
الرقم الجامعي االسم 
1430595 رغد عبد هللا عیسى المجالي 
1430340 غیداء محمد خلیل عبدهللا 
1340685 حمزه لطفي عبد القادر بني سالمھ
1340468 عمر عبدهللا عمر باقطیان
1340111 ایھ ھیثم ساالم بیبرس
1339874 وصال محمد قاسم خالیلة 
1239133 یوسف ایاد یوسف قاقیش 
1138861 یاسر بن جمیل بن ربیعان الرشیدي
1837677 محمد طارق
1737926 خولة قندوري
1835990 شاھین المستحي
1835904 فاطمھ تراكمھ
1835190 سنا عوده
1831723 منار العنزي
1831716 فاطمة داوود
1830942 شھد احمد
1738043 عبد الكریم خطاب
1737882 نور احمد
1737782 ھزاع المطیري
1737480 سامر الفقھاء
1736085 نوره العتیبي 
1637014 خالد العنزي
1636628 جعد الماجدي
1630107 االء المتروك
1630012 ھیا وھبي
1630002 احمد بو عباس
1538851 روان الحبیل 
1430930 زید نمر القاضي
1538681 دعاء الحاجي
1537612 عمر العاني
1530552 فرح الكسجي
1530006 راكان عدیلھ 
1438769 اسیل حماد
1436407 براء علیان
1436400 احسان الصمادي
1536316 محمد البخیت
1439078 دعاء الزبون 
1439037 وائل الزیود
1439029 معتصم عرقوب
1438989 وجدان العصیمي
1438963 عدي المومني
1630139 افنان الحساوي
1630096 عبدالرحمن العنزي
1630075 غزاي الحربي
1630044 ھند الختالن
1630021 نور عیاش



1538911 سارة النفیسي 
1538910 نوف النفیسي
1730016 ھنا المزین
1730442 النا الحجاجرة 
1537653 رھف عبده
1730506 مطلق المطیري
1730513 عمر السعیدي
1730563 محمد الصافوطي
1730737 محمد الخاروف 
1537617 شھد الراشد
1637610 منایر الجمیعي
1639834 ھبھ الرشیدي
1730008 احمد محمد
1730139 محمد ربیع 
1737233 النا لایر
1736386 براءه العلي
1736078 عبدالرحمن احمد
1736077 فھد السداني
1736069 الحم الفضلي
1735754 نادیھ زیدان
1735710 میشیل حبش 
1332725 سنا عوده
1631551 صالح السعیدي
1631534 سعود العنزي
1631498 ایھ الشیاھین 
1738127 لیلى العموش 
1738134 فرح اتكیدك
1738135 لیلى عصفور 
1631275 خالد العنزي 
1738142 محمد الغریر 
1631264 سمان البذالي
1631271 ناصر العجمي  
1631302 حسام انعیم 
1631329 رؤى النابلسي 
1631354 عبدالكریم بدوي 
1439186 فتحي برغال
1530041 سعود المطیري 
1530081 عبدهللا الحربي 
1530095 شاكر مثنى 
1331714 دینا الریماوي 
1735099 عبدهللا ابوخمسة 
1735105 عمر سلیمان 
1735121 محمد العقیلي 
1735124 معتز الجرادات 
1735605 مھند علي 
1738148 محمد الفاعوري 
1737343 میساء شفا عمري 



1737472 عبدهللا یوسف 
1737746 بندر الظفیري 
1530588 ساھر ابو العدوس 
1635135 معاذ عابدین 
1738178 ربا خشاشنھ
1737491 محمد البلداوي 
1737495 كنده العنزي  
1430705 عمر الصمادي 
1436318 حمزه طحاینھ
1436335 لیان صوان
1436357 میرنا ابراھیم 
1531589 االء الخزاعلھ 
1636830 احمد رمان  
1636787 راشد الحنیطي 
1531967 یوسف الري 
1531698 عبدالحلیم سمرین 
1437118 عبدالرحمن عبدالجبار 
1437028 احمد ابوالرب
1436882 ایھ البدارین 
1436785 محمد الخرابشھ 
1341784 حذیفھ االخرس 
1636645 معتصم العمیشات 
1636632 لجین العجمي 
1636599 عبدهللا ابولباد
1636532 مالك الخطیب 
1635997 ھیا عامر 
1531685 دانیھ العمورى
1342172 ھبھ الجبور 
1430221 دانة العنتري 
1430222 زینة المعاعیھ
1438046 فلایر علوش 
1438600 رھام الزیادات
1535492 ابتسام البالونھ
1535498 احمد العزام 
1637116 راشد السلیم 
1637313 فیصل الشمري 
1430657 ضرار امریزق 
1637447 عثمان الفارسي 
1637464 ریم عبدالغفور 
1538874 بانا امین 
1633653 محمد جاسم محمد فالح دغیم الرشیدي
1538775 شیرین محمد عدنان القواس 
1630132 یزن محمد فرحان الشمالني
1630764 مجد إبراھیم خلیل السریحین 
1631263 محمد فیصل محمد البطیري
1631320 دانة فتحي مصطفى عبدهللا 
1631518 سالم فیصل محمد مبارك الخضیر 



1831718 مریم محمد عبدهللا حسن غلوم 
1635121 النا سلطان محمود سلطان 
1635544 ھبة عصام عبدالمجید محمد حسین 
1635556 دانة عصام عبدالمجید علیان 
1636648 خالد طالل سلیمان دغیم الخالدي 
1831725 عبدالمحسن خالد محسن المختال 
1831766 احمد امیر احمد جبر 
1831770 زید محمد موسى الخلیلي 
1730057 سارة توفیق احمد درویش
1731057 محمد موسى سالمھ محسن 
1731309 محمد فیصل فتحي النسور 
1731614 حمد خالد علي عبدهللا محمد الكندري 
1737723 رینان عوني ودیع یمك 
1737933 ماجد عامر عزمي سالمھ
1738053 ایالف اسالم احمد القرعان 
1738062 دانیا زید فضل مقبل 
1738077 سجى عصام محمد أبو محفوظ
1738128 فرح رائد محمد الكاللده
1738156 فاطمھ محمود محمد الرحیمي 
1738184 اسیل محمد برھم قبالن 
1738187 رؤیھ بركات سالم قسایمھ
1739209 منى سعد محمد صالح حمد الحربي 
1830006 الحمیدي بدر محمد ضیف هللا القحص
1830027 محمد احمد اكبر قمبر الرى
نور سلطان مھنا  سلطان مھنا السداني1830041
1830532 محمود بشار محمود أبو الھوى
1830938 بدر فیصل حمد سعدون الشمالن 
1831036 نورھان سلیمان فؤاد بسیوني
1835906 یوسف فیصل عبدالرسول جعفر حیدر
1531989 احمد اكثم عیسى المغایرة 
1437088 مرح محمد حسن الشرع
1437066 احمد حسني محمد عایش
1831415 احمد بسام محمد سعید غنمھ
1342140 تقوى زیاد عبدالكریم النسور
1333045 نواف بن راجي بن ضبعان الرویلي 
1239358 میثم عبدالھادي قاسم بولند
1430870 عزالدین خلیل محمد الحجاج 
1830251 ساره اشرف عبدالرحیم أبو عنزه 
1830245 امیر عطا هللا خلیل موسى 
1830235 محمود حسام محمود أبو ھالل 
1830232 إیھاب معتز محمد لبیب 
1830227 حال بكر عبدالكریم الزواھرة
1830064 عبدهللا ماجد سعود الختالن 
1830080 رزان علي صبحي نصار 
1830332 جھاد احسان محمد خضر 
1830353 الرا احمد صالح الصبیحات 
1830316 عمر سامر احمد أبو غره 



1830302 محمد وائل عادل شحاده 
1830646 فھمي عامر فھمي النمراوي 
1830613 لجین جمعھ طھ االقطش
1820565 طارق محمد خلیل عبدالھادي 
1830561 النا نبیل كمال قاقیش 
1830650 مھند مامون عبدالھادي الجیزاوي
1830216 عبدهللا نعیم محمد الخطیب
1830204 رغد امجد حسین المبسط 
1830189 رشا خالد محمود سالمھ 
1830163 جاسم محمد مفید الشلبي 
1830007 عمر محمد عبدالرحمن الوزني
العنود عجمي شافي سعد شافي الھاجري1830028
1830029 محمد احمد محمد العجمي 
1830922 عبدهللا عماد عبد المحسن
1830069 بیان ولید رمضان عبدهللا 
1830905 نبیل محمود طالب عارضھ 
1830839 حال إبراھیم محمد عسر 
1830827 رھف محمد ادیب أبو عطیھ 
1830777 عبدهللا خلیل محمود الرقب 
1830754 ایھ فخري محمد العجلوني 
1830745 عاھد معروف إبراھیم ارشید
1830722 محمد اسامھ محمود العلیمات 
1830702 تاال بسام رفیق المحتسب 
1830686 فراس احمد إبراھیم احمد 
1830678 غنى بشار عبدالسالم المعایطة
1831066 حال سلیمان بركات الحمود 
1831083 سعید موسى احمد بیضون
1831684 رامي طارق سعید ھودلي 
1831100 جمال ناصر سالم أبو الغنم 
1831242 ایھم فراس فتحي الرواشده
1831258 رغد احمد عبدالھادي عویص 
1831302 محمد نضال عبدهللا عبیدات 
1831326 سلسبیل احمد فالح العلوان 
1830551 عامر زھیر داود الداود
1831186 میس ولید احمد أبو شقرا 
1830432 امین عدنان امین محمود 
1830442 تاال نائل محمد ولید النتشھ 
1830484 ھشام محمد عوض الفلنھ 
1830493 لیث حمزه حسین بدیر 
1830505 ماجد ناصر حسن دردس 
1830138 انس محمد احمد عبدالرحمن 
1830151 إبراھیم عبدالمجید محمد الرحامنھ
1436305 ھدیل زھیر كامل المناصیر 
اباء عبدالرزاق غزوان محمد نسیب رفاعي1332854
1332860 ونده عالء الدین صالح 
1531362 حافظ محمد حافظ الطاھر
1531506 احمد حسین عبد الحمید السمیرات 



1435751 روان محمد عوده العودات 
1435740 حمزه موسى احمد الزغول 
1731074 لین سالمھ یوسف العمایرة 
1731417 لمیس إبراھیم محمد سلیمان 
فیصل علي زاھد مقبل عویضھ العجمي1731602
1731609 سلمان فھد صباح مبارك الشمري 
1731611 سعود طالل سعود السویط
1737921 رغد إبراھیم مطلق الدعسان 
1737924 فرح خالد خلیف الدبابیھ
1737932 احمد عامر عزمي سالمھ 
1737941 سیف موسى عبدالرحیم أبو ربیع 
1738042 لیان ماجد محمد دغش 
1738059 نور روحي محمود التوتنجي 
1738063 أیوب عادل عنیزان الزیادنة 
1738073 رغد سمیح محمد عبد الجواد
1738082 رغدة محمد عبداللطیف محمد 
1738109 بشار خالد احمد الشلول 
1735056 بسام إبراھیم حمدان جالد 
1735057 بلقیس حسن محمد الریاطي 
1735066 دینا خالد ھشام الحیاري 
1735072 وروبینا ولید منصور ذیاب 
1738116 بھاءالدین عبدهللا جمیل النصیرات 
1332869 رغد بنت علي بن محمد الغریض 
1333029 طالل بن متعب بن منیر العتیبي
ھشام بن عبدالرحمن بن محمد العمودي1333044
1333173 مامون حلمي سلیمان صاالح 
1635659 محمد خلیل یوسف كریشان 
فاطمة یوسف محمد صالح عبد هللا الخضر1635741
1340073 محمد عبد القادر احمد ناجي الحطامي
1340108 نور عصام محمد الجلبي 
1633653 محمد جاسم محمد فالح دغیم الرشیدي
1538775 شیرین محمد عدنان القواس 
1630132 یزن محمد فرحان الشمالني
1630764 مجد إبراھیم خلیل السریحین 
1631263 محمد فیصل محمد البطیري
1631320 دانة فتحي مصطفى عبدهللا 
1631518 سالم فیصل محمد مبارك الخضیر 
1831718 مریم محمد عبدهللا حسن غلوم 
1635121 النا سلطان محمود سلطان 
1635544 ھبة عصام عبدالمجید محمد حسین 
1635556 دانة عصام عبدالمجید علیان 
1636648 خالد طالل سلیمان دغیم الخالدي 
1831725 عبدالمحسن خالد محسن المختال 
1831766 احمد امیر احمد جبر 
1831770 زید محمد موسى الخلیلي 
1730057 سارة توفیق احمد درویش
1731057 محمد موسى سالمھ محسن 



1731309 محمد فیصل فتحي النسور 
1731614 حمد خالد علي عبدهللا محمد الكندري 
1737723 رینان عوني ودیع یمك 
1737933 ماجد عامر عزمي سالمھ
1738053 ایالف اسالم احمد القرعان 
1738062 دانیا زید فضل مقبل 
1738077 سجى عصام محمد أبو محفوظ
1738128 فرح رائد محمد الكاللده
1738156 فاطمھ محمود محمد الرحیمي 
1738184 اسیل محمد برھم قبالن 
1738187 رؤیھ بركات سالم قسایمھ
1739209 منى سعد محمد صالح حمد الحربي 
1830006 الحمیدي بدر محمد ضیف هللا القحص
1830027 محمد احمد اكبر قمبر الرى
نور سلطان مھنا  سلطان مھنا السداني1830041
1830532 محمود بشار محمود أبو الھوى
1830938 بدر فیصل حمد سعدون الشمالن 
1831036 نورھان سلیمان فؤاد بسیوني
1835906 یوسف فیصل عبدالرسول جعفر حیدر
1531989 احمد اكثم عیسى المغایرة 
1437088 مرح محمد حسن الشرع
1437066 احمد حسني محمد عایش
1831415 احمد بسام محمد سعید غنمھ
1342140 تقوى زیاد عبدالكریم النسور
1333045 نواف بن راجي بن ضبعان الرویلي 
1239358 میثم عبدالھادي قاسم بولند
1430870 عزالدین خلیل محمد الحجاج 
1830251 ساره اشرف عبدالرحیم أبو عنزه 
1830245 امیر عطا هللا خلیل موسى 
1830235 محمود حسام محمود أبو ھالل 
1830232 إیھاب معتز محمد لبیب 
1830227 حال بكر عبدالكریم الزواھرة
1830064 عبدهللا ماجد سعود الختالن 
1830080 رزان علي صبحي نصار 
1830332 جھاد احسان محمد خضر 
1830353 الرا احمد صالح الصبیحات 
1830316 عمر سامر احمد أبو غره 
1830302 محمد وائل عادل شحاده 
1830646 فھمي عامر فھمي النمراوي 
1830613 لجین جمعھ طھ االقطش
1820565 طارق محمد خلیل عبدالھادي 
1830561 النا نبیل كمال قاقیش 
1830650 مھند مامون عبدالھادي الجیزاوي
1830216 عبدهللا نعیم محمد الخطیب
1830204 رغد امجد حسین المبسط 
1830189 رشا خالد محمود سالمھ 
1830163 جاسم محمد مفید الشلبي 



1830007 عمر محمد عبدالرحمن الوزني
العنود عجمي شافي سعد شافي الھاجري1830028
1830029 محمد احمد محمد العجمي 
1830922 عبدهللا عماد عبد المحسن
1830069 بیان ولید رمضان عبدهللا 
1830905 نبیل محمود طالب عارضھ 
1830839 حال إبراھیم محمد عسر 
1830827 رھف محمد ادیب أبو عطیھ 
1830777 عبدهللا خلیل محمود الرقب 
1830754 ایھ فخري محمد العجلوني 
1830745 عاھد معروف إبراھیم ارشید
1830722 محمد اسامھ محمود العلیمات 
1830702 تاال بسام رفیق المحتسب 
1830686 فراس احمد إبراھیم احمد 
1830678 غنى بشار عبدالسالم المعایطة
1831066 حال سلیمان بركات الحمود 
1831083 سعید موسى احمد بیضون
1831684 رامي طارق سعید ھودلي 
1831100 جمال ناصر سالم أبو الغنم 
1831242 ایھم فراس فتحي الرواشده
1831258 رغد احمد عبدالھادي عویص 
1831302 محمد نضال عبدهللا عبیدات 
1831326 سلسبیل احمد فالح العلوان 
1830551 عامر زھیر داود الداود
1831186 میس ولید احمد أبو شقرا 
1830432 امین عدنان امین محمود 
1830442 تاال نائل محمد ولید النتشھ 
1830484 ھشام محمد عوض الفلنھ 
1830493 لیث حمزه حسین بدیر 
1830505 ماجد ناصر حسن دردس 
1830138 انس محمد احمد عبدالرحمن 
1830151 إبراھیم عبدالمجید محمد الرحامنھ
1436305 ھدیل زھیر كامل المناصیر 
اباء عبدالرزاق غزوان محمد نسیب رفاعي1332854
1332860 ونده عالء الدین صالح 
1531362 حافظ محمد حافظ الطاھر
1531506 احمد حسین عبد الحمید السمیرات 
1435751 روان محمد عوده العودات 
1435740 حمزه موسى احمد الزغول 
1731074 لین سالمھ یوسف العمایرة 
1731417 لمیس إبراھیم محمد سلیمان 
فیصل علي زاھد مقبل عویضھ العجمي1731602
1731609 سلمان فھد صباح مبارك الشمري 
1731611 سعود طالل سعود السویط
1737921 رغد إبراھیم مطلق الدعسان 
1737924 فرح خالد خلیف الدبابیھ
1737932 احمد عامر عزمي سالمھ 



1737941 سیف موسى عبدالرحیم أبو ربیع 
1738042 لیان ماجد محمد دغش 
1738059 نور روحي محمود التوتنجي 
1738063 أیوب عادل عنیزان الزیادنة 
1738073 رغد سمیح محمد عبد الجواد
1738082 رغدة محمد عبداللطیف محمد 
1738109 بشار خالد احمد الشلول 
1735056 بسام إبراھیم حمدان جالد 
1735057 بلقیس حسن محمد الریاطي 
1735066 دینا خالد ھشام الحیاري 
1735072 وروبینا ولید منصور ذیاب 
1738116 بھاءالدین عبدهللا جمیل النصیرات 
1332869 رغد بنت علي بن محمد الغریض 
1333029 طالل بن متعب بن منیر العتیبي
ھشام بن عبدالرحمن بن محمد العمودي1333044
1333173 مامون حلمي سلیمان صاالح 
1635659 محمد خلیل یوسف كریشان 
فاطمة یوسف محمد صالح عبد هللا الخضر1635741
1340073 محمد عبد القادر احمد ناجي الحطامي
1340108 نور عصام محمد الجلبي 


