
التخصصاالسمالرقم الجامعً#

الهندسة الطبٌةالمعتصم باهلل محمد علً مرع12045316ً

االدارة والتدرٌب الرٌاضًشذى خالد قبالن الشرفات22045245

الرٌاضٌاتدٌما اشرف ٌوسف عمٌره32045306

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةرغد عٌسى رخٌص الدهٌثم42045285

الكٌمٌاءشادن توفٌق ابراهٌم الحباشنه52045340

االدارة والتدرٌب الرٌاضًاحمد بدر ٌوسف دعجان62045299

االقتصادعبد هللا فؤاد عٌسى صالح72045286

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتبتول اسامه صبحً صالح82045283

التكنولوجٌا الحٌوٌةرزان رائد حامد حمدان92045240

ادارة االعمالحمزه عبد هللا علً حامد الغزاوى102045258

االدارة والتدرٌب الرٌاضًولٌد طارق صبرى بنً خلٌل112045328

معلــم صــفمرام وائل احمد سوٌدان122045272

علم الحاسوب وتطبٌقاتهٌوسف محمد سلٌم عصفور132045338

علم الحاسوب وتطبٌقاتهغسان احمد ٌوسف اشرق لبن142045350

التكنولوجٌا الحٌوٌةوسام عادل محمد الغوٌري152045329

التكنولوجٌا الحٌوٌةعمر اسامه طاهر ابو عمر162045232

التكنولوجٌا الحٌوٌةعال صبرى محمد حماد172045241

هندسة البرمجٌاتبٌان ٌوسف سلٌمان البرٌق182045257ً

الرٌاضٌاتمحمود علً عادل سوٌدان192045332

االدارة والتدرٌب الرٌاضًرجا جرٌس رجا حنون202045291

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاترغد محمد احمد حمدان الحاج212045318

ادارة االعمالوسن باسم شفٌق الحلوح222045279

هندسة المٌكاترونكسخلٌل احمد عزت بركات232045295

تربٌة الطفولة المبكرةدٌما ولٌد منعم البواب242045343

معلــم صــفدٌما ولٌد منعم البواب252045344

العلوم المالٌة والمصرفٌةدٌما ولٌد منعم البواب262045345

الكٌمٌاءكوثر محمد رسالن ابراهٌم الغفٌر272045287

العلوم المالٌة والمصرفٌةوسام محمود عبد هللا العمري282045301

اإلدارة السٌــاحٌةوسام محمود عبد هللا العمري292045335

اإلدارة السٌــاحٌةعاٌده عالن محمد بركات302045282

الرٌاضٌاتلمٌس قاسم سبتً سرور312045233

العلوم الحٌاتٌةلمٌس قاسم سبتً سرور322045253

التكنولوجٌا الحٌوٌةلمٌس قاسم سبتً سرور332045326

معلــم صــفروان عبد القادر محمد المغرب342045351ً

العالقات الدولٌة والدراسات االستراتٌجٌةرنا زكرٌا محمد صالح352045300

االدارة والتدرٌب الرٌاضًعبد هللا فؤاد عٌسى صالح362045254

الهندسة الطبٌةبٌسان ناٌل عبد الحافظ الزٌود372045278

االرشاد النفسًزٌنه محمد هاشم محمد الرفاع382045324ً

الكٌمٌاءتاال عبد محمد مقبول392045260

المحاسبةعباده منذر احمد ابراهٌم402045336

المحاسبةعبد الرحمن عامر محمد البطاٌنه412045319

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةحال قفطان محمد عرسان422045298

المحاسبةمعاذ ابراهٌم محمد شاهٌن432045238

االدارة والتدرٌب الرٌاضًمؤمن محمد ٌوسف عكاشه442045331

العالقات الدولٌة والدراسات االستراتٌجٌةمحسن محمد حسن الهمالن452045242

اإلدارة السٌــاحٌةمالك محمد شاهر السكر462045275

المحاسبةساره احمد محمود سلمان472045263

المحاسبةمحمد نادر فتحً حمدان482045244

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةاحمد محمد رمزى ابو لبه492045262



العلوم المالٌة والمصرفٌةزٌد هائل عارف السواعٌر502045317

المحاسبةثرٌا عبد هللا ذٌب الحرٌشه512045261

اللغة العربٌة وادابهالبنى فخرى محمد الصوفان522045320ً

الكٌمٌاءمرام عدنان احمد حموده532045234

االقتصادمحمد فتحً عبد الحً ابو صالح542045264

ادارة المٌاه والبٌئةرشا ابراهٌم محمد المحامٌد552045293

تربٌة الطفولة المبكرةنوال محمود عطٌه غنٌم562045348

االدارة والتدرٌب الرٌاضًعامر جبرٌن علً البدوى572045313

المحاسبةمحمد عبد الحكٌم احمد الشمال582045322ً

معلــم صــفاٌه طالب فالح العدوان592045267

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةهٌا حسٌن خلف العلٌمات602045346

نظم معلومات ادارٌةرناد خالد جمٌل قطنان612045248ً

العلوم الحٌاتٌةعمر عبد الرحمن امٌن شدٌد622045304

التكنولوجٌا الحٌوٌةاحمد رائد عٌسى الفسفوس632045268

معلــم صــفجنان حمدان سلٌمان ابو صعٌلٌك642045337

ادارة االراضً والمٌاهمحمود محمد محمود قصقص652045294

االرشاد النفسًساره منذر صبحً صوص662045341

المحاسبةمهند مؤٌد محمد ابو رجب672045323

التكنولوجٌا الحٌوٌةزٌنه حاتم حجازى زٌتون682045339

هندسة البرمجٌاتعاهد ٌوسف احمد الحنٌط692045292ً

االدارة والتدرٌب الرٌاضًمحمد ابراهٌم احمد ابو جاموس702045246

المحاسبةحسن محمد حسن الخالٌله712045312

العلوم الحٌاتٌةعال مثنى حسٌن  مصطفى722045255

االدارة والتدرٌب الرٌاضًماهر خالد محمد ابو صعٌلٌك732045334

الرٌاضٌاتاسماء صالح محمود عبد هللا742045251

ادارة االعمالٌونس جمٌل ٌونس النجار752045277

الكٌمٌاءعبد الرحمن خلدون احمد ابو صعلوك762045235

علم الحاسوب وتطبٌقاتهخالد احمد عمر سٌف772045271

الرٌاضٌاتسمر ابراهٌم احمد المرٌدي782045296

المحاسبةاكرم منتصر محمد محمد792045256

الهندسة الطبٌةالمعتصم باهلل محمد علً مرع802045330ً

اللغة العربٌة وادابهامحمد بكر احمد الخالٌله812045321

المحاسبةانس عٌسى عبد المجٌد محمد822045315

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةصهٌب خالد مفلح البداوى832045342

المحاسبةمحمد صالح محمد المومن842045239ً

التكنولوجٌا الحٌوٌةرنٌم رائد الدٌن علً ابو جزر852045273

العلوم الحٌاتٌةاحمد سلٌمان محمد الٌاسٌن862045247

االدارة والتدرٌب الرٌاضًشرٌن احمد عبد اللطٌف علٌان872045311

العلوم المالٌة والمصرفٌةربى صالح الدٌن نعٌم صالح882045325

معلــم صــفساره محمد احمد القضاه892045297

العالقات الدولٌة والدراسات االستراتٌجٌةاحمد محمد احمد الزٌود902045302

الكٌمٌاءٌزن عزمً عبدالفتاح السٌد912045237

هندسة البرمجٌاتراكان قاسم محمد الحمود922045288

اللغة العربٌة وادابهاروزانا خالد حسن حسنٌن932045310

المحاسبةمالك خالد عقله الخزاعله942045333

العلوم المالٌة والمصرفٌةتبارك طالل محمد الخنازره952045309

هندسة المٌكاترونكسرسالن ابراهٌم محمد الفضٌالت962045290

العلوم الحٌاتٌةفاتن اشرف محمد تٌلخ972045307

الهندسة الطبٌةمصطفى محمد مصطفى العتوم982045250

معلــم صــفاٌه محمد نمر سلٌمان992045305



الكٌمٌاءفرح احمد محمد المصرى##2045269

علم الحاسوب وتطبٌقاتهٌوسف علً عواد العبوس##2045276

المحاسبةلٌن نضال عبد الودود احمد##2045236

ادارة االعماللٌن نضال عبد الودود احمد##2045308

المحاسبةعبد هللا ادرٌس موسى النمر##2045349

المحاسبة والقانون التجاريعبد هللا ادرٌس موسى النمر##2045274

الهندسة الصناعٌةتبارك هللا وسام مصطفى الخطٌب##2045347

التكنولوجٌا الحٌوٌةتٌماء فذ محمد الصراٌره##2045266

ادارة االعمالمشعل خلٌل مهاوش ذٌاب##2045327

اللغة العربٌة وادابهاسٌف الدٌن منصور علً الشومل##2045281ً

اللغة العربٌة وادابهالمٌس نائل سعٌد عبد هللا##2045259

التربٌة الخاصةلمٌس نائل سعٌد عبد هللا##2045284

المحاسبةفارس احمد موسى التاج##2045265

نظم معلومات ادارٌةودٌع وسام ابراهٌم كٌوان##2045252

المحاسبةبشار عبد الحمٌد تحسٌن المعاٌطه##2045314

العلوم المالٌة والمصرفٌةامل عٌسى سعٌد النمرى##2045289

الكٌمٌاءمحمد محمود احمد عبد القادر##2045249

المحاسبةروان ولٌد احمد الفناطسه##2045243

االرشاد النفسًروان ولٌد احمد الفناطسه##2045270

المحاسبة والقانون التجاريروان ولٌد احمد الفناطسه##2045303

التكنولوجٌا الحٌوٌةاحمد لٌث احمد سٌف##2045280


