
التخصصاالسمالرقم الجامعً#

ادارة االراضـً والمٌـاهعبٌر عبد الغفار محمد النواٌشه12044615

االدارة والتدرٌب الرٌاضًفارس توفٌق عٌاد البطٌن22044616

ادارة االعمالاحمد وضاح مصطفى اللوزي32044617

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتعبدهللا زهٌر حسن طالب42044618

التأهٌل الرٌاضًٌوسف عبد السالم محمد عٌسى برقان52044619

اللغة العربٌة وادابهاانس جمال مصطفى الطرودى62044620

ادارة االعمالجعفر مصطفى احمد العسعس72044621

اللغة العربٌة وادابهاسلسبٌل سلٌمان مصطفى الحنٌط82044622ً

العلوم الحٌاتٌةزٌد زٌاد فرٌد ابو زٌاد92044623

االدارة والتدرٌب الرٌاضًٌارا محمد عبد هللا ابو رمان102044624

االدارة والتدرٌب الرٌاضًمحمد عماد توفٌق دعاس112044625

االدارة والتدرٌب الرٌاضًمهند عماد عدنان الرونكوس122044626ً

التكنولوجٌا الحٌوٌةرٌحانه عالء فهد الحاٌك132044627

ادارة االعمالعلً محمود كامل الكٌال142044628

االدارة والتدرٌب الرٌاضًحسام سعٌد محمد دغش152044629

الكٌمٌاءراما صالح احمد الشٌخ162044630

معلــم صــفرهف عادل علً المشاقبه172044631

الكٌمٌاءزهراء سلطان ٌوسف السمارنه182044632

االدارة والتدرٌب الرٌاضًعباده حسن حرب اللصاصمه192044633

اللغة العربٌة وادابهااحمد محمد علً حسون202044634

الهندسة الصناعٌةهاشم ٌحٌى قبالن الدبوب212044635ً

الكٌمٌاءمحمد جمال احمد حماد222044636

ادارة االعمالحمزه اٌاد محمود الكٌال232044637

الهندسة الطبٌةروان بسام مدحت داود242044638

الهندسة المٌكانٌكٌةمالك محمد حسٌن طرخان252044639

اللغة العربٌة وادابهالؤي بسام محمد الدعجه262044640

علم الحاسوب وتطبٌقاتهعبد هللا نبٌل ربحً غنٌم272044641

الرٌاضٌاتعبد القادر عمر عبد القادر العبس282044642ً

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتزٌد رائد محمود حسن292044643

الهندسة الطبٌةزٌد رائد محمود حسن302044644

الهندسة الطبٌةمها عبد هللا محمد الغوٌرٌن312044645

التربٌة الخاصةرٌتاج حسٌن حمدي جبر322044646

االقتصاد المالًدانا احمد امٌن السعدي332044647

علم الحاسوب وتطبٌقاتهحسٌن سلٌمان عبد السالم حسٌن الخطاب342044648

الفٌزٌاءاحمد عمر احمد الحلحول352044649ً

االدارة والتدرٌب الرٌاضًراشد محمد عطٌش الزبن362044650

اللغة العربٌة وادابهاوالء خالد امٌن نداف372044651

الكٌمٌاءسٌرٌن عماد محمد سالم382044652

ادارة االعمالهدٌل فراس اكرم ابوعمشه392044653

هندسة الحاسوبلبنى صالح احمد الخطٌب402044654

العلوم الحٌاتٌةبراءه سمٌر محمد حامد412044655

هندسة البرمجٌاتحسن محمد حسن عبد العزٌز422044656

الهندسة الصناعٌةتبارك هللا وسام مصطفى الخطٌب432044657

الهندسة المدنٌةعبدهللا محمود شتٌوى الحسبان442044658

هندسة الحاسوبرغد زهٌر عبدالرزاق الجنٌدى452044659

الهندسة المدنٌةشهد عبد هللا صبحً بنً صخر462044660

الهندسة الطبٌةشهد عبد هللا صبحً بنً صخر472044661

الهندسة الطبٌةهمام وصفً احمد الخوالده482044662

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاترٌم محمد عطا دحنون492044663



اللغة العربٌة وادابهااالء خالد محمد علً شنٌر502044664

الهندسة الطبٌةسٌرٌن احمد شحاده الوهادنه512044665

التأهٌل الرٌاضًحور بسام محمد ابو شاشٌه522044666

االدارة والتدرٌب الرٌاضًعون محمود سلٌمان الزٌود532044667

التكنولوجٌا الحٌوٌةجنان خالد سالم المومن542044668ً

العالقات الدولٌة والدراسات االستراتٌجٌةغٌث حسٌن محمد الهقٌش552044669

الهندسة الكهربائٌةمحمد خالد سالم الطراونه562044670

الرٌاضٌاتاحمد مروان عاهد حسن572044671

المحاسبة والقانون التجاريمعاذ خلٌل فخري موسى الزقزوق582044672

االرشاد النفسًندى احمد حسٌن شرعان592044673

اللغة العربٌة وادابهاندى احمد حسٌن شرعان602044674

الفٌزٌاءمحمود محمد زهدي ابو السعود612044675

العلوم الحٌاتٌةتٌماء احمد سالم الصالح622044676

المحاسبة والقانون التجاريراشد رافع حمٌدي الدرٌب632044677ً

المحاسبةعبد هللا حسٌن رجا الصدقه642044678

الهندسة الطبٌةرنٌم ماهر كامل ابو عرقوب652044679

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةاٌمان احمد محمد العبٌد662044680

الرٌاضٌاتاحمد ارشٌد احمد حمران672044681

هندسة البرمجٌاتمحمد اسعد محمد خصاونه682044682

الكٌمٌاءفاطمه ٌحٌى حسن ابو السعود692044683

معلــم صــفتاال سعدي عبد الحمٌد كتكت702044684

تربٌة الطفولة المبكرةساره محمد احمد القضاه712044685

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةساره نضال احمد شماسنه722044686

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتعبد هللا سلٌمان محمد خلٌفه732044687

الرٌاضٌاتمحمد حازم محمد البري742044688

الكٌمٌاءٌاسمٌن سعٌد محمد موسى752044689

االدارة والتدرٌب الرٌاضًغسان عادل هالل الرشود762044690

اللغة العربٌة وادابهاٌزن خالد عبد هللا الزعب772044691ً

االقتصادانضونً عفٌف انضونً الخوري782044692

معلــم صــفرناد خالد ٌوسف غانم792044693

المحاسبةمحمد رافت عبد الرؤوف حسٌن802044694

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتنوره عماد الدٌن تٌسٌر العمادى812044695

هندسة البرمجٌاتعبد الرحمن خالد عٌاده المغاٌره822044696

المحاسبةحمود هالل حمود الكرابله832044697

الكٌمٌاءصهٌب محمد عزمً المدلل842044698

المحاسبةمرح مامون محمد ابو عٌن852044699

الكٌمٌاءحمزه محمد محمود المغثه862044700

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتراما محمود فوزى ابو حنتش872044701

اللغة العربٌة وادابهاكرٌم احمد حافظ مشتهى882044702

التكنولوجٌا الحٌوٌةرند طراد خلف الفاٌز892044703

معلــم صــفاٌه عمر عبد الرحمن الشلب902044704ً

االرشاد النفسًرنده حسن عمر القٌس912044705ً

العالقات الدولٌة والدراسات االستراتٌجٌةرنده حسن عمر القٌس922044706ً

االدارة والتدرٌب الرٌاضًاحمد جهاد عبد الحمٌد الصعوب932044707

الهندسة المٌكانٌكٌةعبد هللا ابراهٌم كاٌد البداوى942044708

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةاسامه عبد المجٌد عبد الرحمن الشوابكه952044709

المحاسبةحمزه باسل احمد حمٌدان962044710

التكنولوجٌا الحٌوٌةاٌه ٌسر محمد ابو غزال972044711

الهندسة الطبٌةشمس خالد احمد الشاوٌش982044712

معلــم صــفمرام خالد ابراهٌم الهندي992044713



االدارة والتدرٌب الرٌاضًعبد الرحمن محمد ناصر الزواهره1002044714

اللغة العربٌة وادابهاٌزن ٌوسف جمعه ابو خرمه1012044715

هندسة الحاسوبروند خالد اسماعٌل سالمه1022044716

االدارة والتدرٌب الرٌاضًمحمد جواد محمود ابو حمٌده1032044717

االقتصادسلوى محمد علً ابو ركبه1042044718

الهندسة الصناعٌةهبه نضال عوده بشر1052044719

االرشاد النفسًماٌا المً اسماعٌل ابو النادى1062044720

الهندسة الطبٌةكوثر علً عبدالسالم العماوي1072044721

معلــم صــفمنار حسٌن عبد الحافظ علٌان1082044722

نظم معلومات ادارٌةعبد الرحمن رائد راجً العمٌان1092044723

العالقات الدولٌة والدراسات االستراتٌجٌةرزان محمود فالح الزواهره1102044724

الكٌمٌاءاٌمان خلٌل عوده ضبعان1112044725

المحاسبةجمال محمد جمال محمود1122044726

االدارة والتدرٌب الرٌاضًجوانا زٌاد عمر مطر1132044727

العلوم الحٌاتٌةاحمد ابراهٌم احمد السعود1142044728

هندسة البرمجٌاتعمر عالم عبد الكرٌم العتوم1152044729

الهندسة المٌكانٌكٌةصهٌب ماهر ٌوسف دسه1162044730

تربٌة الطفولة المبكرةرانٌا محمد احمد الزعب1172044731ً

هندسة البرمجٌاتساره علً محمد نفٌسه1182044732

هندسة البرمجٌاتمالك هٌثم احمد الربابعه1192044733

الرٌاضٌاتمالك هٌثم احمد الربابعه1202044734

العلوم المالٌة والمصرفٌةعبد هللا ادرٌس موسى النمر1212044735

الهندسة الطبٌةخالد ابراهٌم سالمه الدهامشه1222044736

الكٌمٌاءخالد محمد عبد اللطٌف احمد1232044737

معلــم صــفدانا احمد خالد ابو غنٌم1242044738

هندسة الحاسوبمحمد فواز مصطفى فواز1252044739

ادارة االعمالٌنال طالل عبد هللا الشوابكه1262044740

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاترزان حسٌن محمد النجادات1272044741

العلوم الحٌاتٌةاحمد رائد عٌسى الفسفوس1282044742

ادارة االعمالموسى محمد عٌسى لبزو1292044743

التكنولوجٌا الحٌوٌةدٌما اٌهاب اسكندر اللمع1302044744

الهندسة الصناعٌةمعاذ احمد عبد الفتاح حنٌف1312044745

هندسة الحاسوبمعاذ احمد عبد الفتاح حنٌف1322044746

هندسة الحاسوبزٌنه عبد الفتاح احمد القواسم1332044747ً

الرٌاضٌاتاحمد زكرٌا عبد هللا القٌس1342044748ً

االدارة والتدرٌب الرٌاضًزٌنه بصٌر محمد الصعب1352044749ً

العلوم المالٌة والمصرفٌةغفران ماهر حمد المناجعه1362044750

االرشاد النفسًتاال رأفت عطٌة نوفل1372044751

علم الحاسوب وتطبٌقاتهفارس تٌسٌر فارس فحل1382044752

االدارة والتدرٌب الرٌاضًآدم احمد سلمان المشاقبه1392044753

الهندسة الطبٌةحنٌن محمد محمود بطاٌحه1402044754

المحاسبةعبد هللا بالل مصطفى عل1412044755ً

الرٌاضٌاتاكرم محمود عطٌه الكعابنه1422044756

اللغة العربٌة وادابهااالء عبد الخالق حسنً البرٌج1432044757

الهندسة الطبٌةزمزم ماهر محمد ٌونس1442044758

المحاسبةفٌصل اٌمن فوزى نصار1452044759

هندسة البرمجٌاتراما شاهر حسن قطام1462044760

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتمالك نبٌل محمد العبادى1472044761

نظم معلومات ادارٌةابراهٌم محمد ابراهٌم ابو روم1482044762ً

المحاسبةابراهٌم محمد ابراهٌم ابو روم1492044763ً



التكنولوجٌا الحٌوٌةسٌرٌن محمود صالح العابد1502044764

علم الحاسوب وتطبٌقاتهعبله شاهر صالح الجوامٌس1512044765

االدارة والتدرٌب الرٌاضًشهد محمد سعٌد العلٌوات1522044766

العلوم الحٌاتٌةمرٌم اسامه خالد شلش1532044767

الهندسة الصناعٌةعمر عامر تٌسٌر عمر1542044768

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتتمارا منٌر اكرم محاسنه1552044769

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتمالك علً حسن القعقاع1562044770

الهندسة الطبٌةجود محمد فواز العدوان1572044771

علم الحاسوب وتطبٌقاتهحسن اٌدم موسى ترك1582044772

الهندسة الصناعٌةحسن اٌدم موسى ترك1592044773

هندسة البرمجٌاتابراهٌم محمد ابراهٌم الكوكه1602044774

علم الحاسوب وتطبٌقاتهاحمد عبد هللا مفلح العنزي1612044775

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتتاال محمد صالح صالح1622044776

معلــم صــفحنٌن محمد راسم برٌقع1632044777

المحاسبة والقانون التجاريلٌندا محمد شفٌق عاص1642044778ً

العلوم المالٌة والمصرفٌةعبد العزٌز عاٌد خلٌل الحاج احمد1652044779

المحاسبة والقانون التجاريعبد العزٌز عاٌد خلٌل الحاج احمد1662044780

ادارة االعمالعبد العزٌز عاٌد خلٌل الحاج احمد1672044781

المحاسبةعبد العزٌز عاٌد خلٌل الحاج احمد1682044782

نظم معلومات ادارٌةمجدالدٌن مفٌد محمود ولدعل1692044783ً

هندسة البرمجٌاتمحمد جمٌل احمد ابو شعله1702044784

اللغة العربٌة وادابهااحمد صابر رزق العمر1712044785

العلوم الحٌاتٌةاسٌل عونً محمد الخزاعله1722044786

االرشاد النفسًاحمد مازن عبد الهادى ابو خضٌر1732044787

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتسجى محمد بدر حٌف1742044788

التكنولوجٌا الحٌوٌةسجى محمد بدر حٌف1752044789

التكنولوجٌا الحٌوٌةصابرٌن عمر ضٌف هللا ابو جزر1762044790

التكنولوجٌا الحٌوٌةسجى محمد احمد ابراهٌم1772044791

االدارة والتدرٌب الرٌاضًعبد الرحمن فراس سلٌمان ابو مراد1782044792

المحاسبةمحمد بكر احمد الخالٌله1792044793

االقتصاد المالًابراهٌم ماهر ٌوسف سٌد1802044794

االدارة والتدرٌب الرٌاضًفرح حسنً زكً عوده1812044795

التكنولوجٌا الحٌوٌةنور عماد علً النتشه1822044796

الهندسة الصناعٌةمحمود طربٌن" أنور محمد"محمود 1832044797

التكنولوجٌا الحٌوٌةسماح وائل حسن عل1842044798ً

انظمة المعلومات الحاسوبٌةعبد الرحمن عامر محمد البطاٌنه1852044799

علم الحاسوب وتطبٌقاتهعبد الرحمن عامر محمد البطاٌنه1862044800

نظم معلومات ادارٌةعبد الرحمن عامر محمد البطاٌنه1872044801

هندسة البرمجٌاتعبد الرحمن عامر محمد البطاٌنه1882044802

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتدانه ماهر عثمان عثمان1892044803

المحاسبةطارق مامون صبرى شلب1902044804ً

معلــم صــفاٌه صبحً نادر حسٌن1912044805

هندسة البرمجٌاتلٌن اسعد سلٌمان عٌادات1922044806

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةاالء عبد السالم محمود الهصٌص1932044807

الكٌمٌاءاٌه عٌسى احمد البس1942044808

المحاسبةراشد محمود مصطفى الحنٌط1952044809ً

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةعبد العزٌز عبد هللا محمد سلٌم1962044810

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتتاال محمد علً الحسبان1972044811

الهندسة الطبٌةمصطفى محمد رضوان حسن1982044812

االرشاد النفسًدلع باسم ناٌف ابو جوده1992044813



التربٌة الخاصةعبد الرحمن طارق جمال اسماعٌل2002044814

ادارة االعمالمحمد امجد احمد حرب2012044815

االقتصادمحمد امجد احمد حرب2022044816

العلوم المالٌة والمصرفٌةدٌانا محمد عبد الفتاح حبش2032044817

نظم معلومات ادارٌةدٌانا محمد عبد الفتاح حبش2042044818

االرشاد النفسًاٌه نائل محمود عبد الغن2052044819ً

االدارة والتدرٌب الرٌاضًمرام بسام عبد الغنً االقرع2062044820

االدارة والتدرٌب الرٌاضًروان باسم عبد القادر مصطفى2072044821

الفٌزٌاءعمر خالد حسن سمرٌن2082044822

الهندسة الكهربائٌةمحمد عبد الحكٌم عبد المهدي العزام2092044823

التكنولوجٌا الحٌوٌةشهد بالل محمد طه2102044824

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتنور ٌاسر عبد هللا زبن2112044825

الهندسة الكهربائٌةمجد محمد امٌن خلٌل2122044826

هندسة المٌكاترونكسمجد محمد امٌن خلٌل2132044827

معلــم صــفمرح جهاد ادوارد اٌبف2142044828

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاترشا نعٌم محمد بدوى جابر2152044829

معلــم صــفامانً محمود حسٌن الزٌود2162044830

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتزكرٌا ماجد زكرٌا ابو اصبع2172044831

المحاسبة والقانون التجاريشهد عواد مصلح الهبارنه2182044832

هندسة البرمجٌاتاحمد امجد حسٌن الكنان2192044833ً

هندسة البرمجٌاتابراهٌم سفٌان ٌوسف محً الدٌن2202044834

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتساره تٌسٌر عبد المعطً صنوبر2212044835

هندسة البرمجٌاتمحمد عوض علً الثروان2222044836

الهندسة المدنٌةفارس عمار محمد مصلح2232044837

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتبٌان نبٌل احمد جداٌه2242044838

االرشاد النفسًنور انطون خلٌل االعره2252044839

هندسة الحاسوبتقوى احمد علً عمران2262044840

الهندسة الطبٌةتقوى احمد علً عمران2272044841

الهندسة المدنٌةتقوى احمد علً عمران2282044842

هندسة البرمجٌاتانس محمد غالب العارضه2292044843

اللغة العربٌة وادابهااحمد عمر سلٌمان محمود2302044844

التكنولوجٌا الحٌوٌةرهف حسٌن احمد اللبوم2312044845

معلــم صــفسلمى مصطفى سلٌمان الخشاشنه2322044846

االرشاد النفسًفاطمه حمد موسى ابو سٌف2332044847

اللغة العربٌة وادابهاامٌن رائد ابراهٌم خمٌس2342044848

المحاسبةٌوسف مجدي زهٌر عرمان2352044849

ادارة االعمالالمثنى ماهر عبد الحافظ الحموز2362044850

اللغة العربٌة وادابهااٌمن احمد عٌوش الزبن2372044851

نظم معلومات ادارٌةلٌن عاطف عبد هللا الطالفحه2382044852

اللغة العربٌة وادابهاصبا ٌاسر محمد شلباٌه2392044853

التربٌة الخاصةراما محمد توفٌق الفاهوم2402044854

االدارة والتدرٌب الرٌاضًفٌصل رائد محمد العموش2412044855

هندسة البرمجٌاتنعٌم رائد نعٌم سلٌمان2422044856

المحاسبةٌاسر محمود ٌاسر الفرٌحات2432044857

الكٌمٌاءفٌصل محمد عبد الحافظ القٌس2442044858ً

الهندسة المدنٌةمحمد احمد حموده حموده2452044859

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاترٌم فادي روحً قرٌوت2462044860ً

معلــم صــفدنٌا جمعه عبد الرحمن خلٌفه2472044861

هندسة المٌكاترونكسمؤٌد خمٌس محمد الرازم2482044862

اللغة العربٌة وادابهامحمد عبد هللا احمد الغوٌري2492044863



الكٌمٌاءاٌه خالد خمٌس جبر2502044864

الهندسة الصناعٌةآدم ٌاسر نظمً ابو غوش2512044865

الكٌمٌاءرغده خالد عبد هللا عثمان2522044866

علم الحاسوب وتطبٌقاتهمروان جمعه طائع عساف2532044867

االدارة والتدرٌب الرٌاضًاحمد شعبان عثمان ابوسنٌنه2542044868

الهندسة الكهربائٌةسوسن احمد عمر صالح2552044869

االدارة والتدرٌب الرٌاضًمحمد علً مطر العقٌدات2562044870

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةعبٌر محمد علً الحمران2572044871

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتجنى وسٌم هانً بركات2582044872

معلــم صــفالرا احمد نهار ابو زٌد2592044873

الرٌاضٌاتمحمد ولٌد عدنان عبد المعطً العالم2602044874

التربٌة الخاصةنور ابراهٌم خلٌل ابو كوش2612044875

علم الحاسوب وتطبٌقاتهاوس محمد عبد الفتاح النجار2622044876

اللغة العربٌة وادابهااحمد عبد الحلٌم محمد الخوالده2632044877

المحاسبة والقانون التجارياحمد عبد هللا محمد الصاروم2642044878

معلــم صــفحنٌن محمد عبد الكرٌم الزٌود2652044879

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةٌنال طالل عبد هللا الشوابكه2662044880

الرٌاضٌاتمحمد عمر عجاج الحسبان2672044881

العالقات الدولٌة والدراسات االستراتٌجٌةثامر رٌاض داود الغانم2682044882

الكٌمٌاءباسل محمد عقله الدالبٌح2692044883

التأهٌل الرٌاضًسعٌد ماجد ٌوسف حسان2702044884

الهندسة الصناعٌةافنان عامر عبد الحمٌد عمرو2712044885

معلــم صــفرغد رمزي حسن الصعٌدي2722044886

االدارة والتدرٌب الرٌاضًتامر سالمه سلٌمان العبٌدي2732044887

اللغة العربٌة وادابهامحمد زاٌد عقله الباشات2742044888

االدارة والتدرٌب الرٌاضًمصعب حسٌن سلمان المراٌات2752044889

اللغة العربٌة وادابهامحمود وجدي محمود ابو شعٌب2762044890

الهندسة الطبٌةوعد اسامه عبد المنعم عٌد2772044891

التكنولوجٌا الحٌوٌةمنار عصام جمال محمود2782044892

العالقات الدولٌة والدراسات االستراتٌجٌةمحمد عمر سلٌمان المصالحه2792044893

الرٌاضٌاتاسٌل سماره علً االجرب2802044894

اللغة العربٌة وادابهاسندس اسماعٌل فهٌد العوٌص2812044895

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتصبا ممدوح عبدالقادر المغارٌز2822044896

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاترندا خالد عبد هللا المحارب2832044897

االدارة والتدرٌب الرٌاضًعماد عالء علً الزٌود2842044898

العلوم المالٌة والمصرفٌةمحمد بكر احمد الخالٌله2852044899

االدارة والتدرٌب الرٌاضًٌحٌى هاشم حمٌدان الزٌود2862044900

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةدانه بسام احمد العمري2872044901

هندسة المٌكاترونكسقصً احمد شعبان سهٌله2882044902

الهندسة الصناعٌةقصً احمد شعبان سهٌله2892044903

الهندسة المٌكانٌكٌةقصً احمد شعبان سهٌله2902044904

الهندسة الكهربائٌةعصام ولٌد علً ابو عابد2912044905

ادارة االعمالمحمد غالب ٌحٌى المعاٌطه2922044906

الكٌمٌاءمرهف محمد زعب2932044907ً

الهندسة المدنٌةمحمود محمد محمود حموده2942044908

المحاسبةتامر باسل شفٌق الخطٌب2952044909

هندسة الحاسوباحمد محمد سعدو الباشا2962044910

الكٌمٌاءعمر خالد شفٌق عاص2972044911ً

اإلدارة السٌــاحٌةرامً سمٌر جورج ملك2982044912ً

الرٌاضٌاترٌما عماد حمد الحسبان2992044913



التكنولوجٌا الحٌوٌةنعمه اٌهاب محمد همشرى3002044914

االدارة والتدرٌب الرٌاضًعبد هللا عبد العزٌز حسن محسن3012044915

المحاسبةسدٌل محمد اسماعٌل خاطر3022044916

االدارة والتدرٌب الرٌاضًمحمود عثمان عبد العزٌز العرعر3032044917

التكنولوجٌا الحٌوٌةراما غسان جمال الصمادي3042044918

علم الحاسوب وتطبٌقاتهمحمد خلٌل عادل العفٌف3052044919ً

االرشاد النفسًوفاء فهمً احمد ابو ظالم3062044920

االدارة والتدرٌب الرٌاضًعونً اٌمن عونً شقور3072044921

تربٌة الطفولة المبكرةخنساء ماجد محمد ابو شعٌره3082044922

االرشاد النفسًسندس زٌاد علً الصواف3092044923

هندسة البرمجٌاتطارق زٌاد فهمى ابراهٌم3102044924

نظم معلومات ادارٌةحازم محسن علً الترتٌر3112044925

الهندسة الطبٌةاحمد اكرم مرٌحٌل الدهام3122044926

االقتصادمحمد حسٌن صقر الدعجه3132044927

المحاسبة والقانون التجاريهدى محمد ابراهٌم دوٌكات3142044928

االقتصاد المالًطارق كمال محمد ابراهٌم3152044929

نظم معلومات ادارٌةعبد الرحمن ابراهٌم احمد النقٌز3162044930

الهندسة الطبٌةرزان خمٌس جمٌل الزعاتره3172044931

ادارة االعمالاسامه كمال ابراهٌم العمله3182044932

الهندسة المٌكانٌكٌةمجد نبٌل محمد الكردي3192044933

الرٌاضٌاتعٌسى عمر محمود برهم3202044934

الجـٌولوجٌا والبٌـئةاٌوب محمود محمد حجات3212044935

الهندسة المدنٌةاحمد صالح عادل الزعب3222044936ً

الهندسة الطبٌةمٌس احمد حسٌن احمد3232044937

الهندسة المٌكانٌكٌةمحمد غالب محمد البنوي3242044938

انظمة المعلومات الحاسوبٌةمحمد غالب محمد البنوي3252044939

الفٌزٌاءخالد احمد محمد القرش3262044940ً

الرٌاضٌاتخالد احمد محمد القرش3272044941ً

الكٌمٌاءعبدالرحمن فاروق احمد الخطٌب3282044942

العلوم المالٌة والمصرفٌةاحمد فارس عبد الرازق موسى3292044943

الهندسة المدنٌةسٌف الدٌن تٌسٌر مرزوق حتامله3302044944

التربٌة الخاصةلمى ٌوسف علً بنً سالم3312044945

الهندسة الكهربائٌةالمعتصم باهلل محمد علً مرع3322044946ً

الرٌاضٌاتعبد الرحمن فهد زاهد توبه3332044947

المحاسبةفادي منصور محمد ملوح3342044948

علم الحاسوب وتطبٌقاتهمحمد فواز نافع ناج3352044949ً

االقتصادراما فؤاد رباح صبرا3362044950

الهندسة الصناعٌةساره هانً محمد الرواشده3372044951

االرشاد النفسًفاطمه احمد محمود ابو حوسه3382044952

االدارة والتدرٌب الرٌاضًبثٌنه عوده عبد الكرٌم الزٌود3392044953

المحاسبةموسى خلٌف عواد المساعٌد3402044954

المحاسبةنور الدٌن محمد سلٌمان الخوالده3412044955

العلوم المالٌة والمصرفٌةدانا صبحً راشد القواقزه3422044956

الهندسة المدنٌةراكان خالد هطبول الشرفات3432044957

علم الحاسوب وتطبٌقاتهتسنٌم محمد شرف الدٌن الشٌشان3442044958ً

هندسة البرمجٌاتعبد الرحمن مصطفى عبد الجابر النوبان3452044959ً

اإلدارة السٌــاحٌةٌوسف قاسم علً هنانده3462044960

ادارة االعمالمحمد صالح محمد المومن3472044961ً

علم الحاسوب وتطبٌقاتهاحمد عبد الناصر صالح الحسنات3482044962

المحاسبةصهٌب عبد الناصر كامل عوده3492044963



التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاترؤى رزق ذٌب الباز3502044964

االرشاد النفسًراما ابراهٌم ٌوسف عطٌه3512044965

اللغة العربٌة وادابهامالك عامر محمد ناٌف غٌث3522044966

االدارة والتدرٌب الرٌاضًساره اسامه موسى عثمان3532044967

االدارة والتدرٌب الرٌاضًمحمد طارق ٌوسف سوٌلم3542044968

االدارة والتدرٌب الرٌاضًٌعقوب ندٌم خالد كفاٌه3552044969

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةعمران حسٌن سلٌمان الجبور3562044970

العلوم الحٌاتٌةٌارا ٌاسٌن سالمه العمرو3572044971

هندسة الحاسوبعبد الرحمن عبد اللطٌف علً الرمح3582044972ً

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتغفران سامً محمود المومن3592044973ً

اللغة العربٌة وادابهااٌات عبد السالم محمود الهصٌص3602044974

الكٌمٌاءاسراء ابراهٌم محمد حسن3612044975

ادارة االعمالساره سعٌد علً ابو عل3622044976ً

الهندسة الطبٌةزٌنه امجد فارس الشماٌله3632044977

االدارة والتدرٌب الرٌاضًهٌاء عدنان ابراهٌم المسلم3642044978

االدارة والتدرٌب الرٌاضًعبد الرحمن حسن ابراهٌم ابو محفوظ3652044979

المحاسبة والقانون التجاريانس عٌسى عبد المجٌد محمد3662044980

الرٌاضٌاتمحمد سلٌم احمد العمرى3672044981

التكنولوجٌا الحٌوٌةٌاسمٌن سمٌر احمد العورٌف3682044982ً

الهندسة المدنٌةبشار ابراهٌم عبد هللا العموش3692044983

الكٌمٌاءساره محمود علً ابوالنادى3702044984

التربٌة الخاصةاالء هشام مسلم عٌاش3712044985

هندسة البرمجٌاتاسٌل حسٌن فالح الخالٌله3722044986

العلوم المالٌة والمصرفٌةمحمد اشرف حسن عبد هللا3732044987

المحاسبةعبد الحمٌد اٌمن عوده الحجاج3742044988

االدارة والتدرٌب الرٌاضًرٌما احمد رباح مرع3752044989ً

االدارة والتدرٌب الرٌاضًاحمد عبد هللا محمد بكر3762044990

االدارة والتدرٌب الرٌاضًولٌد حسام الدٌن احمد ابوناصر3772044991

االدارة والتدرٌب الرٌاضًعبد هللا محمد احمد الحجاحجه3782044992

التربٌة الخاصةفرح خالد علٌان علٌمات3792044993

نظم معلومات ادارٌةحمزة صالح ابراهٌم عكٌلة3802044994

هندسة البرمجٌاتحمزة صالح ابراهٌم عكٌلة3812044995

االدارة والتدرٌب الرٌاضًحمزه زهدى احمد الخوالده3822044996

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةاحمد حسٌن قبالن الدعجه3832044997

المحاسبةسوار منصور هالل حوٌت3842044998

اللغة العربٌة وادابهاعبد هللا عمر محمد الزٌود3852044999

معلــم صــفنانسً عبد هللا خلٌل النسور3862045000

العالقات الدولٌة والدراسات االستراتٌجٌةسماح خلٌل محمد غانم3872045001

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةباسل محمد عبد الجلٌل ابو رمان3882045002

اللغة العربٌة وادابهاباسل محمد عبد الجلٌل ابو رمان3892045003

التربٌة الخاصةفلسطٌن اٌاد زكً عرار3902045004

االدارة والتدرٌب الرٌاضًرؤى عماد خلٌل عاص3912045005ً

التكنولوجٌا الحٌوٌةروان احمد حلمً عابدٌن3922045006

المحاسبة والقانون التجاريعمار عمر محمد العصاٌره3932045007

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةمرٌانا مدحت احمد الغزاوى3942045008

الهندسة الطبٌةعبد هللا ولٌد احمد الخلٌفات3952045009

الرٌاضٌاتمروان اٌمن خلٌل المعان3962045010ً

الفٌزٌاءصهٌب اٌمن موسى البرصان3972045011

هندسة البرمجٌاتموسى ٌوسف موسى اسطفان3982045012

الهندسة الصناعٌةرند محمد زكً الحوت3992045013



هندسة البرمجٌاتحازم محمد فهمً العزام4002045014

الفٌزٌاءعبد هللا حسام عبد اللطٌف شتات4012045015

االرشاد النفسًمؤٌد سالم عوض التمٌم4022045016ً

االدارة والتدرٌب الرٌاضًمصطفى محمد عبد هللا عرب4032045017

هندسة البرمجٌاتعبد هللا بالل ٌوسف مجدوبه4042045018

االدارة والتدرٌب الرٌاضًاٌهاب محمود فضل الزبط4052045019

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةرزان محمد حسن الغانم4062045020

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةفرح احمد عوده هللا ابو جاموس4072045021

معلــم صــفسوار فاروق احمد سلمان4082045022

التكنولوجٌا الحٌوٌةرهف موسى عفٌف محمود4092045023

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتفرح احمد محمد المصرى4102045024

علم الحاسوب وتطبٌقاتهمحمد مصطفى عابدٌن زٌد الكٌالن4112045025ً

المحاسبةماجد طارق عبد الغنً شحرور4122045026

ادارة االعمالحمزه احمد عبد الوهاب خضٌر4132045027

نظم معلومات ادارٌةاسٌد خلٌل داود السرخ4142045028ً

االدارة والتدرٌب الرٌاضًمحمد علً عبد هللا البدور4152045029

نظم معلومات ادارٌةمحمد علً عبد هللا البدور4162045030

هندسة البرمجٌاتٌوسف علً عواد العبوس4172045031

االرشاد النفسًسبأ ٌحٌى عبد  السالم العلٌوات4182045032

العالقات الدولٌة والدراسات االستراتٌجٌةدانٌا محمد محمود الخضور4192045033

الهندسة الطبٌةشهد محمود عبد الهادي عموره4202045034

معلــم صــفلمٌس عدنان محمد عبدالرحمن4212045035

الهندسة المدنٌةرهف باسم خلف دخل هللا4222045036

هندسة البرمجٌاتٌزن عبد العاطً عٌسى محسن4232045037

هندسة الحاسوبلٌن قدرى محمد صبٌح4242045038

االقتصادقاسم نضال حسن قاسم4252045039

المحاسبة والقانون التجارياسامه عبد الكرٌم احمد العجرم4262045040ً

اللغة العربٌة وادابهاحسام باسم فرٌد القرٌوت4272045041ً

اللغة العربٌة وادابهامرٌم محمود عبد الهادى الشوبك4282045042ً

هندسة البرمجٌاتلٌث عبد الباسط سعٌد ابو صالح4292045043

ادارة االعمالسامر رائد عادل قصاص4302045044

المحاسبة والقانون التجاريسامر رائد عادل قصاص4312045045

المحاسبةسامر رائد عادل قصاص4322045046

الهندسة الصناعٌةناصر احمد محمد شاٌب4332045047

المحاسبةاسٌل عبد السالم حسن جبر4342045048

هندسة البرمجٌاتهدٌل فراس عطٌه حماٌده4352045049

المحاسبة والقانون التجاريعلً عرفات ٌوسف عطاٌا4362045050

الهندسة المدنٌةزٌنب بسام حسن المصرى4372045051

معلــم صــفاالء لؤى علً المومن4382045052ً

العالقات الدولٌة والدراسات االستراتٌجٌةلجٌن محمد محمود الطوره4392045053

نظم معلومات ادارٌةلجٌن محمد محمود الطوره4402045054

هندسة الحاسوبادهم مأمون محمد اسماعٌل4412045055

ادارة االعمالفاٌز عماد فاٌز حماد4422045056

اللغة العربٌة وادابهامرام جمال خلٌل النونه4432045057

هندسة الحاسوبفؤاد احمد عٌسى خلٌل4442045058

الهندسة المٌكانٌكٌةفؤاد احمد عٌسى خلٌل4452045059

الهندسة المدنٌةرغد مجدي صدقً ابو الهٌجاء4462045060

االرشاد النفسًزٌنه عدنان ابراهٌم هندى4472045061

هندسة المٌكاترونكسعمر زٌاد عمر عفٌف4482045062ً

الهندسة الطبٌةعمر زٌاد عمر عفٌف4492045063ً



االقتصادرغد حسٌن عبد الكرٌم ابو العلٌا4502045064

الكٌمٌاءمحمد اٌمن جمعه سلٌمان4512045065

االدارة والتدرٌب الرٌاضًكامل مروان خالد غانم4522045066

المحاسبةسامً احمد امٌن محمود جبرٌل4532045067

الكٌمٌاءمالك شعبان سلٌم الطٌور الختالٌن4542045068

ادارة االعمالفارس احمد موسى التاج4552045069

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتعبد الكرٌم احمد سالم النقٌز4562045070

الرٌاضٌاتمحمود وائل محمد ابو غزاله4572045071

هندسة البرمجٌاترند منذر محمد المرابحه4582045072

هندسة المٌكاترونكسٌزن احمد ابراهٌم خلٌفات4592045073

الهندسة الطبٌةمحمد مراد محمد الحمٌدان4602045074

اللغة العربٌة وادابهاسناء معتصم عبد الرازق سماره4612045075

تربٌة الطفولة المبكرةسناء معتصم عبد الرازق سماره4622045076

الكٌمٌاءسندس سفٌان مصطفى محمد4632045077

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتاسراء عماد الدٌن خلٌل الضعٌف4642045078ً

انظمة المعلومات الحاسوبٌةعماد محمود دروٌش حوسه4652045079

الكٌمٌاءمحمد فوزي حسٌن ابو خاطر4662045080

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتهبه عماد عبد الرحمن شحرور4672045081

الكٌمٌاءنور باسل موسى عبد الرحمن4682045082

االرشاد النفسًٌاسمٌن نادر ابراهٌم خمٌس4692045083

الهندسة الصناعٌةحاتم محمد حاتم حلوح4702045084

الهندسة المٌكانٌكٌةحاتم محمد حاتم حلوح4712045085

الهندسة الكهربائٌةمازن احمد ابراهٌم القطٌطات4722045086

العلوم الحٌاتٌةراما خالد محمد الدعجه4732045087

التكنولوجٌا الحٌوٌةتمارا عامر تٌسٌر الزاغه4742045088

التكنولوجٌا الحٌوٌةاالء اٌهاب محمد الكسوان4752045089ً

العلوم الحٌاتٌةرازان مروان محمد المومن4762045090ً

معلــم صــفراما محمد محمود ابراهٌم4772045091

االدارة والتدرٌب الرٌاضًخنساء ماجد محمد ابو شعٌره4782045092

هندسة البرمجٌاتمرٌم ناصر فواز الزعب4792045093ً

ادارة االعمالزٌاد سٌف الدٌن داود موسى4802045094

معلــم صــفدالٌه عصام اسعد هرشه4812045095

انظمة المعلومات الحاسوبٌةعامر محمد عباس ابو الوي4822045096

االدارة والتدرٌب الرٌاضًنور عالء الدٌن ولٌد ابو طوق4832045097

الهندسة المدنٌةقٌس صالح عبدهللا العموش4842045098

الهندسة الطبٌةهبه محمد حسن قراقٌش4852045099

هندسة البرمجٌاتهبه محمد حسن قراقٌش4862045100

معلــم صــفسوار احمد عبد السالم عشا4872045101

المحاسبةاحمد جمال احمد الزٌود4882045102

نظم معلومات ادارٌةعماد احمد عبد الرزاق الزعب4892045103ً

نظم معلومات ادارٌةاسماعٌل مجدى محمد المجدوبه4902045104

اللغة العربٌة وادابهااسٌل اٌاد عبد الجلٌل العبادي4912045105

التربٌة الخاصةعالٌه اٌمن عواد بنً حسن4922045106

الهندسة الصناعٌةاسراء حسن حسنً الدراغمه4932045107

االدارة والتدرٌب الرٌاضًسدٌن سائد علً عبد اللطٌف4942045108

هندسة البرمجٌاتبشرى محمد سعٌد عقله زٌاده4952045109

التكنولوجٌا الحٌوٌةفرح عمار عبد الكاشف4962045110

االدارة والتدرٌب الرٌاضًبهاء عماد حسٌن حسٌن4972045111

التكنولوجٌا الحٌوٌةروان محمد اسماعٌل الخطٌب4982045112

الهندسة المٌكانٌكٌةاحمد نبٌل عبد هللا شعبان4992045113



الهندسة الصناعٌةاحمد نبٌل عبد هللا شعبان5002045114

العلوم الحٌاتٌةاسامه محمد ابراهٌم غانم5012045115

الكٌمٌاءمطلق مروان مطلق ابو لٌلى5022045116

هندسة الحاسوبقٌس زكرٌا احمد بنات5032045117

معلــم صــفشٌماء امٌن ذٌب حرفوش5042045118

ادارة االعمالشٌماء امٌن ذٌب حرفوش5052045119

االدارة والتدرٌب الرٌاضًعمار شادي ٌونس صاف5062045120ً

ادارة االعمالعبد الرحمن نور الدٌن نافع الصوافطه5072045121

الهندسة المدنٌةسوار عبد السالم صالح عكور5082045122

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتٌوسف ٌحٌى ابراهٌم ابو لبن5092045123

معلــم صــفعهود مهند نوفل المعاٌطه5102045124

الهندسة الصناعٌةلٌن عمر احمد حماٌل5112045125

الهندسة الطبٌةباسل اٌمن سلٌم السمهورى5122045126

الهندسة المٌكانٌكٌةطالل زٌاد محً الدٌن الكلحه5132045127

معلــم صــفسدٌل سهٌل حسٌن ابو ساره5142045128

االرشاد النفسًسدٌل سهٌل حسٌن ابو ساره5152045129

الهندسة المدنٌةمعاذ قصً جمعه جبرٌل5162045130

االقتصادعامر جمال باسم مصطفى5172045131

اللغة العربٌة وادابهارغد جالل محمد االسمر5182045132

االدارة والتدرٌب الرٌاضًمؤٌد اٌمن احمد العمرى5192045133

التكنولوجٌا الحٌوٌةروال غالب سالم الدباٌبه5202045134

نظم معلومات ادارٌةعبدالرؤوف اٌاد محمد حسونه5212045135

المحاسبةخالد محمد داود جعفر5222045136

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتماٌا ناصر صالح الدٌن الجمال5232045137

الرٌاضٌاتعهد صالح سالمه الغبٌن5242045138

المحاسبة والقانون التجاريبشار عبد الحمٌد تحسٌن المعاٌطه5252045139

اللغة العربٌة وادابهاتسنٌم خالد عبد النبً الفالح5262045140

الهندسة الصناعٌةسعٌد احمد سعٌد شكوكان5272045141ً

التكنولوجٌا الحٌوٌةالنا فادي عماد عشوه5282045142

ادارة االعمالرغد عماد ٌوسف العبس5292045143ً

ادارة االعمالعبد الرحمن احمد اسحق الوتوات5302045144ً

الكٌمٌاءفاطمه فارس محمد العٌسه5312045145

المحاسبةنور الدٌن اٌاد عبد الفتاح حمدان5322045146

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتسجى عثمان احمد المحارمه5332045147

االرشاد النفسًلٌن بسام عبد ربه عجاج5342045148

االدارة والتدرٌب الرٌاضًغٌث خالد محمد الروٌع5352045149ً

المحاسبة والقانون التجاريتاال طارق مصطفى العمري5362045150

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتآٌات فواز مشهور ٌاسٌن5372045151

اإلدارة السٌــاحٌةامانً عبد الرحمن محمد فرج ٌاسٌن5382045152

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةامانً عبد الرحمن محمد فرج ٌاسٌن5392045153

العلوم الحٌاتٌةسمٌره فتحً عبد الحمٌد زاهده5402045154

الفٌزٌاءمحمد عادل محمد خضر5412045155

التربٌة الخاصةوعد مصطفى محمد العماوي5422045156

الفٌزٌاءفهد عبد اللطٌف فٌصل الكود5432045157

الهندسة الطبٌةمنى عبد الحمٌد محمد العموش5442045158

الهندسة المدنٌةمنى عبد الحمٌد محمد العموش5452045159

الهندسة الصناعٌةمنى عبد الحمٌد محمد العموش5462045160

االدارة والتدرٌب الرٌاضًاكثم امٌن محسن بنً  الدوم5472045161ً

التغذٌـة السرٌرٌـة والحمٌـاتهبه محمد ٌوسف الف5482045162ً

التكنولوجٌا الحٌوٌةانس هانً محمد عبد هللا5492045163



االدارة والتدرٌب الرٌاضًاحمد نضال حسن ٌوسف مزٌد5502045164

الهندسة المدنٌةوسن رٌاض مصطفى الشوابكه5512045165

الهندسة المٌكانٌكٌةمحمد فاعور ابراهٌم الفاعوري5522045166

الهندسة الطبٌةعروب مسلم محمد الزواهره5532045167

الكٌمٌاءآٌه حابس محمد العساف5542045168

التكنولوجٌا الحٌوٌةساره ولٌد محمد الزرع5552045169ً

هندسة البرمجٌاتمحمد بالل محمد الهزاٌمه5562045170

الكٌمٌاءفاروق موسى احمد رشٌد5572045171

التكنولوجٌا الحٌوٌةرنٌم حسام عبد الرحمن مرع5582045172ً

الكٌمٌاءرنٌم حسام عبد الرحمن مرع5592045173ً

المحاسبةاسامه اسماعٌل عاٌد الزعب5602045174ً

هندسة المٌكاترونكساحمد نجم احمد منصور5612045175

العلوم الحٌاتٌةمحمد محمود احمد عبد القادر5622045176

الهندسة الكهربائٌةرنٌم وجدى محمود جفال5632045177

العلوم المالٌة والمصرفٌةعمر خالد زٌد ابو شهاب5642045178

المحاسبةاحمد جعفر سعٌد صالح5652045179

الهندسة الطبٌةاحمد وفا ذٌب سلٌم5662045180

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةلقاء محمد فضٌل الهنانده5672045181

الهندسة المدنٌةرٌماس محمد جمٌل الشوابكه5682045182

الهندسة المٌكانٌكٌةمهدي محمد علٌان الشبول5692045183

معلــم صــفحال جمعه محمد سمور5702045184

التربٌة الخاصةمرٌم محمد جبر العواد5712045185

علم الحاسوب وتطبٌقاتهاحمد محمد موسى جابر5722045186

علم الحاسوب وتطبٌقاتهبدر نبٌل جعفر حسٌن5732045187

الهندسة الصناعٌةعبدهللا باسل تركً ابو عاص5742045188ً

اللغة العربٌة وادابهازٌد عمر عبد الكرٌم عالن5752045189

الهندسة المٌكانٌكٌةاٌمن عبد المنعم محمد جبٌل5762045190ً

االدارة والتدرٌب الرٌاضًمحمود نور الدٌن موسى الحدٌدى5772045191

االرشاد النفسًهبه عوده محمد الجعارات5782045192

المحاسبة والقانون التجاريرناد عبد العال خمٌس بالو5792045193

التربٌة الخاصةشهد حسام عطا شمالوي5802045194

هندسة الحاسوبحسن محمود حسٌن عقال5812045195

هندسة البرمجٌاتلٌث ماجد ابراهٌم صبٌح5822045196

االدارة والتدرٌب الرٌاضًعباده مصطفى سلٌمان ربابعه5832045197

االدارة والتدرٌب الرٌاضًمرح ولٌد عمر خروب5842045198

معلــم صــفمرح ولٌد عمر خروب5852045199

االرشاد النفسًهبه باسم مصلح الهبارنه5862045200


