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ـسـنـة : ال  

ـادي : الن  
 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

 ١ ١٦٣٥١٩٢ نثاء عطيه سحين لامشط لاعلوم لاصيالدينة صيدلة بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٢ ١٦٣١٨٢٤ حمزه سحام احمد خنفر لاعلوم لاكيمياء بكالوريوس يدرس ٢٧-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــــة هندسة لاميكاترونكس بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٣ ١٦٣٢٧٧٥ حمزه حفيد محمد جالل عنزاوى 

 ٤ ١٧٣٤٦٥٥ دعاء محمود فواز ماضي لاعلوم لاتكنولوجيا لاحيوية بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــاحية بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب ادإلارة لاسي ـة  لاملكة راينا للسياح  ٥ ١٨٣٦٥٩٧ ديمه همند اسعد لاموسى 
ــــراث ولات  

 ٦ ١٧٣٤٤٩٢ رند بركات علي لاعلقماوي لاعلوم لاكيمياء بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــــة لاهندسة لاهكربايئة بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٧ ١٦٣٣١٦٩ همدي محمد ابراهيم لازيود 

 

  



 أصدقاء الدفاع المدني

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

 ١ ١٨٣٥٠٨٩ اسراء جعفر عبد للاه لاعناني ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٠٢-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــف بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب م ص ــ عمل  ٢ ١٨٣٢٣٤٣ ايات سلمان حامد ابو صعيليك لاعلوم لاتربوية 

ـــض علم لاتمريض بكالوريوس يدرس ٠٧-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاتمري  ٣ ١٨٣٣٩٣٩ باسل محمد علي لاصيبحات 

ــف بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب م ص ــ عمل  ٤ ١٨٣٢٣٤٨ يبان طارق سليم ابو سرحان لاعلوم لاتربوية 

ـــض علم لاتمريض بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاتمري  ٥ ١٧٣٦٨٧٦ تمارا دخيل ناصر مشاقبه 

 ٦ ١٦٣٨٩٤٧ هنادي محمد سحن ابو صعيليك ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــف بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب م ص ــ عمل  ٧ ١٨٣٢٣٦٣ ياسمين سلمان حامد ابو صعيليك لاعلوم لاتربوية 

 

  



 أصدقاء الطلبة ذوي اإلعاقة

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

 ١ ١٧٣٧٦٢٧ اسراء عبدللاه سالم لاجبور لاملكة راينا للطفولة لاتريبة لاخاصة بكالوريوس يدرس ٠٢-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٢ ١٧٣٤٠١٧ اسيل هاني مسعود كيوان لاملكة راينا للطفولة لاتريبة لاخاصة بكالوريوس يدرس ٠٢-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٣ ١٨٣٦٠٧٣ راما عصام عبد لاحليم ابو صالح لاملكة راينا للطفولة لاتريبة لاخاصة بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٤ ١٨٣١٩٥٤ رغد حمد عوض للاه لانجيلي لاملكة راينا للطفولة تريبة لاطفولة لامبكرة بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٥ ١٧٣٧٩٥٨ عصام سحن محمد لامومني لاتريبة لابدينة وعلوم لارياضة ادالارة ولاتدريب بكالوريوس يدرس ٠٢-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لارياضي

 ٦ ١٨٣٢٣٩٠ النا اسماعيل احمد ابو مالل لابلوي لاملكة راينا للطفولة تريبة لاطفولة لامبكرة بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٧ ١٨٣٠١٧١ مؤيد عصام مصطفى عبد لاحق لاملكة راينا للطفولة لاتريبة لاخاصة بكالوريوس / موازي يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 

  



 أصدقاء المتبرعين بالدم

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

 ١ ١٧٣٦٦٦٨ ايثر علي قبنال لامعوش لاعلوم لارياضيات بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٢ ١٨٣٦٠٦٥ باسل امجد عبد لافتاح حماده ادالاب للاغة االنجليزية وادابها بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٣ ١٦٣٩٨٢٩ روان خالد عفيف يوسف ادالاب للاغة االنجليزية وادابها بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ـــض علم لاتمريض بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاتمري  ٤ ١٨٣٤٣٣٤ سفيان ايمن محمد لازيود 

ــــة لاهندسة لاميكاينكية بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٥ ١٨٣٤٣٣٦ صهيب زرق للاه احمد لازيود 

 ٦ ١٨٣٠١٢٠ ليث قاسم حمدان مشاقبه لاتريبة لابدينة وعلوم لارياضة ادالارة ولاتدريب بكالوريوس / موازي يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لارياضي

ـــض علم لاتمريض بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاتمري  ٧ ١٨٣٣٩٤١ نور لادين لاحكم حلمي ابو جابر 

 

  



 اإلعالم الطالبي 

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

 ١ ١٨٣٢١٨٩ اريج رائد مصطفى سعده االقتصاد ولاعلوم ادالارية ادارة االعمال بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــــة لاهندسة لاهكربايئة بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٢ ١٧٣٣٠٠٠ خالد نائل محمود فريج 

 ٣ ١٧٣٣٤٧٧ سفيان ايهاب وليد يوسف مسامح لاتريبة لابدينة وعلوم لارياضة ادالارة ولاتدريب بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لارياضي

ـــض علم لاتمريض بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاتمري  ٤ ١٧٣٧٦٦٩ لميس محمد علي لاشينكات 

 ٥ ١٧٣٣٤٩٣ مجد لادين صالح محمد لابدور لاتريبة لابدينة وعلوم لارياضة ادالارة ولاتدريب بكالوريوس يدرس ٠١-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لارياضي

 ٦ ١٧٣٤٥٥٤ همند ماجد سحن لامولاي لاعلوم لاكيمياء بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٧ ١٧٣٦٢١٣ يمان خلف عايد لاعزي لاتريبة لابدينة وعلوم لارياضة لاتأهيل لارياضي بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 

  



 اإلعالمي والتصوير الفوتوغرافي

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

 ١ ١٧٣٧٢٠٩ اريج محمد امين سليمان لاغفري لاعلوم لاكيمياء بكالوريوس / موازي يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٢ ١٧٣٤٤٦٩ سحام ماجد محمد عدوان لاعلوم لاكيمياء بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ـة بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب ة لاسريري ـ لاتغذي  ٣ ١٧٣٣١٨٩ ديانا رشيد نمعه لابطارسه لاعلوم لاطيبة لاتطيبقية 
ـات ولاحمي  

 ٤ ١٧٣٧٦٤٧ رهف عماد محمد ابوزيد لاعلوم لاكيمياء بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٥ ١٧٣٤٣١٣ نغم مروان محمود لاخطيب لاعلوم لارياضيات بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٦ ١٨٣٥٨٤٥ وسن عيسى سعمان لاساليطه لاعلوم لاتكنولوجيا لاحيوية بكالوريوس / موازي يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٧ ١٧٣٨٥٠٩ يارا محمد طالب ابو رز لاملكة راينا للطفولة لاتريبة لاخاصة بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 

  



 البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات 

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

 ١ ١٧٣٨٥٩٢ احمد فايز ابراهيم لايبادره لاعلوم لارياضيات بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ـــض علم لاتمريض بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاتمري  ٢ ١٧٣٣٥٣٥ ايمان كريم محمود لاعوراني 

 ٣ ١٧٣٤٦٤٥ تبلو حلمي عادل رضوان لاعلوم لاتكنولوجيا لاحيوية بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٤ ١٦٣٤٧٣٢ تسينم نصر محمد لارملي لاعلوم لارياضيات بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٥ ١٧٣٤٥١٨ شيماء رائد محمود لاشوابكه لاعلوم لاكيمياء بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٦ ١٧٣٤٥٢٨ غفران محمد سحني علما لاعلوم لاكيمياء بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٧ ١٦٣٨٢٠٣ هديل صالح محمد ابو صعيليك لاعلوم لاكيمياء بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 

  



 البرمجة لتطبيقات األلعاب اإللكترونية

 

 

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

 ١ ١٨٣٧٣٨٥ احمد بسام عوض عصيده االمير لاسحين بن عبدللاه  علم لاحاسوب وتطيبقاته بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاثاني لتكنولوجيا لاعملومات

ــــة لاهندسة لاهكربايئة بكالوريوس يدرس ٢٧-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٢ ١٨٣٣٨٦٤ سحين محمد سحن نبي نصر 

 ٣ ١٨٣٣٣١٩ خالد يتسير خليل فروخ االمير لاسحين بن عبدللاه  علم لاحاسوب وتطيبقاته بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاثاني لتكنولوجيا لاعملومات

 ٤ ١٨٣٦٦٧١ عبد لارحمن محمد خليل خريوش االمير لاسحين بن عبدللاه  علم لاحاسوب وتطيبقاته بكالوريوس يدرس ٢٧-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاثاني لتكنولوجيا لاعملومات

 ٥ ١٨٣٥١٠٦ مجد بسام احمد خليل االمير لاسحين بن عبدللاه انظمة لاعملومات بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاثاني لتكنولوجيا لاعملومات     لاحاسويبة

 ٦ ١٨٣٤٣٩٤ متنصر بكر عطا ابو طالب االمير لاسحين بن عبدللاه  هندسة لابرمجيات بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاثاني لتكنولوجيا لاعملومات

 ٧ ١٨٣٧٣١٨ يبنل عبد لاناصر احمد يونس االمير لاسحين بن عبدللاه انظمة لاعملومات بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاثاني لتكنولوجيا لاعملومات     لاحاسويبة

 

  



 البيئي والفلكي

 

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

 ١ ١٧٣٧٦٤٥ احمد محمد ابراهيم االعمر لاعلوم لاكيمياء بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٢ ١٧٣٠٩٩٣ احمد محمد مروح سليمان لاعلوم لاكيمياء بكالوريوس / موازي يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٣ ١٨٣١٦٥٩ عامر شاهر محمد شراب لاعلوم لاكيمياء بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٤ ١٨٣٤٧٦٠ النا اسماعيل محمد لاقفيه لاموارد لاطيبعية ولائيبة لاجيولوجيا ولائيبة بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٥ ١٧٣٤٥٤٤ محمد وليد عبد شعنال لاعلوم لاكيمياء بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٦ ١٨٣٥١٣٨ عمالي راتب راتب لازبري لاموارد لاطيبعية ولائيبة لاجيولوجيا ولائيبة بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٧ ١٨٣٣٤٩٦ هيا عماد عبد لاكريم حماد لاموارد لاطيبعية ولائيبة لاجيولوجيا ولائيبة بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 

  



 التنمية السياسية وحقوق اإلنسان

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

 ١ ١٧٣٦٧٥٧ اسيا عبد لاكريم انور انور ادالاب لاعالقات لادولية  بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 ولادراسات االسترايتجية

 ٢ ١٨٣١٩٩٩ رؤى عاطف عبد لاهادي لاشوابكه ادالاب لاعالقات لادولية  بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 ولادراسات االسترايتجية

 ٣ ١٦٣٨٨٠٦ روان نائل محمد يبنل سحن ادالاب لاعالقات لادولية  بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 ولادراسات االسترايتجية

 ٤ ١٧٣٤٧٣٢ مجد خالد احمد لاطيبشات ادالاب لاعالقات لادولية  بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 ولادراسات االسترايتجية

 ٥ ١٦٣٨٨٠٩ محمد احمد بالل ماشوقا ادالاب لاعالقات لادولية  بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 ولادراسات االسترايتجية

 ٦ ١٧٣٤٧٣٣ محمد علي ابراهيم لامصري ادالاب لاعالقات لادولية  بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 ولادراسات االسترايتجية

 ٧ ١٧٣٦٩٨٥ مصطفى عبد للاه محمد محمد سحن ادالاب لاعالقات لادولية  بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 ولادراسات االسترايتجية

 

  



 الريادة واإلبداع

 

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

ــــة لاهندسة لاطيبة بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ١ ١٨٣٧٤٠٠ احمد يوسف موسى سحن 

 ٢ ١٨٣٥٩٩٧ جهاد هاني نمعان غيث لاعلوم لاتربوية االرشاد لانفسي بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٣ ١٧٣٤٦٥٤ دعاء احمد سليمان ابو كاشف لاعلوم لاتكنولوجيا لاحيوية بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٤ ١٨٣١٩٢٩ رنا صبحي صدقي برهم لاتريبة لابدينة وعلوم لارياضة ادالارة ولاتدريب بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لارياضي

 ٥ ١٨٣١٨٠٧ فرح عصام يوسف محمد ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٦ ١٦٤٠٢٠٨ محمد رسلو سحين سليمان لاجبور لاعلوم لاعلوم لاحيايتة بكالوريوس / موازي يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٧ ١٦٣٨٨٠٢ هبه احمد محمد لامعري لاعلوم لاتكنولوجيا لاحيوية بكالوريوس يدرس ٠١-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 

  



 السلم المجتمعي

 

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

ــاحية بكالوريوس يدرس ٠٢-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب ادإلارة لاسي ـة  لاملكة راينا للسياح  ١ ١٨٣٥٨٧٧ احمد محمد سليم لازيود 
ــــراث ولات  

 ٢ ١٧٣٧٦٥٦ زران حمد ابراهيم لاخاليله ادالاب لاعالقات لادولية  بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 ولادراسات االسترايتجية

ــاحية بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب ادإلارة لاسي ـة  لاملكة راينا للسياح  ٣ ١٧٣٥٣٨٦ عمر سمير عمر لاشناوى 
ــــراث ولات  

 ٤ ١٨٣٤٧٩٩ عون ظافر سليمان ربضي االمير لاسحين بن عبدللاه تكنولوجيا عملومات بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاثاني لتكنولوجيا لاعملومات     االعمال

 ٥ ١٧٣٦٣٦٦ فوزي باسم فوزي طاشمان ادالاب لاعالقات لادولية  بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 ولادراسات االسترايتجية

ــاحية بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب ادإلارة لاسي ـة  لاملكة راينا للسياح  ٦ ١٧٣٥٤٠٨ ليلى عامر رباح نصار 
ــــراث ولات  

 ٧ ١٧٣٦٣٦٧ مرح وسام صالح لامتولي ادالاب لاعالقات لادولية  بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 ولادراسات االسترايتجية

 

  



 المحتوى العربي 

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

 ١ ١٧٣٥١٥٤ تسينم محمد احمد عليان لاعلوم لاصيالدينة صيدلة بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٢ ١٦٣٦٩٨٧ سحان خالد بدر لاصيبحات ادالاب للاغة االنجليزية وادابها بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٣ ١٧٣٥١٧٨ رهف خليل محمد لاوحش لاعلوم لاصيالدينة صيدلة بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٤ ١٣٤٠٤٦٨ عمر عبدللاه عمر باقطيان لاطب لابشري دكتور في لاطب بكالوريوس / دولي يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٥ ١٦٣٨٣٥٦ مجدولين عبد لاكريم الهل لازيود ادالاب ادالب ولادراسات لاثقافية بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 باللغة االنجليزية

 ٦ ١٣٣٩٨٦١ مصعب زياد محمد نبات لاطب لابشري دكتور في لاطب بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٧ ١٦٣٥٣٠٠ هديل ضامن سحين حرب لاعلوم لاصيالدينة صيدلة بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 

  



 المدرسة المتنقلة

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

ـة بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب ة لامخبري ـ وم لاطيب ـ لاعل  ١ ١٨٣١٣١٣ اسراء محمد ابراهيم احمد لاعلوم لاطيبة لاتطيبقية 

 ٢ ١٨٣٢١٩٠ امل اسامه ابراهيم زعرين االقتصاد ولاعلوم ادالارية ادارة االعمال بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٣ ١٧٣٤٩٨٨ حال عيسى محمد لاصعوب ادالاب ادالب ولادراسات لاثقافية بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 باللغة االنجليزية

 ٤ ١٨٣٢١٩٣ رايه شاتي حمدان لاشرهع االقتصاد ولاعلوم ادالارية ادارة االعمال بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٥ ١٨٣٢٦٦١ سيدرا بالل سحن سحين ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٦ ١٧٣٤٦٣٣ وفاء محمود اسماعيل صالح لاعلوم لاعلوم لاحيايتة بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــــة لاهندسة لامدينة بكالوريوس / موازي يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٧ ١٨٣٥٥٦٤ يحيى علي صالح لامعري 

 

  



 المسابقات الدولية واإلقليمية والمحلية 

 

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

ـة بكالوريوس / موازي يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب ة لامخبري ـ وم لاطيب ـ لاعل  ١ ١٧٣١٢٦٨ احمد وليد محمود قداده لاعلوم لاطيبة لاتطيبقية 

ــــة هندسة لاميكاترونكس بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٢ ١٧٣٢٧١٩ انس صبحي احمد عتوم 

 ٣ ١٧٣٤٦٦٥ زين عمر عدنان سليم لاعلوم لاتكنولوجيا لاحيوية بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٤ ١٨٣٥٦٩٨ سندس احمد محمد محمد لاعلوم لاتكنولوجيا لاحيوية بكالوريوس / موازي يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ـة بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب ة لاسريري ـ لاتغذي  ٥ ١٧٣٣٢٢٤ النا خالد ذياب اسعد لاعلوم لاطيبة لاتطيبقية 
ـات ولاحمي  

ـة بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب ة لامخبري ـ وم لاطيب ـ لاعل  ٦ ١٧٣٧٥٧١ مرح مينر ذياب مزاهره لاعلوم لاطيبة لاتطيبقية 

ـة بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب ة لامخبري ـ وم لاطيب ـ لاعل  ٧ ١٧٣٣١٦٠ نزار محمود صبحي سلمان لاعلوم لاطيبة لاتطيبقية 

ـي بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب ر لاطب ـ لاتصوي  ٨ ١٧٣٦٢٠٨ نسرين وليد عمر خروب لاعلوم لاطيبة لاتطيبقية 
ـي واالشعاع  

ــــة لاهندسة لاطيبة بكالوريوس / موازي يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٩ ١٨٣٥٦٠٠ يارا موسى علي لاغلو 

 

  



 حسن التصرف والذوق اإلجتماعي 

 

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

 ١ ١٧٣١٨٣٨ لايانا سحن وصفي درس االقتصاد ولاعلوم ادالارية ادارة االعمال بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــاحية بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب ادإلارة لاسي ـة  لاملكة راينا للسياح  ٢ ١٧٣٦٤٠٦ آيات محمد فايز لاقيسي 
ــــراث ولات  

ــــة لاهندسة لاصناعية بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٣ ١٧٣٢٦٢٩ سحام مشيل جاد بله 

ـي بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب الج لاوظيف ـ لاع  ٤ ١٨٣٧٢٧٢ روان محمد شريف يعقوب لاجعبري لاعلوم لاطيبة لاتطيبقية 

ــــة لاهندسة لاصناعية بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٥ ١٧٣٦١٦٢ زيدون عوني محي لادين لاخسني 

 ٦ ١٨٣٦٤٢٦ عاليه ياسر سعيد حبوب لاموارد لاطيبعية ولائيبة لاجيولوجيا ولائيبة بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــــة لاهندسة لاصناعية بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٧ ١٧٣٢٦٩٥ نور عادل ايليا ربضي 

 

  



 صحوة الضاد

 

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

 ١ ١٨٣٢٥٧٤ امنه محمد ارشود لاخاليله ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٢ ١٧٣٤٧٦١ آيات سليمان محمد مريان ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٣ ١٨٣٢٦٤٦ ايه محمد ابراهيم لاشماسنه ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٤ ١٨٣٢٣٥١ ديمه علي صادق عبد لارحمن ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٥ ١٨٣٦٥٨٦ صالح خالد مظلوم لاعلياوي ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٦ ١٧٣٤٨١٧ فداء احمد خليل ابوهويدى ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٧ ١٧٣٨٦٤٣ محمد محمود محمد صالح ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 

  



 قوافي الشعر 

 

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

ـــي يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب وس/ دول ـ كالوري ــــة لاهندسة لاصناعية بـ لاهندس  ١ ١٨٣١٧٠٨ احمد كامل همدي لاعاني 

 ٢ ١٧٣٥٧٤٢ خير للاه علي االسمر لاسرحان االمير لاسحين بن عبدللاه  هندسة لابرمجيات بكالوريوس / موازي يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاثاني لتكنولوجيا لاعملومات

 ٣ ١٨٣٦٠٠١ زران علي محمد ابو خليل ادالاب للاغة االنجليزية وادابها بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٤ ١٧٣٦٩٥٨ شهد عمر شاكر لارواشده ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٥ ١٥٣٧٦٦٨ محمد عبدلاوهاب يحيى عبدللاه لاعلوم لاصيالدينة صيدلة بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاشهاري

 ٦ ١٥٣٩٥١٠ محمد فايز محمد لامدارمه االمير لاسحين بن عبدللاه  هندسة لابرمجيات بكالوريوس / موازي يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاثاني لتكنولوجيا لاعملومات

 ٧ ١٤٤٠٥٠٢ مشعل خالد اصغير لاعنزي ادالاب للاغة االنجليزية وادابها بكالوريوس / موازي يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 

  



 مبادرات مؤسسة سمو ولي العهد 

 

 

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

 ١ ١٨٣٢٢٤٨ انوار نايف كساب لاخولاده ادالاب ادالب ولادراسات لاثقافية بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 باللغة االنجليزية

 ٢ ١٨٣٦٥٢٠ تسينم ياسر مسلم صيبح لاموارد لاطيبعية ولائيبة ادارة االراضي ولامياه بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٣ ١٨٣٦٥٠٧ حال احمد حمد لاعرقان لاموارد لاطيبعية ولائيبة ادارة االراضي ولامياه بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٤ ١٧٣٤٣٨٤ عبد للاه صبحي احمد لاصياح لاعلوم لافيزياء بكالوريوس يدرس ٠٢-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٥ ١٧٣٨٥٨٣ محمد بشار محمد ابو نصير لاموارد لاطيبعية ولائيبة ادارة االراضي ولامياه بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــــة لاهندسة لاهكربايئة بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٦ ١٨٣٣٨٨٨ عماذ نايف سليمان لامشاقبه 

ـــض علم لاتمريض بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاتمري  ٧ ١٨٣٧٦٤٤ ناصر احمد عواد لاخولاده 

 

  



 مناهضة العنف 

 

 

 م رقم الطلاب اسم الطلاب الكلية التخصص البرنامج الدارسي حلاة الطلاب تاريخ تقديم لترشح قبلو طلب الترشح

 ١ ١٨٣٦٣٢٤ رحمه عمر ضاحي لابدارين لاموارد لاطيبعية ولائيبة لاجيولوجيا ولائيبة بكالوريوس يدرس ٠٥-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــــة لاهندسة لامدينة بكالوريوس يدرس ٠٧-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٢ ١٧٣٢٤٤٦ عبد لارحمن حمد خارز لاجبور 

 ٣ ١٨٣٢٠٨٢ لجين محمد علي نايف لارزيقات ادالاب لاعالقات لادولية  بكالوريوس يدرس ٠٧-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 ولادراسات االسترايتجية

 ٤ ١٨٣٢٥٢٧ محمد عبد للاه طويحين لانويران لاعلوم لاتربوية االرشاد لانفسي بكالوريوس يدرس ٠٥-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــاحية بكالوريوس يدرس ٠٥-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب ادإلارة لاسي ـة  لاملكة راينا للسياح  ٥ ١٨٣٦٦٣٨ محمد عيد فالح لاشرهع 
ــــراث ولات  

 ٦ ١٧٣٤٠٦٦ مريم عوده عوض لاجبور لاملكة راينا للطفولة لاتريبة لاخاصة بكالوريوس يدرس ٠٥-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٧ ١٨٣١٣٦٢ نورا مينر عواد لادحدل لاملكة راينا للطفولة لاتريبة لاخاصة بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 


