
التخصصاالسمالرقم الجامعًمتسلسل

معلــم صــفدالٌا نبٌل عادل طاٌع12143959

نظم معلومات ادارٌةدٌما نمر محمد التوٌم22143986ً

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةوسن مأمون عبد هللا الداود32143962

الجـٌولوجٌا والبٌـئةملك جهاد احمد ابو هنٌه42143978

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةٌاسمٌن محمد احمد ابو قرع52143963

الهندسة المٌكانٌكٌةاسعد عادل اسعد قطنان62143999ً

اللغة العربٌة وادابهاسدٌل ماجد عبد اللطٌف عل72143988ً

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةسحر اٌمن احمد ابو نفٌسه82143955

هندسة الحاسوبالحارث محمد حسٌن النشاش92143964

الهندسة الصناعٌةمنذر ٌحٌى احمد المصاروه102143979

معلــم صــفارٌج داود نعمان الجعبري112143960

التكنولوجٌا الحٌوٌةرنٌم حسام عبد الرحمن مرع122144000ً

الكٌمٌاءهبه حسن ابراهٌم الباشا132143996

صٌدلةهبه هللا توفٌق عبد الرحٌم كراجه142143968

التسوٌق الرقمًمالك محمود محمد المدلل152143973

الهندسة الطبٌةاٌمن سالمه خلف الجبور162143997

هندسة البرمجٌاتعمر عدنان عبد الكرٌم العرجان172143970

الكٌمٌاءافنان عامر عبد الحمٌد عمرو182144001

الهندسة المٌكانٌكٌةعبد الرحٌم زٌاد عبد الرحٌم الدمٌس192143974ً

الهندسة الطبٌةحال خلٌل محمد حرزهللا202143971

الهندسة المدنٌةرؤى عبد اللطٌف عبد الفتاح المهٌرات212144006

العالقات الدولٌة والدراسات االستراتٌجٌةحمزه زهٌر علً الضمور222143989

هندسة الحاسوبعمر محمد فخرى الدلو232143981

هندسة البرمجٌاتآٌه اكرم احمد الجٌوس242143995ً

ادارة االراضـً والمٌـاهلٌلى حسن خمٌس العماٌره252144002

ادارة االراضـً والمٌـاهرفٌف ابراهٌم جبر دروٌش262144007

صٌدلةرزان اسماعٌل فارس المشهراوي272143991

ادارة االراضـً والمٌـاهانس محمد عبدالكرٌم الهرم282143983

الهندسة المدنٌةفدوى عٌسى حسٌن الماض292143984ً

معلــم صــففاطمه انور سالم البلوي302143956

ادارة االراضـً والمٌـاهشام محمد علً عزام312143992

صٌدلةمؤٌد ٌوسف سوٌلم ابو حمٌد322143969

الهندسة المدنٌةمجد احمد عبد الرحمن المهٌرات332144008

الهندسة الصناعٌةمرام ناصر جمٌل الشماٌله342143993

الهندسة المٌكانٌكٌةتٌسٌر عمار تٌسٌر الزٌود352143957

علم الحاسوب وتطبٌقاتهمحمد هٌثم محمد ابراهٌم362143975

هندسة المٌكاترونكسبراءه احمد هندى ابو هندى372143980

تكنــولوجٌا معلـومات األعمـالرغد رجا محمود عزاٌزه382143965

المحاسبةطارق مامون صبرى شلب392143976ً

الهندسة المدنٌةملك عٌسى عاٌش حج402143987ً

هندسة الحاسوبسٌمون عبد هللا فؤاد عباس412143982ً

الهندسة المدنٌةنغم عدنان محمود نقرش422144003

الكٌمٌاءاالء جمال ممدوح نصر432143972

اإلدارة السٌــاحٌةمصعب احمد صالح السعدى442143966

علم الحاسوب وتطبٌقاتهلٌث محمد تركً الزبدٌه452144004

العلوم الحٌاتٌةساره معاذ ابراهٌم شاهٌن462143977

العالقات الدولٌة والدراسات االستراتٌجٌةصهٌب منذر عٌسى الرواشده472143990

ادارة االراضـً والمٌـاهجود ابراهٌم سعٌد عالء الدٌن482143958

الهندسة الصناعٌةعدنان موسى رشٌد االعرج492143994



االقتصاد المالًمحمد طه محمد دردس502143967

االدب والدراسات الثقافٌة باللغة االنجلٌزٌةرنٌن سامً حسن بكر512143961

العلوم الحٌاتٌةنوال حمزه ثامر الزقارٌط522144005

هندسة المٌكاترونكسعبد الرحمن عالء الدٌن فخرى محمد532143985

صٌدلةلٌث ماهر عبد الرحٌم الشرادقه542143998

الهندسة الكهربائٌةمحمد ٌقظان محمد عبٌدات552144009


