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هاعبير علي محمد الزواهره12242183 اللغة العربية واداب

معلم تربية فنيةاكرام سويلم هالل المشاقبه22242192

االقتصاد الماليليل فؤاد حسن افري    ح32242128

ادارة االعمالعمر سليمان علي خزاعله42242199

هابهاء وضاح حافظ ابو زر52242209 اللغة العربية واداب

هالونار ماهر منصور العتوم62242229 ية واداب ز اللغة االنجلير

الهندسة الطبيةفرح مصطفز شحاده عقله72242116

الهندسة المدنيةحمزه خالد سعود الرقاد82242102

زانس احمد محمد المنسي92242190 ادارة المخاطر والتأمير

ادارة االعمالحمزه محمد علي المساعده102242152

المحاسبة والقانون التجاريآيه عصام محمود المشاقبه112242222

المحاسبة والقانون التجاريعبد هللا ابراهيم عبد هللا العموش122242267

م الحمزه وليد يونس النجار132242260 تكن  ولوجيا معل ومات األع

االقتصادنزار عمر يوسف داود142242093

ي152242168
تربية الطفولة المبكرةدلع فايز ابراهيم العفيفز

الكيمياءعلي خالد محمد الجريرى162242140

نظم معلومات اداريةسعيد محمد سعيد مسعود172242244

ي احمد عبد ربه العوايشه182242251
ادارة االعمالهانز

الكيمياءتفى خالد عبد الحفيظ بطاينه192242226

ل عثمان202242094 ي ل جير ادارة فنادقاحمد وائ

الكيمياءارساء خليل يحير كريشان212242087

ادارة االعماللونار ماهر منصور العتوم222242230

هابشار جمعه سليمان العودات232242189 اللغة العربية واداب

ي المعايطه242242124 المحاسبة والقانون التجاريشهد مأمون درونر

تربية الطفولة المبكرةرهف طه فاضل شمري252242261

وق262242153 هايزيد نايف فهد الشر اللغة العربية واداب

يعبد هللا نضال مثقال دار حمدان272242203
التأهيل الرياضز

الكيمياءنور بسام موىس ابو مقيبل282242169

تربية الطفولة المبكرةآيه محمد علي شطناوي292242265

هاالنا محمد عيد العمامره302242264 ية واداب ز اللغة االنجلير

هاارساء فايز قاسم المساعده312242099 ية واداب ز اللغة االنجلير

المحاسبة والقانون التجاريساميه جهاد عبد المهدى المجالي322242221

هاعمر صالح خلف حراحشه332242156 اللغة العربية واداب

كسعبد المهدي عاطف حسن االحمد342242216 هندسة الميكاترون

هامجد محمد عياش المشاقبه352242177 ية واداب ز اللغة االنجلير

م المحمد سامي فياض العمايره362242147 تكن  ولوجيا معل ومات األع

ي الجبور372242232
تربية الطفولة المبكرةايمان محمد ثوييز

ياءعلي زهير عبد العزيز الشافعي382242109 ز الفير

االقتصاد الماليعبد الرحمن مامون حسن عوده392242219

الكيمياءقيس عماد خالد القضاه402242130

نظم معلومات اداريةزيد عبد هللا محمد الكردى412242106

ي عزات جرادات422242224
اتيجيةعزات هانز العالقات الدولية والدراسات االسيى

هاموىس عبد اللطيف سليمان حبوب432242299 ية واداب ز اللغة االنجلير

ز الطراونه442242159 ادارة فنادقايمان سامر ياسير

ز الحرباوى452242249 المحاسبة والقانون التجاريزيد عز الدين حسير

بية الخاصةامل عبود يحير حسن462242172 اليى

ي472242101
الكيمياءمحمود محمد مصطفز قوصييز

نظم معلومات اداريةمحمد يوسف خليف الحنيطي482242158

بية الخاصةسندس عدوان يوسف عياش492242104 اليى



ي الصوالحه502242089
معلم تربية فنيةبراءه سهيل حسيز

ييوسف مجاهد عزات عثمان512242227
التأهيل الرياضز

ف مصطفز نوفل522242135 ز ارسر يياسمير
التأهيل الرياضز

ادارة فنادقعمر سليمان علي خزاعله532242200

الهندسة الميكانيكيةكرم خالد كايد عجاج542242170

المحاسبة والقانون التجاريزيد عبد هللا محمد الكردى552242107

ي562242120
مرصفيةهيثم محمد محمود موميز العلوم المالية وال

اتيجيةنتالي احمد عبد الكريم الزغاتيت572242278 العالقات الدولية والدراسات االسيى

هابهاء ابراهيم احمد خطاب582242121 اللغة العربية واداب

ن محمود زكريا ابجوىسي592242095 المحاسبة والقانون التجاريبروي

الهندسة الصناعيةمحمد محارب محمد الوحش602242112

الكيمياءيارا حمدان حاتم حناحنه612242286

المحاسبة والقانون التجاريزيد مصطفز عمر ريحان622242191

بية الخاصةشهد خالد احمد الزطيمه632242195 اليى

م الرغد هيثم احمد الخزاعله642242273 تكن  ولوجيا معل ومات األع

ادارة االعماللؤي محمد سليم ابو قبع652242184

هااحمد نضال علي العرمان662242164 اللغة العربية واداب

المحاسبة والقانون التجاريسدين عمر سعد حمادنه672242119

ادارة االعمالخالده عدنان محمد القطاونه682242118

ي رفعت الضمور692242180
المحاسبة والقانون التجاريرهف وصفز

ادارة فنادقيوسف سائد علي عبد اللطيف702242236

تربية الطفولة المبكرةدعاء مازن عبد هللا المعايطه712242270

مرصفيةالرا صالح محمد الجخوخ722242126 العلوم المالية وال

ي732242136 ادارة فنادقعمار عاطف فايز الزعير

ياءفاطمه عبد القادر توفيق الشجراوي742242205 ز الفير

مرصفيةساميه جهاد عبد المهدى المجالي752242123 العلوم المالية وال

الهندسة المدنيةاحمد طالل احمد الفشيكات762242105

هاحاتم حمزه سليم صليهم772242223 اللغة العربية واداب

نظم معلومات اداريةعمر محمد عبد هللا الصعوب782242255

تربية الطفولة المبكرةسعاد عبد الكريم خلف الزيود792242293

ي802242110 ياءتفى عبد الرحمن محمد خلف الجعير ز الفير

يمعاذ ايوب احمد صالح812242186
التأهيل الرياضز

الكيمياءايان اسامه حسن عبيدات822242163

نظم معلومات اداريةرامي رائد شوكت الزرقان832242290

ادارة االعمالبتول خالد علي الطوافره842242122

م الدعاء وادي حسن وادي852242088 تكن  ولوجيا معل ومات األع

نظم معلومات اداريةحمزه حسن فالح العظامات862242204

مرصفيةمريم رياض فرج الدعجه872242144 العلوم المالية وال

الج يولوجيا والبي ئةسديل زياد محمود البدور882242297

الهندسة الميكانيكيةاأليهم موىس عطا هللا الدهيمات892242234

يف902242113 م الرؤى ماجد بدوي الشر تكن  ولوجيا معل ومات األع

المحاسبة والقانون التجارينغم خالد جمعه العموش912242132

ي رفعت الضمور922242181
هارهف وصفز ية واداب ز اللغة االنجلير

ي عزات جرادات932242225
ادارة فنادقعزات هانز

ي محمد حمران942242171
هااسامه عونز اللغة العربية واداب

هارؤى محمد احمد الخاليله952242233 ية واداب ز اللغة االنجلير

ياءاسامه مهيار حافظ ابو شهاب962242258 ز الفير

المحاسبة والقانون التجاريلونار ماهر منصور العتوم972242231

هانغم خالد جمعه العموش982242133 ية واداب ز اللغة االنجلير

ز االنصاري992242090 ز منذر حسير م الحنير تكن  ولوجيا معل ومات األع



تربية الطفولة المبكرةارساء يوسف عبد  القادر ابراهيم1002242254

معلم تربية فنيةساجده زكريا محمد الغويري1012242160

ادارة االعمالعبد هللا محمد احمد العضيبات1022242238

هابندر محمد عبد المحسن الفقراء1032242166 اللغة العربية واداب

ي1042242277
تربية الطفولة المبكرةمرح محمد علي الرياىسر

الكيمياءرغد عصام حسن الجمل1052242281

الكيمياءسليمان بديوى سليمان المرصى1062242282

ي1072242271
هامحمد منذر علي مسلمانز اللغة العربية واداب

االقتصادرامي رائد شوكت الزرقان1082242291

ي الجيوىس1092242295
الهندسة الطبيةاسامه احمد حسن المعروف حسيز

م القصي حسام لطيف السلمان1102242298 تكن  ولوجيا معل ومات األع

ز محمد فرج حسان1112242193 الكيمياءبان امير

الهندسة الميكانيكيةحمزه موفق عوده هللا ابو جاموس1122242207

اتيجيةحال عبد االله احمد العدوان1132242096 العالقات الدولية والدراسات االسيى

م النوار اسماعيل سليمان ابو جوده1142242283 تكن  ولوجيا معل ومات األع

ي السيالوي1152242175
تربية الطفولة المبكرةريان محمد عونز

ادارة االعمالريما ابراهيم حامد قبعه1162242201

اتيجيةعمر يارس عبد الحفيظ هياجنه1172242155 العالقات الدولية والدراسات االسيى

المحاسبة والقانون التجاريعبد الرحمن نجيب سليمان خليفه1182242178

هاهبه ايمن محمد المنصور1192242215 ية واداب ز اللغة االنجلير

يرغد رائد عيد البدارين1202242246
التأهيل الرياضز

هاعبدالحي محمد عبد الحي المعايطه1212242241 ية واداب ز اللغة االنجلير

المحاسبة والقانون التجاريمحمد عبدهللا احمد السبعه1222242269

المحاسبة والقانون التجاريغزل خالد انور عقاب1232242214

ل علي الزغول1242242143 م الصهيب وائ تكن  ولوجيا معل ومات األع

الهندسة المدنيةاوس زهير نواف الصايغ1252242275

ياءروان عدنان احمد العموش1262242247 ز الفير

زتبارك قدري محمد عيد بطاينه1272242188 ادارة المخاطر والتأمير

بية الخاصةمحمد انس محمود عبابنه1282242138 اليى

هاقتيبه عدنان محمد هزيم1292242149 اللغة العربية واداب

ي1302242145
الكيمياءجيالن مراد شعبان الشيشانز

ي1312242274
ياءمصعب عمار هايل الموميز ز الفير

ي فايق حامد1322242086
الكيمياءحمزه راضز

يحمزه زياد محمد البنيان1332242287
التأهيل الرياضز

ي1342242103 هاماريا سامر شوكت العتيير ية واداب ز اللغة االنجلير

ي1352242100
نظم معلومات اداريةتاال عمران عثمان السودانز

ك1362242259 ز ماهر حسن اليى هاياسمير ية واداب ز اللغة االنجلير

تربية الطفولة المبكرةآيات بشير احمد قواقزه1372242252

م الصهيب زكريا حامد الزغابه1382242129 تكن  ولوجيا معل ومات األع

ز1392242253 بية الخاصةحازم صابر عايد البقاعير اليى

ي1402242212 ز فندي الزعير ادارة فنادقبشار حسير

عه1412242213 هاحمزه ضيف هللا ندى الشر ية واداب ز اللغة االنجلير

ي فايق حامد1422242292
هاتاله راضز اللغة العربية واداب

ادارة فنادقخرصز بسام خرصز النتشه1432242176

المحاسبة والقانون التجاريممدوح ابراهيم كريم القضاه1442242250

يريما ابراهيم حامد قبعه1452242202
التأهيل الرياضز

الكيمياءاحمد عماد محمد مسلم1462242117

بية الخاصةبراءه محمد عوض المراعبه1472242196 اليى

اتيجيةعمر علي عايد الفواضله1482242091 العالقات الدولية والدراسات االسيى

ل عثمان1492242235 ي ل جير ادارة فنادقاحمد وائ



ي1502242137 ادارة الم ياه والبيئ ةعمار عاطف فايز الزعير

المحاسبة والقانون التجاريزيد شاكر عبد الكريم الخزاعله1512242173

الكيمياءدانيه خليل محمد القطيفان1522242162

هاقمر حسن توفيق عليمات1532242146 ية واداب ز اللغة االنجلير

ل نواف القضاه1542242141 ياءشهد وائ ز الفير

مرصفيةزيد شاكر عبد الكريم الخزاعله1552242174 العلوم المالية وال

ادارة الم ياه والبيئ ةبشار عصمت محمد علي الروسان1562242139

م الرند احمد عبد العزيز غنام1572242217 تكن  ولوجيا معل ومات األع

نظم معلومات اداريةحسن احمد مفلح العبوس1582242248

ي1592242296 معلم تربية فنيةامل ابراهيم عايد الزعير

ييزيد سامي نايف الدغمي1602242237
التأهيل الرياضز

ادارة فنادقعز الدين محمد فاضل الخزاعله1612242289

زماريا ريمون سليم دعيس1622242108 ادارة المخاطر والتأمير

م الاحمد ابراهيم احمد القرنه1632242262 تكن  ولوجيا معل ومات األع

الكيمياءارساء اياد محمد ابو عمشه1642242084

ي1652242206 هانوار احمد محمد نور الزعير ية واداب ز اللغة االنجلير

ادارة االعمالمحمد عبد النارص محمود بوالد1662242228

هاعبدهللا زيد محمد ابو الغنم1672242125 اللغة العربية واداب

م الرئام عبد الحكيم راتب ابو صقر1682242165 تكن  ولوجيا معل ومات األع

هندسة الحاسوبمحمد عثمان محمد دراز1692242280

الكيمياءرفقه منترص محمد يوسف1702242134

هاضياء محمد ابراهيم مشاقبه1712242194 ية واداب ز اللغة االنجلير

هندسة الحاسوبمرح ابراهيم محمد العساسله1722242288

ز1732242085 م اليزن حسن احمد ابو حسير تكن  ولوجيا معل ومات األع

الكيمياءراما ابراهيم منصور الرفاعي1742242220

هندسة الحاسوبليان علي يوسف الجواميس1752242151

هاوسيم احمد خليل ربابعه1762242239 اللغة العربية واداب

م العلي صالح حسن العمرى1772242182 تكن  ولوجيا معل ومات األع

نظم معلومات اداريةرامي مناور عوض ابراهيم1782242257

م المحمد عبد الخالق مروح الحسون1792242208 تكن  ولوجيا معل ومات األع

هندسة الحاسوبابراهيم صالح عارف النجوم1802242272

وق1812242154 هايزيد نايف فهد الشر ية واداب ز اللغة االنجلير

ي خالد1822242211
بية الخاصةتقوى زياد نزال بيز اليى

مرصفيةزياد طارق محمد شحاده1832242240 العلوم المالية وال

فات1842242185 المحاسبة والقانون التجاريعبد العزيز عبد هللا صوان الشر

الهندسة المدنيةاسالم هالل سالمه العموش1852242111

الكيمياءمحمود سعود محمد شهاب الدين1862242142

ي1872242131
هارنا مامون جميل الموميز ية واداب ز اللغة االنجلير

هاسندس عايد عوده الخوالده1882242263 اللغة العربية واداب

ادارة فنادقعمر محمد عبد هللا الصعوب1892242256

م الفرح منذر عيد الخضور1902242285 تكن  ولوجيا معل ومات األع

كسعمر ضيف هللا احمد مرزوق1912242115 هندسة الميكاترون

ادارة االعمالمحمد خالد علي الطوافره1922242268

معلم تربية فنيةدينا ربحي عبد السالم القعاقعه1932242198

ادارة االعمالشفاء فراس يوسف عبيدات1942242210

هازيد عبد الرؤوف سهيل عبد1952242161 ية واداب ز اللغة االنجلير

يمحمد اسالم امجد فهد العالف1962242245
التأهيل الرياضز

م العبد هللا محمود فالح الديكي1972242242 تكن  ولوجيا معل ومات األع

هانور محمد عثمان عبد الحميد1982242266 اللغة العربية واداب

نظم معلومات اداريةحمزه مراد محمود علقم1992242092



هااسماعيل عبد هللا عوده عبد هللا2002242187 اللغة العربية واداب

ياءزيد محمد عارف الحجاج2012242276 ز الفير

م المحمد انس محمد الصفدي2022242179 تكن  ولوجيا معل ومات األع

ف علي ابوزيد2032242114 ع ارسر نظم معلومات اداريةودي

ز حمود الكايد2042242148 ياءعدن حسير ز الفير

م العبد العزيز عماد محمد صالح2052242218 تكن  ولوجيا معل ومات األع

ى اسماعيل يوسف المشاقبه2062242127 هابشر ية واداب ز اللغة االنجلير

نظم معلومات اداريةايه باسم محمد علي خصاونه2072242083

هامحمد علي عارف المشاقبه2082242097 اللغة العربية واداب

ان القطيفان2092242284 الكيمياءرغد يونس ودع

ز االعرج2102242167 تربية الطفولة المبكرةآيه ابراهيم امير

م المحمد نضال عيس ابو معيلش2112242098 تكن  ولوجيا معل ومات األع

هاهديل احمد عبد  الكريم الرشيدات2122242294 اللغة العربية واداب

هندسة الحاسوبحسن احمد حسن البدور2132242157

تربية الطفولة المبكرةبراءه محمد عوض المراعبه2142242197

نظم معلومات اداريةعبد هللا محمد جمال كريشان2152242243

ي2162242150
يمايا صالح علي الموميز

التأهيل الرياضز

معلم تربية فنيةامل محمد نورى عبيدات2172242279


