عبد الفتاح حسن حسنين                                                                           1330086

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           كرم فوزي عبداللطيف حسين                                                                             1330112

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           لين عبد الكريم محمد شكوكاني                                                                         1332881

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ماجده حسام احمد طحل                                                                                 1333551

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ماهر بسام سليمان سهاونه                                                                             1230399

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مؤيد فياض نمر خداش                                                                                  1332338

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد حسن محمد الكسواني                                                                              1333554

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد رائد محمود القواسمي                                                                            1330078

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد عبد الرحيم محمد الداهود                                                                        1535960

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد موسى محمد ابو مراد                                                                             1137952

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمود وجيه محمود عالن                                                                               1231282

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مهند ابراهيم جبريل عوض                                                                              1330058

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           العسلي                                                                      " محمد جودت"نورهان جواد 1333569

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هبه ابراهيم راضي الدويك                                                                             1333570

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هديل راتب محمد الحوشيه                                                                              1333572

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           وعد محمود خليل الصمادى                                                                              1333579

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           وعد يوسف حميدان الخزاعلة                                                                            1333580

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           وفاء وحيد محمد الشوربجي                                                                             1333581

المحاسبة                                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           يزن سارى عيد الجعبري                                                                                1437597

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ابراهيم مسعود عزت جرار                                                                              1333585

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد حسن فهمي مطر                                                                                   1330189

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد خالد علي الشاويش                                                                               1242301

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد رياض سالم الضوات                                                                               1236305

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد عدنان يوسف سالم                                                                                1431680

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد علي خليفه العبدالالت                                                                           1330166

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسيل بسام محمد المنير                                                                               1330149

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           أسيل يوسف محمد عوض                                                                                  1333597

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اشراق ابراهيم حسن ملكاوي                                                                            1333598

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           بتول موسى شاكر القيسي                                                                               1333606

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           بيان عيسى خلف المواهره                                                                              1333607

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           حسام حسن محمد المومني                                                                               1438136

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           حسين محمد بكر غوشه                                                                                  1330179

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           حمزة سعيد عبدالقادر العالول                                                                         1330224

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           حنين خليل احمد القيسي                                                                               1333616



المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           خالد موفق كساب القاضي                                                                               1341101

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           دانيه عبد الجبار حمدان ناجي                                                                         1333992

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           دعاء موفق عبد الكريم ابو هاني                                                                       1334115

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رامي محمد مصطفى حمدان                                                                               1039062

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رؤيه منذر محمد السيد                                                                                1341607

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رزان محمد نمر شحرور                                                                                 1334122

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رفيق اشرف رفيق ضبان                                                                                 1243790

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           روان برهان مصطفى حوشيه                                                                              1431679

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ريمان صابر محمود موسى                                                                               1341709

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ساره ابراهيم سعدو الزحيكه                                                                           1333631

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سالي بسام سليمان سهاونه                                                                             1333632

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سلمان سالم سلمان الصفدي                                                                             1341638

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سيرين جهاد احمد قاسم                                                                                1333635

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           شهد خالد محمد الدح                                                                                  1334026

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           صهيب محمود خليل شاهين                                                                               1333637

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عبد هللا عايد صالح الشمايلة                                                                         1236372

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عبد هللا محمود سعيد مقبل                                                                            1333641

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عبدالكريم فارس عبد الكريم السواعير                                                                  1333642

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عبدهللا عمر عبد هللا الصقرات                                                                        1330162

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عالء الدين محمد عبد الكريم بدران                                                                    1241745

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عالء محمد عبد الرحمن شعبان                                                                          1230441

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عالء معتصم نعيم الخطيب                                                                              1330148

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عمر رضوان محمد ايوب                                                                                 1330174

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           غدير ذيب حمدان الدكاك                                                                               1333648

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           فاتن محمد محمود طالب الخطيب                                                                         1341045

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           فراس خالد احمد الغربات                                                                              1242726

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           قصي سالم عبدالنبي الشخانبه                                                                          1232737

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ليث ياسر محمد جبرين                                                                                 1342376

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مالك مصطفى كامل ابو هنود                                                                            1431981

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           "                                                                 اللحاويه العمرو"محمد ابراهيم نهار 1241079

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد امجد علي المغايرة                                                                              1242237

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد عليان ابراهيم جفال                                                                             1330191

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد عليخليل عبدالرحمن طرعاني                                                                     1242903

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد محمود عبدالرحيم السلمان                                                                        1230651

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد محمود عيسى الليثي                                                                              1242768



المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد منصور محمد الحياري                                                                             1341001

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مروه نظمي محمود المغربي                                                                             1333667

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مصطفى محمد مصطفى الرفاعي                                                                            1230543

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مصعب احمد سليمان الخوالدة                                                                           1340992

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           معتز ريحان حسن جدوع                                                                                 1333671

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ملك جوده سالم المناصير                                                                              1330176

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           منى عماد حمدى العشي                                                                                 1330131

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           نور وليد اسعد الصعبي                                                                                1335936

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هاله سامر داود ابراهيم                                                                              1341954

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هبه خالد محمود البنا                                                                                1431999

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           يارا عوني عمر فريج                                                                                  1339631

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ياسمين احمد سالم الحمصي                                                                             1334190

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           يزن هشام احمد اوهيب                                                                                 1330197

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سفيان عبد القادر مصطفى الخطيب                                                                       1330143

المحاسبة والقانون التجاري                                                                           االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عالء برديسي منصور                                                                                   1038662

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ابوالنادي                                                                   "محمد عدنان " اسراء ناصر1230562

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسماء منير محمود زلوم                                                                               1038793

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسيل خليل محمد جردانه                                                                               1432015

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اشرف عاهد سليمان دارذيب                                                                             1241849

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           المعتز باهلل محمد يوسف حسين                                                                         1437820

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ايه احمد سليم التالوي                                                                               1333700

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ايه فيصل غالب العلي                                                                                 1342045

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           براء محمد محمود العمرى                                                                              1341966

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           براءه محمد خليل مغنم                                                                                1333704

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           براديس محمد عادل النجار                                                                             1333705

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           تقى احمد مرعب موسى                                                                                  1333980

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           جود جورج عيسى كشك                                                                                   1333714

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           حارث عبد العزيز تهامي حمد                                                                           1241792

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           خالد عبداللطيف سعدي حماد                                                                            1332391

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           دانيا صالح حسن تركمان                                                                               1341964

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ديما محمد منصور المشاقبه                                                                            1333720

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           دينا جميل شحاده االسمر                                                                              1333721

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رحاب اسامة عقلة ابو دلبوح                                                                           1535955

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رغد عبد الرحيم احمد الحيارى                                                                         1333724

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رنا حسن عبد الفتاح البعم                                                                            1333725



ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رنده محمد يوسف الملكاوي                                                                             1333727

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           روزان ماهر مصطفى نصر هللا                                                                           1333728

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ريم حسام فهد غيث                                                                                    1431655

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سجى علي صالح الزيود                                                                                 1241791

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سماح محمد شامي صافي                                                                                 1333740

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مباشر                                                                           ' محمد علي' سندس لؤى1334022

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سوسن هيثم راجح صالح                                                                                 1333741

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           شهد حسين يحيى ابو شاويش                                                                             1333742

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           شهيره عصام خضر الدويك                                                                               1243024

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           شيماء ناصر ضيف هللا السليتي                                                                         1342081

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           طارق زياد ابراهيم نواس                                                                              1342452

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عبد هللا احمد محمود ابو ميدان                                                                       1438044

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عمار زياد فؤاد حداد                                                                                 1342765

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عمر نعمان حسن حمزه                                                                                  1232865

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           غفران ماهر احمد ابو سمره                                                                            1339718

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           غيداء محمد عبد هللا نصار                                                                            1333308

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           قصي سعيد مصطفى زايد                                                                                 1241996

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           لما عزيز فريد الحجازين                                                                              1138223

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           لمى جهاد ابراهيم ابو زيد                                                                            1232874

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           لمى ربيع يعقوب ابو ركب                                                                              1333766

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ليلى يوسف محمد ابو حسنه                                                                             1333769

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد احمد صالح الملكاوي                                                                             1233143

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد صالح هالل الشعار                                                                               1437823

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد وصفي احمد بني سالمه                                                                            1330266

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد يزن عيسى عودة برهوم                                                                          1340104

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مرام ضرار محمود العرب                                                                               1334053

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           معاذ عثمان احمد السيد                                                                               1330219

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مالك محمد اسعد القبابي                                                                              1333785

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ملك حازم رزق داود                                                                                   1333786

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           نجا كمال ابراهيم الضلع                                                                              1333792

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           نور صالح احمد نعناعه                                                                                1333797

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هاله لؤي حسن الخطيب                                                                                 1333800

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هبه عبد هللا محمد البكار                                                                            1333803

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هيا احمد مصباح الرفاعي                                                                              1333809

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هيا نبيل علي الموسوس                                                                                1333810



ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           يزن علي احمد بدير                                                                                   1332379

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           يوسف زاهر يوسف علي                                                                                  1341296

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ريان حازم الشواف                                                                                    1341128

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عمر كمال محمد المغربي                                                                               1340684

ادارة االعمال                                                                                       االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           صفاء مصطفى محمد ابو شقير                                                                            1340744

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسماء فياض سودي النواصره                                                                            1333832

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           براءه عبد الفتاح محمد قطوس                                                                          1342204

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           تيسير احمد حسن اسعد                                                                                 1340255

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           جورج هاكوب ارتين بوالديان                                                                           1037285

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           دانيه يوسف محمود حيمور                                                                              1330293

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           راشد جمعه صبحي ابو راشد                                                                             1330383

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           راما عوني محمد عويس                                                                                 1132474

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سفيان ماجد سلطان مريان                                                                              1341942

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ضياء موسى عزت سليمان                                                                                1333876

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عالء مرزوق علي العويمر                                                                              1438297

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عمار حسن محمود هيكل                                                                                 1333305

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عمر عطا طه القواسمه                                                                                 1333892

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عمر محمد عبد العزيز ابو عياش                                                                        1333894

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           غيث فرح سليم البدر                                                                                  1242954

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           غيداء طالل زكي حسن                                                                                  1333900

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           كسبي                                                                          " محمد علي " لؤي رياض 1232996

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           لما كمال خليل مصطفى                                                                                 1142072

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد زياد طراد الخلف                                                                                1233007

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد شاكر محمد احمد                                                                                 1242741

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مروان باسم جبريل الهباهبه                                                                           1342022

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مروان غازي احمد بلوطه                                                                               1141774

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           معاذ بالل مصطفى خالد                                                                                1333929

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هديل اكرم جمال مجدالويه                                                                             1333942

ادارة فنادق                                                                                         االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           والء حسني عبد الفتاح ابوعوده                                                                        1342151

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد ابراهيم فالح الزيود                                                                            1241174

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسراء احمد سالم البلوي                                                                              1333953

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسراء سليمان سالم الزيود                                                                            1333954

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسالم عواد ناصر المشاقبة                                                                            1333955

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسيل خالد نافز النصاصره                                                                             1333959

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           االء حرب محمود عشا                                                                                  1239727



نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           االء عبد الكريم خلف مسالمة                                                                          1333963

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           امينه سعيد محمد حاج صالح                                                                            1333968

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           انوار علي قبالن المشاقبه                                                                            1333969

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           براءه زهير محمد عبد الجواد                                                                          1333975

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           تسنيم مقبل حسن المقابله                                                                             1233066

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           تمارا بسام محمد الفراعنه                                                                            1333981

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           حال موسى محمد زياده                                                                                 1333984

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           حنين خالد عبد القادر جرادات                                                                         1333986

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           حنين خالد عبد المحسن الفقهاء                                                                        1333987

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           حنين عبد الرحيم احمد زيدان                                                                          1333988

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           دعاء بسام احمد الدبعي                                                                               1333994

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           دينا جمال نعمان عالء الدين                                                                          1333996

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رزان خالد جمال الحمارشه                                                                             1242611

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رزان عماد احمد شلباية                                                                               1334002

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رغد سامر بهاء الدين البشيتي                                                                         1331206

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رند مصطفى عبد الخالق سماره                                                                          1334005

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رهام محمود علي عالونه                                                                               1334007

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           روان عماد حسن ابو طير                                                                               1334009

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ريماد محمد امين هرموش الصبيحات                                                                      1334013

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سارة زياد سليم الحدق                                                                                1438528

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سالم محمد عبدالرحمن الجبر                                                                           1030451

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سماح رمزى عطوه ابو غليون                                                                            1334021

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سمر حسني علي ابو حسان                                                                               1337238

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           شروق وليد هاني دعجان                                                                                1233116

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عائشه ابراهيم علي دغش                                                                               1233120

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           فاطمة مطر كاتب المشاقبة                                                                             1242028

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           فكتور لشيانو فكتور هبرى                                                                             1131674

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           فوزيه رائد محمد طشطوش                                                                               1342026

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ليث حسين احمد احمد                                                                                  1334039

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مجد محمد عبد الحافظ دنديس                                                                           1334046

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مرح اسامه عبد القادر العوضات                                                                        1337268

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مروه محمود عطيه عقل                                                                                 1334055

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           معتصم احمد عبد السالم قنديل                                                                         1142736

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           منى حمدان عشوي العنزي                                                                               1437831

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           نور عماد عبد الفتاح ابو سنبل                                                                        1334063



نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           نور مازن صالح الوخيان                                                                               1334064

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           نور محمود محمد المبيضين                                                                             1334065

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           نورا اسماعيل ظاهر عطياني                                                                            1131372

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هبه عايد ابراهيم الصيفي                                                                             1334071

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هديل طاهر بهجت الحايك                                                                               1233167

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هديل غالب موسى عبد الرحمن                                                                           1334075

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هيا محمد صبرى قراقع                                                                                 1334079

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هيام يوسف حسن رشيد                                                                                  1431664

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           وداد حسين محمد اسعد االمام                                                                          1334081

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           والء عامر علي االطرش                                                                                1342209

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد سمير احمد حمدان                                                                                1037703

نظم معلومات ادارية                                                                                  االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           انس هيثم ماهر الوحيدي                                                                               1141245

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد ساطع علي خزاعلة                                                                                1341911

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد فوزي سالم المصري                                                                               1233176

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد يوسف طاهر ابو موسى                                                                             1330344

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اريج رياض عطا حموده                                                                                 1334089

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسامه تيسير رباح دحبور                                                                              1334090

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسيل ماجد احمد ابومطر                                                                               1341899

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اكثم محمد محمود الحاج سالمي                                                                         1330350

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           االء زياد موسى الجبعة                                                                               1334093

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           االء محمد علي الصوالحه                                                                              1341307

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           انوار سائد عبد المجيد الطويل                                                                        1334098

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ايه سليمان محمد مرعي                                                                                1341041

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ايه عمر حسن الشول                                                                                   1138077

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ايه محمد خليل صالح                                                                                  1334100

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           بيان سمير خالد عبيدات                                                                               1334105

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           بيان نضال علي ابو الحسنى                                                                            1334106

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           تاال جبران حنا نينو                                                                                 1330387

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           حازم ياسر ابراهيم حداد                                                                              1038707

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           حسام بسام محمد العبد هللا                                                                           1239064

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           حنين نزار خليل حجازين                                                                               1330353

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           حياة نزمي محمد عياصره                                                                               1340575

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           خالد نضال محمد الدجاني                                                                              1330364

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           الدقة                                                                          " محمد خير"داليا علي 1039037

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           دانا خالد احمد صوالحه                                                                               1432281



العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           دنيا محمد حمود الكرابلة                                                                             1241797

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ديانا محمود عبد الرحمن ابو خضر                                                                      1334116

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رؤى رائد عبدهللا الملكاوي                                                                           1334119

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رند انور محمود جادو                                                                                 1334130

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رند محمد احمد المومني                                                                               1241619

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           روان عفيف عبد المنعم فراش                                                                           1341592

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           زيد شبلي يعقوب العكشة                                                                               1341959

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ساجده خالد محمد ابو ارميس                                                                           1334014

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سحر ابراهيم عايد الزعبي                                                                             1330386

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سرى عبد االله احمد الحواتمه                                                                         1233224

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سندس حسن عبد هللا سمورالعناكوه                                                                      1330362

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سندس عبد الفتاح كايد الحشايكه                                                                       1334141

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سهى عطيه عبد الكريم ابو سيف                                                                         1433329

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سوزان زياد عمر ابو عطايا                                                                            1334144

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سيرين خالد محمد بكر النمور                                                                          1340100

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سيما احمد محمود عبيد                                                                                1334145

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           صهيب صالح احمد اسويلم                                                                               1239674

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           طارق زياد خليل النجداوى                                                                             1330394

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عبد الكريم ميسر احمد عمر                                                                            1334148

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عالء خالد خليل عباس                                                                                 1232536

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عالء سليمان عبدالرحيم الخاليلة                                                                      1142809

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عمر تيسير عبد هللا الفقهاء                                                                          1231553

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           غاده وليد محمد شلعب                                                                                 1334156

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           غازي خالد غازى بيوض                                                                                 1242816

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           فادي ابراهيم سعيد حداد                                                                              1334157

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           فادي بسام بندلي خنوف                                                                                1334158

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           فراس سمير حافظ سرحان                                                                                1334159

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           فرح محمد عبدالفتاح الشوبكي                                                                          1242262

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           فرح محمود صبحي نصار                                                                                 1238886

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           فيفيان وليد الياس بندك                                                                              1233250

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           قصي محمد عبد هللا بياري                                                                             1330371

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           كنده عمر حسن الظاهر                                                                                 1334163

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           الرا عوني عمر فريج                                                                                  1337149

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           الرا نبيل عيسى بدره                                                                                 1340480

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           لينا فؤاد فايز حدرج                                                                                 1334169



العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           لينا نمر علي صبيح                                                                                   1239740

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد عطية عزت خضر                                                                                   1342693

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مرح ضيف هللا رشاد خليل                                                                              1330370

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           معالي رزق هللا عبدالقادر المشاقبة                                                                   1334176

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           منار صالح جبر الرمحي                                                                                1334178

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           منار عماد هالل النظامي                                                                              1438980

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           موسى فتحي موسى اشتيه                                                                                1132758

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ميسون وليد عبد الرحمن جليل                                                                          1334181

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           نجوى علي عباس الحسنات                                                                               1330372

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           نسرين عدنان احمد دار ابو الحاج                                                                      1333795

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           نورشان خالد مطلق الهباهبة                                                                           1241444

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هديل ماجد عيسى حداد                                                                                 1231222

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           والء احمد اسحق الوتواتي                                                                             1334189

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اية محسن غريب محمد علي                                                                              1138793

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسيل عبدالحفيظ عبدالوهاب شكوكاني                                                                    1340759

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           لبنى وائل خميس العجل                                                                                1340751

العلوم المالية والمصرفية                                                                            االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هبة محمد محمود عبدالحق                                                                              1340748

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ابراهيم خليل نمر عودة هللا                                                                          1242210

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ابراهيم قاسم ابراهيم محسن                                                                           1340804

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد حسين محمد الجرارعه                                                                             1334194

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           احمد محمد وهيب عارف سدر                                                                             1330411

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اسراء عبد هللا حسن ابو شومر                                                                         1336919

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           االء احمد عبد الرحمن السنجالوي                                                                      1334199

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           المعتصم باهلل عبدهللا سالم المليحي                                                                  1340658

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           الياس سليم الياس الشنودى                                                                            1132778

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           اهداء سبع محمد سالمه                                                                                1334205

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ايناس محمود علي الخطيب                                                                              1334206

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ايوب جمال سليمان قندح                                                                               1330409

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           براء عدنان محمد العتوم                                                                              1030296

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           جمانه عدنان عبد سرور                                                                                1334217

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           جيهان عبد الرؤوف محمد الشعالن                                                                       1334220

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           خلود فضل خالد ابراهيم مصطفى                                                                         1343658

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           دارين خليل محمود خليل                                                                               1343659

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ديمه علي حسن البو                                                                                   1231176

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رافت عايد عوده حجازين                                                                               1132802



ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رانيا نعيم سعد الدين سونده                                                                          1342506

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رماح عماد احمد الصمادي                                                                              1341715

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رند خالد حسن بدير                                                                                   1332400

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           زيد جمال علي اسعد                                                                                   1437986

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمود كتانة                                                                        / زيد عليان حفظي 1230787

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           زيد محفوظ محمد المجدوبة                                                                             1230421

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سارة بالل حمزة زيتون                                                                                1334237

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سارة فارس اديب الدبابنة                                                                             1230084

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           ساره باسم فوزي طاشمان                                                                               1437505

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           سبيل احمد سعيد صالح                                                                                 1334240

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           شيماء صبحي موسى ابو مرجوب                                                                           1334249

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عصام ابراهيم داود خبيص                                                                              1233350

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عالء خليل محمد رمضان                                                                                1334255

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عالء ماهر فريد حجازين                                                                               1030203

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           فرح ابراهيم عبد القادر الغرابات                                                                     1343669

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           الرا رشاد ابراهيم البنا                                                                             1334265

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مؤمن باهلل عمر احمد العالونة                                                                        1233368

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد جالل محمد حدرج                                                                                 1334269

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد سيف الدين علي الفراج                                                                           1343673

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد مصطفى محمد النابلسي                                                                            1143030

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد يوسف احمد حجاوي                                                                                1243753

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مروان مصطفى خليل ابو ظاهرية                                                                         1334276

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مريم عبد الخالق محمد الناطور                                                                        1334278

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           مي محمد مصطفى ابو فنون                                                                              1233375

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           "                                                                          محمد علي"ميامي ماجد احمد 1243700

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           نادين مصطفى احمد عبدهللا                                                                            1230969

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هاني موسى رسمي الخوري                                                                               1438128

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           هبه احمد عبد هللا العقرباوي                                                                         1340705

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           يارا وليد محمد النجار                                                                               1233391

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           رضا سعيد احمد اسماعيل عبدالعال                                                                      1333021

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           عبد هللا عوض هللا محمد الخطيب                                                                       1242813

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           فيصل ناصر عبدالحليم الطل                                                                            1438753

ادارة المخاطر والتأمين                                                                              االقتصاد والعلوم االدارية                                                                           محمد يحيى خضر ابوالروس                                                                              1239620

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     احمد عبد الرحيم محمد الغويري                                                                        1342352

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     اسراء رائد مطيع زكريا                                                                               1438037



معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     اسراء فؤاد محمد ابو شعبان                                                                           1334305

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     اسالم شريف بركات الماضي                                                                             1132888

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     اسالم عدنان عبد المحسن الحسني                                                                       1333690

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     اسالم نصرى محمد الحاج                                                                               1334311

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     اسماء نافع حسين ابو جلبوش                                                                           1334314

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     اسيل اسعد عبد القادر االخضر                                                                         1334315

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     اسيل سمير مصطفى بني يونس                                                                            1341973

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     اسيل علي حسين حسن                                                                                   1338450

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     االء عبدالرحيم مطر نعفش                                                                             1334326

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     االء فضل محمد القواسمي                                                                              1330416

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     االء محمد عزو المصرى                                                                                1334327

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     الهام زياد ابراهيم النجار                                                                           1334331

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     الهام عماد علي محمد                                                                                 1334332

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     الهام ياسين رشيد احمد                                                                               1341458

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     امنه ناصر محمد المحاجنه                                                                             1330422

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     اميره نايف سالمه الزواهره                                                                           1334337

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     اميمه عمر محمد سالمه                                                                                1334338

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     انوار حمد عواد العبوس                                                                               1343053

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     أيان هاشم عبد الرحيم الخاليله                                                                       1334348

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ايمان محمد احمد داود                                                                                1334353

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ايناس جمال محمد ابو ريان                                                                            1338699

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ايناس محمد عواد العرمان                                                                             1341511

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ايه ياسين محمد ابو حميده                                                                            1334362

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     بدور كمال صدقي مصاروة                                                                               1334367

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     براءه حسني جبر عكاشه                                                                                1334368

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     براءه طالل خالد عوض                                                                                 1334369

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     براءه فاروق محمد الحاره                                                                             1334370

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     براءه محمد مصطفى الحنيطي                                                                            1334371

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     بنان خالد خليل ابو الحاج                                                                            1436634

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     بيان رسمي مسعود الزغول                                                                              1243587

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     تاال صالح الدين محمود السيد                                                                         1334383

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     تحرير طلب موسى حمدان                                                                                1334384

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     تسنيم فريد محمد منصور                                                                               1432196

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     جمانه يوسف حسين عامر                                                                                1240801

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     حنان محمد اسماعيل ابورزق                                                                            1334393



معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     حنين ابراهيم خليل عيساوي                                                                            1334396

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     حنين باسم محمد عوني ابو ساره                                                                        1334399

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     حنين عبد هللا جميل علي                                                                              1334401

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     حنين محمود حسني الشريف                                                                              1334402

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     داليه بسام عبد الفتاح الشروف                                                                        1342811

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ديما عبدالقادر مسعود فاعور                                                                          1340264

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     رابعه جاسر حمد الدبوبي                                                                              1333999

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     رانيا محمد خالد فتحي الشحرورى                                                                       1334419

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     رانيه جهاد محمد قطام                                                                                1334421

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     رؤى هاني محمد الصمادى                                                                               1242764

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     رؤيه شوكت سعيد التح                                                                                 1341093

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     رزان خالد مصطفى الحياصات                                                                            1334424

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     رزان محمد احمد الصبح                                                                                1233525

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     رزان هشام سعيد سلو                                                                                  1342846

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     رشا فيصل نافع براهمه                                                                                1330433

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     رغد محمد يوسف المشاقبه                                                                              1334431

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     رغده يوسف محمد عمر                                                                                  1334432

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     رنين فوزى احمد القزعه                                                                               1334434

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     رهام جمال ابراهيم عيسى                                                                              1338513

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     روز عصام يوسف بني سالمه                                                                             1334440

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     روضه محمد خليل سليم                                                                                 1233549

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     روال سالم محمد ابو شرار                                                                             1334442

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     روناهي ايمن حسين الكردي                                                                             1330432

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ريا علي حمد مشاقبة                                                                                  1340434

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ريم علي محمد الخطيب                                                                                 1436465

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ساجده باسم ابراهيم محمد                                                                             1334447

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ساره محمد احمد صالح دولت                                                                            1334453

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     سجا رستم فايز جعرون                                                                                 1343683

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     سجود وليد عزمي الكيالي                                                                              1342586

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     العلمي                                                                         " محمد ثابت"سجى خالد 1342219

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     سالم محمد كمال مصلح                                                                                 1334461

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     سماح تيسير جمعه الزعاتره                                                                            1334462

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     سماح محمود احمد حامد                                                                                1334463

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     سندس جمال محمد ابو عبدون                                                                            1340262

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     سهى محمود رزق الخاليله                                                                              1339702



معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     سهيله ابراهيم محمد رياشي                                                                            1340931

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     سوزان محمد سليمان الخوالده                                                                          1334466

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     شيماء محمد عبد الحليم هندي                                                                          1334472

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     صفاء قاسم محمد عليان                                                                                1338335

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     صفاء محمد عبد هللا الغويرين                                                                         1133041

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     صفاء محمد عبدالمحسن الرثوم                                                                          1330334

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ضحى احمد حمدي الحاج ياسين                                                                           1342933

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ضحى محمد عبد المنعم صيام                                                                            1242324

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     عائشه محمود عبد الكريم الزعبي                                                                       1334481

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     عبد الرحمن احمد مفلح الخوالده                                                                       1338556

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     عبد هللا محمد عبد هللا الكعابنه                                                                     1240920

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     عبير نايف موسى مصطفى                                                                                1344150

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     عدي بسام بدوان اربيحات                                                                              1243159

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     عرين فايق مخائيل الحجازين                                                                           1330429

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     عال عبد هللا مصطفى خواجه                                                                            1334486

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     غسان احمد ابراهيم الزوايده                                                                          1538677

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     غيد عماد محمود ابو صبيح                                                                             1334492

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     غيداء محمد عليان الجمعان                                                                            1340421

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     فاطمه الزهراء بسام تيسير حسونه                                                                      1341501

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     فداء حسين محمد الدغيلي                                                                              1334498

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     فرح تحسين عبد الفتاح الشوابكه                                                                       1334501

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     فرح جمال عقله الشوملي                                                                               1341452

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     فرح زاهر عمر المصرى                                                                                 1342088

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     كوثر زيد زعل المرعب                                                                                 1339576

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     لبنى احمد سعدي الجارحي                                                                              1343685

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     لمى جميل فتحي زهران                                                                                 1239759

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     لميس مخلد حمد العبادى                                                                               1334511

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     لندا محمد علي قاسم                                                                                  1334512

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     لين سفيان صالح بدر                                                                                  1334515

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ليندا هاني محمد الشويكي                                                                             1334519

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     مجد هاني جميل الدبابنه                                                                              1334523

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     محمد احمد ابراهيم ابو دارى                                                                          1340993

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     محمد منور محمد المحمود                                                                              1241500

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     محمد يوسف عبد العزيز المداينه                                                                       1139142

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     منار عماد موسى نوفل                                                                                 1538498



معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     منال شريف محمد عياش                                                                                 1341231

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     منى اسعد يوسف حماد                                                                                  1342809

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     منى محمد خالد العبسي                                                                                1334541

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     مي سميح تركي اسماعيل                                                                                1438093

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ميس عبد الحفيظ جودت ابو صالح                                                                        1334546

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ميس محمد عطا ارشيد                                                                                  1342584

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ميس مصطفى محمد سعد                                                                                  1334548

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ناهد عمر خليفه الدالبيح                                                                             1340600

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     نايف عبد الرحمن عبد الكريم الزواهره                                                                 1340478

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ندى سعيد احمد جاد هللا                                                                              1334554

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     نرمين محمد عدنان محمود عمرو                                                                         1233661

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     نوال سهيل زهير الغزاوى                                                                              1334559

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     نور جمال حسن الحمصي                                                                                 1330437

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     نور حسين يوسف الرويضان                                                                              1438810

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     نور محمد سليم حمدان                                                                                 1239063

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     نورا محمد عبد الرحيم الخاليله                                                                       1334902

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     نيفين محمود عبد المنعم هماش                                                                         1334570

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     هاله محمد سليم الخاليله                                                                             1339755

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     هبه احمد صالح ابو خرشيق االيوبي                                                                     1334572

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     هبه خليل محمود دار موسى                                                                             1432510

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     هبه نصر هللا احمد ابو خرمه                                                                          1334580

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     هديل اسماعيل ياسين عباس                                                                             1334581

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     هديل محمد شحاده خطاب                                                                                1334588

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     هديل ناجح شوكت عبدالرحيم                                                                            1233683

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     هنا عوض محمود الجبور                                                                                1437834

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     هناء ايمن كمال الدراغمه                                                                             1342218

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     هنادي عامر صبيح القيسي                                                                              1334590

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     هيا عثمان احمد علي                                                                                  1339759

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     وعد عبد الكريم علي التميمي                                                                          1342220

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     وعد عبد اللطيف حسين التيم                                                                           1340966

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     وعد محمد عبد الحليم الخاليله                                                                        1334594

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     وفاء ياسين صالح جغبير                                                                               1334596

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ياسمين سمير توفيق حماده                                                                             1334602

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     ياسمين عزمي عمر الشجراوى                                                                            1342222

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     اروى عيد ابراهيم السيد عبدهللا                                                                      1240107



معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     رؤى مهدي محمود جروان                                                                                1340768

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     فرح عمر موسى التاجي                                                                                 1239245

معلــم صــف                                                                                         العلوم التربوية                                                                                     هبه سليم جمعه عطايا                                                                                 1334577

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     احمد رياض هجهوج الشنابله                                                                            1334610

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     احمد عبد هللا عبد الجليل الشياب                                                                     1341478

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     اسراء هويمل زيدان الخضيرات                                                                          1343686

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     اسالم فياض جليل المجحم                                                                              1343687

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     اسماء خالد عريود الطيب                                                                              1341505

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     اسيل محمود عبد هللا الزواهره                                                                        1334615

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     امل سليمان عبد المعطي العجالين                                                                      1333967

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     انس سعيد جريد الشرفات                                                                               1337623

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     انوار احمد محمد مومني                                                                               1342229

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     انوار محمد حسن الغزوي                                                                               1341508

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     ايام تركي عوده الشرفات                                                                              1334619

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     ايناس سليم نايف السلمان                                                                             1340417

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     بثينة زايد جميل العجالين                                                                            1342725

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     براءه رياض محمود عبد القادر                                                                         1334628

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     بكر فالح حسوني الطوافشه                                                                             1340637

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     بلقيس احمد حسين الشرمان                                                                             1334629

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     بيان عزام موسى البدور                                                                               1342232

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     بيان مفلح عايد الزيادنه                                                                             1340657

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     تقوى عبد الرحمن يوسف علي                                                                            1334630

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     حال سعود احمد الطالفيح                                                                              1334636

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     حمده عيد عوض المساعيد                                                                               1334637

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     حنين ايمن اسماعيل الفاخوري                                                                          1334638

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     خديجه علي شاتي شلهوب                                                                                1341358

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     دانا محمد احمد المومني                                                                              1342231

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     دانا ناجح محمد الحراحشه                                                                             1342362

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     ديمه خليل اسماعيل خليل                                                                              1334645

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     ديمه عمر خلف الحلبا                                                                                 1334646

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     دينا محمد عيسى الزعبي                                                                               1337473

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     رانيا يوسف سليم ابو هاني                                                                            1343693

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     رحمه محمد مسهوج البصيص                                                                              1334652

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     رضوه محمد علي الدالبيح                                                                              1343695

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     رغد حسن نمر اشتيه                                                                                   1334654



معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     رغد زياد محمود دودين                                                                                1343696

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     رغد كمال صالح مرعي                                                                                  1432547

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     روال هشام محمد جابر                                                                                 1342230

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     سجى محي الدين حسين البشتاوي                                                                         1334665

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     سهى محمد خليل ابو عمر                                                                               1340703

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     فاطمه محمد مصطفى بني احمد                                                                           1343699

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     فداء يوسف محمد ابوغازى                                                                              1334685

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     لينا عبد هللا حمد المساعيد                                                                          1340403

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     مجد سالمه خالد الفقهاء                                                                              1334692

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     ميعاد عوده بركات الفقهاء                                                                            1432593

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     نور محمد ابراهيم عياصره                                                                             1334711

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     هبه سليمان محمد السبايله                                                                            1334714

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     هيا عبد الحكيم محمود منصور                                                                          1432601

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     وجدان فهد سالم الحردان                                                                              1334719

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     وعد عوده عليان الزيود                                                                               1334722

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     وفاء فالح جزاع الطريخم                                                                              1334725

معلم تربية فنية                                                                                     العلوم التربوية                                                                                     والء سليمان سمور العمايره                                                                           1432604

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     ابراهيم محمد عبد العزيز العواد                                                                      1333685

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     احمد حسن عبده ربابعه                                                                                1334732

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     احمد فالح فياض العزي                                                                                1341507

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     احمد نبيل محمد فانوس                                                                                1341640

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     اروى محمد العبد ابو خوصة                                                                            1242379

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     اسامة يونس موسى االبراهيم                                                                           1140311

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     اسامه حسن سلمان العون                                                                               1340567

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     اسراء محمد عبد هللا الخاليله                                                                        1334737

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     اسالم مقبل فالح الشرفات                                                                             1334740

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     اسالم يوسف سليمان العوضات                                                                           1341743

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     اسماء ياسر محمد ابو شله                                                                             1334741

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     اسيل سعيد احمد هماش                                                                                 1334744

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     اشراق علي سعود السالمات                                                                             1334745

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     اقبال زياد عبد الجبار عدوان                                                                         1334746

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     االء شعبان حسن سليمان                                                                               1334751

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     االء محمد عارف عبدالفتاح                                                                            1343701

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     اماني صايل علي الخزاعلة                                                                             1333966

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     اماني طاهر خلف الزيود                                                                               1241811



االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     امجد راشد خضر الهروط                                                                                1235280

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     انس محمد سالم الزبن                                                                                 1336413

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     ايالف رياض عبد الكريم الطالفيح                                                                      1334764

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     ايالف سعود فالح الحربي                                                                              1334765

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     ايمان سليمان عودة المشاقبة                                                                          1437996

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     ايمان هاني عواد الخرمان                                                                             1334768

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     ايه سامي دعمس دعمس                                                                                  1334771

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     ايه نضال احمد يونس                                                                                  1334774

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     براءه شوقي حسني برهوم                                                                               1441329

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     براءه محمد امين ابراهيم عمر                                                                         1330453

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     بسمه عوده عليان المشاقبه                                                                            1241897

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     بيان اسامه سعدات النجار                                                                             1342477

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     بيان خضر مسعد وراد                                                                                  1334776

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     بيان خيرهللا ارشيد المرشد                                                                           1438290

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     بيان نايف محمد االصفر                                                                               1432633

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     تسنيم عبد هللا محمد العمرى                                                                          1334779

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     تهاني علي ناصر العظامات                                                                             1233760

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     حال عمر هشام الغزالي                                                                                1334785

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     حال عوده عواد ابو جقيم                                                                              1340270

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     حمزة عاطف سالم الخوالدة                                                                             1341537

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     حنان شكري عبدالعزيز المومني                                                                         1239101

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     حنين بشارة نمر اسعيد                                                                                1230023

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     حنين عبد هللا فالح المشاقبه                                                                         1330449

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     دانا محمد محمود الصفدي                                                                              1242970

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     دينا خالد محمود مقدادي                                                                              1341525

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     رانيا عمر بخيت الدعجه                                                                               1233515

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     رشا احمد ياسين الزيادنه                                                                             1334806

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     روان بكر عبد الكريم الزواهره                                                                        1334812

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     روان كمال عيسى الفريحات                                                                             1340346

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     روان محمد جميل قوقاس                                                                                1338868

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     روان محمد حسن بصبوص                                                                                 1334815

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     روعه سعيد سالم الرويضان                                                                             1340890

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     زيد احمد عبطان الشخاتره                                                                             1235307

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     زينه عبد القادر محمد الفقهاء                                                                        1330448

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     سالم سليمان سالم الشديفات                                                                           1340360



االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     سالمه عبد الكريم صالح الجندى                                                                        1334827

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     سالمه محمد سعيد المساعيد                                                                            1437130

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     سلسبيل خالد نايف عتوم                                                                               1333738

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     سميه محمد عايد مقابله                                                                               1341813

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     سناء محمد عبد الرزاق الخوالده                                                                       1334835

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     سندس محمد سعد الدين سالمه                                                                           1340912

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     سهاد مازن احمد الشلول                                                                               1340495

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     سونيا عيسى طه ابو عرقوب                                                                             1242740

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     سيف فراس محمد الزيود                                                                                1342314

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     شروق جمال علي مصفر                                                                                  1340268

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     صفاء محمد احمد الخوالده                                                                             1432667

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     ضياء محمد سليمان القطيفان                                                                           1131188

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     طالب حمد مصلح الدهامشه                                                                              1238371

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     عبد الرحمن فتحي محمد حامد                                                                           1233823

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     عبد هللا محمد عبد الرحمن مقبل                                                                       1334849

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     عبدالصمد قليل اسماعيل العنزي                                                                        1138225

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     عبدالعزيز احمد عبدالعزيز العيسى                                                                     1240320

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     عبدالكريم محمد عبد الكريم الصمادي                                                                   1334850

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     عبير محمد عليان الشامي                                                                              1330454

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     عبير ناجح نافع شحاده                                                                                1334851

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     عفاف عبد الحميد محمود ارسالن                                                                        1334855

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     عمر محمد حطاب المشاقبة                                                                              1334858

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     فاطمة ابراهيم عبدهللا الشديفات                                                                      1340250

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     فاطمه احمد حسين الداوود                                                                             1334862

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     فرح سلمان محمد الطوره                                                                               1339574

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     قاسم محمد قاسم الخالدي                                                                              1341839

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     قصي فيصل محمد رواجبه                                                                                1240155

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     قصي محمد عبد الرحمن عيساوي                                                                          1334864

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     قيس عبد المجيد محمد السنيد                                                                          1235336

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     الرا نبيل احمد الماضي                                                                               1240755

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     مأمون محمد عايد حتامله                                                                              1242514

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     مجد فهد كريم حماد                                                                                   1342238

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     مجد محمد فاضي الشديفات                                                                              1334871

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     محمد احمد ابراهيم يوسف                                                                              1331254

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     محمد جودة فالح البريزات                                                                             1233850



االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     محمد علي محمد الحسبان                                                                               1340083

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     محمد عوض خلف االوضح                                                                                 1341019

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     مرح عادل عبد الهادي خليفه                                                                           1340269

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     مروه اكرم محمد الدالبيح                                                                             1340099

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     مروه زكريا محمود المساد                                                                             1334875

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     مريم ابراهيم سالمة الشديفات                                                                         1342795

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     مريم عمر محمد ابو مليح                                                                              1237389

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     مالك محمد عوده الشرفات                                                                              1334879

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     منار خالد محمد الحامد                                                                               1334880

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     مها علي محمد الذيابات                                                                               1241421

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     ميس تيسير احمد حرب                                                                                  1334885

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     ناريمان محمد صقر ابو كف                                                                             1334887

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     نانسي موفق شفيق الجالد                                                                              1334889

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     نداء بكر محمد الخوالدة                                                                              1330443

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     ندى راضي عبد الرؤوف عبد التله                                                                       1334890

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     نرمين نضال عبد الجليل نوفل                                                                          1330451

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     نور الدين عبد العزيز نصر النصر                                                                      1334895

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     نور حسين مفضي حسين                                                                                  1334897

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     نور ناهل سالم السويطي                                                                               1334900

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     هاشم تيسير عياش المشاقبه                                                                            1340958

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     هبة المولى غازي ناجي الجرف                                                                          1438030

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     هدى عزمي حافظ الشيخ                                                                                 1334905

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     هديل عبد الجبار محمد محمود                                                                          1337789

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     ورده محمد سعد فريحات                                                                                1334913

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     ورود حسني خيرى النتشه                                                                               1333812

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     وعد سالم عواد المساعيد                                                                              1334915

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     وفاء بسام سالم كريشان                                                                               1233895

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     ياسمين فضل محمود عبدهللا                                                                            1142812

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     ياسمين كامل محمد الخاروف                                                                            1330440

االرشاد النفسي                                                                                      العلوم التربوية                                                                                     رايه بنت سالم بن راشد بن علي السنيدي                                                                1439208

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         احمد ابراهيم احمد عيسى                                                                              1335171

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         احمد خالد احمد بنات                                                                                 1334923

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         احمد صابر جميل الزغول                                                                               1341515

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         احمد صبحي شوكت عبد الرحيم                                                                           1241672

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         احمد محمود خليل عويس                                                                                1437835



الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         اسامه محمد حسن تيم                                                                                  1334932

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         االء ابراهيم محمد شاهين                                                                             1342145

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         اماني سليم عبد القادر عبد الكريم                                                                    1241074

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         امجد محمد عبد هللا حوامده                                                                           1341686

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         امل عبد المجيد جبر سالمه                                                                            1335495

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         امل قاسم ناصر الدغمي                                                                                1340875

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         انس نضال علي الجنيدى                                                                                1334939

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         ايهن مهيار حافظ ابو شهاب                                                                            1332421

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         بدر خالد بدر شلباية                                                                                 1437836

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         بشار نبيل حسن المنسي                                                                                1334944

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         جالل محمد احمد العتيلي                                                                              1038725

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         حسام محمد علي الرمامنه                                                                              1239078

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         حنين خلدون سليمان الدبعي                                                                            1232290

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         داني عوني سعيد الخواجه                                                                              1233928

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         دانية محمد عبدالواحد الشافعي                                                                        1230015

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         دينا فؤاد محمود خنفر                                                                                1334953

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         رافت فرحان صالح الدبابنه                                                                            1438994

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         راكان احمد فالح العلوان                                                                             1242996

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         رؤى محمد احمد العمري                                                                                1241587

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         رهف خليل احمد سالمه                                                                                 1334959

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         زكريا عبد الرحمن محمود صالح                                                                         1330518

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         زيد خالد محمد صالح                                                                                  1334963

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         سليمان عيسى سالم النمري                                                                             1342686

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         سيف يحيى محمد كساسبه                                                                                1141736

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         شادن مدهللا مسلم الكعابنه                                                                           1334969

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         ضرار محمود فالح الفساطله                                                                            1133372

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         ضرغام نايف خلف العودات                                                                              1230094

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         عابده عبد هللا خالد عبيدات                                                                          1342179

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         عبد الحفيظ تيسير يوسف الظاهر                                                                        1230149

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         عبد هللا احمد عبد هللا صويص                                                                         1334982

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         عبد هللا عبد الغني مصطفى سرحان                                                                      1342982

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         عبد هللا فراس حسين الصمادى                                                                          1340627

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         عبدالحميد جمعة عبدالحميد الوردات                                                                    1233956

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         عبدهللا احمد عبدهللا الزعبي                                                                         1133382

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         عال طاهر عبد الرزاق العناني                                                                         1334985



الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         عالء محمد عبدهللا الهروط                                                                            1141392

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         عالء هاني سعيد عبده                                                                                 1232160

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         علي عصام علي السحيمات                                                                               1334989

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         عمار خالد عبدهللا العجالين                                                                          1241994

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         نقاوه                                                                          " محمد خير"عمار خالد 1340520

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         عمر اكرم ابراهيم سالمه                                                                              1239673

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         عمر محمد عمر سالمه                                                                                  1334992

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         عمر محمود عيسى رمضان                                                                                1243068

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         عيسى رائد ذياب جوينات                                                                               1334994

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         فراس حسن صادق مالح                                                                                  1138969

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         قصي زياد حسين ابو رحمه                                                                              1335001

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         قيس خالد عليان عبدهللا                                                                              1335002

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         لؤي احمد عبد الحميد عنبر                                                                            1335003

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         لطفى محمد مهدى لطفي الفاعورى                                                                        1335005

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         مالك عبدهللا عويضه ابو محفوظ                                                                        1142360

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         مالك محمد عبدهللا عفانه                                                                             1133391

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         مؤيد محمد موسى عبابنة                                                                               1142345

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         محمد ابراهيم غازي الحواري                                                                           1242315

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         محمد اسماعيل محمد ياسين                                                                             1131409

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         محمد اكرم سليم خنفر                                                                                 1335008

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         محمد جمال محمد الخطيب                                                                               1335011

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         محمد خير عثمان محمد عياد                                                                            1233977

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         محمد عامر صادق محمود                                                                                1335014

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         محمد غالب سالم الجريري                                                                              1141086

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         محمد فوزي امين هارون                                                                                1137804

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         محمد مؤيد عوده لطفي قبيالوي                                                                         1335023

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         محمود فيصل محمود رباع                                                                               1341030

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         مصطفى زايد مصطفى الزينات                                                                            1340901

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         مصطفى محمد مصطفى العالونة                                                                           1142355

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         معاذ حمد علي عبد الرزاق                                                                             1335028

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         معاوية بسام مصباح مبارك                                                                             1230002

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         معتز رباح ضرغام نجار                                                                                1341506

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         معتصم مفيد كامل مرزوق                                                                               1340448

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         مالك ربحي محمد الواوي                                                                               1341479

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         منال ماجد ابراهيم الدحيات                                                                           1335032



الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         نادين جمال محمد عبد الجبار                                                                          1335362

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         ناصر الدين نهاد محمد المالزم                                                                        1240711

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         نزار نائل علي رمان                                                                                  1130684

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         نشات ماهر جميل العمارين                                                                             1242558

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         نور الدين محمود داود داود                                                                           1233994

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         نور عبد الحفيظ احمد الخطيب                                                                          1341923

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         هيثم منذر نجيب سهاونة                                                                               1230156

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         وائل جميل احمد ابو شعيره                                                                            1335160

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         يزن مروان موسى المصري                                                                               1231570

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         يزيد عزمي سليم داود                                                                                 1342852

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         يعرب محمد عبد الفتاح الحياصات                                                                       1234483

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         يوسف اسماعيل ابراهيم العمصي                                                                         1230001

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         يوسف جمعة محمود البنا                                                                               1340280

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         محمد منصور الخيرات                                                                                  1430005

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         اشرف عزات عكرمة ابو غليون                                                                           1243671

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         سجى وليد طاهر التميمي                                                                               1242717

الهندسة المدنية                                                                                     الهندســــة                                                                                         محمد انيس محمد عليان                                                                                1341241

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         ابراهيم اياد ابراهيم غيضان                                                                          1139923

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         ابراهيم رمضان فارس ابو لبده                                                                         1242068

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         ابراهيم محمود ابراهيم قاسم                                                                          1335048

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         احمد خالد احمد القطناني                                                                             1330613

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         احمد خالد خليل الدحادحة                                                                             1332502

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         احمد محمد عبدهللا الزعبي                                                                            1140508

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         احمد محمد عزيز الحبيه                                                                               1242071

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         احمد محمد فتحي خليل                                                                                 1239622

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         احمد محمد نايف العامودي                                                                             1141783

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         احمد محمود ابراهيم اصليح                                                                            1133438

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         احمد محمود خلف الغنانيم                                                                             1241102

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         احمد مروان علي رحمه                                                                                 1242067

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         امجد عوني احمد ابو عواد                                                                             1241231

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         اياد تيسير سليمان المعنون                                                                           1242066

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         ايهاب اسحاق محمد النجار                                                                             1230392

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         براء احمد حسن القاسم                                                                                1234031

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         عبدالرحمن                                                                    " عفيف فهمي "بالل نبيل 1230161

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         بهجت عبد الكريم سلمان الشقيرات                                                                      1133460



الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         احمد الشرقاوي                                                                       " عوض صابر"حمزه 1234039

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         خالد عادل عبد هللا حسونه                                                                            1231783

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         راشد محمد ابراهيم ربابعة                                                                            1230255

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         زيد بالل حسن ابو طربوش                                                                              1234048

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         سامر محمد احمد الرقب                                                                                1241351

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         سجود محمد محمود القضاه                                                                              1241605

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         سعد محمد سعدات العالم                                                                               1139783

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         سيف زياد حلمي الجيالني                                                                              1241714

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         سيف فايز احمد الجندي                                                                                1130139

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         سيف فواز سليمان ابو سليم                                                                            1039039

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         صالح فارس صالح حمودة                                                                                1230154

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         صالح نعيم صالح الشناق                                                                               1130291

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         صفا عدنان عبد اللطيف حجاوي                                                                          1335096

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         طارق احمد فخري جمعه                                                                                 1231423

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         طارق سعيد عيسى جمعة                                                                                 1230261

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         قطاوي                                                                      " ساطي محمود " عامر عادل 1234054

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         عبد الرحيم كمال احمد كنعان                                                                          1335106

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         عبد هللا فريد عبد هللا خضر                                                                          1231451

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         عبد هللا يوسف محمد الدربي                                                                           1242461

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         عبداللطيف نافذ عبداللطيف فرحانة                                                                     1230237

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         عبدهللا مؤيد مصطفى علي                                                                              1130837

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         عدنان امجد محمد ابو جري                                                                             1242722

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         عز الدين سعيد محمد الغنيمات                                                                         1335114

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         "                                                                           شحادة توت"عمار جودت فضل 1242655

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         عمار وليد نجيب سهاونة                                                                               1230157

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         عمر فالح امين حمد                                                                                   1242213

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         عمر مازن احمد الرشيد                                                                                1234073

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         عمرو عبد هللا مفلح الشرمان                                                                          1234075

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         فيصل انور ابراهيم ابو الهيجاء                                                                       1230233

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         قصي رائد سعيد اللفتاوي                                                                              1343025

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         قيس رجا مد هللا البدور                                                                              1241098

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         كرم وائل جميل الظواهره                                                                              1241648

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         لقمان عبد علي الحبيس                                                                                1341900

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         ليث محمد علي اسماعيل                                                                                1130246

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         مالك محمد ضيف هللا الدليجم                                                                          1241308



الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         مؤمن سليمان عقله نواصره                                                                             1139562

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         محمد احمد يوسف عبدالقادر                                                                            1230273

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         محمد اكرم جبر القيق                                                                                 1142553

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         محمد تيسير مرشد الصوالحه                                                                            1234085

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         محمد حسين مصطفى عوالي                                                                               1242108

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         محمد مأمون محمد اسماعيل                                                                             1234091

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         محمد محمود زهدي صالح                                                                                1230146

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         محمود                                                                         " محمد عاهد"محمد هيثم 1232292

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         محمد وسيم صالح الدين الكاظمي                                                                        1142450

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         محمد يوسف محمد شديد                                                                                 1330627

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         محمود محمد عارف برهم                                                                                1241100

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         معتز حمدان قاسم بني خالد                                                                            1139933

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         مهند عبد هللا ابراهيم ابو الوفا                                                                     1130482

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         هيثم حمدان عيد ابو سرحان                                                                            1133523

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         وصفي زيد عبدهللا مكاحلة                                                                             1230088

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         وليد ماهر فايز الشايب                                                                               1142691

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         يحيى نائل حسني اعبيد                                                                                1038647

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         وحيد عبدالحكيم ناصر عبدهللا                                                                         1340232

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         رجب زياد عمر سكر                                                                                    1130151

الهندسة الميكانيكية                                                                                 الهندســــة                                                                                         محمد عدنان حوران                                                                                    930329

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         احمد صالح عبدالغني الشرع                                                                            734159

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         احمد محمد حسين سويلم                                                                                1335174

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         انس صالح مصطفى مصطفى                                                                                1242732

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         ايات نافز رشيد الربع                                                                                1335180

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         بتول وائل عبد المعطي العبيسات                                                                       1341832

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         حسين فرج حسن حامدة                                                                                  1142469

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         حسين محمد عبد السالم السعافين                                                                       1130153

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         حال زكريا محمد الجبارين                                                                             1241446

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         دانيه تيسير كامل الشوا                                                                              1343069

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         دعاء سرحان محمد حماد                                                                                1340923

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         رعد عاطف حسين الحلح                                                                                 1341696

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         ريم عماد محمد البزور                                                                                1335422

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         سالم محمود عبد هللا محارب                                                                           1342969

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         سيف ابراهيم عوده الرواجيح                                                                           1242396

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         سيف الدين فائق توفيق شعبان                                                                          1230245



الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         سيف حماد سالم عليمات                                                                                1141723

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         سيمون مازن جميل العمارين                                                                            1343032

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         شذى توفيق حامد الطراونه                                                                             1242303

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         شذى نعيم صالح طليب                                                                                  1335224

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         عبدالرحمن عبد هللا عبد حبيب                                                                         1234167

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         عبدالرحمن نضال عبدالرحمن المجالي                                                                    1230136

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         عبدهللا هيثم محمد المومني                                                                           1242482

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         فادي ماهر كمال الصراوى                                                                              1342964

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         فراس ايمن فتحي ملحم                                                                                 1133681

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         فهر علي حسين الطحاينه                                                                               1239305

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         الرا خير علي يحيى                                                                                   1330651

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         لمى محمد سعيد الترعاني                                                                              1131602

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         ليث صالح محمد حمزه                                                                                  1242304

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         محمد احمد محمد تيم                                                                                  1240226

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         محمد عمر كريم الحنيطي                                                                               1342031

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         محمد عمر محمود ابراهيم                                                                              1031143

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         محمد فراس محمد النجار                                                                               1143071

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         محمد هزاع اكريم الزعبي                                                                              1241517

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         مها خالد عبدهللا الجهماني                                                                           1239385

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         ميسم ناصر محمد العثامنه                                                                             1243081

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         الكيالي                                                                      " محمد بديع"نادين زهير 1231355

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         نفين بسام مصطفى الجمل                                                                               1130466

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         نورس احمد صالح الزعبي                                                                               1234203

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         هبه محمود نزال الحيصه                                                                               1341643

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         هديل عمر فايز الناطور                                                                               1341953

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         النابلسي                                                                      " محمد روحي"هيا عثمان 1242018

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         البكري                                                                   " محمد ظريف"وسيم عبدالستار 1230534

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         ياسمين مازن غازى جرار                                                                               1335275

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         يحيى طارق حامد ابو سته                                                                              1234212

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         يزن ابراهيم يعقوب عبد الهادى                                                                        1330659

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         يزن ضرار علي بني ياسين                                                                              1142513

الهندسة الصناعية                                                                                    الهندســــة                                                                                         دعاء كمال محمود عبداللطيف                                                                           1231538

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         اماني داود محمود ابو سليمان                                                                         1234227

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         بانه محمد عبد المنعم السوقي                                                                         1330734

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         بالل خالد سويلم عليمات                                                                              1234237



هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         بهاء الدين عبدهللا احمد الصغير                                                                      1141961

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         تهاني عبدهللا خالد الشديفات                                                                         1241266

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         خالد جمال صالح الحسني                                                                               1242711

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         خالد جمال عبدالقادر الصباغ                                                                          1130895

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         خالد عبد هللا احمد القضاه                                                                           1340208

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         عباده ربحي محمد القيسي                                                                              1234274

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         عبد اللطيف معزوز عبد اللطيف النيص                                                                   1234275

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         عبدهللا خليل محمود خليفه                                                                            1231749

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         عروب عبد هللا حرب الهباهبه                                                                          1234277

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         عمار مازن ابراهيم البيك                                                                             1234280

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         لؤي عبد الحميد عبد الرحمن قدوم                                                                      1234292

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         محمد صالح محمد الخوالدة                                                                             1231567

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         البنا                                                                   " محمد عرب"محمد عرب  ماهر 1142645

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         محمد علي درويش ابو كويك                                                                             1335343

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         محمد عماد محمد شاهين                                                                                1239079

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         معاذ سعيد محمد غانم                                                                                 1239607

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         مهند ياسر عبد الكريم الخاليله                                                                       1138160

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         فؤاد الجعبري                                                                     " محمد يوسف " احمد 1240855

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         حازم اسماعيل محمد عبد الهادي                                                                        1036898

هندسة الميكاترونكس                                                                                  الهندســــة                                                                                         محمد مهدي حسام الدين عبدالعزيز الخندقجي                                                           1141252

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         احمد رمزى عبد عاشور                                                                                 1240248

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         اسيل خليل سبتي ابو الوى                                                                             1234333

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         بشار ناصر الدين محمد الزواهره                                                                       1241094

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         بيان عماد عبد اللطيف القضاه                                                                         1241634

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         حسين حسام حسين الحمد                                                                                1130068

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         ربى حسن صبري طنطور                                                                                  1234362

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         رزان تحسين خالد ابو عبود                                                                            1234364

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         ساره اسمير سالم الشرفات                                                                             1241466

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         عبدهللا حسين سعيد صالح                                                                              1142374

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         عبير عطاهللا نواف الخزاعلة                                                                          1234381

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         عمر خضر عبداللطيف الزواهرة                                                                          1230183

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         فرح مهدي حسين الهنيني                                                                               1330791

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         لمى خالد محمدوليد االمام                                                                            1230554

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         محمد خالد ابراهيم خليل                                                                              1335456

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         محمد عزام حسين العزام                                                                               1141950



الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         محمود حسن محمود الواوي                                                                              1231854

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         نبال محمد احمد عبيد                                                                                 1342138

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         وليد محمد محمود دقدوقه                                                                              1142497

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         يزن سليمان حسين الوحش                                                                               1239578

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         يوسف محمود مصطفى ابورعد                                                                             1330772

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         عالء خلدون الحبيس                                                                                   1439154

الهندسة الطبية                                                                                      الهندســــة                                                                                         سارة منير عبد العليم مصطفى خليفة                                                                    1232295

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         اروى احمد عبدالحليم حياصات                                                                          1137864

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         اروى طالل يوسف ابو عماره                                                                            1234426

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         اسراء عبد هللا محمد ابو ناجي                                                                        1234427

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         اسراء ناصر يوسف يعقوب                                                                               1240600

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         االء عبدهللا غديفان البدارين                                                                        1230444

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         االء منيب خالد عودات                                                                                1241598

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         امل عبد هللا محمد الغويري                                                                           1241103

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         انس حسام سامي تفاحه                                                                                 1230346

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         انس عدنان محمود ابويحيى                                                                             1138931

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         ايمان جمال محمود ابوشحاده                                                                           1240601

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         براءه بسام محمود العزام                                                                             1234432

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         براءه علي حسن صافيه                                                                                 1234433

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         بلقيس بركات عطوى عوجان                                                                              1231628

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         بلقيس حسين فراس الكفاوين                                                                            1241754

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         بلقيس وليد حمد المحيسن                                                                              1241441

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         بهاء الدين امين داود العبيسات                                                                       1239649

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         بيان خضر حسين الحبيلي                                                                               1234434

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         بيان عبدهللا سالم الحويان                                                                           1241263

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         تمارا محمد علي المساعده                                                                             1230599

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         حال محمد شاكر الرمامنه                                                                              1241107

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         حمزه سيف الدين عبد الرحمن صالح                                                                      1240713

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         حنان احمد فهد جبير                                                                                  1234437

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         حنين تيسير محمود ابوالعدس                                                                           1231371

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         حنين زياد حسن غانم                                                                                  1230344

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         دانا ضيف هللا احمد العبدالالت                                                                       1241450

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         دانية مصطفى حسن غرايبه                                                                              1230325

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         دعاء سليمان محمد الشوابكه                                                                           1241998

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         رأفت حنا خليل الجدع                                                                                 1230178



هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         رايه خليل عبد الرحيم شقم                                                                            1240775

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         رزان خالد سليمان الحباشنة                                                                           1231521

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         رنيم فايز قاسم معال                                                                                 1234443

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         رهام حسين محمود االسمر                                                                              1234444

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         رهف عساف عبد ربه بركات الشوابكه                                                                     1241764

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         روابي محمد خليل السريحين                                                                            1230374

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         ريان عيسى يوسف عطير                                                                                 1143566

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         ساره حسام سليمان الساليطه                                                                           1131768

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         سجى وفيق محمد كمال                                                                                  1239641

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         سماح نعمان عبد الكريم خلف                                                                           1241470

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         سمى خالد عبد المطلب الحسنات                                                                         1234449

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         سندس مازن احمد المدلل                                                                               1142556

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         سها وسيم حسن ابو الصيصان                                                                            1234450

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         شهاب احمد حامد الزعبي                                                                               1231268

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         شهد عبد المجيد ربيح سعيد                                                                            1240878

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         ضحى رائد موسى مقدادى                                                                                1231460

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         السروجي                                                                    " احمد عبد هللا"ضحى سمير 1234456

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         عبدالحميد صابر عبدالحميد ابو السعود                                                                 1142347

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         عبير نايف محمد الرقب                                                                                1234458

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         عروبه حسني احمد عبدالعزيز                                                                           1035776

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         عال احمد موسى المعايطه                                                                              1234459

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         عال عاطف مازن الطويسي                                                                               1234460

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         عال محمد داود ابو عيد                                                                               1141521

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         عمر محمد حسن الحوراني                                                                               1230203

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         فاطمه زهير ارشيد دواهده                                                                             1234467

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         النا خالد حمدان الحراحشه                                                                            1131893

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         النا سالم يعقوب المدانات                                                                            1230303

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         لؤي هشام فهد قهيوي الحديد                                                                           1230329

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         لبنى شريف طاهر ياسين                                                                                1230038

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         لمى جمال خضر نخله                                                                                   1230036

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         محمد عدنان ابراهيم حسين                                                                             1231346

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         محمد يوسف ماجد العيطان                                                                              1240898

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         معتصم عيسى محمود ابو زر                                                                             1230457

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         منار منير ايوب اسماعيل                                                                              1230453

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         منى كفاح اسماعيل العمايره                                                                           1131765



هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         مها جمال ابراهيم ابو عوده                                                                           1234474

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         مها محمد علي عريقات                                                                                 1133864

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         ميرنا سهيل عيسى الزريقات                                                                            1230259

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         ندى سمير نهاد الدبابسة                                                                              1239590

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         هديل جمال احمد ابو زهره                                                                             1234479

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         هديل عمر سالمه الحراسيس                                                                             1039466

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         هديل محمد ابراهيم الشيخ علي                                                                         1234480

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         هشام نسيم سعود قاسم                                                                                 1230278

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         وئام محمد اسماعيل فريج                                                                              1234481

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         وعد محمود حسن زهران                                                                                 1234482

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         موسى النجار                                                                     "  محمد عادل " ياسر 1143592

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         أسيل جاسم عبدهللا عبدهللا                                                                           1232212

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         يوسف محمد عباس الدفاعي                                                                              1230053

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         انس حسان حزيني                                                                                      1242004

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         ريتا سيروب بعبوجيان                                                                                 1230285

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         عنود محمد ادلبي                                                                                     1231779

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         تسنيم احمد نعيم ابو شهاب                                                                            1231762

هندسة العمارة                                                                                       الهندســــة                                                                                         النا خلدون ابو محمد                                                                                 1131024

هندسة الحاسوب                                                                                       الهندســــة                                                                                         خلود زياد رزق اللبناوى                                                                              1234507

هندسة الحاسوب                                                                                       الهندســــة                                                                                         رقيه عبد المنعم عوض الشرعه                                                                          1133913

هندسة الحاسوب                                                                                       الهندســــة                                                                                         روان عبد القادر ابراهيم الرواشده                                                                    1234523

هندسة الحاسوب                                                                                       الهندســــة                                                                                         روعه جمال حبيب الجمعان                                                                              1141232

هندسة الحاسوب                                                                                       الهندســــة                                                                                         سوسن وحيد مصطفى يحيى                                                                                1330896

هندسة الحاسوب                                                                                       الهندســــة                                                                                         "                                                                       الهرفي البلوي"صالح احمد حسن 1242214

هندسة الحاسوب                                                                                       الهندســــة                                                                                         طارق فواز خالد الزبون                                                                               937664

هندسة الحاسوب                                                                                       الهندســــة                                                                                         لما احمد محسن الحامد                                                                                1141056

هندسة الحاسوب                                                                                       الهندســــة                                                                                         مؤيد خليل منديل عتوم                                                                                1230365

هندسة الحاسوب                                                                                       الهندســــة                                                                                         نور عبد الرازق اسماعيل الكوز                                                                        1335695

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         ابراهيم محمد مثقال الحاج                                                                            1231343

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         احسان محمد احمد الزيود                                                                              1335710

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         احمد عبد الباسط برهان بالطيه                                                                        1130090

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         احمد ياسين حمد الهامي                                                                               1341856

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         احمد يونس احمد المهيرات                                                                             1242438

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         "                                                            السيد عبيد"بهاءالدين "  محمد منصور"بدر 1242288

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         العتيلي                                                                 " محمد بكر" "محمد وليد"حمزة 1242510



الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         حمزه خالد خميس عابد                                                                                 1230445

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         حمزه محمد حامد العطارى                                                                              1341681

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         رامي يوسف سالمه احمد                                                                                1239640

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         زيد زياد محمد بنات                                                                                  1341601

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         سماح جمعه محمود الحسين                                                                              1342994

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         صالح خليل لطفي السروجي                                                                              1130109

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         صهيب صبري عبد السالم عبد الجليل                                                                     1340218

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         ضياء عيسى محمد صبحا                                                                                 1340619

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         عبد الرحمن فايز حموده شعالن                                                                         1335763

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         عبد هللا حمدان عبدالعزيز العموري                                                                    1330990

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         عبدهللا احمد عبدهللا الرياشي                                                                        1242172

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         عدي رائد عبد المولى خريس                                                                            1242232

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         عالء عصام سليمان الجمحاوى                                                                           1340311

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         عماد وليد سالم القرارعه                                                                             1234462

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         عمرو عاطف فارس العوده                                                                               1238878

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         مالك فايز محمد خزاعله                                                                               1234391

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         الحنفي                                                                         " محمد علي"محمد خالد 1241350

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         محمد منير حسين الزحلف                                                                               1142158

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         محمد موسى عيسى سعده                                                                                 1230253

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         شرشير                                                                          " محمد علي"محمد ناصر 1242436

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         معتصم ضيف هللا رشاد خليل                                                                            1231405

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         نادين ياسر عادل المصري                                                                              1234198

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         نور الدين عبدهللا فهيد ابوجاموس                                                                     1230458

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         يزن تيسير محمود العميري                                                                             1234674

الهندسة الكهربائية                                                                                  الهندســــة                                                                                         خالد نبيل محمد امين                                                                                 1240882

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              ابتهال عيد سالم ابو عنزه                                                                            1335817

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              احالم عايش صالح ابو كف                                                                              1335818

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              احمد جهاد فائق سليمان                                                                               1342612

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              اروى نايف علي سعاده                                                                                 1335819

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              اريج فالح سليم جالغيف                                                                               1330819

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              عبدهللا ابوحويطي                                                                    " محمد نور"اريج 1340900

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              اسراء نايل حمد الشرفات                                                                              1341286

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              اسراء نضال محمود عنايه                                                                              1335820

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              اسماء محمد سلمان ابو دالخ                                                                           1335821

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              اسماء يوسف نصرهللا محمد                                                                             1341658



العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              اسيد محمد سعود الصمادي                                                                              1242795

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              اسيل ماجد عبد الرحمن ابو جماعه                                                                      1335823

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              اسيل محمد محي الدين اليبرودي                                                                        1342771

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              عبدالمطلب المحيسن                                                                 " محمد منصور"اسيل 1335825

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              اسيل نضال محمد ذياب                                                                                 1335826

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              االء اياد حامد ادريس                                                                                1332653

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              االء صالح سعيد اعرابي                                                                               1335830

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              انفال عمر محمد الحراحشة                                                                             1341774

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              ايات حسين سالمه عياده                                                                               1335838

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              اية اسماعيل ابراهيم العمصي                                                                          1335843

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              ايمان محمد سليمان الشرمان                                                                           1335841

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              ايه محمد يوسف ابو سالم                                                                              1335844

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              بتول انور خليل السقا                                                                                1335846

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              بتول حسين علي الفرجاني                                                                              1335847

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              براء محمود عيسى الزعبي                                                                              1341647

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              بشرى احمد كامل الكيال                                                                               1333137

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              تسنيم وائل عادل مصطفى                                                                               1335857

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              حلوه عوني عبد الهادى اسماعيل                                                                        1335860

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              حنان سليمان فرج حجية                                                                                1341688

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              حنين محمد عبد هللا دحبور                                                                            1335866

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              خلود علي ابراهيم الحجار                                                                             1341609

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              خوله محمود ابراهيم ابو ارتيمه                                                                       1335867

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              داليا ايمن عبد الرؤوف العويسي                                                                       1335868

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              سامي القواسمي                                                                " محمد عبد الحكيم"ديمه 1330993

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              دينا عمر عبد الحميد المطرمي                                                                         1335873

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              رائده راضي فليحان الخاليله                                                                          1341898

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              راشد يوسف عبدربه المهيرات                                                                           1143578

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              رانيا يوسف توفيق البابا                                                                             1341615

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              رؤى زياد صالح علي                                                                                   1335876

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              راية عبيد علي الروضان                                                                               1332660

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              رحمة محمد علي الحراحشة                                                                              1341960

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              رند راسم نصار ابو ريده                                                                              1335881

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              رند يوسف صابر ابو الهيجاء                                                                           1335883

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              رهام فؤاد محمود عدوان                                                                               1335884

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              رهف خالد عبد اللطيف صالح                                                                            1331012



العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              روان خالد حسين هديب                                                                                 1335885

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              روان سلمان عيد العليمات                                                                             1335886

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              روان محمد تركي عليان                                                                                1341595

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              روند زياد منصور الحراحشه                                                                            1341291

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              ريما جهاد محمود عبد هللا                                                                            1335888

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              ساره موسى محمد جعاره                                                                                1335894

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              سجا جميل نمر ابو نمره                                                                               1335895

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              سحر بسام موسى حمد                                                                                   1335896

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              عمر بسام اسماعيل ابوهدبه                                                                            1335907

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              عمر حسن مسلم عبيد                                                                                   1143561

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              عنود عبدهللا حسن الشريف                                                                             1335909

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              غدير ايهاب عصام حمدان                                                                               1341676

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              غدير سليم احمد ابو مطر                                                                              1335910

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              فداء خالد راغب نفاع                                                                                 1335912

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              فرح خالد ابراهيم ابو يمن                                                                            1335913

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              فرح خالد علي حسين                                                                                   1335914

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              لميس عدنان خلف الزواهره                                                                             1332649

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              لين سامي حسن الشول                                                                                  1341520

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              لينا محمد مصطفى الكيالي                                                                             1343002

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              محمد اسعد ابراهيم اسماعيل                                                                           1335921

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              محمد سليمان عبدهللا حماد                                                                            1031711

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              محمد مجاد محمد احمد                                                                                 1340503

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              مروه يونس عوض احمد                                                                                  1341585

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              مالك تيسير صالح الخضر                                                                               1335923

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              مها عبد الرحمن ارشيد الغويري                                                                        1335925

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              ميساء ابراهيم ارحيم الحشوش                                                                          1335926

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              ميساء عوده عثمان سالمه                                                                              1335927

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              نجود هادي محمد العنزي                                                                               1340078

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              نور نادر خالد حسين                                                                                  1335934

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              نور ناصر عبد الحليم الخاليله                                                                        1335935

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              هبه خالد عبد الرحمن الحنيطي                                                                         1341935

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              هديل حمد سعيد الدبوبي                                                                               1341877

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              هديل عيسى سليمان القطامين                                                                           1335940

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              هال نصر الدين يوسف غانم                                                                             1341922

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              هيا خالد يوسف زياده                                                                                 1335943



العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              وداد عبدالمنعم سليمان المشاقبة                                                                      1335945

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              وعد احمد موسى الروسان                                                                               1341737

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              والء خطاب سليمان ابو خرخاش                                                                          1335947

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              هايف بن غانم بن ربيع الشمري                                                                         1242171

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              بنان محمود الحموي                                                                                   1341143

العلوم الطبية المخبرية                                                                              العلوم الطبية المساندة                                                                              ندى سليمان محمود ابو فضة                                                                            1340726

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              اروى عبداللطيف عقلة الزيود                                                                          1335951

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              اسراء عبد هللا اسماعيل اللحام                                                                       1335953

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              اسراء محمود سعود المرافي                                                                            1335954

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              اسالم محمود محمد الدبس                                                                              1335956

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              اسماء ابراهيم سالم محمد                                                                             1335957

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              اسيل طه علي حسن                                                                                     1335960

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              اسيل محمد محمود حمد                                                                                 1335962

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              افنان امين محمد الخطيب                                                                              1335963

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              الين صبري اديب النمري                                                                               1335967

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              اماني موسى محمد الريماوي                                                                            1335968

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              انوار عواد حميدان الزيود                                                                            1335971

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              انوار محمود احمد الجعيدى                                                                            1335972

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              ايات جمال حجازى ادعيس                                                                               1234831

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              ايمان اديب محمد العتيبي                                                                             1335976

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              التميمي                                                                         " محمد رضا"ايه اكرم 1335978

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              بتول غسان عيسى ابو السعود                                                                           1343726

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              بشرى فريد عيسى شاهين                                                                                1335981

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              تسنيم نضال عزات نوفل                                                                                1243099

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              تسنيم هاني عبد هللا شلبايه                                                                          1335984

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              جمانه باسل حسين الحروب                                                                              1335986

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              حلى علي خليف ابو زيد                                                                                1341605

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              حنين احمد عبد الحي زلوم                                                                             1335991

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              حنين فؤاد احمد الصمادى                                                                              1335992

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              دانا ناصر محمد عطاري                                                                                1230491

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              دانية ياسر جمال العليمي                                                                             1331037

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              دعاء هاني خليل الشحرورى                                                                             1335996

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              ديمه امجد محمد ابو عمران                                                                            1341858

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              دينا انيس يوسف الوريدات                                                                             1242718

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              رايه فوزي ابراهيم الخاليله                                                                          1336000



التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              ربى زاهي يوسف الشايب                                                                                1336001

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              فراح                                                                 " محمد ابراهيم" "محمد فهمي"ربى 1336002

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              رحيل محمود ابراهيم ربايعه                                                                           1336005

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              روان غالب عبد الرحيم اسود                                                                           1336010

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              ريما فيصل مصلح اليماني                                                                              1336012

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              ساره صائل محمود عدوان                                                                               1336014

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              ساره صالح محمود يوسف                                                                                1336015

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              سوسن احمد فتحي خليل                                                                                 1242524

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              شروق زياد نصرى اليتيم                                                                               1336023

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              شروق علي عبد الغني خطيب                                                                             1336024

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              شفاء نافذ شاكر الجعبه                                                                               1336026

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              شهد حسن عبد هللا الخطيب                                                                             1336027

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              شهد نبيل احمد بلعوط                                                                                 1336028

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              شيماء ابراهيم انور اسماعيل                                                                          1336029

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              عرين نضال عبد هللا طافش                                                                             1336033

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              عليا فهد محمد حسونه                                                                                 1336035

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              غيداء احمد لطفي شمعه                                                                                1336036

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              فرح هشام محمد ابو زيد                                                                               1336040

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              "                                                                    الحبانين البلوي"لبنى خالد احمد 1336043

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              لبنى وليد فايز علي                                                                                  1336045

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              لمى خالد رجا الدلعه                                                                                 1336046

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              لميس رائد يوسف ابراهيم                                                                              1342069

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              لميس محمود محمد متولي                                                                               1336047

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              لميس وليد صابر اسماعيل                                                                              1336048

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              لين وليد محمد سالمه                                                                                 1342360

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              ماجده اسامه حسين الحروب                                                                             1336053

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              معاويه ابراهيم محمد الغنيمات                                                                        1336063

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              مالك مراد عزت هاللة                                                                                 1331040

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              ميرا حمد احمد المرافي                                                                               1336065

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              ميس نزيه حسين الخطيب                                                                                1242684

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              ربحي بسيسو                                                                         " محمد عدنان"ندى 1336069

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              هبه يوسف عبد الفتاح عوض هللا                                                                        1336073

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              هديل بالل سعد الدين عبد الرحيم                                                                      1331035

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              يارا محمد ابراهيم حمزه                                                                              1331038

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              ياسمين عبدهللا محمود محمود                                                                          1336080



التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              اسيل ايوب ابراهيم سعد                                                                               1242116

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              حنين محمد خالد ابوهالل                                                                              1331041

التغذية السريرية والحميات                                                                           العلوم الطبية المساندة                                                                              يارا عامر محمد حمدان                                                                                1530035

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              اسالم جبريل موسى يوسف                                                                               1336083

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              االء صافي غازي الزيداني                                                                             1336086

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              الهام زياد صبرى المصري                                                                              1336087

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              اماني محمد صالح الحراحشة                                                                            1037919

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              "                                                                   مجاهد التميمي"امل جواد عبد هللا 1336088

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              انوار محمد عوده هللا البشابشه                                                                       1336089

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ايمان عواد سلمان الهواوشه                                                                           1234965

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ايناس عواد عبد الكريم العوامله                                                                      1336091

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              حسام الدين فؤاد اكريم البالسمه                                                                      1336095

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              حنين اسامه محمود سنجق                                                                               1336096

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ربى صالح عوده ابو حماد                                                                              1336098

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              رحمه ابراهيم نجيب الباتع                                                                            1336099

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              رزان وليد عبد اللطيف حمام                                                                           1336102

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              رنين باسم فتحي ايو شاويش                                                                            1336103

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              روان فؤاد حسن جابر                                                                                  1240524

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ريما رزق مرجي القطيفان                                                                              1234980

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ريما سمير عبد العزيز الغوله                                                                         1336108

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ساره عدنان عيسى الداوديه                                                                            1336109

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ساره محمد موسى الحيح                                                                                1336110

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              سالي داود موسى الشواوره                                                                             1336111

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              سنار مصطفى عبد الفتاح كوكش                                                                          1336116

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              عائشه عوض حسن الخطيب                                                                                1336120

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              عبير يوسف ابراهيم الثلجي                                                                            1336122

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              عزيزه محمد اسماعيل سيف                                                                              1336123

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              عليا خلف محمود الكعابنه                                                                             1336124

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              النا محمد محمود الناطور                                                                             1336130

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              لمياء ناصر شوكت عمر                                                                                 1336131

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              لينا محمد عمر حمدان                                                                                 1331053

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              محمد ايمن محمد الحسون                                                                               1336133

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              مروى عبد العزيز حسين ابو الشيخ                                                                      1336138

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              منار احمد مصطفى عوينات                                                                              1336141

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              منار عمر احمد الظاهر                                                                                1336142



العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              مها محمد محمود ابراهيم                                                                              1336143

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              نسرين طلعت حسن السوالمه                                                                             1336145

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              نور علي مصطفى الرحاحله                                                                              1336146

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              هبه مازن سليم زيديه                                                                                 1336148

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              هدى زهدي محمد الرازم                                                                                1336149

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              هيا خالد محمد فارس                                                                                  1338408

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ياسمين اسماعيل حسن العالم                                                                           1234942

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              نجالء بنت ابراهيم بن عيد البوعينين                                                                  1143663

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              حذيفه شوكت محمد مصلح                                                                                1336094

العالج الوظيفي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              رغد محمد خليل الشامي                                                                                1340728

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              احمد عبد الناصر محمد صالح                                                                           1336155

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              اخالص نواش نواف نجم                                                                                 1336156

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              اسراء ابراهيم سليمان ابو سمري                                                                       1239833

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              اسراء حسن اديب الحبش                                                                                1343735

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              اسراء فضل محمد الغزاوى                                                                              1336157

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              اسراء فوزي رشيد القرم                                                                               1336158

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              اسراء نعيم عبدهللا شلبي                                                                             1341961

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              اسالم جمال حمد القيسي                                                                               1336160

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              اسماء خليل عمرو العمريين                                                                            1439002

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              اسيل اسماعيل محمود العدم                                                                            1336162

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              االء ابراهيم فرحات غيث                                                                              1336163

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              امجد نضال حسني حسن                                                                                  1341578

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              انوار حسين حسن عبيدات                                                                               1336166

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              اويس منير حسين السعايدة                                                                             1438151

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ايات رائد احمد برهومه                                                                               1342038

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ايثار كمال احمد الزعبي                                                                              1336168

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ايمن عبد المحسن سليمان الخوالدة                                                                     1439213

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ايه يوسف عبد الرحيم النعيرات                                                                        1341968

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              بتول بسام عبد المجيد ابو السنبل                                                                     1336170

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              براءه فائد ناجي موسى                                                                                1336173

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              بنان محمود حمدان الفشيكات                                                                           1336175

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              بيان ابراهيم علي الذويب                                                                             1336176

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              تسنيم وائل سليمان الحيارى                                                                           1342262

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              تقوى يونس رفيق يونس                                                                                 1336177

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              حسن هالل حسن مصطفى                                                                                  1336179



العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              حنين عمر فهد الهندي                                                                                 1336180

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              "                                                                       الهرفي البلوي"حنين محمد عطا 1341138

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              خالد محمد موسى مبارك                                                                                1331071

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              دانيه صالح سليمان الهواوشه                                                                          1336182

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              راما عصام عيسى حسين                                                                                 1336183

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              رانيا عبد هللا عجيل الزواهره                                                                        1438328

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              رؤى مامون سعيد قطيشات                                                                               1336184

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              رشا عبد المحسن فارس حماد                                                                            1336186

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              رغد فارس عبد الحافظ الشوابكه                                                                        1336188

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              روال محمد عايد العمرى                                                                               1341910

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ساجدة محمد مصلح الخزاعلة                                                                            1340412

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ساره محمد احمد عمرو                                                                                 1240912

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              سهى عبد الناصر شقير شقير                                                                            1336192

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              سهير جمال فوزى عيسى                                                                                 1336193

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              غدير زياد عبد الوهاب المصرى                                                                         1336203

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              فاطمة عادل عبدالرزاق الخطيب                                                                         1340179

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              فاطمه عبد الرحمن مفلح الحنيطي                                                                       1340916

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              فداء عبد الكريم عبد المعطي حسن                                                                      1433693

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              فرح زياد خليل ابو خضره                                                                              1336207

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              قصي خليل محمد حماد                                                                                  1341431

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              مالك عبد الرؤوف ابراهيم العكور                                                                      1340415

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              مجد كساب سالم الجبور                                                                                1336210

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              محمد زياد محمود عميره                                                                               1343736

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              محمد ماجد محمد كعبه عويمر                                                                           1438351

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              محمد يوسف حسن سماره                                                                                 1331059

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              مرام محمد احمد ابو عرقوب                                                                            1336213

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              معاذ محمد يعقوب داقور                                                                               1242416

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              منال محمد صالح البطاط                                                                               1336214

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ميار محمود عبد هللا خريسات                                                                          1336215

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              نائلة ساري عيسى نزال                                                                                1331070

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              نجالء مجدي جودت ابو مياله                                                                           1336703

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              نور علي منصور ابو عاليه                                                                             1341704

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              هدى محمد زكي الخالدي                                                                                1336221

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              هيا جمال احمد جراب                                                                                  1341556

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              هيا عبد هللا عيسى الربطه                                                                            1336222



العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              وسام عبد الرحمن احمد الدبس                                                                          1336223

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              يارا حسام جراد القيسي                                                                               1438324

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ياسمين عبد الحميد صالح عليان                                                                        1336224

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ياسمين فاروق عبد الطيف ابو بكر                                                                      1342991

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ياسمين محمد نظمي الربيعي                                                                            1343737

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              ابراهيم خليل الرمضان                                                                                1131311

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              نرمين فوزي موسى فوزي شاهين                                                                          1331066

العالج الطبيعي                                                                                      العلوم الطبية المساندة                                                                              هبه احمد يوسف حسن                                                                                   1242144

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              احمد ماضي سويلم الحرافشه                                                                            1341680

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              احمد يوسف محمد الشايب                                                                               1336225

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              اخالص مازن عقله الزعبي                                                                              1336226

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              اروى عزمي ابراهيم الشواكرى                                                                          1336227

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              اسراء جهاد عبد هللا السليم                                                                          1336230

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              اسراء يونس محمد الخطيب                                                                              1336231

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              اسماء مازن عوض الجمل                                                                                1341633

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              اسيل احمد محمد المشاقبة                                                                             1336232

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              اسيل فخرى حمدان الصمادى                                                                             1336233

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              اسيل وليد محمد العبسي                                                                               1336234

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              الهنوف احمد سليمان السرحان                                                                          1336238

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              اماني عاطف ابراهيم ابو سليم                                                                         1336240

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              انوار عقل احمد الصالح                                                                               1341669

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              ايمان خليل محمد ابو مساعد                                                                           1336242

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              بتول جمال علي مصفر                                                                                  1340312

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              بتيل احمد سعيد صالح                                                                                 1242667

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              براءه ابراهيم خليل حماد                                                                             1336243

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              بشرى حمدان احمد ابو عنزه                                                                            1336244

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              بشرى سويلم ضيف هللا الطوالبه                                                                        1341673

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              بالل فتح هللا صبرى غيث                                                                              1336245

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              تسنيم محمد سعيد ملكاوي                                                                              1341974

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              جمانه نعيم يعقوب قاسم                                                                               1336247

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              حسام حسين محمد الشديفات                                                                             1336248

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              حنين عماد محمود ابو عنزه                                                                            1336251

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              حنين عيسى علي الخضور                                                                                1235105

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              خالد سفيان موسى ابو خضره                                                                            1231765

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              ختام حمد عواد الغويرى                                                                               1341684



التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              دعاء خليل علي الرماضنه                                                                              1340345

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              ديمه تيسير مرزوق حتامله                                                                             1331083

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              رانية احمد خضر الشتيوي                                                                              1336253

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              رؤى محمد سليم ذياب                                                                                  1336254

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              رزان خلف عايد الفقهاء                                                                               1336255

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              رزان محمد سليمان الحتامله                                                                           1331080

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              رشا احمد خلف الزيود                                                                                 1341026

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              رندا جمال احمد منصور                                                                                1336257

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              رنين فيصل محمد الصوص                                                                                1331076

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              روان محمد شوقي البزم                                                                                1336258

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              ريناد محمد عبد المهدى العرمان                                                                       1336260

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              ساجده حسان خالد خطاطبه                                                                              1134411

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              سجى محمد عبد الحميد الزيود                                                                          1341913

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              سما محمد حسين جاد هللا                                                                              1336262

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              سناء عادل ياسين حموده                                                                               1336263

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              سندس مصطفى احمد الحثناوى                                                                            1336264

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              سوزان محمد عبدالرحمن ياغي                                                                           1340834

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              شروق سليمان سالم ابو دعابس                                                                          1341619

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              شروق عمر مفضي المشاقبة                                                                              1336265

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              صفاء محمود يوسف الخطيب                                                                              1331074

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              عطاهللا مسلم مفضي التيار                                                                            1336271

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              عطيه عبد هللا عطيه السعود                                                                           1336272

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              عمار معن صالح النعيمات                                                                              1331082

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              غيداء سامي عبد الرحيم الحيارى                                                                       1336275

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              فرات كاسب سالم العميريين                                                                            1336276

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              فيحاء عبد الرحمن عبد الهادى ابو رمان                                                                1336278

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              لينا سامي يوسف سالمه                                                                                1336279

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              مالك باسم محمد عاشور                                                                                1231019

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              مجد فوزي محمد الشراونه                                                                              1336282

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              محمد طارق رفعت المشني                                                                               1336284

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              مروه صابر لطفي ابراهيم                                                                              1336286

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              مالك عبد الباسط محمد العمرى                                                                         1336288

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              ميس جمال محمد المومني                                                                               1331075

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              ندى رياض ناصر الساخن                                                                                1331079

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              هبه هاني مصطفى المومني                                                                              1336291



التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              وتين يوسف سلمان الشقيرات                                                                            1336293

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              وعد خالد عبد هللا سلمان                                                                             1336294

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              وفاء نادر رمضان الخريشه                                                                             1336295

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              والء حسين محمد رحاحله                                                                               1235158

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              يزن جمال علي العيسى                                                                                 1240463

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              سلمى بنت سعد بن محمد القحطاني                                                                       1332863

التصوير الطبي واالشعاعي                                                                             العلوم الطبية المساندة                                                                              دعاء فريد احمد الحلو                                                                                1340731

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       ابراهيم خالد احمد حجازي                                                                             1141614

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       اسامة غازي فايز العطية                                                                              1343739

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       اسامة محمود ابراهيم االعمر                                                                          1340458

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       اسالم سالم عقلة الحراحشة                                                                            1336307

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       اكثم فايز محمد الشوابكة                                                                             1336310

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       ايمان محمد عيسى المعايطة                                                                            1338832

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       بدر عارف غصاب العيسى                                                                                1340423

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       حنين محمود يونس قواريق                                                                              1235195

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       دانا خالد ابراهيم كليب                                                                              1336322

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       رنيم زهير محمود عقل                                                                                 1343741

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       طارق فالح محمد الكركي                                                                               1235222

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       عالء محمد جالل سعادة                                                                                1241825

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       فاطمة ابراهيم رجا حمدان                                                                             1239837

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       قصي انس محمد احمد                                                                                   1231658

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       لؤي حمدي هاشم احمد                                                                                  1342681

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       لينا وديع عمر بريغيث                                                                                1338034

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       مالك سعيد محمود زهرية                                                                               1343748

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       مجد رائد موسى سعيدين                                                                                1338603

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمد ابراهيم نزال العثمان                                                                           1336358

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمد باسم حسن خضر                                                                                   1336359

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمد ثائر اديب البربراوى                                                                            1336361

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمود ابراهيم نايف الصعبي                                                                           1336374

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       مصطفى سهيل احمد صبح                                                                                 1338912

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       مهند باسم علي عليان                                                                                 1036864

التأهيل الرياضي                                                                                     التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       ميس حاتم عيسى المراشدة                                                                              1336385

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                        محمد خير  حسن طاهر دعمة                                                                          1342537

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       ابراهيم خليل احمد الجعبرى                                                                           1336500

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       احمد سالم محمود المعال                                                                              938780



االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       اسامه حسن عبد هللا احمد                                                                             1436920

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       اسراء عيسى ابراهيم علي                                                                              1336404

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       اسماء جمال محمد ابو وردة                                                                            1336406

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       اسيل حسن محمد القيسي                                                                                1340435

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       اسيل داهود سليمان السمهوري                                                                          1336407

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       افنان احمد محمد حشكي                                                                                1341882

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       اكرم جابر محمود الشرع                                                                               1343011

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       االء حسن هزاع حتاملة                                                                                1538769

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       المنذر عبدالكريم سالمة الخوالدة                                                                     1341731

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       اماني سمير احمد سالمة                                                                               1336410

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       اميرة محمود محمد الحراحشة                                                                           1334759

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       امين احمد محمد الربيحات                                                                             1243614

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       ايه موسى ابراهيم الصوي                                                                              1342152

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       بالل احمد عبد المعطي الخواجة                                                                        1139145

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       حسام عابد محمود جبر                                                                                 1231665

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       حمدهللا فرحان هالل القالب                                                                           1241286

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       حمزة وفيق عبد اللطيف عبد هللا                                                                       1437293

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       حمود صالح محمود ابوحمود                                                                             1338487

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       حنين خلف مرزوق الزيود                                                                               1140396

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       خالد تيسير ارشيد العرقان                                                                            1340927

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       خالد حسين مصطفى هياجنة                                                                              1141352

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       خالد خليل اسماعيل الحسني                                                                            1340577

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       خالد طارق كامل الشماس                                                                               1141621

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       خالد عبد هللا شحاده الفقهاء                                                                         1336429

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       دينا ماهر عبدالحميد الشراونة                                                                        1235300

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       رامي عبدهللا محمد الجبور                                                                            1231708

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       رؤى زهير عدنان الجاعوني                                                                             1336435

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       رشاد احمد محمد الفراهيد                                                                             1340614

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       رشيد محمد مصطفى ياسين                                                                               1342984

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       زيد خالد محمود القيسي                                                                               1232396

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       زيد سيف الدين منصور الهبارنة                                                                        936156

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       سليمان محمد كايد عبدالغني                                                                           1341646

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       صفاء ياسر احمد الشبلي                                                                               1341074

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       طارق عوض جسيم الحماد                                                                                1342059

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       طارق كامل سالمة الكعابنة                                                                            1336450



االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       طه احمد فالح الزواهرة                                                                               1340315

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       عاصم خليل حمدي العشي                                                                                1339142

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       عبد هللا محمد حسن قاللوة                                                                            1236257

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       عبدهللا عمر عطا هللا حسان                                                                           1341887

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       عروب محمد صبحي زهرة                                                                                 1336457

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       عصام خيري محمد عباس                                                                                 1331107

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       عمر عصام صبري الصواف                                                                                1231710

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       عيسى عماد عيسى حتر                                                                                  1039672

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       فرح محمد عطا دعسان                                                                                  1336463

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       قتادة موسى عبد الزيود                                                                               1342019

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       كرمة اياد نجيب فاخوري                                                                               1333018

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       مالك عيسى راشد ابوزيد                                                                               1237378

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       مؤمن حسين محمد الزغول                                                                               1336470

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       مؤيد جميل محمد االسطة                                                                               1331099

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمد بدر محمد الظاهر                                                                                1336472

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمد بهجت محمود جبر                                                                                 1142603

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمد جميل محمد شبط                                                                                  1241914

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمد صالح حسين حمدان                                                                                1142785

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمد صالح عادل الزعبي                                                                               1338615

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمد صالح محمود الطرابشة                                                                            1342066

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمد عدنان احمد الخوالدة                                                                            1340956

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمد عليوي منصور الطوافشة                                                                           1336476

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمد فؤاد اسماعيل ابو خديجة                                                                         1336477

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمد فواز خلف البدارين                                                                              1035186

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمد ناجح محمود الزيادنة                                                                            1239302

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمد ياسين حسن الجبور                                                                               1241958

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       مراد نافذ صالح زيد الكيالني                                                                         1231057

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       مظفر بسام توفيق معمر                                                                                1341576

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       معاذ جبريل مرزوق الرضاضخة                                                                           1333559

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       معاذ عمر محمود عبد الجواد                                                                           1336481

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       معاذ محمد علي الدقس                                                                                 1242134

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       معتز نبيل عبد الحميد ابو مرخية                                                                      1336483

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       مالك عصمت احمد الخوالدة                                                                             1336484

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       ملك محمد رشيد اسعد                                                                                  1336485

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       ملك محمد سليم الزيدان                                                                               1241414



االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       ناصر ايهاب وهيب المنير                                                                              1336486

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       نايف طه نايف ارديسات                                                                                1438019

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       هبة عبد الحميد حسن محسن                                                                             1241649

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       وعد فائق عبده العمرى                                                                                1235362

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       وليد طارق صالح ابو العز                                                                             1342926

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       يوسف ابراهيم جمعة ابو محفوظ                                                                         1340227

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       رزان ثابت فرحان ثابت                                                                                1336439

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       عبدهللا حمزة محمد الفي                                                                              1230839

االدارة والتدريب الرياضي                                                                            التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                       محمد محمود مصطفى خضر                                                                                1141440

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ابتهال محمد جمعه قطنه                                                                               1336499

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ابراهيم محمد ابراهيم الرواجيح البقوم                                                                1241172

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ابراهيم محمد ابراهيم الشناق                                                                         1134635

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          احالم احمد عبد السميع الحوراني                                                                      1336503

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          احمد بشير محمد المغربي                                                                              1235369

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          احمد رامي علي القضاه                                                                                1336505

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          اسامه سلمان سالمه ابو غليون                                                                         1243133

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          اسراء زهران احمد عبد هللا                                                                           1336513

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          اسراء هاشم متعب كيوان                                                                               1242915

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          اسالم عمر محمد الشديفات                                                                             1336515

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          اسماء السبتي عارف ابراهيم                                                                           1336517

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          اسماء محمد احمد ابو فروه                                                                            1341517

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          اسيل محمد محمود محيسن                                                                               1336521

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          اشـرف ياسين مقبل المسيعدين                                                                          1241226

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          اكرام يوسف سالم الزعبي                                                                              1341403

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          االء ابراهيم محمود الزعبي                                                                           1336523

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          االء عبد الفتاح خليل وشاح                                                                           1336525

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          االء كفاح عبد الرحمن الفحماوي                                                                       1341559

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          االء محمد اسماعيل زياد                                                                              1241841

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          الزهراء ابراهيم محمد الهور                                                                          1336527

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          المنتصرباهلل طالب احمد عودة                                                                         1336528

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          الهام احمد سليمان الكعابنه                                                                          1336529

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          امجد محمد ابراهيم الشحادات                                                                          1241232

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          انتظار مراد محمد بني احمد                                                                           1336530

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          انس جندي عبدالرحيم الجندي                                                                           1230381

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          انسام فالح عبدالكريم البواريد                                                                       1336532



علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          انعام عاطف خليل العتوم                                                                              1336533

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          انوار حسين احمد الحياصات                                                                            1341581

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          انوار ماهر ابراهيم سالم                                                                             1336534

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          انور هزاع قبالن العظامات                                                                            1336536

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ايمان جمال محمد جوده حرحش                                                                           1243135

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ايمان عزام سعود محمود                                                                               1336539

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ايمان محمود عايد اسعيفان                                                                            1336540

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ايه حسن طويلع البلوي                                                                                1341926

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ايه خالد محمد الرقب                                                                                 1336543

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          بتول محمد علي الحساسنه                                                                              1336546

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          بتول محمد علي الزواهره                                                                              1336547

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          بتول ناصر محمد خضر                                                                                  1336548

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          براء علي محمود الرويضان                                                                             1336549

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          براءه سعيد عزات حسن                                                                                 1336550

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          براءه عبد الرحمن محمد الخطيب                                                                        1336551

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          بريهان محمود جبر العراعره                                                                           1336552

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          بالل علي موسى القيسي                                                                                1336554

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          بيان بركات محمود المومني                                                                            1336555

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          بيان رياض احمد عوض                                                                                  1336556

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          "                                                                  الهويمل عيال عواد"بيان صبحي ناجي 1336557

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          بيان محمد جميل بني جابر                                                                             1341226

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          بيان محمود زهير رباح                                                                                1336558

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          تاال طارق اسماعيل ابو جوده                                                                          1242130

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          تاال قاسم احمد الروسان                                                                              1241839

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          تسنيم عبد القادر يوسف عبد القادر                                                                    1336559

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          تغريد مطر شحادة عليمات                                                                              1336560

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          تمام موسى صبحي احسيان                                                                               1341921

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          تيسير عليان تيسير عبد العال                                                                         1343762

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          جمان عالن عبد الرحمن قطامش                                                                          1336565

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          جينان هاشم عبدالعزيز شتيه                                                                           1331127

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          حال احمد محمد الزيود                                                                                1336568

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          حال رائد صالح العوايده                                                                              1342014

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          حمزه حسني سعيد عرفات                                                                                1331125

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          حمزه عمر رشدى الحاوى                                                                                1235435

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          حنان سالمة ارشيد الشديفات                                                                           1336572



علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          حنين احمد علي البرغوثي                                                                              1338719

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          حنين زايد عطيه الحمد                                                                                1336573

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          حنين محمد عبد هللا ابو عبيد                                                                         1336574

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          حنين ناصر الدين نديم يوسف                                                                           1340887

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          خالد جبر محمود الشريف                                                                               1336575

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          خليل محمد خليل ابو علي                                                                              1242995

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          خليل منير ابراهيم بنات                                                                              1237859

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          دانا موسى عبد الهادي االقطش                                                                         1336577

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          دانيه احمد عطا النصيرات                                                                             1336578

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          دعاء جمال سالمه العايد                                                                              1433964

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          دعاء محمد عثمان عالن                                                                                1242231

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          رؤى احمد سعيد رصرص                                                                                  1340883

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          رؤى ماهر يوسف الفي                                                                                  1336586

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ربا جواد اديب الفقهاء                                                                               1336587

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ربى سليم عبد اللطيف ابو حجله                                                                        1533994

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          رحمه ابراهيم سالمه مرعي                                                                             1336588

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          رنا حسن عوده الشرقاوى                                                                               1336594

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          رند حاتم شافي السعود                                                                                1336596

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          رنده حسين منصور منصور                                                                               1336597

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          رهام محمد احمد الزعبي                                                                               1242574

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          رهام محمد عبد الكريم عيسى                                                                           1336600

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          روان ابراهيم داود ابو سليم                                                                          1336601

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          روان ابراهيم عبد الحليم حجازى                                                                       1235475

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          روان خالد حماد الجراوين                                                                             1336602

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          روان محمد عواد الفدعان                                                                              1340353

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          روان هارون ناصر عكه                                                                                 1433982

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ريم كمال عبد الرؤوف سالم                                                                            1235481

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          زين فالح احمد الفالحات                                                                              1336605

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ساجدة اسامه فواز الصمادى                                                                            1336606

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          سارة داود محمد عمر                                                                                  1336607

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ساره ابراهيم صالح كساسبه                                                                            1336608

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ساره ابراهيم محيسن المحيسن                                                                          1336609

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          سامي احمد ابراهيم عليمات                                                                            1336613

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          سجى سمير حافظ محمود                                                                                 1336615

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          سلسبيل بسام يوسف ابو عليان                                                                          1336617



علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          سلسبيل ظاهر حسين صبيح                                                                               1336619

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          "                                                                    الشيخ عبد هللا"سلمى عثمان احمد 1336622

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          سماح توفيق حسين المسعودي                                                                            1235489

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          سمر احمد مصطفى الزريقات                                                                             1336623

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          سمر فخري علي السرحان                                                                                1336624

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          سندس طارق حسن الرفاعي                                                                               1336625

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          سهام موسى عبد هللا رزق                                                                              1336626

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          سوسن بكر سالم الطيار                                                                                1331129

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          شذى خضر محمد شريم                                                                                   1336628

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          شروق جميل علي ناجي                                                                                  1336630

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          شروق علي احمد القعاقعه                                                                              1341334

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          شفا علي احمد الزيدانين                                                                              1341227

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          شفاء محمود احمد الجوابره                                                                            1336631

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          شهد يوسف عبد الرحمن العالوين                                                                        1341341

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          شيرين حيدر تركي طرادات                                                                              1336632

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          صفاء عارف محمد فليفل                                                                                1336633

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          صقر خالد محمد الزغول                                                                                1336634

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ضحى بشير خليل الفاخورى                                                                              1335560

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          طارق يوسف عوده العوضات                                                                              1242164

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          عائشه مأمون عبد الفتاح الناطور                                                                      1336637

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          عبد العزيز محمد عبد العزيز غريب                                                                     1336641

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          عبد هللا عزالدين زيدان ابو قويدر                                                                    1336644

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          عبدالرحمن محمود عبد هللا ابو صفا                                                                    1242695

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          عبدالمجيد فيصل احمد الشرعه                                                                          1240462

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          عبير حسن احمد الطوال                                                                                1336645

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          عبير حسين محمد السرخي                                                                               1336646

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          عدي احمد ياسين الزيادنه                                                                             1241200

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          عدي غازى يوسف المعايطه                                                                              1336649

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          عدي منير محمود شهاب                                                                                 1242268

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          عال احمد ابراهيم حبيب هللا                                                                          1336651

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          عال زياد سليمان خليل                                                                                1235509

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          عال يوسف عبد هللا ابو دعيج                                                                          1336652

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          عمر غانم خليل غانم                                                                                  1336654

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          السيد                                                                        " محمد شكرى"غدير اسامه 1336657

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          غدير حسين حسن مهداوي                                                                                1336658



علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          غدير محمد عبد هللا سمرين                                                                            1336659

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          فاطمه حسين محمد الطالفحه                                                                            1340517

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          فاطمه ناصر سعيد فرحان                                                                               1336662

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          قتيبه موسى ناصر الخوالده                                                                            1341791

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          قصي جهاد محمد الرواجبه                                                                              1336665

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          قصي غسان عزت القواريق                                                                               1336666

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          الرا غالب خليل الحجوج                                                                               1336667

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          النا ياسر حسن سمور                                                                                  1336668

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          لؤي زكريا حسونه الداشر                                                                              1243141

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          لميس سامر مروان الحاج                                                                               1341613

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          لميس سمير رشاد وشاح                                                                                 1242182

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          حسين                                                                           " احمد/صبحي"ليث فتحي 1336670

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ليث مزيد سليم المساعيد                                                                              1336671

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ليليان محمد مسلم الشديفات                                                                           1340443

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          مالك عايد محمد الغميض                                                                               1335920

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          محمد خضر حسين جابر                                                                                  1336675

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          محمد ريحان احمد العبد هللا                                                                          1336677

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          محمد سالمة محمد الزبون                                                                              1340130

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          محمد سليمان حمد العموش                                                                              1241502

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          محمد صابر جميل الزغول                                                                               1242429

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          محمد عاطف جميل الكرابلية                                                                            1242218

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          محمد علي خليف الشديفات                                                                              1340128

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          مراد علي موسى حبش                                                                                   1336681

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          مرام احمد عبد الناطور                                                                               1336682

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          مرح باسل ذياب ابو شاويش                                                                             1336683

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          مروه سليمان محمد البلوى                                                                             1340951

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          مريم سليمان عقل منقطاي                                                                              1336685

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          مريم محمد احمد البكيرات                                                                             1336686

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          معتز عواد عوض الخزاعلة                                                                              1336689

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          معتصم نشات صالح جرادات                                                                              1242421

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          عليان                                                                         " محمد سعيد"مالك بسام 1336690

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          منار زياد توفيق عكوبه                                                                               1338788

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          منار علي داود الزهران                                                                               1336691

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          منار محمد جمعه التح                                                                                 1336692

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          مها ابراهيم منير حداد                                                                               1336697



علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          مها صبحي نافع قطوس                                                                                  1336698

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ميساء تيسير عبد هللا ابو ارقيه                                                                      1336701

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          ميسر وائل محمد عبد الرحمن                                                                           1331124

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          نسرين رشاد محمود ملكاوى                                                                             1336704

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          نسرين محمد محمود جبالي                                                                              1341336

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          نهله حمدان يوسف االحمد                                                                              1336705

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          نهى عودة سالمة الخزاعلة                                                                             1341823

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          نواره صالح مسلم الددا                                                                               1235570

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          نور عبد هللا زياد دار عواد                                                                          1336707

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          نور فرحان سالمه الحسبان                                                                             1341912

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          نور وليد امين الحاج                                                                                 1336709

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          هاشم محمد سليم المساعفه                                                                             1243145

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          هاله ماهر توفيق عوده                                                                                1336711

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          هبه احمد عبد هللا ابو مسلم                                                                          1336712

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          هبه رائد يوسف سعاده                                                                                 1336713

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          هبه ناصر صالح ابو مزروع                                                                             1341510

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          هبه نضال عبد ربه القديمات                                                                           1336715

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          هديل زايد عبد المهدي المعايطه                                                                       1242300

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          هديل محمد وصفي بني منيه                                                                             1336716

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          هديل موسى محمود عاصي                                                                                1336717

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          هيا نضال محمد يوسف قفيشه                                                                            1336719

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          وعد سليمان احمد بني حمد                                                                             1241545

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          يوسف ابراهيم عبد الكريم المراكشي                                                                    1336725

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          يوسف رافت محمود عمر                                                                                 1331137

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          يحيى بن محمد بن صالح القحطاني                                                                       1131296

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          دالل حسن سليمان ابو هليل                                                                            1340729

علم التمريض                                                                                         التمريـــض                                                                                          دالل عبدهللا سعد الدين احمد برغال                                                                   1240853

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                احمد عبد المحسن توفيق مصطفى الخواجا                                                                 1437451

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ارياف سويلم حمود المصبحيين                                                                          1341713

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                اسيل حسين خليل عطيه                                                                                 1538271

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                االء حمد شراري الدهيثم                                                                              1337091

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                انوار عايد اسماعيل الحيصة                                                                           934808

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ايناس سليم سبتي ابو الوى                                                                            1337096

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                "                                                                         محمد سعيد"ايناس ناصر هالل 1337098

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                بتول محمد نايف الجوابره                                                                             1337101



علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                بشرى محمد ابراهيم ابو طاحون                                                                         1337103

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                حمزة احمد صالح نهيا                                                                                 1242545

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                حنين عدنان علي ابو جحيشه                                                                            1337107

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                خالد اسعد مصطفى مصطفى                                                                               1341527

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                دانه حسن رمضان قداده                                                                                1337112

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                دنيا احمد موسى الحجوج                                                                               1337115

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                رازان انور سليم السليم                                                                              1341228

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                راية توفيق حمد الخوالدة                                                                             1337117

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                رعد محمد حامد عواد                                                                                  1331198

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                رنا وليد يونس جنايده                                                                                1337122

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                سجى محمد داوود المومني                                                                              1337130

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                سندس حسين نصر هللا المشاقبه                                                                         1337133

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                شروق مناور عوض ابراهيم                                                                              1337136

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                شفاء محمد عبدالعزيز اعويضة                                                                          1341429

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                شهد سهيل احمد الخولي                                                                                1337138

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                صهيب خالد حسين الدسوقي                                                                              1439131

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                طارق زياد محمود الهور                                                                               1337139

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                عاليه محمود محمد االطرش                                                                             1337140

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                عبدالرحمن اكرم عبد الرحمن الدالبيح                                                                  1241946

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                "                                                                  اسعد عبدالرحمن"عبدهللا جمال محمد 1242499

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                غاده نصر عيد ابو سرحان                                                                              1337144

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                فرح نهاد احمد اللبدى                                                                                1337147

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                فرح يوسف محمود الخواجا                                                                              1337148

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                لمى خالد قبالن ابو دلبوح                                                                            1341000

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                مجدي موسى زهير الساليمه                                                                             1331209

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                محمد احمد محمد االطرم                                                                               1238930

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                محمد سالم سلمان الحويطات                                                                            1341544

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                محمد سعيد علي عليان                                                                                 1337151

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                محمد طارق ياسين المرابحة                                                                            1342016

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                محمد كامل عطية حمدان                                                                                1230820

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                محمد نعيم احمد حميدان                                                                               1331213

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                محمد يوسف بدر شحادة                                                                                 1242271

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                محمود احمد حسن ابو زيد                                                                              1332998

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                منى ضيف هللا توفيق التميمي                                                                          1337164

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                مي مجدى محمد شحادة                                                                                  1337166



علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                هيا صالح فالح ابو شمسيه                                                                             1337173

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                والء اسامه احمد ابوشتيه                                                                             1337175

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                يزن محمد احمد شريتح                                                                                 1236186

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                احمد صالح قاسم حنتش                                                                                 1340089

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                محمد نظير علي فقهاء                                                                                 1242590

علم الحاسوب وتطبيقاته                                                                               االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                مهند احمد سعدالدين برغال                                                                            1436614

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                احالم طالب ياسين ابو صبحه                                                                           1337181

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                احمد حسن ابراهيم عامر                                                                               1242554

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                احمد سهيل صبحي سالم                                                                                 1332995

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                الحفار                                                                       " محمد صابر"اسامة جمال 1341006

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                اسراء امين احمد النوباني                                                                            1337185

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                اسراء عبد الحافظ لطيف العقرباوى                                                                     1337186

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                اسيل عماد حسن النيرب                                                                                1337187

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                انس ربحي محمود حوتري                                                                                1231167

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                انس زياد اسعد نصر                                                                                   1236202

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ايه كمال محمد الخطيب                                                                                1337196

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                بشار وائل انيس عباد                                                                                 1342199

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                بيان رائد عواد الذياب                                                                               1337200

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                تاج الدين محمود صالح ابو باقي                                                                       1337201

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                تسنيم قاسم احمد ابراهيم                                                                             1337202

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                جوانا مروان حمزة السلمان                                                                            1337205

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                دانا جميل يوسف شهاب                                                                                 1337209

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                دانا محمد فهمي اسليم                                                                                1337211

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                دانيا نعيم حسني الجزره                                                                              1337216

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                دعاء اسامه محمد ابو الذنين                                                                          1334114

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ديما محمد عبد هللا ابو رمان                                                                         1341962

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                عبد الهادي ابو الحسن                                                                " محمد علي"ديمة 1236233

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                رنده بسام محمد حشمه                                                                                 1337230

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                رهف محمد عبد الكريم الكوشه                                                                          1337232

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                روان خالد خليل ابو نجم                                                                              1341467

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ساره حسن حامد حمد                                                                                   1236242

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                سمر تيسير صالح الشواربه                                                                             1337237

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                شروق طالل عبد الخالق المرعب                                                                         1241602

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                عبدالرحمن حسين محمد ابو جلغيف                                                                       1231474

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                لوزانا محمد سالم عنبه                                                                               1337260



انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ليلى احمد جمال عبد الهادى                                                                           1337262

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                لينا عماد هاني التاجي                                                                               1337263

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                محمد سامي شريف البرغوثي                                                                             1337266

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                محمد عامر احمد حنيف                                                                                 1342334

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                مرح ايمن يوسف فواخيرى                                                                               1337269

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                مشعل طارق احمد المومني                                                                              1341901

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ملك محمد عبد الفتاح مرشد                                                                            1337275

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                منار اسماعيل محمد ابو شامه                                                                          1337276

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                منتصر راشد صدقي قاسم                                                                                1331255

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                مها احمد يوسف سلمي                                                                                  1337278

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                مهند رمضان صبري ظاظا                                                                                1242354

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ميس وائل محمد سمور                                                                                  1337279

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ميساء عبدهللا محمد الطويل                                                                           1337280

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                نادين احمد ابراهيم الشجراوى                                                                         1337281

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                نديم الشريف                                                                         " محمد نبيل"نغم 1337285

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                رباح الرجبي                                                                         " محمد هشام"هبة 1337288

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                هديل احمد عايد الخاليله                                                                             1337289

انظمة المعلومات الحاسوبية                                                                           االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                يزن نبيل عبد المجيد القطيشات                                                                        1242577

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                اريج حسين محمد عليان                                                                                1337299

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                اسراء محمود سعد الدين مشتهي                                                                         1337302

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                اسالم نايف عبد الكريم ابو جامع                                                                      1337303

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                اسيل خليل ابراهيم عرينات                                                                            1337306

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                أماني محمد حسين الخدام                                                                              1337311

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                امل علي حسن بني احمد                                                                                1341736

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                امنه بشير محمود الغزاوى                                                                             1337312

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ايات صبحي محمد نعمان                                                                                1337194

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ايام مصطفى عيد القيم                                                                                1240518

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                باسل احمد عطاهلل الغويري                                                                            1038533

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                بتول عبد الكريم احمد الجبره                                                                         1337100

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                بيان محمد احمد السراج                                                                               1242468

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                تاال عوني محمد عويس                                                                                 1337323

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                تسنيم محمد خليفه الغويري                                                                            1337325

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                حسام خالد منصور الخاليلة                                                                            1230675

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                حسام هشام عبد القادر حمده                                                                           1236342

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                حنين علي سليمان بني احمد                                                                            1341735



هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                حنين ماهر عزت عبد هللا                                                                              1337326

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                علي المومني                                                                        " محمد زياد"خالد 1337328

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                دانيه جمال عبد الحميد الصوري                                                                        1337333

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                دينا نسيم عبدالكريم الساليمة                                                                        1242797

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ذكريات صالح بديوي الحرافشه                                                                          1236353

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                راكان اجميعان عبدهللا المهيدات                                                                      1337335

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ربى مسلم سعيد الجعيدي                                                                               1337339

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                رقيه مصطفى احمد البيارى                                                                             1337344

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                رنده زاهر احمد موسى                                                                                 1337346

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                روان عصام حسين صوص                                                                                  1243751

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                زريفه عثمان اسماعيل ايوب                                                                            1337126

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ساجده سليمان خلف القالب                                                                             1341571

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                سناء عدنان جبريل الدقور                                                                             1337356

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                سهير رفيق عبدهللا الخطيب                                                                            1337358

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                عبد القديم بالل خليل ابو غزاله                                                                      1242383

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                عبدهللا محمد محمود الخوالده                                                                         1242091

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                عرين رضوان سليمان الرواشده                                                                          1337363

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                عمار احمد محمد ابو الحوف                                                                            1342820

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                عهد احمد محمد الخاليله                                                                              1337366

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                فتحي يوسف مصطفى ابراهيم                                                                             1337371

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                فرح شكيب سعيد حرب                                                                                   1035942

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                كامل صالح كامل ابو خالد                                                                             1331325

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                لجين رائد موسى مقدادى                                                                               1342780

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ليث محمود احمد الدويرى                                                                              1135503

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                مالك خميس لطفي النمروطي                                                                             1438807

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                مالك عمر راجي مقدادي                                                                                1230676

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                مجد ابراهيم احمد الزبون                                                                             1232199

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                محمد عبد هللا علي الضامن                                                                            1337377

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                محمود بسام محمود الجبالي                                                                            1437119

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                مرح زياد وجيه ابو الجود                                                                             1337379

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                مروه محمد عمر عيادى                                                                                 1337382

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                معاذ عوني غالب زغلول                                                                                1337384

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                معاويه محمود فوزى اعبيد                                                                             1337385

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                اطريح                                                                        " محمد جمعة"مهند مصطفى 1142978

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ميس احمد حسن السعدي                                                                                 1337389



هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                ميس محمد صالح الفسفوس                                                                               1337390

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                نور الدين رجائي جميل حرب                                                                            1242866

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                نورس محمد قحيصان بني صخر                                                                            1340984

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                هاله محمد مسلم الزيود                                                                               1331285

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                همس موسى محمد النوافله                                                                              1337399

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                هيا هاني علي عطون                                                                                   1337400

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                وسام بسام جميل نصر هللا                                                                             1241475

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                احمد المدادحة                                                                       " محمد امين"يزن 1342132

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                يعقوب نضال يعقوب اسعيد                                                                              1130401

هندسة البرمجيات                                                                                     االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات                                                صباح سمير احمد السفرية                                                                              1340735

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                ازورا محمد عوني رشيق الشمالي                                                                        1337413

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                اسيل حسن سليمان سالمه                                                                               1337420

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                افنان سمير عبد الفتاح ابو شمط                                                                       1342148

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                االء نبيل حسين سلمان                                                                                1342048

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                العنود سعود سالم الحردان                                                                            1337425

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                الهام محمد عبد الحميد المومني                                                                       1342158

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                اميره رفيق محمود الحوراني                                                                           1337432

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                ايات غسان عبد الرحيم التينه                                                                         1340501

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                ايمان نظمي ابراهيم الزواوي                                                                          1438164

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                بايه هشام احمد المغربي                                                                              1337443

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                حمزه رشاد عويد علوان                                                                                1340661

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                حنين جمال عبد الجابر جابر                                                                           1341728

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                حنين عادل عبد اللطيف العدم                                                                          1337460

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                حنين فهمي يعقوب عقل                                                                                 1337463

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                ختام موسى حسين ابو ديه                                                                              1337465

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                خلود علي يوسف عطاهللا                                                                               1337466

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                دانه خليل محمد خليل                                                                                 1342281

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                دانيه طالل عطا هللا العمول                                                                          1342282

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                ديما محمد ابراهيم الدويري                                                                           1337471

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                رانيا ابراهيم حامد الزواهره                                                                         1340682

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                رانيا علي خضر بدر                                                                                   1343891

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                رؤى عصام محمد مكحل                                                                                  1337474

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                روز جمال عطا هللا العمول                                                                            1434450

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                رويده رائد حمود الزيود                                                                              1337489

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                ريما راجح محمد عرباسي                                                                               1337491



تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                ساره سليمان احمد الخطيب                                                                             1337497

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                ساره فايز محمد سرحان                                                                                1337499

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                شذى حاتم خليل ابو عجميه                                                                             1237549

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                صفا ماهر احمد جابر                                                                                  1337510

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                عنود نبية سليمان ابوهزيم                                                                            1243284

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                الرا زهير حسين عامر                                                                                 1337527

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                لما احمد عبد العزيز المدموج                                                                         1337530

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                لميس محمود عبد الرحمن قنوع                                                                          1337531

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                لينا فرح محمود سالمه                                                                                1341717

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                مجد محمد خليف الغويرين                                                                              1241857

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                عوض هللا                                                                     " محمد امين"محمود ماهر 1336376

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                مروان محمد صالح السبيله                                                                             1337546

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                مروه قاسم عزيز اسعد                                                                                 1337547

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                مالك محمد علي الزبون                                                                                1337555

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                منار سمير داود خليل                                                                                 1337557

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                منتهى ابراهيم محمد عثمان                                                                            1337558

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                ميسون حسن عمر مقبل                                                                                  1337564

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                نادين محمد موسى منصور                                                                               1337565

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                نرمين عبد الفتاح حسين محاميد                                                                        1337569

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                نرمين غالب مصطفى تيم                                                                                1334708

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                نور جواد نعمان بدر                                                                                  1337570

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                هبه موسى حسن الجنيدي                                                                                1343896

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                هديل احمد محمد ابو سماحه                                                                            1337584

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                هال عبد الحميد احمد عليان                                                                           1242550

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                هند محمود عطوه ابو غليون                                                                            1337586

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                هيا صالح مسلم الحباشنة                                                                              1341224

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                االء نبيل جمعة ابو سلعة                                                                             1340772

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                اماني عمر يوسف شامية                                                                                1340770

تربية الطفولة المبكرة                                                                               الملكة رانيا للطفولة                                                                                رهف عيسى خليل حسين                                                                                  1340769

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                ابراهيم خالد عبدالعزيز منصور                                                                        1331347

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                ابراهيم طه محمد عباهره                                                                              1232460

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                احمد اكرم عبد المغني الخطيب                                                                         1337599

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                احمد انور كامل البلوي                                                                               1141199

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                اريج مامون احمد نصر عبد الدايم                                                                      1340510

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                اريج وليد ابراهيم جعيتم                                                                             1337603



التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                اسراء عماد شوقي علوش                                                                                1337605

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                اسراء محمد حسين صالح                                                                                1338815

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                اسالم خالد عساف العبابسه                                                                            1337607

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                اسمى محمد حمود الزيود                                                                               1338818

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                اسيل انور سليم السليم                                                                               1337612

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                االء خالد محمد سهيله                                                                                1337619

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                امنه عماد اخميس ابو عوض                                                                             1337431

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                انتظار علي والي الزياد                                                                              1242735

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                انس صالح توفيق سبوبة                                                                                1331367

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                انعام محمد مصطفى حسن                                                                                1337624

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                انوار صالح سالم الذنيبات                                                                            1337626

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                ايسر حسين حسن مهداوي                                                                                1232930

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                ايفانا فيصل حسن الصبره                                                                              1340891

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                بتول محمد ابراهيم داوود                                                                             1341672

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                بكر هشام مصطفى الخطيب                                                                               1337633

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                بيان محمود رمضان النيرب                                                                             1333977

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                تغريد محمد امين ابو حماد                                                                            1337645

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                تهاني احمد محمد الصغير                                                                              1340355

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                جواهر اسامه عياط العنزي                                                                             1341998

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                جيهان نهار محسن الحماد                                                                              1340394

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                حنين جمال محمود ابو فاره                                                                            1337651

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                حنين ممدوح محمد الزيدانين                                                                           1333989

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                حنين هاشم احمد ابو فرحه                                                                             1337654

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                خالد حسين علي الخطاطبه                                                                              1337655

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                دانيه حسام الدين احمد نجم                                                                           1337661

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                دعاء نادر ابراهيم سنجق                                                                              1331366

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                رزان جمال نور الدين الشواشي                                                                         1331353

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                رشا محمد عبد هللا محمود                                                                             1337668

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                رغده حاتم مصطفى محمد                                                                                1337671

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                رهام وليد محمد سالمه                                                                                1337675

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                رهف مروان محمد ابو علي                                                                              1337676

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                روان سائد جالل عواد                                                                                 1337680

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                ريم احمد معين حراحشه                                                                                1236710

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                ريم وليد احمد علقم                                                                                  1231428

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                ريناتا عامر صبرى قوفبز                                                                              1337684



التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                زين ناصر محمد الديك                                                                                 1337685

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                ساجده حربي طه ابراهيم                                                                               1333731

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                ساجده يحيى احمد حسين                                                                                1434587

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                سارة  عيد كساب المراشدة                                                                             1537383

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                ساره حسام حسن غندور                                                                                 1337496

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                ساره عمر محمود علي عوده                                                                             1337687

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                ساره محمد سليمان السرحان                                                                            1337688

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                سجى احمد محمود ابو يوسف                                                                             1337694

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                سالم عبد الرحيم احمد محمد                                                                           1336816

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                سماح غسان فايز صالح                                                                                 1239430

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                سمى ابراهيم سليمان حجازين                                                                           1337700

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                سوسن محمد قاسم خصاونه                                                                               1537379

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                سيف عبد الكريم امين الروسان                                                                         1337710

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                شذى نبيل عبد الرحيم الناطور                                                                         1337713

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                شهد عز الدين يوسف ايوب                                                                              1337716

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                شهد محمد شاهر شقور                                                                                  1337718

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                عرين عمر عودة الشديفات                                                                              1331294

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                عطاف زكي منصور الجيزاوى                                                                             1342287

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                غيداء احمد اسعد عوده                                                                                1337736

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                فاتن محمد محمود النعيمي                                                                             1342289

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                فاديه خلف سالمه السرديه                                                                             1337737

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                فرح عارف عبد الفتاح ابو صبيح                                                                        1337739

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                فرح مصطفى محمد البرغوثي                                                                             1242005

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                قتيبه عبد الرحمن حمد الفارس                                                                         1241270

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                لبنى منذر عبد الكريم سلمان                                                                          1342177

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                لمى عبد الكريم فهد اشرق لبن                                                                         1337746

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                لينا خالد توفيق حطاب                                                                                1337748

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                مجدالدين محمود صالح الخطيب                                                                          1337750

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                مجدولين زكريا حامد الهيموني                                                                         1337751

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                مريم محمد عبد الجليل مرعي                                                                           1337759

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                معالي زايد محمد الرشايده                                                                            1337761

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                ملك محمد عبد الرحمن العيشاوى                                                                        1337762

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                مها صالح الدين خالد ابو رحمه                                                                        1342674

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                مها كامل سالم خاليله                                                                                1340485

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                مياده بالل علي سالم                                                                                 1342015



التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                ميساء مفيد عمران حجازي                                                                              1337773

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                نعيمه معوض معوض ابو كويك                                                                            1331357

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                نيفين امين عبد هللا الزواهره                                                                        1331368

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                هاجر محمد ابراهيم عبد هللا                                                                          1342301

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                هبه سامر داود ابراهيم                                                                               1341504

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                هبه محمد فؤاد حسن سنقرط                                                                             1337784

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                هديل ثائر جاد هللا حسين                                                                             1337787

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                هديل محمد عبد الفتاح النجار                                                                         1337791

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                هال سهيل محمد الناطور                                                                               1337792

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                هند وائل ساطي محمود قطاوى                                                                           1339447

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                هيا ابراهيم موسى البلوي                                                                             1142630

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                والء محمد صالح الرفاعي                                                                              1342293

التربية الخاصة                                                                                      الملكة رانيا للطفولة                                                                                وهيب هاني راشد العوايده                                                                             1235262

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            احالم ايمن موسى دعسان                                                                               1236812

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            احمد موسى الفي ابو حامد                                                                             1337804

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            الهام خالد محمود شمري                                                                               1537635

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            الهام غازى فرحان الزواهرة                                                                           1337814

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            ايمان خليل جبر سالمة                                                                                1337820

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            ايمان سالمه فالح السرديه                                                                            1240323

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            بشار نزار عبدة المدادحة                                                                             1337827

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            بشرى مصطفى عودة حرز هللا                                                                            1337829

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            بلقيس عبد الغني عبد المهدى طريف                                                                     1337830

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            بيان اياد عبد الجليل النعيمات                                                                       1337832

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            تسنيم نايف حرب رباع                                                                                 1337833

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            جعفر عبد اللطيف عبد الرحمن الزواهره                                                                 1340493

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            دعاء يوسف عبد هللا البشيتي                                                                          1337843

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            دعاءالدين نعيم عبد العزيز شتيه                                                                      1343913

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            ذكريات محمد شاكر الفطافطة                                                                           1337845

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            راشد محمد حمدان القطيفان                                                                            1243325

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            ربى نبهان سعيد خليفه                                                                                1338310

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            رهام احمد جميل النتشة                                                                               1337851

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            رهف احمد عبد الغفار معمر                                                                            1337852

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            روان توفيق محمد ضمور                                                                                1343916

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            شامة مشهور خلف البوات                                                                               1337868

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            شروق حمدي كمال البدوي                                                                               1337869



الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            عامر عبد العزيز الفي الخليفات                                                                       1343919

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            عبدهللا معن عبدهللا ابو ذوابة                                                                       1438098

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            غيداء محمد شاكر طه                                                                                  1337882

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            فاطمة مانع سالم الحميديين                                                                           1337883

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            فصايل سالم حامد الشرعة                                                                              1240514

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            محمد ماجد عواد الزبون                                                                               1039280

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            محمود حسين عبد المجيد العالمي                                                                       1337904

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            مريم عايد محمد الفضالت                                                                              1337908

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            مالك عبد الحليم مصطفى الحوامدة                                                                      1337910

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            ميسون احمد محمود العاصي                                                                             1337915

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            نجود عبد هللا محمد الشوابكه                                                                         1337918

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            نوال محمد هالل الحربي                                                                               1243343

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            نور طاهر جميل الرفاعي                                                                               1337919

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            هبة رفيق محمد حمد                                                                                   1337922

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            هبة عصام عوض الحراسيس                                                                               1337923

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            هديل علي يوسف الزغول                                                                                1337924

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            هيا محمد ابراهيم احمد                                                                               1337925

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            وجدان ابراهيم ضيف هللا الخاليلة                                                                     1341878

الجيولوجيا والبيئة                                                                                  الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            والء يوسف محمود احمد                                                                                1337929

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            ابراهيم ثائر ابراهيم الرياالت                                                                       1136151

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            احمد فيصل جمعه القيسي                                                                               1343988

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            احمد محمد احمد السمامعة                                                                             1236943

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            اروادة عبدالكريم احمد العموش                                                                        1139036

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            اريج احمد عبد هللا ابو رمان                                                                         1243447

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            ازهار عمر عبد الرحمن الشوابكة                                                                       1243353

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            اسامه صبحي زهدى ابو شندى                                                                            1243354

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            اسراء احمد عوده المصرى                                                                              1337942

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            اسراء محمد احمد الخرشه                                                                              1337944

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            االء احمد محمد المشايخ                                                                              1337948

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            المثنى احمد حسين الحراحشة                                                                           1140349

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            انس ضرار محمد بني عيسى                                                                              1337952

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            بدور حامد محمد علي الحامد                                                                           1337961

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            براء خليل ضيف هللا ابويحيى                                                                          1243371

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            خالد موسى محمد ابو مطر                                                                              1243375

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            رانية مصبح فالح المغاربة                                                                            1337979



ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            رؤى سامي حسن سويد                                                                                   1337980

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            رعد زياد محمود الشريدة                                                                              1143619

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            ريما ماهر عمران التميمي                                                                             1243485

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            رينال عبد هللا علي الخزاعلة                                                                         1337992

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            سجى نايف عبد العبادي                                                                                1136208

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            سمر سليمان عيد الشوابكة                                                                             1337999

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            شذى حسين علي الشوملي                                                                                1039302

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            ضحى علي سعود السالمات                                                                               1237164

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            عبد الكريم عصام عبد الرحمن طرعاني                                                                   1237026

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            عبد هللا انس داود عياد                                                                              1338013

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            عالء هشام محمد السجان                                                                               1338168

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            غدير عوض عايد اللوانسة                                                                              1338020

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            فاتن سليمان محمد الحيارى                                                                            1243768

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            فاروق اسامة حسين العمري                                                                             1243503

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            فاطمة محمد اسماعيل طهراوي                                                                           1338175

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            ليلى محمود عبد القادر النسعة                                                                        1338033

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            محمد ياسر محمد العواودة                                                                             1143408

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            محمود صالح اسماعيل عبد الرحيم                                                                       1331376

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            مرح مروان يوسف سهاونة                                                                               1342111

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            معاذ حمد طلب الزبون                                                                                 1338052

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            منتهى جبرين حسين ابو جزر                                                                            1338207

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            منذر جميل نجيب العزه                                                                                1343975

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            مها خليل طحيطر المشاقبه                                                                             1240774

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            مهند محمود عطا هللا المعايطه                                                                        1243429

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            هبة احمد عبد الكريم القباعي                                                                         1338067

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            هبه خالد عبدهللا المغاربه                                                                           1344034

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            احمد الفريحات                                                                      " محمد كمال"هديل 1343982

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            هنادي منور خلف الراشد                                                                               1338221

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            وداد محمد عقلة الحراحشة                                                                             1033824

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            وعد محمد صالح الكعابنة                                                                              1338073

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            يارا محمد سعد الذبيان                                                                               1338225

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            يسرى علي محمود هياجنة                                                                               1241636

ادارة االراضي والمياه                                                                               الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            يوسف عبدالهادى يوسف الكردى                                                                          1143426

ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            اسامة عبد الرحمن يوسف صخرية                                                                         1338093

ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            صالح                                                                         " محمد سعيد"اسراء موفق 1338094



ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            االء ثلجي سليم السعودي                                                                              1343994

ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            اماني ياسر عبد الجليل السليحات                                                                      1243459

ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            امجد عطا احمد خميس                                                                                  1338105

ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            انوار حسن احمد موسى                                                                                 1338109

ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            اية سعيد داود ابو عزب                                                                               1338113

ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            تهاني محمود عبود الغويرى                                                                            1237125

ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            حال احمد فالح طه                                                                                    1338122

ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            دعاء محمد عبد الجواد الطيطي                                                                         1338131

ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            رعد نادر يعقوب العبوي                                                                               1236993

ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            سارة عبد هللا حسني الكسبة                                                                           1338149

ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            سلطان اسامة فريد عفشة                                                                               1338152

ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            سماح ابراهيم عيد حسن                                                                                1338153

ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            عبدهللا وليد علي ابو جابر                                                                           1237168

ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            جابر ذوابة                                                                         "محمد خيرى "ليلى 1338183

ادارة المياه والبيئة                                                                                الموارد الطبيعية والبيئة                                                                            محمد فضيل حمد العليمات                                                                              1338196

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              احمد زيد احمد الزيود                                                                                1338237

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              احمد علي احمد الخشاشنه                                                                              1240187

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              اسالم ابراهيم حسن علي                                                                               1338248

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              اسماء محمد محمود عبد هللا                                                                           1237263

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              اسيل صبرى احمد مسعد                                                                                 1338255

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              اسيل وليد احمد عوده                                                                                 1338260

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              آالء حامد مصطفى عبد النبي                                                                           1338262

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              االء محمود مصطفى الحاوى                                                                             1344042

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              اماني رزق هللا هالل المشاقبة                                                                        1338267

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              امجد نضال عزت ابو ليلى                                                                              1242563

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              امل فيصل محمد ابو حصوه                                                                              1342063

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              انس عبد الحميد محمود عياش                                                                           1338269

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              ايمان رائق عبد هللا منصور                                                                           1434916

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              بثينه عوده محمود الفالحات                                                                           1237288

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              تسنيم اكرم سليمان زايد                                                                              1338285

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              تسنيم رعد ابراهيم جبر                                                                               1338286

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              ثائر عبد المعطي عوده ابو غنيم                                                                       1338288

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              حليمة نايف حمد الخوالدة                                                                             1240212

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              حنان محمد ابراهيم الحرباوي                                                                          1338291

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              حنين محمد ابراهيم داود                                                                              1136342



الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              خلود احمد مبارك البريزات                                                                            1237305

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              دانيا ناجح عبد هللا دحبور                                                                           1237308

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              دعاء احمد عافي الفريوان                                                                             1240800

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              دعاء فالح سلمان المشاقبة                                                                            1338297

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              رؤى خالد عبدالعزيز منصور                                                                            1136354

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              ردينة نظام راجح االصفر                                                                              1341192

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              رشا زياد سليمان المشاقبة                                                                            1341410

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              رغد حفظي جودت ديريه                                                                                 1336590

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              رهف محمد عبد اللطيف الشلبي                                                                          1338317

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              روان عادل محمد عفانه                                                                                1338318

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              روان عصام صدقي ابو ترابه                                                                            1338319

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              زينه جمعه اسماعيل صالحيه                                                                            1242629

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              ساره جهاد حماد عدوى                                                                                 1434936

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              ظاهر عطا هللا محمود الخطيب                                                                          1338338

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              عبد الرحمن رائد حسين الحمامي                                                                        1434946

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              "                                                                   غدير العبدلي"عبدهللا منور متعب  1331402

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              عمر عاطف محمود عمر                                                                                  1331400

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              غيداء محمد خلف الضمور                                                                               1331380

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              فرح جمال محمد المغربي                                                                               1338354

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              فرح رياض محمود مطلق                                                                                 1338355

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              فرح فوزي يوسف النجار                                                                                1336664

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              فرح محمد خميس ابو عوض                                                                               1338357

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              قاسم خالد قاسم العمري                                                                               1338359

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              كاترين ابراهيم حسن قواديس                                                                           1231123

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              النا سمير علي ابو الجدايل                                                                           1333317

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              لميس ماهر مصطفى ابو ديه                                                                             1338363

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              مجد محمد علي ابوريان                                                                                1338772

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              محمد سالمه عواد المشاقبة                                                                            1035927

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              محمد نور حسين محمد مقدادى                                                                           1338381

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              محمد هاني محمد خير سليمان                                                                           1338382

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              محمود عمر محمود الربابعة                                                                            1331407

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              مرام شوكات موسى العدوان                                                                             1338385

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              معاذ محمد جميل المنشاوي                                                                             1241407

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              معاذ يزيد سليمان النمر                                                                              1141903

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              نجاح عبد الحكيم بدران بدير                                                                          1237400



الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              نرمين باسم يوسف سعادة                                                                               1136439

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              نعمه ادريس موسى النمر                                                                               1341950

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              هبه عيسى علي زهران                                                                                  1338403

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              هبه نعيم عارف سالمه                                                                                 1435139

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              هنادي بسام فريد القريوتي                                                                            1338407

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              هيا شعبان محمد محمود                                                                                1338935

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              هيا عبد هللا محمد ابو لبده                                                                          1237421

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              وفاء عبد الفتاح عبد العزيز المصرى                                                                   1338415

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              وفاء نواف حمدان ابو ديه                                                                             1338416

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              والء زهير محمد الدويك                                                                               1338418

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              يزن مفلح جبر بني خالد                                                                               1235159

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              اسيل محفوظ محمد ابو محفوظ                                                                           1438589

الرياضيات                                                                                           العلوم                                                                                              زينب محمد خليل هوجي                                                                                 1331412

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              ابراهيم احمد عوض علي                                                                                1338422

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              ابراهيم خالد غالب العقاد                                                                            1338423

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              احمد عبد الجبار يوسف حسن                                                                            1231348

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              احمد محمد سعيد ظفير                                                                                 1237446

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              اسراء احمد محمد االقرع                                                                              1237454

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              اسراء جمال سعد الرحامنه                                                                             1338440

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              اسيل انور محمود القوصيني                                                                            1338448

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              امل منصور علي ابو ارقيق                                                                             1237469

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              ايفان شحاده صالح ابو سويلم                                                                          1237474

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              بسمه محمد عدنان المهيرات                                                                            1338471

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              بشرى صالح الدين ابراهيم اللداوى                                                                     1338473

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              ثامر علي سلمان ابو غليون                                                                            1344057

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              خلود مروان محمد المالجي                                                                             1341121

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              ديمه عاصف ياسين الخطيب                                                                              1338497

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              رانيه عبد الرزاق محمود نجار                                                                         1237523

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              رؤى رافع حسن النعيم                                                                                 1338501

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              رهام يوسف ابراهيم التيهي                                                                            1338514

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              زيد محمد نجيب محمد                                                                                  1342493

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              ساره جمال عبدهللا ابو محفوظ                                                                         1338521

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              سجى محمود عبد اللطيف عمر                                                                            1435020

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              سالم يحيى محمود عشا                                                                                 1338529

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              سلسبيل ماجد خطاب الخطاب                                                                             1035350



الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              سلطان فاهد كامل النمر                                                                               1237543

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              شذى اسماعيل حمد الصفدي                                                                              1338541

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              شروق ياسر حسين محمد                                                                                 1237553

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              صالحه عبد هللا فرج القرحان                                                                          1338547

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              علي عبدالكريم علي خوالده                                                                            1237587

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              علي مروان علي حيمور                                                                                 1338572

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              غدير سعود سليمان المشاقبة                                                                           1341193

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              فاتن عبد الحميد محمد حجير                                                                           1338583

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              فرح ذياب نجي عامر                                                                                   1136640

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              فرح وليد يوسف الجبور                                                                                1338588

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              ليث عماد عيسى مسعود                                                                                 1242693

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              لينا صايل محمد حامد                                                                                 1338597

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              محمد احمد نعيمي الشخاتره                                                                            1237623

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              محمد منصور كريم الخوالدة                                                                            1338625

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              مرام حمزه صدقات مرار                                                                                1338635

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              مروان زياد حسن صالح                                                                                 1231901

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              معالي غازي علي العقرباوي                                                                            1338640

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              منار محمود خليل العوري                                                                              1338644

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              ميساء اشرف حسن حماد                                                                                 1136679

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              نور سليمان محمد شحاده                                                                               1338653

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              هبه ابراهيم احمد يوسف                                                                               1338656

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              هناء يوسف ابراهيم الصوباني                                                                          1338662

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              هنادي محمد ياسر الرمال                                                                              1237673

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              والء محمد احمد الرغمات                                                                              1338668

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              ياسمين عبد الناصر عبد الرحمن شاهين                                                                  1338670

الفيزياء                                                                                            العلوم                                                                                              ياسمين محمد امين حمتو                                                                               1338671

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              احمد سليم مفلح الفراج                                                                               1338679

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              احمد موفق احمد الخزاعلة                                                                             1241206

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              اريج عوض فندى هويدى                                                                                 1338680

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              اسراء نافذ حجازى دعيس                                                                               1338682

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              اسراء نواف عبد هللا الخوالده                                                                        1338683

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              اسيل منصور عقيل مشاقبة                                                                              1338684

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              االء جواد مصطفى عبدالقادر                                                                           1242298

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              االء فتح هللا فتحي الكببجي                                                                          1338689

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              امجد سمير علي عياد                                                                                  1231144



الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              انوار احمد ذياب السواعير                                                                            1341325

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              ايات سمير شحاده شحاده                                                                               1338696

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              ايناس ايمن يوسف اسماعيل                                                                             1138027

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              ايه حسن سالمه خليل                                                                                  1338702

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              براءه جمال اسماعيل حمد                                                                              1536346

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              بيان احمد حسن جابر                                                                                  1338708

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              تسنيم عبد الرؤوف مصطفى شلبي                                                                         1338713

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              حسام الدين حسين احمد الرواجبه                                                                       1341687

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              رجب ناصرالدين                                                                   " حجازي/ ماجد "حمزة 1143062

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              حنين شاهر خالد عوض هللا                                                                             1338720

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              حنين محمد احمد المجدوبة                                                                             1331455

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              دعاء علي ابراهيم النظامي                                                                            1342004

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              ذكريات مامون زكريا خطاب                                                                             1338727

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              رزان يحيى عباس الشيخ                                                                                1535045

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              رقيه محمد عبد الفتاح خضر                                                                            1338734

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              رناد محمد احمد منصور                                                                                1338736

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              رنين محمود عبد الحميد عبد الحميد                                                                    1338737

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              روان عوده عبد الرزاق شاميه                                                                          1331482

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              روان محمد فتحي خليل                                                                                 1336190

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              رولى محمد ذيب صالح                                                                                  1242749

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              ساره وسيم احمد ظاهر                                                                                 1338745

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              سمر احمد محمد عبد هللا                                                                              1338749

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              سندس نايف عبد الحميد ابو محيسن                                                                      1338750

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              سيف هللا محمد عبد القادر سالم                                                                       1332700

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              شروق فواز احمد الخزاعله                                                                             1341401

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              صهيب خلدون عبدالقادر عمر                                                                            938871

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              ضياء نعمان محمد ابو سنينه                                                                           1331481

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              عدي زياد ابراهيم ابو دواس                                                                           939239

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              غدير عمر عبد الرؤوف البيروني                                                                        1342640

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              فاطمة ياسر مصطفى الفاخوري                                                                           1142917

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              فتحيه اكرم حسن الخوالده                                                                             1337257

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              فرح احمد نعيم حبيب                                                                                  1338763

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              فرح جمعه محمد جاد هللا                                                                              1338764

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              فرح محمد محمود مصطفى                                                                                1338766

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              النا ماهر عبد الحافظ التميمي                                                                        1331478



الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              مارلين صالح نايف السواعير                                                                           1341419

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              مايا ممدوح سليمان الحجه                                                                             1338771

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              محمد اسماعيل مصطفى مصطفى                                                                            1331438

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              محمد عادل عبد الفتاح ابوالسعود                                                                      1331475

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              محمد عقاب محمد الفواز                                                                               937298

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              محمد فواز احمد سنباطي                                                                               1437249

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              محمد نمر محمد عدوان                                                                                 1230126

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              محمود احمد محمد الزغول                                                                              938913

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              ميساء عباس جالل شحاده                                                                               1237806

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              ميساء عيسى محمد جبر                                                                                 1338790

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              "                                                                        الشيخ احمد"نسرين جمال جميل 1339049

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              نهيل محمد عبد الفتاح حسين                                                                           1338792

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              نور علي صالح ناصر                                                                                   1338795

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              نور محمد عوني عوض                                                                                   1242875

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              نورا احمد خالد يحيى                                                                                 1338797

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              هدى حاتم ابراهيم حمامره                                                                             1338799

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              هديل شاهر عيسى حسين                                                                                 1338802

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              هديل عماد محمد الخطباء                                                                              1331462

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              هديل ياسر ذيب جبيل                                                                                  1338803

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              وجدان محمد حسان المراعبه                                                                            1240377

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              ثقلة احمد محمد                                                                                      1340126

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              محمد عبدالسالم محمد صالح                                                                            1331465

الكيمياء                                                                                            العلوم                                                                                              يوسف سامي كمال حجير                                                                                 1141212

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              اريج ماجد داود شلبي                                                                                 1342300

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              اسالم طاهر فضل الشلبي                                                                               1240025

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              اسماء خميس نظمي سليمان                                                                              1338816

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              اسماء ذيب حسن قواديس                                                                                1338817

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              اسيل ماهر احمد العوامله                                                                             1338822

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              امنه ابراهيم عزمي درويش                                                                             1243584

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              ايه منذر احمد الشافعي                                                                               1338835

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              بتول ياسين علي عبد الحافظ                                                                           1338838

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              بيان محمد عبد الرحمن محمد                                                                           1340572

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              تمام عاصف صالح الكسواني                                                                             1338845

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              حنان مصطفى احمد الطنطاوى                                                                            1338848

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              ختام فواز خليل دغش                                                                                  1338852



العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              دولت احمد محمود سليمان                                                                              1338859

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              "                                                                      الشيخ صالح"ربى خالد عبد هللا 1237867

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              رزان علي ذياب الكنانيه                                                                              1338863

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              رناد احمد محمد جابر                                                                                 1341706

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              رهام خلف فالح المشاقبة                                                                              1338865

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              روان ذيب عارف زياد                                                                                  1338867

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              زكريا ابو بكر                                                                      " محمد يحيى"روبي 1237877

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              رويده خضر احمد القواسمي                                                                             1338870

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              سجى عبد الرحمن محمود ملكاوى                                                                         1338874

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              سيرين ماجد احمد العمارنه                                                                            1338882

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              شدى عبد الحليم عبد الفتاح المهيرات                                                                  1338883

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              شروق حسين جبر النجار                                                                                1339340

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              شهد ابراهيم خليل النابلسي                                                                           1338884

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              عزالدين حمادة فالح ابو دلبوح                                                                        1338894

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              غيداء سليمان عبد ابو دوله                                                                           1338897

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              فاطمه قاسم عوده عفانه                                                                               1338898

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              فرح ساطع احمد الروسان                                                                               1238988

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              خريسات                                                                          " محمد علي"محمد حسن 1242610

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              محمد رومل مفلح فراج                                                                                 1338905

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              محمد مصباح موسى جابر                                                                                1037455

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              مروه محمد عطوه ابو يابس                                                                             1338910

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              مها عبد الرحيم موسى ابو زيد                                                                         1437911

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              ميساء حسين عبد ابو السعود                                                                           1338920

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              نادين محمد حسين ابو قاعود                                                                           1338921

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              نسرين عبد الحميد عياد البرى                                                                         1338924

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              نسيم حسن علي حسين                                                                                   1338926

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              نور محمد عبد القادر ظواهره                                                                          1338929

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              نيفين انور نور الدين قطبان                                                                          1338931

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              هبه مصطفى محمد توفيق سويلم                                                                          1237942

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              ياسمين فيصل مسلم الجعبه                                                                             1338938

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              يونس عبد الرحمن احمد القطناني                                                                       1341055

العلوم الحياتية                                                                                     العلوم                                                                                              محمد اياد عبد الرحيم سالم                                                                           1338903

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              احالم عبد الناصر يوسف الهندي                                                                        1338944

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              احمد علي احمد الحناينه                                                                              1235374

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              "                                                                        سالم العوض"اخالص عيسى محمد 1338948



التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              اسالم يحيى علي النعامنة                                                                             1341180

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              اسيل ابراهيم احمد الدابوقي                                                                          1338954

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              االء محمد عبد المجيد عفانه                                                                          1338957

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              ايناس علي خليل الحسنات                                                                              1237979

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              احمد الدالبيح                                                                      " محمد عمر"براءه 1338962

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              تسنيم زياد عطا المواجده                                                                             1237989

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              دانه اسامه محمد بركات                                                                               1338975

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              ريم عادل ذياب ابو ارقيق                                                                             1338992

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              ريما نظام جبريل الجيالني                                                                            1338993

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              زياد نومان ذيب الغويري                                                                              1035943

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              ساجده جهاد احمد غبن                                                                                 1130955

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              ساجده محمد جميل دويكات                                                                              1338996

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              عبير سميح عيسى ابو خضره                                                                             1339013

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              عمر زهير محمد احمد                                                                                  1339017

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              عهود غسان ابراهيم حسان                                                                              1137029

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              غدير خالد سالمه البلوي                                                                              1339019

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              فرح عماد محمد ابو سمره                                                                              1242555

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              ليث نايل محمود الشرعه                                                                               1139924

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              لينا محمود علي الزواهرة                                                                             1142898

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              محمد شاكر محمد حيمور                                                                                1339032

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              مروه عبد المهدي عبد هللا الحوامده                                                                   1339035

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              مها علي مطيع سماره                                                                                  1339046

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              ناريمان سمير احمد صالح                                                                              1238069

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              نور سمير رشاد وشاح                                                                                  1339053

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              هالة نعيم عبدالمعطي الالال                                                                          1242336

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              هبه حسن سالمه الزيود                                                                                1339056

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              هديل هاني ابراهيم ابريوش                                                                            1339060

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              هناء انيس حسن مصلح                                                                                  1339063

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              ياسمين احمد عبد هللا جرادات                                                                         1339067

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              يسرى رشيد ربيع التواتي                                                                              1339069

التكنولوجيا الحيوية                                                                                 العلوم                                                                                              غدير موسى عياده ابو عوض                                                                             1240848

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              ابراهيم عبد االله ابراهيم المرافي                                                                   1243612

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              احمد هشام محمد زيدان                                                                                1340494

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              اسراء محمود دايج الخرشه                                                                             1339074

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              االء خالد احمد ابو خضير                                                                             1240333



العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              االء مبارك جاسم الفواعره                                                                            1240425

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              العنود محمد زعل الفقراء                                                                             1333965

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              الهنوف فناطل رجا خضير                                                                               1340955

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              ايات عز الدين سليمان جمجوم                                                                          1330023

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              ايسر محمد مفلح المواجده                                                                             1232793

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              ايلين ماجد محمد كعبه عويمر                                                                          1241433

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              بتول عدنان فكرى حسين                                                                                1339083

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              بيان مصطفى محمد جوده                                                                                1339088

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              بيان نسر انيس ابو الوى                                                                              1339089

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              توجان فيصل محمد الزهير                                                                              1339093

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              ثالين ابراهيم خليل الحصرى                                                                           1339095

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              حسين بسام حسين الفي                                                                                 1339100

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              حنان كاظم احمد عوده                                                                                 1342710

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              رانيا عماد ابراهيم الحشاش                                                                           1339111

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              رهف بسام عياد المجالي                                                                               1341271

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              روان ضيف هللا فرج الذياب                                                                            1340986

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              روشن احمد محمد خالد الكردى                                                                          1243012

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              روال منير يوسف ابراهيم                                                                              1339120

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              زيد مفلح محمد العميرات                                                                              1132072

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              زين شايع محمد البرايسه                                                                              1241462

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              زينه محمود راتب ابو العافيه                                                                         1339126

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              سالم ماجد عبد الرحمن الحمايده                                                                       1341120

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              سندس محمد صبحي ابوعبده                                                                              1331507

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              شذى مريحيل ابراهيم المراحله                                                                         1339133

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              شروق منذر حسين الخطيب                                                                               1339135

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              طارق خالد احمد المراعبه                                                                             1243622

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              عبير يوسف بر هم معشر                                                                                1435289

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              عرين علي رداد الجبور                                                                                1341447

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              عالء فواز احمد القضاه                                                                               1342516

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              عيسى موسى عبد ربه الشيبي                                                                            1240307

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              غيداء علي احمد صمادي                                                                                1232421

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              فرح ابراهيم محمود ابو عبيد                                                                          1340559

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              فرح انور رجب ابو رجب                                                                                1339153

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              فرح جواد موسى صالح                                                                                  1339155

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              فهد ياسر عبد العمرى                                                                                 1331518



العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              كنعان طارق احمد كنعان                                                                               1341004

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              محمد ركان محمد الزعبي                                                                               1340348

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              مرام محمد سامر عيسى الرفاعي                                                                         1339173

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              مريم محمود ابراهيم الفريحات                                                                         1339175

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              مصعب صخر عبدالرحمن ابو حميدان                                                                       1141889

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              معتز علي عوض الكعابنه                                                                               1339177

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              نور محمد جميل مطر                                                                                   1339188

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              نورهان برهان غسان صباح الحلو                                                                        1437204

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              هاشم محمد متروك الرقاد                                                                              1341038

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              هدايه جميل محمود الحوامده                                                                           1339191

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              هديل خالد مسعد ابو طالب                                                                             1339193

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              هديل هاني علي البشايره                                                                              1238212

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              هنادي فتحي عبد هللا ابو الرب                                                                        1339194

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              هيا رفيق عيد خضر                                                                                    1339195

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              والء غازي احمد خليفات                                                                               1339199

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية                                                             االداب                                                                                              فهد صبيح بصيالن الشمري                                                                              1232173

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              ابتسام سليمان ابراهيم الخواطرة                                                                      1339203

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              اثار عبدهللا ارشيد الدبايبه                                                                         1339205

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              اخالص نبيل محمود ابو عبسة                                                                           1339211

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              اسراء خالد عبد الحميد جبريل                                                                         1339216

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              اسراء يوسف عبد المحسن الخواجا                                                                       1339220

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              اسمهان عماد محمد فوزي الحموري                                                                       1243629

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              اسيل زهير سليمان الذباح                                                                             1438092

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              االء اسماعيل يحيى سمريه                                                                             1339235

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              االء شاهر محمد الوحيدى                                                                              1238256

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              االء موسى سليم الخاليله                                                                             1339239

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              اماني ماهر عدنان هرشه                                                                               1339244

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              امنه عثمان يوسف ابو اسعيفان                                                                         1339246

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              ايات حسني يوسف خليفه                                                                                1341909

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              ايات طالب سليمان القيسي                                                                             1344105

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              ايمن عوني محمد حمران                                                                                1332705

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              ايه حسن رمضان احمد ابو غانم                                                                         1339254

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              ايه ناصر خليل الخواجا                                                                               1339256

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              براءه بالل مصطفى قرقوش                                                                              1336759

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              بيان شحاده ابراهيم مزهر                                                                             1339265



اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              بيان عبد هللا عبد المجيد السالق                                                                     1339266

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              تقى احمد محمد مخلالتي                                                                               1339270

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              جنات فوزي عبد الرحمن حمام                                                                           1436679

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              حمد عطا حمد الدهام                                                                                  1139700

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              حمزه محمد مسلم العمري                                                                               1341428

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              حنان جمال سليم ابو شعيب                                                                             1339279

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              حنين خالد عادل احمد                                                                                 1339666

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              حنين محمد عمر الشوا                                                                                 1339283

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              خلود هاني محمد طميله                                                                                1344108

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              خوله محمد عبد الرازق زيد                                                                            1339285

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              دعاء سمير فوزان عوض                                                                                 1339290

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              رزان بسام شريف الرضوان                                                                              1435404

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              رزان رياض احمد ناجي                                                                                 1339304

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              رند حاتم محمد القاروط                                                                               1336789

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              رهف محمد محمود نافوخ                                                                                1339311

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              رهف نبيل ناصر الجراح                                                                                1338515

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              ريم ياسر مفلح الهبارنه                                                                              1339316

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              ريمان محمود ياسر ابو سنينه                                                                          1339319

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              ساندرا علي محمد نافع                                                                                1339329

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              سبأ نايف احمد ابو شله                                                                               1339330

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              سعد بخيتان عوده العظامات                                                                            1340492

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              سعد حلمي محمد النويري                                                                               1341017

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              سماح احمد ذياب ابو حسان                                                                             1435431

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              سميحه المعتصم باهلل احمد الفقير                                                                     1243645

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              سناء حمد مطلق غويرين                                                                                1339334

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              سناء محمد مخلد الخاليله                                                                             1339335

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              شافي ضامن سلمي الحيصه                                                                               1339339

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              شروق طايل سالمه الجبور                                                                              1339343

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              شروق عمر طلب منصور                                                                                  1339344

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              شهناز طالل فهد الفقراء                                                                              1340949

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              شوق سليمان علي ارقيبات                                                                              1340489

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              صهيب احمد عبد الكريم الصهيبه                                                                        1243646

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              عبدالحميد رجا عودة العودات                                                                          1240953

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              عروب عدنان علي دعمس                                                                                 1339361

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              عال مطلق علي اسماعيل                                                                                1238377



اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              فاتن رياض فهمي محمد                                                                                 1438152

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              فاطمه نصر عبد العزيز جعاره                                                                          1339374

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              كامل عايش علي الغوانمة                                                                              1238395

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              كرمل محمود محمد يوسف                                                                                1339385

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              كنده عصام ماجد الماضي                                                                               1339386

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              الرا جمال داود علي عبد هللا                                                                         1339387

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              ليث ناصر فهد الصبيحات                                                                               1340373

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              ليلى فرج علي علي                                                                                    1339396

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              مالك خلف جليل المذهان                                                                               1339400

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              محمد ابراهيم مسلم القطيفان                                                                          1238182

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              محمد رافع عبد هللا قبالن                                                                            1240454

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              محمد رسول باسل ضيف هللا الحنيطي                                                                     1341427

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              محمد صالح محمد دعاس                                                                                 1340700

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              محمد عيد حميد االتيم                                                                                1134615

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              محمود بسيم موسى محمود                                                                               1344117

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              مرح طالل محمد سلمان                                                                                 1339414

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              مرح يحيى شحاده شراب                                                                                 1330351

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              مروة سفيان خليل ابو عبده                                                                            1333011

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              معتز ماهر عيد الدهام                                                                                1239290

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              مالك لؤي كمال صالح                                                                                  1240546

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              منار اسماعيل احمد الخاليله                                                                          1340747

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              منار منصور محمد العبسي                                                                              1339739

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              منتهى احمد فالح الدبوبي                                                                             1339424

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              "                                                                     الحاج اسعد"مها سليمان ابراهيم 1240697

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              ميساء تيسير ابراهيم هماش                                                                            1339428

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              نسرين صافي احمد البنا                                                                               1435500

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              نسرين محمد مفضي الغريب                                                                              1337778

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              هبة خالد محمد احمد                                                                                  1331530

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              هبه بكر محمد داود                                                                                   1337577

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              هبه سالم بخيت المشاقبه                                                                              1340899

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              هبه عمر حسين الزهور                                                                                 1537981

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              هبه فواز احمد ماضي                                                                                  1342168

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              هدى خلدون محمد ابو سالم                                                                             1339438

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              هديل احمد عبد الوهاب خضير                                                                           1339440

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              هديل نبيل محمد رواشده                                                                               1339442



اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              هديل وائل موسى دعباس                                                                                1340857

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              هديل وليد رمضان الشيخ حسن                                                                           1339443

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              هنا هاني عطيه ازريق                                                                                 1339445

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              هناء يوسف عواد ابو الربع                                                                            1339446

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              هيا حسن هاشم ابو سبيتان                                                                             1339449

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              وسام طالب محمد الكعابنه                                                                             1339451

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              وفاء توفيق محمد الغوانمه                                                                            1435520

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              ياسمين خالد سالم سليمان                                                                             1339456

اللغة العربية وادابها                                                                               االداب                                                                                              ايمان خالد محمد الالال                                                                              1340766

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              احمد عمر صبحي داود                                                                                  1342538

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              احمد محمد عوض الحويطات                                                                              1340490

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              اسراء كامل يوسف عبد هللا                                                                            1342876

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              اسيل طالل يوسف ثلجي                                                                                 1331536

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              اسيل عفاش عبد الكريم الدعجه                                                                         1339465

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              االء علي قبالن الدعجة                                                                               1341333

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              االء محمد ابراهيم القزق                                                                             1339473

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              االء نضال محمد الهيموني                                                                             1339475

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              اماني فواز نايف مندحاوي                                                                             1331534

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              انفال عايد عبد الرحمن عبد الهادي                                                                    1339481

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              ايات حمدي عيسى ابو الرب                                                                             1342841

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              ايمان عادل سليم شحاده                                                                               1339490

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              ايناس رضا صادق االسمر                                                                               1339494

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              ايه جودت خميس صقر                                                                                   1331579

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              ايه زهير محمود ذياب                                                                                 1339498

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              براء سامي عادل الكلحه                                                                               1339502

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              بلقيس عماد علي عبد الحي                                                                             1341744

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              بيان احمد يوسف عبد هللا                                                                             1339505

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              تسنيم عثمان محمود احمد                                                                              1339506

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              تسنيم محمود سالمه المشاقبه                                                                          1435545

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              حسام رافع علي بني عيسى                                                                              1339511

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              حال هاني منصور الغليالت                                                                             1339513

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              ختام هاني خميس عنبه                                                                                 1339521

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              خلف حمد خلف الحماد                                                                                  1241920

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              دانه مثقال فايق قاسم                                                                                1343000

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              دانيا تيسير محمود حمدان                                                                             1337214



اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              دانيا محمد ياسين الشيشاني                                                                           1339523

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              دعاء احمد عبده المراشده                                                                             1341707

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              دعاء فيصل محمد جبر                                                                                  1436687

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              دولت امجد محمد جباره                                                                                1339530

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              ديما ياسر مصطفى الرفاعي                                                                             1333014

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              ديمه جبر مشافق اللوانسه                                                                             1339531

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              راما منتصر عبد الرحيم ابو صالح                                                                      1340943

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              رؤى يحيى عصرى القرامسه                                                                              1339532

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              رشا كمال سليمان العودات                                                                             1339535

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              رشا ماجد شحده النابلسي                                                                              1337227

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              رغد محمد عبد الرحمن طقاطقه                                                                          1339537

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              رغد يوسف محمد الجيوسي                                                                               1332707

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              رغدة حسين محمد مصطفى                                                                                1342322

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              رنا سمير علي الحاج احمد                                                                             1342018

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              ريحانة احمد عاهد طه                                                                                 1537349

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              ساره جهاد حسن عبدالجواد                                                                             1339557

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              ساره محمد حسن ابو ليلى                                                                              1339559

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              سامي علي سامي جرادات                                                                                1242982

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              سجى محمد محمود الشيخ عيد                                                                            1436699

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              سعاد هيثم محمد مصلح                                                                                 1331580

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              سلسبيل خالد حبيب الجمعان                                                                            1331548

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              سهام محمد خضر الترتير                                                                               1335899

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              سيف عفنان محمد النجادات                                                                             1238926

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              شروق جهاد محمد عبد هللا                                                                             1342315

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              شهد اسماعيل جمال ابو حامده                                                                          1339710

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              ضحى طالل جبر صالح                                                                                   1342133

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              عبدهللا فيصل علي الزعبي                                                                             1240204

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              عبير مصطفى احمد كمال                                                                                1339568

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              عال خالد صالح عبد الرزاق                                                                            1238590

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              عمار ابراهيم احمد نداف                                                                              1240202

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              فرح ازهر يوسف ابو عوده                                                                              1344129

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              لؤي عبد العزيز صالح ابو رحمه                                                                        1341720

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              ليلى محمد يوسف الشيشاني                                                                             1341654

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              لينا رياض كامل جبر                                                                                  1339724

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              لينا غالب حسين هندى                                                                                 1341618



اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              لينه عبد الكريم سليم العالونه                                                                       1339582

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              مجد محمود هاشم عوده                                                                                 1339583

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              محمد عدنان بركات الفقية                                                                             1342508

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              محمود جميل صبحي غنيم                                                                                1343078

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              مرام يوسف عبد الحافظ الذيبه                                                                         1342987

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              مرح اياد احمد ابو غزاله                                                                             1339589

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              ملك ماهر روحي محمد                                                                                  1341727

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              منار فؤاد عبد المجيد ابو سعيد                                                                       1339598

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              منار منصور سالمه الشديفات                                                                           1435629

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              ميس نضال عارف قاسم                                                                                  1339604

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              نور عوض مصطفى ارشيد                                                                                 1339612

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              نور فوزى يوسف شحاده                                                                                 1339613

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              هبه عمر محمد ثابت العلمي                                                                            1436915

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              هتوت خالد سيف الدين الشيشاني                                                                        1341652

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              هند يوسف سويلم ماضي                                                                                 1334907

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              هيا سمير حسن المحشي                                                                                 1339623

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              هيا محمد ابراهيم الشناوى                                                                            1331590

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              والء احمد حسين البراهمه                                                                             1342319

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              والء عبد المجيد سليمان السعود                                                                       1339629

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              يارا سفيان تيسير القرعان                                                                            1339630

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              ياسمين يحيى محمد العطاري                                                                            1339634

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              يوسف محمد ابراهيم خواجه                                                                             1339636

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              اليزابيت مهير دارتانيان                                                                             1331573

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              بيان ناصر مساعد  أبو جالل                                                                           1341020

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              عبير غالب علي البيساني                                                                              1438743

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              مروة وائل سليمان سمارة                                                                              1340764

اللغة االنجليزية وادابها                                                                            االداب                                                                                              مزين محمد سعيد الدويري                                                                              1340739

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              اسراء جمال محمد تايه                                                                                1242918

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              اسراء موسى حسن ابو عين                                                                              1339640

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              اسماء احمد يوسف عالونه                                                                              1334313

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              اسيل عطا هللا عطوه المعايطه                                                                         1339643

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              اسيل يوسف توفيق ابو الرب                                                                            1338261

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              اماني علي محمد الخطيب                                                                               1339651

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              أوس مروان عبد القادر ابو عبيد                                                                       1339654

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              ايه لطفي تكروري اللويسي                                                                             1344118



االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              بشرى رياض ناصر الساخن                                                                               1331608

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              بشرى عدنان عدلي سعيد                                                                                1339661

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              بيان ابراهيم محمد حميده                                                                             1334375

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              تسنيم احمد محمد كرديه                                                                               1339663

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              حال عصام محمد عمر                                                                                   1339664

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              حنان وليد مصطفى الصوافطه                                                                            1341869

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              حنين محمود مفيد عبدالرحيم                                                                           1342327

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              المصرى                                                                        " محمد ناظر"دانا غازى 1337210

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              دانه جمال موسى العدوي                                                                               1339671

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              رزان ساهر محسن جرادات                                                                               1242935

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              رناد مروان عمر ابو خالد                                                                             1339685

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              روزانا احسان ثاني قماش                                                                              1238717

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              روال وليد عثمان حسن                                                                                 1339689

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              زيد جهاد ابراهيم حماد                                                                               1238722

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              ساجده احمد سليمان ابو سرحان                                                                         1339693

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              ساره عادل احمد عليان                                                                                1344119

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              ساره يوسف عبد المعطي عبد الكريم                                                                     1339696

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              سخاء محمود علي اخريوش                                                                               1344120

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              شادن منير احمد الشيخ                                                                                1339706

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              شروق محمد يوسف مسلم                                                                                 1339708

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              صابرين عوده محمود بني حسن                                                                           1339711

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              عبير علي اسماعيل تيلخ                                                                               1339717

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              غيداء بهاء الدين خوالدة                                                                             1436793

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              فرح جمال راشد الرشق                                                                                 1342853

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              فلاير حاتم سعيد صب لبن                                                                              1331618

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              النا علي مخلد الرقاد                                                                                1339723

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              لمياء حمد عبد الحليم العوامله                                                                       1344121

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              مراد عبد الرحمن راشد الزيود                                                                         1341985

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              مرام خالد احمد اعبيد                                                                                1339729

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              مرام محمد توفيق عربيات                                                                              1341783

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              مروه عز الدين راتب حماد                                                                             1339733

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              مكرم مكروم جودت الرجبي                                                                              1342867

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              منا عوده فالح المشاقبه                                                                              1339737

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              منار محمود محمد مسعود                                                                               1339738

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              منى علي سالمه الجبور                                                                                1339740



االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              نتالي محمد جابر عواد عواد                                                                           1331619

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              نور برهان رشدي جرادات                                                                               1340604

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              نور توفيق صبحي الغالييني                                                                            1339749

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              نور سالم احمد العمري                                                                                1342324

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              نوره محمد احمد نصر هللا                                                                             1339753

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              هبة هللا حسين سالم مسلم                                                                             1339756

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              هبه عبد الحكيم عامر هديب                                                                            1441112

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              نادين عبدالحسين فزاع                                                                                1240147

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزية                                                          االداب                                                                                              زهراء محمود محمود الدكر                                                                             1340876

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ابراهيم محمد ابراهيم خليل                                                                           1142421

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ابراهيم محمد نعيم بني عبدالرحمن                                                                     1142291

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ابراهيم محمود خليل طه                                                                               1142298

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ابراهيم وليد عبد الغني الطباخي                                                                      1138553

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اجوان احمد ظاهر عالونه                                                                              1141992

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احسان موسى عطا هللا الرواشده                                                                        1137728

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد باسم محمد ياغي                                                                                 1138584

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد بسام محمد يحيى                                                                                 1138499

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد تيسير سعد جابر                                                                                 1142253

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد جبرين محمد ابو قطام                                                                            1142285

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد حامد محمد ابو شعلة                                                                             1142219

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد حسن محمود النسور                                                                               1141387

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد خالد عبدالعزيز الشرايعه                                                                        1141798

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد سمير سالم المطارنه                                                                             1142097

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد صالح محمد جاد هللا                                                                             1137730

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد فايز احمد الحديدى                                                                              1142119

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد متعب عقاب اليونس                                                                               1240718

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد محمود علي العبابنه                                                                             1140545

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد منذر احمد الدرادكة                                                                             1138608

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد موسى علي عاقله                                                                                 1138556

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد موسى فرحان العمرى                                                                              1137732

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ادهم حامد صالح زيد الكيالني                                                                         1142118

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اروى عصام فهمي الكسواني                                                                             1137733

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اسامة ابراهيم عطاهللا عزايزة                                                                        1142235

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اسامة محمد حمدان السعايدة                                                                           1142224

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اسامه محمود محمد عبد هللا                                                                           1141809



دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اسراء سعيد توفيق حسونه                                                                              1139464

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اسراء محمود محمد الخطيب                                                                             1137734

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اسماء احمد مجلي الكوفحي                                                                             1240056

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اسماء رضوان محمد الزعبي                                                                             1137736

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اسيل عادل محمد الدعجة                                                                               1240872

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اسيل محمد سالمه الرفوع                                                                              1140557

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اسيل محمد سليمان الصالل                                                                             1142180

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اسيل محمد علي زعبي                                                                                  1139361

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اسين بديوي مصطفى العواملة                                                                           1036716

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         االء زاهي اسماعيل حمد                                                                               1142326

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         البتول طائل غازي صبري                                                                               1137738

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         العنود مرزوق عبدالحميد العدوان                                                                      1137739

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اليزيد فائق باجس حدادين                                                                             1138860

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         امنة زهير ارشيد دواهدة                                                                              1139665

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         انس عزالدين مصطفى قفاف                                                                              1138582

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         انس علي حسن العتوم                                                                                  1142212

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         انس محمد محمود المومني                                                                              1142230

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         انس نجيب محمد فنيش                                                                                  1137979

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         انمار نواف محمود محمد                                                                               1141747

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اويس ابراهيم محمد خريس                                                                              1139446

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ايات حسن محمد الكسواني                                                                              1137740

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ايات علي عالوي العويدات                                                                             1036827

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اياد جمال احمد محمد عيسى                                                                            1138551

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         اياس محمد سالمه الزيادنه                                                                            1138571

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ايمان سالم عبدالمحسن الرواشده                                                                       1141526

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ايمان عادل عنيزان الزيادنة                                                                          1139575

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ايمان محمد عبد الرحمن بني عامر                                                                      1138531

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ايهاب محمود احمد حمدان                                                                              1141816

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         بتول حمزه كريم الشحادات                                                                             1142114

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         بشار رفاعي مفلح الفندي                                                                              1142210

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         بشار محمد عرابي حامد عابدين                                                                         1141811

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         بشرى عزام عمران الميخي                                                                              1141814

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         بشير راضي الحاج بدر االخرس                                                                          1138583

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         بيان ابراهيم محمد القريوتي                                                                          1137744

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         بيان سعدي اسعد جبر                                                                                  1137745



دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         تسنيم نايف احمد الهباهبه                                                                            1137746

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         تمارا احمد موسى الشيشاني                                                                            939088

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         تمارا خالد تركي الغزاوي                                                                             1140541

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ثائر وليد صالح الدوالت                                                                              1142131

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         جزل محمد عواد القضاه                                                                                1139360

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         جواد عبدالمجيد محمد عبدالرحيم                                                                       1142332

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         جواد محمد محمود العجلوني                                                                            1138876

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         حاتم مثقال فواز السوالقه                                                                            1137748

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         حسام جودت عبد هللا الجراح                                                                           1139586

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         حسام علي جميل العبوس                                                                                1139408

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         حسام علي عقله الدويري                                                                               1142261

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         حسام عمر عوض ابو هالل                                                                               1141810

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         حسام محمد موسى الزغول                                                                               1141574

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         حسام نبيل عامر عامر                                                                                 1138825

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         حسن ذيب احمد صباح                                                                                   1140548

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         حمزة عمر نظمي الشربجي                                                                               1138562

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         فؤاد ابو احميد                                                                     " محمد راتب"حمزة 1142128

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         فاضل الهزيم                                                                         " محمد علي"حمزة 1142265

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         حمزه احمد محمد سعيد ابو عين                                                                         1141181

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         حمزه يوسف صالح اقريع                                                                                1139457

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         حنان ماجد عبد العزيز عبابنه                                                                         1142419

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         حنان نايف موسى الحياري                                                                              1137751

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         حنين راتب باير الزيوت                                                                               1141994

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         خالد ابراهيم خالد القهيوي                                                                           1036693

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         خلدون مصطفى حسين جرادات                                                                             1034362

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         خليل محمد خليل الخاليلة                                                                             1137814

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         دانيه محمد عبد الفتاح القيسيه                                                                       1139442

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         دعاء خالد علي الحوراني                                                                              1141383

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         دينا وائل عبد الرزاق الذنيبات                                                                       1140556

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         راشد عمر عبدالباسط الرجوب                                                                           1142239

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         راكان فوزى يوسف حماد                                                                                1139452

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         راكان محمود هزيم الرشدان                                                                            1142223

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         راما فخري محي الدين عبيدات                                                                          1140544

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         رانيا علي حمدان معادات                                                                              1137757

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         رؤى سمير عبد هللا عبد الحافظ                                                                        1139430



دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ربى عدنان مصطفى قنديل                                                                               1139465

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         رجا عواد رجاء الخاليله                                                                              1139450

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         رشا جهاد فضيل طناشات                                                                                1138573

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         رضا فخرى راضي تايه                                                                                  1142092

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         رناد محمود سعد الرياالت                                                                             1140540

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         رند رائد فؤاد الشرايحة                                                                              1142183

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         رند عدنان محمد ابو حمور                                                                             1141396

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         رهام ابراهيم ذيب اسعيد                                                                              1137758

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         روان منذر عيسى الرواشده                                                                             1142103

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         روان نضال جمال بدران                                                                                1141803

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         روان يحيى عثمان عصايره                                                                              1137759

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ريم عيسى ابراهيم عنز                                                                                1137760

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         زيد ابراهيم محمد ابو عجميه                                                                          1139412

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         زيد علي زهير الكرمي                                                                                 1137986

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         زيد علي محمد الخصاونه                                                                               1137761

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         زيد ماهر جازى المعايطة                                                                              1137762

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         زين علي عواد الخاليله                                                                               1142095

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ساجده ابراهيم علي العودات                                                                           1137763

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         سالم محمد سالم المعايطه                                                                             1142404

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         سامر بسام طاهر خضر                                                                                  1138545

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         سامر وليد احمد الدفار                                                                               1140550

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         سطام عمار فايق الهلسه                                                                               1137764

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         فريد مرعي                                                                           "محمد سعيد"سعيد 1142318

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         سالم عمر وليد تهتموني                                                                               1137765

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         سالمة سعيد سالمة القرالة                                                                            1142309

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         سليمان روحي سليمان محافظة                                                                           1142315

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         سنان تيسير عبد العزيز رمان                                                                          1142094

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         سهيل عصام سالم حدادين                                                                               1139555

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         سوسن نبيل محمود الشطل                                                                               1138574

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         سيف شمسي سالم بواعنه                                                                                1141359

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         شهد وصفي سليم قشوع                                                                                  1137766

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         شيماء سالم محمد الدبايبة                                                                            1137767

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         شيماء فريد عبدهللا الجواودة                                                                         1142327

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         صالح محمد احمد الحمايدة                                                                             1138621

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         صبحي عبد احمد عاشور                                                                                 1137768



دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         صدام اكرم ايوب الرواشدة                                                                             1142240

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عاصم علي احمد المومني                                                                               1142238

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عاصم محمد سليمان السناسلة                                                                           1142262

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عامر حامد فالح درادكة                                                                               1142294

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عبد الرحمن اسماعيل ناصر الذيابات                                                                    1142311

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عبد الرحمن محمود عبد الرحمن الطويل                                                                  1137770

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عبد الفتاح جمال عبد الفتاح ابو فارس                                                                 1142209

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عبد هللا جمعه عبد الشعار                                                                            1142274

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عبد هللا طالل محمد بني ملحم                                                                         1139411

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عبدالرحمن محمد خميس ابو عوض                                                                         1137771

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عبدالقادر محمد عبدالقادر الصمادي                                                                    1142263

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عبدهللا صالح سعيد بني ياسين                                                                         1142264

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عبدهللا علي احمد ابو زيد                                                                            1142322

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عبدهللا عماد عبد هللا العبدالالت                                                                    1138575

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عثمان محمد عبد الزعبي                                                                               1038068

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عروب ماجد عبدالكريم القرعان                                                                         1131865

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عروبة عبدهللا قاسم الخالدي                                                                          1137772

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عرين هاني حمدان الجبور                                                                              1141404

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عز الدين عبدالقادر احمد ابوشريعه                                                                    1138579

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عال محمد عبد الحكيم سامي القواسمي                                                                   1137773

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عالء صالح فخرى العجلوني                                                                             1138828

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عالء وائل سامي مطالقة                                                                               1142107

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         علي احمد محمود الحموز                                                                               1142216

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         علياء محمود محمد حجات                                                                               1141536

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عمار عدنان خليل الباسطي                                                                             1141391

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عمر خالد عودة المعايطة                                                                              1142187

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عمر عبد الغفار سعد الموسى                                                                           1138501

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عمر عبد هللا سالم الشديفات                                                                          1141368

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عمر عماد نور عماري                                                                                  1137776

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عمر فوزي محمود شطناوي                                                                               1142002

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد الطنطاوي                                                                        " محمد خير"عمر 1142220

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عمرو زعل محمد ابو قديري                                                                             1141813

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عنود اسماعيل عبدهللا العجارمة                                                                       1142085

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عون محمود فارس الخوالدة                                                                             1141379

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         غانم ياسر فارس غانم                                                                                 1138559



دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         غيث اسامه رشدي رشيد                                                                                 1141363

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         غيث نبيل احمد الجيوسي                                                                               1141534

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         غيداء عصام محمود الشلبي                                                                             1137777

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         فارس محمد مهدي الحاج صديق كمال                                                                      1142075

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         فارس نبيل شكرى ابو التين                                                                            1142005

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         فخر احمد ابراهيم تقي الدين                                                                          1138107

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         فرح محمد ابراهيم الحاج                                                                              1139455

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         فرح نعيم حسن الصالح                                                                                 1137779

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         قتيبة هزاع محمد شديفات                                                                              1139458

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         قصي خالد محمود شعبان                                                                                1142420

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         قصي هشام فهد قهيوى الحديد                                                                           1142124

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         كاترينا كمال سويلم المرجي                                                                           1137780

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         الرا فرغلي عبد الفتاح كتوعه                                                                         1137781

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         لبنى فهمي شفيق العطي                                                                                1037629

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         لمى ابراهيم محمد الرياالت                                                                           1141543

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         لمى زياد خالد الساكت                                                                                1139453

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         لنا يوسف محمد النمر                                                                                 1142042

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ليث عمر موسى الحنيفات                                                                               1131871

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ليث ماجد محمود ابو ازريق                                                                            1037497

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ليلى عبد هللا مصطفى القيسي                                                                          1138576

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         لينا ماجد جمال المجالي                                                                              1137783

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         مؤمن احمد بهجت الرواشدة                                                                             1037440

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         مثنى علي عبد هللا القضاه                                                                            1142247

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         مجد اسامة خالد حنتش                                                                                 1142269

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         مجد خليل عمر البيشاوي                                                                               1137784

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد ابراهيم محمد جبر                                                                               1142132

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         الطاهات                                                                    " محمد سعيد"محمد ابراهيم 1142234

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد اسماعيل عبد القادر الحجاج                                                                      1139428

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد اسماعيل علي الزبون                                                                             1142297

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد حازم فرج سليمان                                                                                1036822

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد حسين محمد بنى فواز                                                                             1142077

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد خليل عبدالحميد ابو بكر                                                                         1142215

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد زيد عبد الرحيم كوكش                                                                            1142129

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد عاهد محمد اسيه                                                                                 1137785

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد عصام مصطفى حمادين                                                                              1139461



دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد عمادالدين عبدالحميد سمارة                                                                      1139410

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد عمر حامد دالبيح                                                                                1141552

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد عمر صياح صياحين                                                                                1142278

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد عيسى علي روابدة                                                                                1142310

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد فؤاد يونس صالح                                                                                 1141996

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد فتحي محمد الياسين                                                                              1141366

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد فيصل فليح غرايبه                                                                               1142086

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد مصطفى محمد قواسمه                                                                              1141362

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد ناصر حسين ابوعليم                                                                              1139463

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد نبيل اسماعيل علي                                                                               1142217

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد نبيل مصطفى الصالحي                                                                             1142305

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمود شعبان محمود عوده                                                                              1141374

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمود صالح عبد الرحمن االعرج                                                                        1137787

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمود فايز محمود بنات                                                                               1142098

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمود ماجد محمود حماد                                                                               1142266

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمود يوسف حمد الشريده                                                                              1137788

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         مراد سامي اسماعيل اعمر                                                                              1139454

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         مرح خالد حسين شلبايه                                                                                1139440

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         مريانا جريس موسى مزاهره                                                                             1142076

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         مريم نضال طالب حامد                                                                                 1137789

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         معاذ نايف احمد الشوابكه                                                                             1140547

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         معاذ يوسف شحاده شاميه                                                                               1141372

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         معن عماد محمد الشرمان                                                                               1142334

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         منذر يوسف محمود اسعد                                                                                1139405

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         مهند عماد الدين خميس عاشور                                                                          1037202

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         مهند محمد احمد صالح                                                                                 1142155

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ميرفت احمد جميل ردايدة                                                                              1034388

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ميس نائل احمد سمور                                                                                  1138580

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         نايف حكمت نايف عبدالرازق                                                                            1131872

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         نداء احمد حسن رمضان                                                                                 1139572

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ندى محمود شعبان الرفاعي                                                                             1142206

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         نرمين يوسف محمد مكاحلة                                                                              1137981

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         نسرين بسام حبيب عوض هللا                                                                            1137794

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         نسرين فؤاد عواد الغنيمات                                                                            1140542

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         نسرين محمد عليان الشوبكي                                                                            1140546



دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         نسرين موسى علي عاقله                                                                                936754

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         نعيم شوقي نعيم مصطفى                                                                                1142268

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         نور غسان زكي النمرى                                                                                 1141541

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         نور وائل احمد النواوى                                                                               1141716

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         هاشم محمد مرعي الخنان الكعابنه                                                                      1137795

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         هبه خالد عبد الحميد الجعافره                                                                        1140555

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         هدى فاروق فهمي ابو الرب                                                                             1142272

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         هديل سالم مصطفى النسور                                                                              1142006

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         هديل عمر سالم الفزاع                                                                                1035046

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         همسات غازي اسحق الخطيب                                                                              1139427

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         همسه محمد سليم ابو عين                                                                              1140539

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         هيا عيسى حنا ايوب                                                                                   1139434

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         وسام محمد عيسى العيادة                                                                              1141507

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         وسيم خليل احمد ابوعواد                                                                              1142001

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         وعد طالب حمدان الصالحين                                                                             1142087

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         يارا احمد محمد ابو العدس                                                                            1141364

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         يحيى عبد المعطي فارس خنفر                                                                           1137796

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         يزن عوده علي الزيدانين                                                                              1137797

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         يزن محمد حسن عداسي                                                                                  1137798

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         يزيد علي فارس عياصره                                                                                1138567

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         يزيد محمود يحيى الحاللمه                                                                            1141797

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ينال احمد حمود المعايطة                                                                             1141784

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         يوسف محمد يوسف القيام                                                                               1142248

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         الق نمير ابراهيم حداد                                                                               1138806

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         سامر صادق شريف الغزاوي                                                                              1141512

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عبدهللا سايل زياد عيفان فهيد العجمي                                                                 1138871

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عبدهللا عادل عبدهللا الشامري العجمي                                                                 1139581

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         حمزه محمد بسام الفحل                                                                                1142413

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عالء الدين عبد اللطيف  مصري                                                                         1138873

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ليلى عبدالرزاق علي صوفان                                                                            931354

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         .                                                                   عالمة" محمد رسمي"انس صالح الدين 1138723

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         عبدالمحسن سعيد عبدالمحسن حماد                                                                       1142415

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد وليد محمد موسى                                                                                 1142055

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         ابراهيم طربية                                                                                       1138774

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد ابو خيط                                                                                        1138814



دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         امير جناح                                                                                           1141410

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         جواد كرام                                                                                           1141882

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         حليمة صرصور                                                                                         1138809

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         سوار عيسى                                                                                           1141888

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         صبحي حجازي                                                                                          1138787

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         طاهر زيد                                                                                            1138811

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         فارس خوري                                                                                           1141420

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         فارس سالم                                                                                           1142015

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         قيصر عاصي                                                                                           1138807

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         مؤمن دقة                                                                                            1141984

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محسن عسلي                                                                                           1141421

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         محمد زيد                                                                                            1138819

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         احمد داود كاكاخان1142424

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         علي عبدالفتاح سالم سيالة1142280

دكتور في الطب                                                                                       الطب البشري                                                                                         يزيد بدارنة                                                                                         1141416

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   ابراهيم مصباح عبد المجيد عبد المنعم                                                                 1336726

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   احالم ابراهيم عبد الكريم المغير                                                                     1336728

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   احمد عماد محمد الحيارى                                                                              1141041

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   احمد محمد عبدالقادر العقرباوي                                                                       1139342

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   احمد ناصر عبد الفتاح خرابشه                                                                         1239858

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   اسامه عبد الكريم حمد الجبور                                                                         1336735

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   اسراء احمد محمد محاسنة                                                                              1143002

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   اسراء محمد شوكت القنة                                                                               1342727

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   اسالم بالل بكر برهم                                                                                 1336737

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   اشرف فريد عثمان سعاده                                                                               1336743

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   افنان جعفر محمد اللحام                                                                              1336744

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   امل وائل توفيق عمرو                                                                                 1336746

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   ايمان غازي صالح ربابعه                                                                              1342266

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   ايهاب عيسى جميل الخورى                                                                              1336758

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   جلنار زياد يوسف الحنيني                                                                             1341449

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   حنان موسى محمد حسونة                                                                                1032389

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   حنين محمد محمود عوده                                                                                1336775

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   دعاء عبد القادر محمد المومني                                                                        1336779

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   دينا هشام محمود غطاشه                                                                               1336782

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   رشا نمر محمد العويسات                                                                               1341533



اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   رغد رسمي نظمي محمد الشيخ                                                                            1336788

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   ريم عبد الرحيم حمزه الدويكات                                                                        1434129

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   ريماز ايهاب فوزى القدومي                                                                            1336799

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   ساره حسام محمد علي صبح                                                                              1336808

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   سامر عبد هللا عباس الرفاعي                                                                          1336810

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   ستناي مصطفى اسماعيل شابسوغ                                                                          1142889

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   سالم خليل يوسف مرقص                                                                                 1235675

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   سالمة عايد سالمة فاخوري                                                                             1138135

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   سلطان ناجي محمد الزيود                                                                              1341546

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   شروق اسعد مصطفى الحلبوني                                                                            1331164

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   شروق سامي عبد الرحمن النهار                                                                         1434143

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   شروق محمود محمد العماوى                                                                             1336821

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   صخر علي محمد بني مصطفى                                                                              1336826

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   عبدهللا صدقي احمد حسن                                                                               1336833

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   عبير تيسير عبد الفتاح الشوابكه                                                                      1336835

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   عمر موفق عبد هللا السرديه                                                                           1240520

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   غاده عبد الفتاح فوزي حاج علي                                                                        1336961

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   فاطمه جمال محمد السوقي                                                                              1336851

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   فراس ماهر خليل حصوه                                                                                 1235712

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   فرح احمد عبد الرحمن احمد                                                                            1232543

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   قيس جمال حسن عمر                                                                                    1336858

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   مؤنس عثمان محمد بسيط الفريحات                                                                       1434158

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   محمد سالم خلف الكوره                                                                                1336867

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   محمد سعيد محمود الزغول                                                                              1340534

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   محمد عماد عبد الكريم الشهاب                                                                         1333922

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   محمد مروح محمد عساف                                                                                 1330300

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   مريم ابراهيم احمد الفيومي                                                                           1336886

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   معتصم محمد موسى حسين                                                                                1235748

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   مهند حسين عيد السبوع                                                                                1336892

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   نادر خضر سالمه حمام                                                                                 1134996

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   نادره صالح توفيق سليمان                                                                             1336897

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   هبه بهجت احمد النبراوى                                                                              1341850

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   هدى سامي احمد ميثلوني                                                                               1336904

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   هنا جايز منصور الزبن                                                                                1441042

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   يارا جمال هايك بانوسيان                                                                             1336910



اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   ياسمين بسام محمود ابو كوش                                                                           1439126

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   يزن محمد سليمان كنعان                                                                               1239870

اإلدارة السيــاحية                                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   يوسف احمد صالح القهوجي                                                                              1143201

ادارة المـوارد التراثية والمتــاحف                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   عائشة محمد طاهر اسعد                                                                                1243191

ادارة المـوارد التراثية والمتــاحف                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   مجد جمال عطا ابوطالب                                                                                1336974

ادارة المـوارد التراثية والمتــاحف                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   معاذ محمد سليمان برقاوى                                                                             1336986

ادارة المـوارد التراثية والمتــاحف                                                                  الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   وليد نافذ محمد المصطفى                                                                              1140386

عـلم المحـافظة على االثــار                                                                         الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   اسيل ايمن حسن العتيق                                                                                1343836

عـلم المحـافظة على االثــار                                                                         الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   انوار مرزوق علي المرازيق                                                                            1240477

عـلم المحـافظة على االثــار                                                                         الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   ايه ايمن محمد مطيع العالم البسطامي                                                                  1434200

عـلم المحـافظة على االثــار                                                                         الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   رايه احمد عبد الفقهاء                                                                               1337030

عـلم المحـافظة على االثــار                                                                         الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   رهام سامي هليل قاسم                                                                                 1235989

عـلم المحـافظة على االثــار                                                                         الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   سناء محمد مازن رشيد ابو سعده                                                                        1243232

عـلم المحـافظة على االثــار                                                                         الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   صهيب علي اسماعيل الزبدية                                                                            1434209

عـلم المحـافظة على االثــار                                                                         الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   عبدالحميد عبدهللا عبدالحميد الخاليله                                                                1343857

عـلم المحـافظة على االثــار                                                                         الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   عال احسان ابراهيم طوقان                                                                             1343858

عـلم المحـافظة على االثــار                                                                         الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   فرح مروان زهدي حجازي                                                                                1240728

عـلم المحـافظة على االثــار                                                                         الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   محمد حسين جعفر الداوديه                                                                             1236044

عـلم المحـافظة على االثــار                                                                         الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   نديه قيصر باجس دحبور                                                                                1336900

عـلم المحـافظة على االثــار                                                                         الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   نور ابراهيم محمد الطوباسي                                                                           1243248

عـلم المحـافظة على االثــار                                                                         الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   هديل محمود محمد المراحله                                                                            1337069

عـلم المحـافظة على االثــار                                                                         الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   ورود محمد خليل الجالودى                                                                             1243254

عـلم المحـافظة على االثــار                                                                         الملكة رانيا للسياحـة والتــــراث                                                                   يزن نزيه حسن عدوان                                                                                  1337078


