
الخصم نسبةالتخصص الطالب اسمالطالب رقم

70فنية تربية معلمالشمالي محمود جهاد نادر1736136

70فنية تربية معلمهللا حمد محمد علي ميار1732301

70فنية تربية معلمجبريل المحسن عبد صبري زهراء1732250

70فنية تربية معلمالخوالده احمد عليان ايات1732200

70فنية تربية معلمجزر فوزي سعيد اسيل1637972

85فنية تربية معلمالغويري عايد هيثم مالك1732299

70المبكرة الطفولة تربيةغنام فهمي مروان رؤى2030172

85المبكرة الطفولة تربيةالبدوي احمد محمد بتول2039859

85المبكرة الطفولة تربيةنانوس بدر فهد عال2039924

70المبكرة الطفولة تربيةغليون ابو سليمان نايل سميه1936843

85المبكرة الطفولة تربيةالعثمان لهد ابراهيم آسيه1931470

85المبكرة الطفولة تربيةزلوم المعز عبد محمد يارا2033535

85المبكرة الطفولة تربيةالزواهره محمد عواد شهد2033526

85المبكرة الطفولة تربيةعلبه ابو محمود خالد قمر2040432

85الرياضياتاالشهب منير هاني ماجده1736582

70الرياضياتالعفيف مصطفى الكريم عبد هند1738021

70الرياضياتسالمه علي فايز دنيا1836147

70الرياضياتالجبور منيزل محمد مصعب1634431

70الرياضياتالبيطار تيسير وليد محمد خالد1835005

85الرياضياتالمومني محمد ربحي صهيب1933388

70الفيزياءالسلمان خالد تيسير رهف1836424

85الفيزياءغنيم ابو افريح ياسر احمد2034724

85الفيزياءعوده موسى غسان مالك1937392

70الفيزياءالعلكومي غصاب فارس سماح1933662

70الفيزياءحويطات سالمه خالد غاده1834366

85الفيزياءشاهين شوكت عرفات اسماء1738515

70الفيزياءالقضاه الغفور عبد اسامه انعام1735582

70الفيزياءصالح نبيل بالل لينا1937180

85الفيزياءمشايخ محمد جمال مجد1934026

70الفيزياءعياش يوسف محمود هللا عبد1734380

70الفيزياءالشمري زيد عبد هللا عبد امل1836361

85الفيزياءالصبره سليم عاهد االء1734331

70الكيمياءالمصرى محمد رائد محمود1638775

70الكيمياءايوب يوسف مهدي رهف1836242

85الكيمياءالحسون حسن محمد دانيه1834249

70الكيمياءالبطايحه سليمان محمد ابرار1536769

85الكيمياءسليمان محمد احمد دانيه1937406

70الكيمياءرباع ايوب نايف شذى2030328

70الكيمياءصالح عايد عزمي خالد1833325

85الكيمياءسالم ابو انور اسامه سجود1837993

70الحياتية العلومعوده ابو محمد جبر مرح1932455

70الحياتية العلومحمدان علي غالب اسراء1734578

85الحياتية العلومصدقه صبحي حسن ياسمين2034282

70الحياتية العلومقرعان محمد المثنى قيس1636949

85الحياتية العلومالخاليله احمد نواف رؤى1933895

70الحياتية العلومالنجار عايش محمود شام1933787

85الحيوية التكنولوجيامحمود يوسف هشام مالك1933798

85الحيوية التكنولوجياالدعمي احمد عبد سما2037710

85الحيوية التكنولوجياسالمه ياسين سالمه نور1932400



70االستراتيجية والدراسات الدولية العالقاتمحارب احمد سلمان ندى1937007

70االستراتيجية والدراسات الدولية العالقاتقوطه  ابو محمد احمد محمد1930084

85االستراتيجية والدراسات الدولية العالقاتالدين غرز رامز سمير تولين1935285

85االستراتيجية والدراسات الدولية العالقاتالجراح احمد حسين اسالم1936968

70االستراتيجية والدراسات الدولية العالقاتهللا فرج نمر زكريا ملك1930202

70االستراتيجية والدراسات الدولية العالقاتدبش ياسين وليد فرح1634672

85االستراتيجية والدراسات الدولية العالقاتاالحمد محمد نعيم هللا عبد1931056

85االستراتيجية والدراسات الدولية العالقاتالمزايده خلف عاطف مؤيد2039854

70االستراتيجية والدراسات الدولية العالقاتالخاليله ابراهيم حمد رزان1737656

70االستراتيجية والدراسات الدولية العالقاتالعلي العزيز عبد عماد محمد1734734

85االستراتيجية والدراسات الدولية العالقاتالنصر سليمان احمد ضحى2032387

85االستراتيجية والدراسات الدولية العالقاتحمور ابو محمود كارم مالك1930600

85االستراتيجية والدراسات الدولية العالقاتالذيبه علي محمد تاال1931633

85االستراتيجية والدراسات الدولية العالقاتالدين زين زكي ماهر رغد1931242

85االستراتيجية والدراسات الدولية العالقاتيحيى سليمان سلطان غزل1936878

70االستراتيجية والدراسات الدولية العالقاتعطوي فواز ايمن هبه1934666

85وادابها العربية اللغةسميرات هللا ضيف نوفان ساره1930741

85وادابها العربية اللغةالخطيب يعقوب محمد دعاء1832350

85وادابها العربية اللغةالحنيطي فتحي هللا عبد ميسر2030205

85وادابها العربية اللغةكريشان هللا عطا محمد عاليه1936888

70وادابها العربية اللغةالعموش صالح خالد سامر1835992

70وادابها العربية اللغةالحجوج يوسف محمد امل2030210

85وادابها العربية اللغةاالسطه محمد ناصر منال1936817

85وادابها العربية اللغةالدين نور حرب خالد نورالهدى1832426

85وادابها العربية اللغةبدور سامي بسام رناد1832478

85وادابها العربية اللغةالشوابكه احمد زياد هديل1936839

85وادابها االنجليزية اللغةزهران العزيز عبد ناجح دعاء1832297

85وادابها االنجليزية اللغةالزهور حسين عمر رهف1734913

85وادابها االنجليزية اللغةموسى امين محمد موسى تسنيم2030311

85وادابها االنجليزية اللغةعلقم غازي احمد محمد2030278

85وادابها االنجليزية اللغةالحصان الجريري سليم زهير رهف2032012

70وادابها االنجليزية اللغةعابد سالم حمزه مرام1831967

85وادابها االنجليزية اللغةالكجك شعالن خالد ساره2032260

85وادابها االنجليزية اللغةيحيى ابو ابراهيم سعود ضحا1930618

85االنجليزية باللغة الثقافية والدراسات االدبالحروب يوسف هاني اسالم1734977

70االنجليزية باللغة الثقافية والدراسات االدبالزبن سارى غازى فريده1635392

70االنجليزية باللغة الثقافية والدراسات االدبعميره محمد نبيل مالك1635056

70االنجليزية باللغة الثقافية والدراسات االدبالمومني احمد زكريا راما1931259

85الطب في دكتورجعفر عوض منير رزان1735070

70العمارة هندسةمحمود علي عماد روان1631255

70العمارة هندسةالحنيطي هللا عوده عثمان ليث1733029

70العمارة هندسةالقطيفان موسى فراس ديمه1836788

70العمارة هندسةسليمان محمد حسن نوال1636721

70العمارة هندسةجماحنه محمد هاني ضحى1836791

70الحاسوب هندسةعماره ابو شكري محمد نغم1732974

70الحاسوب هندسةشلبي زكريا يحيى عادل1738348

85الحاسوب هندسةمعمر سالمه حسين عالءالدين1834725

85الحاسوب هندسةحساين جالل محمد جالل1836233

85الحاسوب هندسةالدين تقي حسن طارق ساره2036490

85الحاسوب هندسةفحماوى عدنان مالك فرح1933640



85الحاسوب هندسةشاويش خليل زياد دانا1832852

70الحاسوب هندسةالغويري سالم محمد هديل1241594

85الحاسوب هندسةالحاج مثقال محمد نور1935462

85الحاسوب هندسةشمروخ حسني الحميد عبد الدين نور1932591

70الحاسوب هندسةالمشاقبه احمد محمد اشرف1537063

70الحاسوب هندسةمحمد فهمي رياض احمد1632964

70الكهربائية الهندسةالذنيبات عارف جاسر خالد1633094

85الكهربائية الهندسةهيكل عيسى هللا عبد اسامه1732985

85الكهربائية الهندسةجبير وليد خالد آيه1937606

85الكهربائية الهندسةالشاللفه رضوان ابراهيم فرح1733027

70الكهربائية الهندسةخليفه محمد سليمان محمد1733039

70الكهربائية الهندسةالشامي حسن محمد حسن1736697

70الكهربائية الهندسةحميد جمعه نزار ريم1833314

70الكهربائية الهندسةرزق رزق حبيب لؤي1637563

70الكهربائية الهندسةخالد ابراهيم نضال محمد1635828

70الكهربائية الهندسةالمصرى حسن ابراهيم احمد1536531

70الكهربائية الهندسةالنجار عطيه نبيل ثائر1633087

85الكهربائية الهندسةعدوي العزيز عبد وسام زيد1935120

70وتطبيقاته الحاسوب علمالرواحنه خالد احمد الدين سيف1737969

70وتطبيقاته الحاسوب علمالعودات محمد كامل الرحمن عبد1736900

85وتطبيقاته الحاسوب علمراس ابو طالب علي براء2030133

70وتطبيقاته الحاسوب علمالقيسي يونس محمود راشد1936763

70وتطبيقاته الحاسوب علمحماده احمد هشام محمد بشار1735663

70وتطبيقاته الحاسوب علمعبده فتحي مامون صفا1832835

70وتطبيقاته الحاسوب علمالعليمات محمود احمد سيف1538586

70الخاصة التربيةالزبارقه محمد جمعه مالك1938017

85الخاصة التربيةغنيم ابو الكريم عبد ابراهيم عرين2030104

70الخاصة التربيةحميد عفيف محمد يارا1938018

85الخاصة التربيةحمد مطيع سامي ايمان2035250

85الخاصة التربيةصوان صالح هشام اسيل1931232

85الخاصة التربيةالزغل سالمه سائد عمر1633473

85الخاصة التربيةالزبن تسلم هللا عبد بنان1931175

70الخاصة التربيةالعجارمه غانم عزات سكينه1634166

85الخاصة التربيةعصفور موسي جمال براءه1738500

85الخاصة التربيةعوجان فيصل طارق رؤى2032625

85السيــاحية اإلدارةالشماسات خليل محمد زكريا2037138

70السيــاحية اإلدارةالشربجي رشاد عرفات ايه1735253

85السيــاحية اإلدارةالبرقاوي عبدالرحيم محمود بالل1835896

70السيــاحية اإلدارةالرحمن عبد رسمي محمد رغد1735315

70السيــاحية اإلدارةمرزوق كمال عاهد احمد1837345

70السيــاحية اإلدارةالتوينه محمد عثمان غيداء1836616

70السيــاحية اإلدارةسالم خلف ثائر يارا1736982

85السيــاحية اإلدارةعكاشه محمود اسامه انسام2032744

70السيــاحية اإلدارةعلي ابو خالد عاطف فادي1736617

70السيــاحية اإلدارةفالحه اسحق باسم هبه1735468

70السيــاحية اإلدارةعوده زكي نزيه ياسمين1835885

85السيــاحية اإلدارةخياره ابو خليل بشير احمد2037116

85السيــاحية اإلدارةالزواهره علي سميح رانيا1735297

85السيــاحية اإلدارةالنادى ابو عدنان  محمد مسلم تيماء1735270

70السيــاحية اإلدارةالدبايبه مطلق غازى مرح1735436



70السيــاحية اإلدارةذوقان درويش جميل مراد1735432

85السيــاحية اإلدارةغبن محمد عدنان دينا1931323

70السيــاحية اإلدارةنادي ابو سليمان خالد سماح1736441

70االعمال معلومات تكنولوجياالخطيب عفيف عدنان يزن1738788

70االعمال معلومات تكنولوجيانجم محمد سعيد سند1733842

70االعمال معلومات تكنولوجياالقطيفان عايد محمد رؤى1633947

85االعمال معلومات تكنولوجياشلبايه احمد ياسر لجين1935010

85االعمال معلومات تكنولوجياالرعود سليمان فؤاد ميسم1935577

70االعمال معلومات تكنولوجياالقواسمه محمد الدين نور مجد1633966

70االعمال معلومات تكنولوجياحسين سليمان معروف اسامه1537825

70االعمال معلومات تكنولوجياعفانه سعيد كمال ابراهيم1935108

70االعمال معلومات تكنولوجياالبواب هللا عبد بالل اسماء1733829

70االعمال معلومات تكنولوجيابلول اللطيف عبد خالد الدين نور1738464

85االعمال معلومات تكنولوجياالصالح علي محمد صالح2035054

70االعمال معلومات تكنولوجيامحمد عطا علي احمد1838261

70االعمال معلومات تكنولوجياالشباك محمد يوسف ساره2034262

70واالشعاعـي الطبـي التصويـرحرب محمود رأفت البتول1933680

70واالشعاعـي الطبـي التصويـرالذيبه الحليم عبد اياد مراد1834392

70صيدلةالمنسي احمد عمر اسيل1538704

70صيدلةفريحات مصطفى محمد بشرى1635180

70صيدلةالبواريد خلف جميل فرات1435828

70صيدلةالشيخ الرحيم عبد اسماعيل جمال راما1537208

85النفسي االرشادالعليمات حمدان هللا ضيف ميس1731826

85النفسي االرشادمرعي عزت مجدي دياال1931148

70النفسي االرشادسالم محمود محمد ياسمين1638145

70النفسي االرشادالخزندار غالب غزوان روان1639851

70النفسي االرشادسويدان احمد نبيل أفنان1635803

85النفسي االرشادعيشه ابو عوض ماهر ابراهيم2030077

85النفسي االرشادحسن ابو حسن حسين ايمان1832345

70النفسي االرشادغيث نعمان هاني جهاد1835997

70النفسي االرشادالسرديه رخا راضي زياد1338519

85المخبريـة الطبيـة العلـومدامس ابو سالم خالد سجى1934044

70المخبريـة الطبيـة العلـومابراهيم محمود محمد رزان1837596

85المخبريـة الطبيـة العلـومحرب احمد ايمن ماريا2038258

70والحميـات السريريـة التغذيـةجلبوش ابو محمد سمير سيرين1733213

85والحميـات السريريـة التغذيـةهللا عبد مصطفى سليم سحر1932413

85والحميـات السريريـة التغذيـةنوفل جمال خلدون شيماء2030239

85والحميـات السريريـة التغذيـةياسين احمد عدنان رزان2030201

85والحميـات السريريـة التغذيـةشامه ابو عطا رافت هديل1736989

85الوظيفـي العـالجالهواوشه عارف خضر اليانا1933648

85الوظيفـي العـالجالعامرى الرحمن عبد ياسر دانيه1833422

85الوظيفـي العـالجالمصري جمال محمد نصفت لين1932722

85الوظيفـي العـالجمقدادي محمود عدنان زين1933825

70الوظيفـي العـالجشارب ابو محمود خالد فرح1834495

85الوظيفـي العـالججرادات الدين محي مازن محمد1937214

85الطبيعـي العـالجسليمان محمد محمود ليلى1933719

85االقتصادالصرايره ابراهيم وائل دانيه2039917

70االقتصادالرشق محمد رائد لين1831864

85االقتصادزرزور احمد عماد ايه1731640

70االقتصاداخميس المجيد عبد يوسف اخالص1738207



85االقتصادخطاب احمد رسمي ريما2040366

70المالي االقتصادالقنبر امين الناصر عبد رغد1834254

70المالي االقتصادالقدومي فوزى ايهاب بتول1738220

85المالي االقتصادداود ابراهيم موسى حنين2037635

70المالي االقتصادالجبالي عبدالعاطي خليل احمد1932934

85المالي االقتصادناصر خليل عصام رنيم2036349

70المالي االقتصاداختوم مخيمر احمد مؤيد1731711

85المالي االقتصادحمود صبحي ناصر يوسف1935503

70المالي االقتصادالصوى عزات احمد سوار2036724

85المالي االقتصادريده ابو حسن ابراهيم نغم2040376

70المالي االقتصادرباح محمود ياسر شروق1838386

85المالي االقتصادرمضان ابو شفيق عماد سامر2037863

70المالي االقتصادالرواجفه هجيج حسن اسامه1838169

85المالي االقتصادشلطف علي محمود رائد2037888

70المالي االقتصادالخطيب محمد هللا حمد شهد1731700

70المالي االقتصادربايعه صالح جمال محمد1935042

70المحاسبةكيوان نايف جهاد كريم1931419

85المحاسبةالصقار علي محمود حمزه1838502

70التجاري والقانون المحاسبةمخيمر احمد علي مرح1731822

70التجاري والقانون المحاسبةعساف حلمي حسين جميله1930703

70التجاري والقانون المحاسبةبشير محمد جميل ميس1936869

70التجاري والقانون المحاسبةفارس عبدالكريم عبدالرحمن بشار مالك1832415

85التجاري والقانون المحاسبةالقواسمي صبيح ابراهيم احمد2039701

70التجاري والقانون المحاسبةعبدالشيخ محمد احمد هال1934667

70التجاري والقانون المحاسبةالزواهره رضوان عيسى رغد1933712

70التجاري والقانون المحاسبةالقواسمي نواره ابو مصطفى جواد لينا1930149

70التجاري والقانون المحاسبةالعشري سيد نضال هديل1936990

70التجاري والقانون المحاسبةغيضان ابراهيم محمد اسامه1738266

70التجاري والقانون المحاسبةاليونس سلمان محمد بشرى1832597

70التجاري والقانون المحاسبةحسين فوزي محمد رؤى1931330

85التجاري والقانون المحاسبةالعناتي عدنان مراد احمد1937013

85االعمال ادارةمصطفى فؤاد محمد والء1931143

70االعمال ادارةصبح ابو شاتي رائد تسنيم1832114

70االعمال ادارةعالم ابراهيم عالم رناد1832384

70االعمال ادارةالديريه جمال ماهر مروه1837970

85فنادق ادارةعواد فرحان مروان نيفين1931381

70فنادق ادارةعلوه صالح احمد سلطان1738274

85فنادق ادارةالمغربي سعود رؤوف دياال2032620

70فنادق ادارةالعيسى احمد سامر حمزه1930074

85ادارية معلومات نظمشنب حسن رجائي االء1637672

85ادارية معلومات نظمعزرون محمود نضال جوري1931236

70ادارية معلومات نظمالزيود حمود رائد ورود1832595

70ادارية معلومات نظمخضر ابراهيم بسام ديمه1930672

85ادارية معلومات نظمعوده فايز خالد روجان1931289

70ادارية معلومات نظمخريشي علي وليد ياسر1631976

70ادارية معلومات نظمشحاده يحيى جمال ديما1836029

70ادارية معلومات نظمالقريناوى مصطفى درويش مصطفى1536397

70ادارية معلومات نظممنصور مرعي محمد نجوى1930590

70ادارية معلومات نظمابراهيم حسين ابراهيم اسامه1930522

70ادارية معلومات نظمقدوره محمد حسين علي1731981



70ادارية معلومات نظمالعيسمي اسعد سليمان ناصر1536717

70ادارية معلومات نظمالعبويني حسن ابراهيم بكر1731951

70ادارية معلومات نظمنوار امين محمد افنان1731947

70ادارية معلومات نظمشنب حسن خالد رانيا1731654

70ادارية معلومات نظمالتميمي الدين عز تحسين رؤى1832061

70ادارية معلومات نظمالبدور عيد زهير ايه1637553

70ادارية معلومات نظمالوى ابو غازى ماهر معن1637829

85والمصرفية المالية العلومغوش ابو احمد عيسى سالي2039922

85والمصرفية المالية العلومعرباسي محمد مشهور سبأ1931594

70والمصرفية المالية العلومشلبيه توفيق يوسف روان1836097

70والمصرفية المالية العلومالسكافي حسن رياض بتول1732018

70والمصرفية المالية العلومالمعايطه علي محمد علي فرح1832485

70والمصرفية المالية العلومصالحه ابو نعيم ايمن النا1732047

70والمصرفية المالية العلومالعوضي سعيد نبيل سوزان1732039

70والمصرفية المالية العلومالشايب محمود نضال حال1732022

70والتأمين المخاطر ادارةجادو محمود علي مجد1937665

85والتأمين المخاطر ادارةعماره ابو شكري محمد نادين1937424

70والتأمين المخاطر ادارةشمعه ابو الرحمن عبد هشام محمد1935442

70والتأمين المخاطر ادارةالشرقاوى علي رائد هيا1932765

70والتأمين المخاطر ادارةدودين اكرم ماجد كريم2041136

85والتأمين المخاطر ادارةالرحمن عبد محمد عماد سهاد1937401

85والتأمين المخاطر ادارةالقاسم فايز احمد ايات2040147

70صــف معلــمعقل جمال جهاد دارين1930171

85صــف معلــمحماد كريم فهد مرح2043801

85صــف معلــمديه ابو محمود صالح دنيا1837966

85صــف معلــمخليل محمود عدنان ايات1738267

85صــف معلــماضميري خليل علي نهاد1732172

85صــف معلــمزيد احمد المالك عبد فداء1834899

85صــف معلــمالصراوي حلمي الهادى عبد اماني2030097

85المدنية الهندسةالمعايطه محمود مجدي ساره1937436

85المدنية الهندسةابومحفوظ عبدهللا زياد ساجده1933571

80المدنية الهندسةكوش ابو موسى جالل محمد2040255

85المدنية الهندسةالخاليله محمد احمد محمد2037622

70المدنية الهندسةالصابر جمال محمد زكي محمد1732469

70المدنية الهندسةالترعاني سعيد مشعل دانه1632453

70المدنية الهندسةعليمات توفيق رضوان مهند1632834

70المدنية الهندسةشتات محمد حامد سرين1632458

70المدنية الهندسةعيسى محمد يوسف محمد1935465

70المدنية الهندسةالخوالده سالم هللا نصر احمد1538856

70المدنية الهندسةالطراونه محمد حكمت احمد1632433

70المدنية الهندسةعقل المعطي عبد ابراهيم اسيا1632441

70المدنية الهندسةالخاليله محمد هللا عبد يزيد1637558

70الميكانيكية الهندسةالالال فتحي احمد مالك1732575

85الميكانيكية الهندسةعيشه ابو الحميد عبد هللا فتح الرحمن عبد2036060

85الميكانيكية الهندسةالحشايكه صدقي محمود عدي1732561

85الميكانيكية الهندسةالزواهره علي محمود علي1939200

70الميكانيكية الهندسةنوفل ابراهيم احمد مصطفى1836974

85الميكانيكية الهندسةالدبيسي سلمان احمد قيس2036230

70الميكانيكية الهندسةمحفوظ ابو محمد اسماعيل الهادي عبد1536468

85الميكانيكية الهندسةحناتله الحميد عبد محمد الحميد عبد1632692



70الميكانيكية الهندسةالكدش موسى احمد محمد1836996

70الميكانيكية الهندسةالعواطلي محمد احمد محمود1837012

70الميكانيكية الهندسةالخطيب فؤاد ياسين الحميد عبد1732552

70الصناعية الهندسةالعجلوني محمد ابراهيم فارس1632702

70الصناعية الهندسةمطر فايز اسامه الرحمن عبد1735642

70الصناعية الهندسةالبنا جمعه وليد عمار1234069

70الصناعية الهندسةالكعابنه عوده حماد باسل1633079

70الصناعية الهندسةشقير شقير الناصر عبد احمد1636348

70الصناعية الهندسةالزيود حسين محمد هاشم1636969

70الصناعية الهندسةالمرعب سليم خالد احمد1632518

70الصناعية الهندسةالمشاقبه الكريم عبد عمر احمد1536429

70الصناعية الهندسةديه ابو الكريم عبد خالد احمد1632627

70الصناعية الهندسةعاروري احمد بالل محمود1632721

70الصناعية الهندسةالخطيب محمد رياض زيد1632786

85الصناعية الهندسةحسان محمد امين هللا عبد1937520

70الصناعية الهندسةاحمد بني احمد يحيى عمران1636937

70الميكاترونكس هندسةصعيليك ابو حسن محمد احمد1834966

85الميكاترونكس هندسةالخاليله محمود وليد محمد2030178

70الميكاترونكس هندسةالقواسمي سليم ماجد انس1738320

70الميكاترونكس هندسةالمرعب زعل زيد ماجد1636953

85الميكاترونكس هندسةحسن حسين خالد احمد1933994

70الميكاترونكس هندسةفايد ابو محمد وائل محمد1636327

70الميكاترونكس هندسةالعديلي احمد محمد روان1738325

70الميكاترونكس هندسةعتوم عبدهللا علي راكان1636897

85الميكاترونكس هندسةالنجار احمد عمار ياسر1834073

70الميكاترونكس هندسةحمصي محمد غالب محمد1832976

70الميكاترونكس هندسةالطقاطقه فريد عادل احمد1834033

70الميكاترونكس هندسةاللطيف عبد احمد محمود محمد1732783

70الطبية الهندسةخرمه ابو زايد محمد ابراهيم1937826

70الطبية الهندسةدعسان علي الناصر عبد شيراز1632918

70الطبية الهندسةمصلح حسين امجد امين1632868

70الطبية الهندسةخاطر امين منير امين1738337

70الطبية الهندسةبيدس بدوي اسماعيل نيفين1732902

85الطبية الهندسةيوسف ناجي حازم رؤى2036280

70الطبية الهندسةشحاده خالد مازن رزان1335417

70الطبية الهندسةهللا عبد هللا عبد غسان زكريا1632904

70الطبية الهندسةقطوم احمد فايز يوسف1632959

85الطبية الهندسةيعقوب محمد ماهر لينا2035214

70الطبية الهندسةالعمد محمد خضر هدايه1939178

85الرياضي التأهيلاالعور يوسف وليد ايمن1838174

70الرياضي التأهيلعواد عواد اياد محمد1635849

70الرياضي التأهيلالشيدي توحيد حيدر الرا1638658

85الرياضي التأهيلغبن احمد فيصل عمر1733422

70الرياضي التأهيلالعدوان عقاب احمد عيسى1733423

70الرياضي التأهيلرواشده محمد ابراهيم نور محمد1439537

70الرياضي التأهيلالفواقا محمد احمد براء1738387

85الرياضي التأهيلحسن جميل محمد رزان1932380

85الرياضي التأهيلالكوك الئق حسام احمد1934422

70الرياضي التأهيلجوهر ابراهيم ياسر منذر1935125

70الرياضي التأهيلالمصرى فهد خالد فهد1635847



70الرياضي والتدريب االدارةجاموس القادر عبد احمد هللا عبد1733482

85الرياضي والتدريب االدارةبدير الرحمن عبد خالد ايهم2030107

70الرياضي والتدريب االدارةعوده خميس نعيم فاديه1930687

70الرياضي والتدريب االدارةالغويرى حمد صالح مراد1638365

70الرياضي والتدريب االدارةاالنس جمال فرح صبحيه1836104

85الرياضي والتدريب االدارةالدين علم يوسف سمير يزن1834667

85الرياضي والتدريب االدارةنادي ابو هللا عبد الكريم عبد زينب1836049

70الرياضي والتدريب االدارةالمصرى احمد جمال ثائر1733460

85الرياضي والتدريب االدارةالبيارى حسن لؤى فراس2041015

85الرياضي والتدريب االدارةالرويضان رجا خالد قصي1736264

70الرياضي والتدريب االدارةيوسف احمد محمد مرام2030342

85الرياضي والتدريب االدارةخطاب محمد ابراهيم مالك2030193

70الرياضي والتدريب االدارةصالح ابو فتحي رشدي عائشه1934557

70الرياضي والتدريب االدارةالبنيان هللا ضيف هللا عبد يزيد1636130

70الرياضي والتدريب االدارةالجندي فرحان جمعه شهد1638332

70الرياضي والتدريب االدارةالدبك محمود سمير نورالدين1938879

70الرياضي والتدريب االدارةالخاليله محمد عيسى سامر1637519

70الرياضي والتدريب االدارةالرويضان احمد نائل سجود1831991

70الرياضي والتدريب االدارةسرحان توفيق المعطي عبد محمد1633493

85الرياضي والتدريب االدارةاستيتيه علي محمد عدي1733486

85الرياضي والتدريب االدارةحسن صبحي رائد بدر1936762

70الرياضي والتدريب االدارةبرهم صدقي صبحي رنا1831929

85الرياضي والتدريب االدارةعشا محمد وليد صالح2039624

70الرياضي والتدريب االدارةالجراح احمد عدنان منار1832376

70الرياضي والتدريب االدارةالعباسي محمد عمر حذيفه1831707

70الرياضي والتدريب االدارةغبارى احمد فضيل حمزه1639864

70الرياضي والتدريب االدارةغنيم ابراهيم ناصر محمد1939169

70الرياضي والتدريب االدارةجزر ابو ابراهيم سليمان ايه1733455

70الرياضي والتدريب االدارةسليم يوسف ناصر مصعب1831338

70الرياضي والتدريب االدارةمطير موسى عماد ايه1832033

70الرياضي والتدريب االدارةالقراله العزيز عبد سعود تاال1936761

70الرياضي والتدريب االدارةالدويك رسمي رمضان ايناس1836102

70الرياضي والتدريب االدارةالعمري محمود حسن جمال1831352

85الرياضي والتدريب االدارةسعاده يعقوب ساهر يزن2030147

85الرياضي والتدريب االدارةالرحمن عبد محمود خالد الرزاق عبد1934463

70الرياضي والتدريب االدارةالسعود عوض محمد احمد1638220

70الرياضي والتدريب االدارةالصباغ تيسير محمد ايسر1633542

85الرياضي والتدريب االدارةالفي الرحيم عبد طه عباده1931084

85الرياضي والتدريب االدارةالعمرى احمد سالم صالح1838505

70الرياضي والتدريب االدارةالوحش حسين جهاد نور1831851

85التمريض علمقدوره ناجي ياسين محمود1834022

85التمريض علماالرناؤوط مصطفى احمد ساره1733594

70التمريض علمسمحان احمد محمود شروق1837074

85التمريض علمالرموني حسين محمود ساره1934690

70التمريض علمالحجوج يوسف محمد اسماء1738409

85التمريض علمالمعال حسن نايف معن1933402

70التمريض علمالفرايه القادر عبد محمود تسنيم1831666

70التمريض علمعليم ابو غصاب عمر سفيان1633749

85التمريض علمالعطيات فتحي سامر الدين سيف1733606

70الحاسوبية المعلومات انظمةالعاصم خلف حسين معتز937193



70الحاسوبية المعلومات انظمةعطون محمد جهاد لينا1934390

70الحاسوبية المعلومات انظمةالكفاوين خليل مصطفى اسامه1937349

70الحاسوبية المعلومات انظمةالنصر رياض زياد رشا1934062

85الحاسوبية المعلومات انظمةفتيان الرؤوف عبد جمال لؤي2034083

85الحاسوبية المعلومات انظمةزاكيه ابو محمد نعيم هبه2034858

70الحاسوبية المعلومات انظمةسمرين الجبار عبد ايمن محمد1736563

70الحاسوبية المعلومات انظمةايوب يوسف مهدي يوسف1937201

85الحاسوبية المعلومات انظمةالحتامله خليف منذر لينا1937431

70الحاسوبية المعلومات انظمةريحان اسماعيل محمد دعاء1933689

85الحاسوبية المعلومات انظمةالنجار خالد ناصر ساره1838229

70الحاسوبية المعلومات انظمةالخاليله محمد خالد فياض1538830

70الحاسوبية المعلومات انظمةالرعود اعبد بكر ايه1937062

85الحاسوبية المعلومات انظمةاالحمد محمد اياد يزن2037074

70الحاسوبية المعلومات انظمةسعاده مصباح هللا عبد ليث1934948

85الحاسوبية المعلومات انظمةجباره محمود حكمت هللا عبد2037080

85الحاسوبية المعلومات انظمةالسمهورى سليم ابراهيم علي1932537

70الحاسوبية المعلومات انظمةشهاب جميل كمال دانه1934978

70البرمجيات هندسةشاهين علي خالد هيا1733935

70البرمجيات هندسةالمشاقبه علي سليمان قتيبة1538770

70البرمجيات هندسةالحماد احمد جواد احمد1933448

70البرمجيات هندسةالبالسمه عادل خالد بالل1733886

70البرمجيات هندسةذيب محمد عماد ايهم1932339

70البرمجيات هندسةالحويطي ابراهيم احمد هبه1736904

70البرمجيات هندسةالصيداوى محمد مصطفى عطاف1733915

70البرمجيات هندسةموسى نواف محمود رزان1633999

70والبيـئة الجـيولوجيارضوان احمد محمد ايهاب1838405

70والبيـئة الجـيولوجياالحناقطه محمود حسن فرح1933813

70والبيـئة الجـيولوجياعلي كرد وجيه محمد رائد آيه1937270

70والبيـئة الجـيولوجياربابعه خليل احمد اسراء1834179

70والبيـئة الجـيولوجياالعايد ابراهيم محمد سنابل1937566

85والبيـئة الجـيولوجياالجعبري عفيف وائل هديل1935197

85والبيـئة الجـيولوجياحبوب سعيد ياسر عاليه1836426

70والبيـئة الجـيولوجياوهبه سمير صبحي عايده1833273

70والميـاه االراضـي ادارةمحارب ابو محمد سليمان ايه1838313

85والميـاه االراضـي ادارةالمناعيس محمد ياسر دياال1836476

85والميـاه االراضـي ادارةصبيح مسلم ياسر تسنيم1836520

70والميـاه االراضـي ادارةهللا طعمه صالح محمود اصاله1834773

70والبيئـة المـياه ادارةالعمايره سالم محمد سالم1734179

85والبيئـة المـياه ادارةشبانه اسحق الرزاق عبد اسحق2037353

70والبيئـة المـياه ادارةخندقجي اللطيف عبد وليد النا1836473

70والبيئـة المـياه ادارةالدواليب محمود احمد اسامه1834822

85والبيئـة المـياه ادارةسعاده مصطفى مامون ياسمين2040500

70والبيئـة المـياه ادارةالخباص فارس هيثم محمد1338198

85والبيئـة المـياه ادارةعليا ابو شاكر محمد ليث2037619

70والبيئـة المـياه ادارةحسين محمد بالل عثمان1638719

85والبيئـة المـياه ادارةصالح رجا يوسف هنيه1836550

70والبيئـة المـياه ادارةاألعور هللا فضل فهيم زين1834850


