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٢٠١٩ 

 نادي اصدقاء الدارسة

 

ـسـنـة : ال  

ـادي : الن  
 

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

 ١ ١٧٣٤٦٣٩ امامه محمود عبد لاهادي عقل لاعلوم لاتكنولوجيا لاحيوية بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٢ ١٧٣١٧٨٤ آيه مسحن سحن لاغانم االقتصاد ولاعلوم ادالارية لامحاسبة ولاقانون بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاتجاري

 ٣ ١٨٣٢٢٠٧ حينن صالح مفلح لاغليالت ادالاب للاغة االنجليزية وادابها بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٤ ١٨٣٢٦٧٨ حوريه محمد رشيد بحلق ادالاب للاغة االنجليزية وادابها بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٥ ١٧٣٤٦٥٩ رؤى علي محمود ابو زيد لاعلوم لاتكنولوجيا لاحيوية بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٦ ١٨٣٢٤٩٣ رؤى عماد محمود سليمان ادالاب للاغة االنجليزية وادابها بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٧ ١٧٣٤٧٩٢ رهام عزات عبد لاسالم علي ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٨ ١٧٣١٨٥٧ روان مروان محمد خميس سلو االقتصاد ولاعلوم ادالارية ادارة االعمال بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــــة لاهندسة لاميكاينكية بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٩ ١٧٣٢٥٤٦ صهيب يبنل احمد لاقعاونه 

 ١٠ ١٨٣٤٦٢٦ النا صابر سحن لاختانته لاعلوم لاتكنولوجيا لاحيوية بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ١١ ١٧٣١٧٦٦ مروه بالل احمد االسود االقتصاد ولاعلوم ادالارية لامحاسبة بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ١٢ ١٨٣٤٤٧٨ هبه عبد لارحمن احمد لادوخ لاعلوم لافيزياء بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــــة لاهندسة لاميكاينكية بكالوريوس يدرس ٠١-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ١٣ ١٨٣٦٦٥٤ يوسف عارف نوران لاحربي 
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٢٠١٩ 

 نادي الالتوة والقارن الركيم

 

ـسـنـة : ال  

ـادي : الن  
 

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

 ١ ١٧٣٦٣٠٤ احمد سعد لادين محمد ابو عماره لاعلوم لارياضيات بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــــة لاهندسة لاميكاينكية بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٢ ١٧٣٢٥١٨ اسامه محمد محمود لاصعيدى 

ـي بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب الج لاطيبع ـ لاع  ٣ ١٦٣٨٢٠٥ امل احسق صالح اقريع لاعلوم لاطيبة لاتطيبقية 

 ٤ ١٧٣٤٤٧٥ داينه علي عبد لارحيم لاخضراوى لاعلوم لاكيمياء بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٥ ١٨٣٧٤٦٦ عبدللاه احمد يحيى لاكجك لاعلوم لاتربوية االرشاد لانفسي بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٦ ١٦٣٥٢٦٦ ليث خالد صالح ابو جعاده لاعلوم لاصيالدينة صيدلة بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ـي بكالوريوس يدرس ٠٣-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب ر لاطب ـ لاتصوي  ٧ ١٨٣٣٨٣٢ مؤمن حمدان محمد نبي احمد لاعلوم لاطيبة لاتطيبقية 
ـي واالشعاع  

 ٨ ١٨٣٣٩٧٢ محمد عطيه محمد علي االمير لاسحين بن عبدللاه انظمة لاعملومات بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاثاني لتكنولوجيا لاعملومات     لاحاسويبة

 ٩ ١٧٣٨٤٠١ محمد محمود نظمي ابو غوش لاتريبة لابدينة وعلوم لارياضة لاتأهيل لارياضي بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــــة لاهندسة لاهكربايئة بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ١٠ ١٦٣٥٨٢٨ محمد نضال ابراهيم خالد 

 ١١ ١٧٣٤٥٤٦ مرح يتسير عبد ابو شيخه لاعلوم لاكيمياء بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ١٢ ١٨٣٤٦٣٧ يحيى زيد محمد خضر االمير لاسحين بن عبدللاه  علم لاحاسوب وتطيبقاته بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاثاني لتكنولوجيا لاعملومات

ــــة لاهندسة لاميكاينكية بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ١٣ ١٧٣٧٥٤٤ يحيى عمر محمد لاعامودى 

 
 
 
 



 

 التثقيف والتوعية الصحية
 

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

 ١ ١٨٣٤٠٩٤ آالء عماد نشات جراح لاطب لابشري دكتور في لاطب بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٢ ١٧٣٥٠٥٩ جينال اياد محمد لاعثمان لاطب لابشري دكتور في لاطب بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٣ ١٧٣٠٧٦٩ ديما عصام حمد ابو خضر لاطب لابشري دكتور في لاطب بكالوريوس / موازي يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ـــض علم لاتمريض بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاتمري  ٤ ١٧٣٣٦٢٦ عبد لاحليم الهل عبد لاحليم لاخولاده 

 ٥ ١٧٣٨٠٥٤ عزات ماجد عزات ابو خالد لاطب لابشري دكتور في لاطب بكالوريوس / موازي يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ـي بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب ر لاطب ـ لاتصوي  ٦ ١٨٣٤٢٢٥ لين ابراهيم علي لاقرعان لاعلوم لاطيبة لاتطيبقية 
ـي واالشعاع  

 ٧ ١٧٣٨٠٤٦ محمد محمود موسى عبد للاه لاطب لابشري دكتور في لاطب بكالوريوس / موازي يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٨ ١٦٣٥١٣٤ مصعب عمر محمد ابو شقير لاطب لابشري دكتور في لاطب بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٩ ١٦٣٥١٣٥ عماذ نضال مكال عابدين لاطب لابشري دكتور في لاطب بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ـي بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب ر لاطب ـ لاتصوي  ١٠ ١٨٣٧٢٢١ ميالد عيد محمد لاحياري لاعلوم لاطيبة لاتطيبقية 
ـي واالشعاع  

 
 

 



 

 الثقافي والفني

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

 ١ ١٨٣١٠٣٤ ثامر محمد ابراهيم خولاده لاعلوم لارياضيات بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــــة لاهندسة لاصناعية بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٢ ١٨٣٣١٥٧ جمانه ماهر احمد لاعبد 

 ٣ ١٨٣٢٣٥٠ دعاء محمد يعقوب لاخطيب ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٤ ١٧٣٦٢٤٢ رامه احمد عدنان عواد االمير لاسحين بن عبدللاه انظمة لاعملومات بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاثاني لتكنولوجيا لاعملومات     لاحاسويبة

 ٥ ١٨٣١٩٣٤ رينم محمود طلعات لاجوابره ادالاب ادالب ولادراسات لاثقافية بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 باللغة االنجليزية

ــــة لاهندسة لاصناعية بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٦ ١٨٣٣٠٠٧ ليث محمد عبد لافتاح لاعطار 

ــــة لاهندسة لاصناعية بكالوريوس / موازي يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٧ ١٨٣٠١٩٥ محمد مينر محمد سعيد مطير 

 ٨ ١٧٣٨٢٦٩ محي لادين محمد خلف ابو جلغيف االقتصاد ولاعلوم ادالارية لامحاسبة ولاقانون بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاتجاري

 ٩ ١٨٣١٩٥٦ نور فرحان عبد لاكريم ابو لاربع ادالاب للاغة االنجليزية وادابها بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ١٠ ١٨٣٣٣٨٤ ياسمين محمود سحن خاطر لاعلوم لارياضيات بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 

  



 
 الطاقة المتجددة

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

ــــة لاهندسة لاميكاينكية بكالوريوس / موازي يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ١ ١٨٣١٠٧٨ احمد ماهر عبد لافتاح لاشلبي 

ــــة لاهندسة لاهكربايئة بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٢ ١٧٣٢٩٩٠ ايهم محمد علي جبرين 

ــــة لاهندسة لاهكربايئة بكالوريوس / موازي يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٣ ١٧٣١١٢٤ بدر عاطف محمود لازواهره 

ــــة لاهندسة لاهكربايئة بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٤ ١٧٣٣٠١٣ صهيب مكال عبد للاطيف زرق 

ــــة لاهندسة لاهكربايئة بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب عبد لارحيم بشار عبد لارحيم عبد للاه لاهندس  ٥ ١٧٣٣٠١٦ 

ــــة لاهندسة لاهكربايئة بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٦ ١٨٣٣٦٧٨ العء حرب مسلم لاددا 

ــــة لاهندسة لاهكربايئة بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٧ ١٨٣٢٧٥٢ قصي محمود عبد لامجيد لاسحنات 

ــــة لاهندسة لاهكربايئة بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٨ ١٧٣٦٦٥٩ محمد احمد عطيه لاقناص 

 

  



 
 االقتصادي

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

 ١ ١٧٣١٦٧٦ ايثر محمود عبد لافتاح عرفه االقتصاد ولاعلوم ادالارية االقتصاد لامالي بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٢ ١٧٣١٦٤٠ ايه عماد احمد زرزور االقتصاد ولاعلوم ادالارية االقتصاد بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٣ ١٧٣١٨٤٥ جميله امجد عبد لامجيد لارياالت االقتصاد ولاعلوم ادالارية ادارة االعمال بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٤ ١٦٣٧٨٠٤ سحام اكرم عبد لارحمن لاالديبح االقتصاد ولاعلوم ادالارية نظم عملومات ادارية بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٥ ١٦٣٧١٤٩ خليل عماد خليل مسعود االقتصاد ولاعلوم ادالارية لامحاسبة بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــــة لاهندسة لامدينة بكالوريوس / موازي يدرس ٠١-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٦ ١٧٣٨١١٠ علي هثيم علي لاصمادى 

 ٧ ١٦٣١٧٨١ عمران ياسر ابراهيم خصاونه االقتصاد ولاعلوم ادالارية لامحاسبة ولاقانون بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاتجاري

 ٨ ١٧٣٨٢٤٦ فاديه محمد احمد ابو حبو االقتصاد ولاعلوم ادالارية االقتصاد لامالي بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 

  



 
 الهندسة وتطبيقاتها

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

ــــة لاهندسة لاهكربايئة بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ١ ١٧٣٢٩٨٤ احمد زكريا محمود ابو سعيفان 

ــــة لاهندسة لامدينة بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٢ ١٦٣٥٧٤٩ احمد عبد للاه احمد لاخولاده 

ــــة لاهندسة لاهكربايئة بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٣ ١٧٣٦٦٩٧ سحن محمد سحن لاشامي 

ــــة لاهندسة لاصناعية بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٤ ١٧٣٣٠٠١ خالد ناصر علي عصفور 

ـي بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب الج لاطيبع ـ لاع  ٥ ١٧٣٣٣٠٣ الدل غاندي كامل صالح لاعلوم لاطيبة لاتطيبقية 

ــــة لاهندسة لامدينة بكالوريوس / موازي يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٦ ١٧٣٠٠٥٣ عمر مروان سحن عيبد 

 ٧ ١٨٣٧٥٩٩ محمد سحام محمود لاشاعر االمير لاسحين بن عبدللاه  هندسة لابرمجيات بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لاثاني لتكنولوجيا لاعملومات

ــــة لاهندسة لاصناعية بكالوريوس / موازي يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٨ ١٦٣٠٥٤٨ محمد فارس محمد سحن جابر 

ــــة هندسة لاحاسوب بكالوريوس يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاهندس  ٩ ١٦٣٦٣٤٣ محمود احمد علي ابو لاخمام 

ــاحية بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب ادإلارة لاسي ـة  لاملكة راينا للسياح  ١٠ ١٧٣٥٤٤٩ مكال علي احمد سبناطي 
ــــراث ولات  

 



 
 النزاهة ومكافحة الفساد

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

 ١ ١٧٣٤٦٩٨ اسامه سحين عليان ابو حماد ادالاب لاعالقات لادولية  بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 ولادراسات االسترايتجية

ـي بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب الج لاوظيف ـ لاع  ٢ ١٧٣٨٣٦٥ حمزه محمد خليل لامحارمه لاعلوم لاطيبة لاتطيبقية 

 ٣ ١٨٣٢٨٨٣ رهف شوقي يونس سلمان لاعلوم لاتربوية االرشاد لانفسي بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ـي بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب ر لاطب ـ لاتصوي  ٤ ١٨٣٧٥٧٠ سراج محمد راجب لاحربي لاعلوم لاطيبة لاتطيبقية 
ـي واالشعاع  

 ٥ ١٣٤٠٥٢٦ عبدللاه مازن يوسف لافواعير لاعلوم لاتربوية االرشاد لانفسي بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٦ ١٦٣٨١٠٣ عرين خالد نهار لاشوابكه لاعلوم لاتربوية االرشاد لانفسي بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٧ ١٧٣٨٩٥٦ عمرو ماجد همنا لاحراسيس لاعلوم لاتكنولوجيا لاحيوية بكالوريوس / موازي يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٨ ١٦٣٤٨٠٢ مجد احمد جمال هديب ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٩ ١٥٤٠٧٦٠ محمد عبد للاه محمود عمور لاتريبة لابدينة وعلوم لارياضة ادالارة ولاتدريب بكالوريوس / موازي يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 لارياضي

 ١٠ ١٨٣٦٨٢٣ هاشم عبد للاه ضبعان ادهثيم لاعلوم لاتربوية االرشاد لانفسي بكالوريوس / موازي يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ــف بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب م ص ــ عمل  ١١ ١٧٣٢١٧٦ هبه علي محمد حمامره لاعلوم لاتربوية 

 

  



 
 العمل التطوعي

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

 ١ ١٧٣٦٠٣٠ اريج عبد لارحمن ابراهيم عايش لاعلوم لاكيمياء بكالوريوس / موازي يدرس ٢٩-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٢ ١٨٣٢٢٥٦ االء محمد سليمان لاصيبحي ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

ـي بكالوريوس يدرس ٣١-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب ر لاطب ـ لاتصوي  ٣ ١٨٣٤١٢٨ ايه سفيان عبد للاطيف داود لاعلوم لاطيبة لاتطيبقية 
ـي واالشعاع  

 ٤ ١٧٣٢٣٣١ بشار سحين هزاع عليمات لاعلوم لاتربوية االرشاد لانفسي بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قيد لادراسة

 ٥ ١٦٣٨٨٥٠ رامي يتسير هليل ابو راضي ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٦ ١٧٣٦٣٠٠ ساره عمر مناور خريسات لاموارد لاطيبعية ولائيبة ادارة االراضي ولامياه بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٧ ١٦٣٨٥٧٩ عز لادين نواف علي لاخولاده لاموارد لاطيبعية ولائيبة ادارة االراضي ولامياه بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٨ ١٦٣٨٨٩١ علي فرج احمد ابو عمروف ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ٩ ١٦٣٩٤٤٥ مالك عوده عبد لاكريم لازواهره االقتصاد ولاعلوم ادالارية لامحاسبة بكالوريوس / موازي يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ١٠ ١٨٣٢٢٣٨ مالك يوسف سحن لاخولاده ادالاب للاغة لاعريبة وادابها بكالوريوس يدرس ٠٤-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب

 ١١ ١٨٣١٨٢٣ نوار باسم امين شنك ادالاب لاعالقات لادولية  بكالوريوس يدرس ٣٠-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب
 ولادراسات االسترايتجية

 



 
 السياحة والتراث

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

ــاحية بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب ادإلارة لاسي ـة  لاملكة راينا للسياح  ١ ١٧٣٥٢٢٤ ابراهيم رائد محمود لايتمه 
ــــراث ولات  

ــاحية بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب ادإلارة لاسي ـة  لاملكة راينا للسياح  ٢ ١٧٣٦٣٩٣ احمد فوزي سليم لاسعدي 
ــــراث ولات  

ــاحية بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب ادإلارة لاسي ـة  لاملكة راينا للسياح  ٣ ١٧٣٦٤٠٧ انياس صالح لادين عبد لانخله 
ــــراث ولات  

ــاحية بكالوريوس يدرس ٠٥-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب ادإلارة لاسي ـة  لاملكة راينا للسياح  ٤ ١٨٣٦٦٢٠ دنيا هاني جواد ابو غزلاه 
ــــراث ولات  

ــاحية بكالوريوس يدرس ٢٨-١٠-٢٠١٩ قبلو لاطلب ادإلارة لاسي ـة  لاملكة راينا للسياح  ٥ ١٧٣٦٤٢٦ راينا عزمي حافظ حماد 
ــــراث ولات  

ــاحية بكالوريوس يدرس ٠٥-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب ادإلارة لاسي ـة  لاملكة راينا للسياح  ٦ ١٨٣٦٦٠٥ رؤى نظام درويش بزنيي 
ــــراث ولات  

ـــض علم لاتمريض بكالوريوس يدرس ٠٧-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب لاتمري  ٧ ١٧٣٨٤١٧ رهف خلدون ياسين حمزه 

ــاحية بكالوريوس يدرس ٠٢-١١-٢٠١٩ قبلو لاطلب ادإلارة لاسي ـة  لاملكة راينا للسياح  ٨ ١٨٣٢٦٢٩ مي غسان محمد حطاب 
ــــراث ولات  

 


