
 

 

 نسبة الخصم التخصص اسم الطالب رقم الطالب الرقم
 80 معلم تربية فنية مالك هيثم عايد الغويري 1732299  .1
 80 معلم تربية فنية شهد عليان عقل شعفوط 2037220  .2
 80 تربية الطفولة المبكرة امل سليمان منوخ النويران 2043917  .3
 80 تربية الطفولة المبكرة آسيه ابراهيم لهد العثمان 1931470  .4
 70 تربية الطفولة المبكرة رؤى مروان فهمي غنام 2030172  .5
 90 تربية الطفولة المبكرة عال فهد بدر نانوس 2039924  .6
 80 تربية الطفولة المبكرة جود ظافر نصر الدين احمد 1931129  .7
 80 تربية الطفولة المبكرة بيان امين سليمان ابو خرمه 2033588  .8
 70 تربية الطفولة المبكرة معيان ادليمان الخلفميثاء  2043919  .9

 90 تربية الطفولة المبكرة رغد رأفت علي الشامي 2037228  .10
 70 تربية الطفولة المبكرة مرح داود محمد الحايك 1931163  .11
 70 تربية الطفولة المبكرة وسام اسماعيل محمد العداربه 1738287  .12
 70 الطفولة المبكرةتربية  نوال جهاد اسعد يوسف 1934570  .13
 70 تربية الطفولة المبكرة ياسمين محمد ابراهيم الكنج 1930754  .14
 80 تربية الطفولة المبكرة صفا خليفه محمود الكوره 2043855  .15
 70 تربية الطفولة المبكرة سميه نايل سليمان ابو غليون 1936843  .16
 80 تربية الطفولة المبكرة رناد نعيم مصباح الشريف 2030168  .17
 80 تربية الطفولة المبكرة قمر خالد محمود ابو علبه 2040432  .18
 80 الرياضيات نضال خالد عثمان حمدان 1932578  .19
 70 الرياضيات دنيا فايز علي سالمه 1836147  .20
 80 الرياضيات صهيب ربحي محمد المومني 1933388  .21
 70 الرياضيات مصعب محمد منيزل الجبور 1634431  .22
 70 الرياضيات محمد وليد تيسير البيطار خالد 1835005  .23
 80 الرياضيات احمد خليل محمد ياسين 1935611  .24
 90 الرياضيات نسرين اشرف محمد حرب 2036464  .25
 70 الرياضيات ان ناصر محمد السالمه 1738019  .26
 80 الرياضيات ماجده هاني منير االشهب 1736582  .27



 80 الفيزياء مالك غسان موسى عوده 1937392  .28
 70 الفيزياء لينا بالل نبيل صالح 1937180  .29
 70 الفيزياء سماح فارس غصاب العلكومي 1933662  .30
 70 الفيزياء موسى محمد موسى عريقات 1632611  .31
 80 الفيزياء اسماء عرفات شوكت شاهين 1738515  .32
 70 الفيزياء غاده خالد سالمه حويطات 1834366  .33
 80 الفيزياء رؤى جهاد صالح سالم 1933695  .34
 70 الفيزياء مالك عيسى علي عميش 1836256  .35
 80 الفيزياء امل عبد اهلل عبد زيد الشمري 1836361  .36
 70 الفيزياء ردينه رائد منيزل الحوامده 1734362  .37
 80 الكيمياء دانيه ظافر نصر الدين احمد 1834100  .38
 80 الكيمياء بيان محمد عبيدان ابو غيث 1937471  .39
 80 الكيمياء لمى احمد عبد الفتاح عبد اهلل 2044398  .40
 80 الكيمياء ايناس يوسف عبدالنور ابو شحاده 2044068  .41
 80 الكيمياء سجى عبد الحليم عبد اهلل الشوابكه 2044104  .42
 80 الكيمياء النا عماد عمر انس 2044331  .43
 80 الكيمياء اسيل كامل عبد الرحمن عايش 1738792  .44
 80 الكيمياء محمد راسم بريقعرنين  2044312  .45
 80 الكيمياء دانيه محمد حسن الحسون 1834249  .46
 70 الكيمياء خالد عزمي عايد صالح 1833325  .47
 80 الكيمياء سجود اسامه انور ابو سالم 1837993  .48
 70 الكيمياء مريم احمد رايق خليل 1934137  .49
 90 العلوم الحياتية رؤى فوزى رزق سليمان 2043993  .50
 80 التكنولوجيا الحيوية نور سالمه ياسين سالمه 1932400  .51
 70 التكنولوجيا الحيوية معاذ عباس احمد المومني 1738027  .52
 80 التكنولوجيا الحيوية سما عبد احمد الدعمي 2037710  .53

 ريم محمد علي الرتيمات 1930720  .54
العالقات الدولية والدراسات 

 80 االستراتيجية

 سلطان سليمان يحيىغزل  1936878  .55
العالقات الدولية والدراسات 

 80 االستراتيجية



 رهف احمد حسن حنيحن 1932781  .56
العالقات الدولية والدراسات 

 80 االستراتيجية

 عوض موسى جابر الحراحشه 1930390  .57
العالقات الدولية والدراسات 

 70 االستراتيجية

 سالي يونس محمد الزواهره 2043918  .58
الدولية والدراسات العالقات 

 90 االستراتيجية

 ندى سلمان احمد محارب 1937007  .59
العالقات الدولية والدراسات 

 80 االستراتيجية

 فرح وليد ياسين دبش 1634672  .60
العالقات الدولية والدراسات 

 70 االستراتيجية

 ساجده زياد غياض داود 1734715  .61
العالقات الدولية والدراسات 

 70 االستراتيجية

 مالك كارم محمود ابو حمور 1930600  .62
العالقات الدولية والدراسات 

 80 االستراتيجية

 محمد احمد محمد ابو  قوطه 1930084  .63
العالقات الدولية والدراسات 

 70 االستراتيجية

 مؤيد عاطف خلف المزايده 2039854  .64
العالقات الدولية والدراسات 

 80 االستراتيجية

 سالم احمد الغويرىحمزه  1734702  .65
العالقات الدولية والدراسات 

 70 االستراتيجية

 هبه ايمن فواز عطوي 1934666  .66
العالقات الدولية والدراسات 

 70 االستراتيجية

67.  1930279 
عبد الرحمن عز الدين محمد 

 النعيمات
العالقات الدولية والدراسات 

 70 االستراتيجية

 تاال محمد علي الذيبه 1931633  .68
العالقات الدولية والدراسات 

 80 االستراتيجية

 تولين سمير رامز غرز الدين 1935285  .69
العالقات الدولية والدراسات 

 80 االستراتيجية
 80 اللغة العربية وادابها منال عبد اهلل رأفت داود 2033584  .70
 80 اللغة العربية وادابها عاليه محمد عطا اهلل كريشان 1936888  .71
 90 اللغة العربية وادابها دعاء محمد يعقوب الخطيب 1832350  .72
 80 اللغة العربية وادابها ايه محمد موسى عطيه 2032473  .73



 90 اللغة العربية وادابها ميسر عبد اهلل فتحي الحنيطي 2030205  .74
 70 اللغة العربية وادابها فرح عصام يوسف محمد 1831807  .75
 90 اللغة العربية وادابها احمد اسامه سالم ابو زايد 2030236  .76
 80 اللغة االنجليزية وادابها لين خالد محمد علي الحنفي 2033651  .77
 80 اللغة االنجليزية وادابها مرام حمزه سالم عابد 1831967  .78
 80 اللغة االنجليزية وادابها ضحا سعود ابراهيم ابو يحيى 1930618  .79
 80 االنجليزية وادابهااللغة  دعاء ناجح عبد العزيز زهران 1832297  .80
 80 اللغة االنجليزية وادابها ساره توفيق احمد خاطر 2039913  .81
 80 اللغة االنجليزية وادابها رهف زهير سليم الجريري الحصان 2032012  .82

 سيرين حلمي سليم ابو ربيع 1635044  .83
االدب والدراسات الثقافية باللغة 

 70 االنجليزية

 غازى سارى الزبنفريده  1635392  .84
االدب والدراسات الثقافية باللغة 

 70 االنجليزية

 مالك نبيل محمد عميره 1635056  .85
االدب والدراسات الثقافية باللغة 

 70 االنجليزية

 هديل فيصل غازي ابو طريه 1737672  .86
االدب والدراسات الثقافية باللغة 

 70 االنجليزية

 راما زكريا احمد المومني 1931259  .87
االدب والدراسات الثقافية باللغة 

 80 االنجليزية
 80 دكتور في الطب يسرى عبد اهلل صبح صبح 1837672  .88
 80 دكتور في الطب عبد اهلل علي محمد الغويرين 1836178  .89
 80 دكتور في الطب رزان منير عوض جعفر 1735070  .90
 90 دكتور في الطب محمد محفوظ عيسى ابو صالح 1933527  .91
 90 دكتور في الطب سامر صالح الدين محمد اسماعيل 1735085  .92
 90 دكتور في الطب ساره محمد محمود جرار 2036418  .93
 80 دكتور في الطب لبيب محمد صابر عوده 1933553  .94
 70 هندسة العمارة احمد وائل احمد منسي 1830978  .95
 70 هندسة العمارة روان عماد علي محمود 1631255  .96
 70 هندسة العمارة زيدان سليمان شربوشمريم  1932845  .97
 70 هندسة العمارة ليث عثمان عوده اهلل الحنيطي 1733029  .98
 70 هندسة العمارة ديمه فراس موسى القطيفان 1836788  .99



 70 هندسة العمارة ضحى هاني محمد جماحنه 1836791  .100
 80 هندسة الحاسوب يزيد انور محمد كامل 2043955  .101
 80 هندسة الحاسوب ابراهيم علي الغبنحمزه  1933968  .102
 80 هندسة الحاسوب رزان خلدون انيس ابو فخر 1834085  .103
 70 هندسة الحاسوب لجين باسل سليمان ادعيس 1836150  .104
 80 هندسة الحاسوب نور محمد مثقال الحاج 1935462  .105
 90 هندسة الحاسوب جالل محمد جالل حساين 1836233  .106
 80 هندسة الحاسوب جمال حسن ادريسراما  1833067  .107
 80 هندسة الحاسوب فرح مالك عدنان فحماوى 1933640  .108
 70 هندسة الحاسوب اشرف محمد احمد المشاقبه 1537063  .109
 70 هندسة الحاسوب محمود احمد علي ابو الخمام 1636343  .110
 70 هندسة الحاسوب احمد رياض فهمي محمد 1632964  .111
 80 هندسة الحاسوب زياد خليل شاويشدانا  1832852  .112
 90 هندسة الحاسوب ساره طارق حسن تقي الدين 2036490  .113
 70 هندسة الحاسوب راشد محمد سعود ازمقنا 1538875  .114
 70 الهندسة الكهربائية محمد ناصر يحيى العزه 1937345  .115
 80 الهندسة الكهربائية احمد محمود محمد الخضيرات 1933471  .116
 90 الهندسة الكهربائية ميسم احمد علي الشاطر 2044255  .117
 80 الهندسة الكهربائية مثنى احمد جميل القاضي 2038211  .118
 70 الهندسة الكهربائية محمد خالد احمد البيروتي 1738315  .119
 80 الهندسة الكهربائية ايهاب محمود فتحي الشحرورى 1934419  .120
 70 الكهربائيةالهندسة  ثائر نبيل عطيه النجار 1633087  .121
 80 الهندسة الكهربائية رغد ياسر حسن شنب 2044052  .122
 70 الهندسة الكهربائية مؤيد ايمن محمد عناقره 1937812  .123
 70 الهندسة الكهربائية حسن محمد حسن الشامي 1736697  .124
 70 الهندسة الكهربائية محمد نضال ابراهيم خالد 1635828  .125
 70 الهندسة الكهربائية عمر محمد عايد البشارات 1341566  .126
 70 الهندسة الكهربائية محمد سليمان محمد خليفه 1733039  .127
 80 الهندسة الكهربائية بتول وليد يوسف ابو فاره 1937136  .128
 80 الهندسة الكهربائية آيه خالد وليد جبير 1937606  .129
 70 الهندسة الكهربائية محمد علي مصطفى العسود 1838018  .130



 80 علم الحاسوب وتطبيقاته مامون فتحي عبدهصفا  1832835  .131
 70 علم الحاسوب وتطبيقاته ريما رسمي احمد خطاب 2044391  .132
 70 علم الحاسوب وتطبيقاته رامز يوسف ابراهيم العجلوني 1737947  .133
 70 علم الحاسوب وتطبيقاته محمد ابراهيم نافز النصاصره 2036149  .134
 80 علم الحاسوب وتطبيقاته يوسف هاني يوسف الخزاعله 1932592  .135
 70 علم الحاسوب وتطبيقاته عبد الرحمن كامل محمد العودات 1736900  .136
 70 علم الحاسوب وتطبيقاته رؤى فراس حسن عمر 1733725  .137
 80 علم الحاسوب وتطبيقاته ايفانا وائل اميل البرجيل 1933860  .138
 80 علم الحاسوب وتطبيقاته محمد عمار علي منصور 1934430  .139
 90 علم الحاسوب وتطبيقاته احمد خالد وجيه خليل 2030121  .140
 80 علم الحاسوب وتطبيقاته براء علي طالب ابو راس 2030133  .141
 80 علم الحاسوب وتطبيقاته فهد خالد محمد فارس 2030125  .142
 70 علم الحاسوب وتطبيقاته سيف احمد محمود العليمات 1538586  .143
 90 علم الحاسوب وتطبيقاته محمد حبيب حفظي الرشقعلي  2030116  .144
 70 التربية الخاصة يارا محمد عفيف حميد 1938018  .145
 90 التربية الخاصة ايمان سامي مطيع حمد 2035250  .146
 80 التربية الخاصة لينا عمر سالم حداد 2043873  .147
 80 التربية الخاصة ساجده علي فتحي عوده 1734047  .148
 80 التربية الخاصة وليد محمد مرعيرناد  2032874  .149
 70 التربية الخاصة اماني ايمن سالم ابو عواد 1632295  .150
 70 اإلدارة السيــاحية رؤى احمد حلمي جاموس 1934518  .151
 90 اإلدارة السيــاحية فرح اياد خليل شاهين 2043933  .152
 70 اإلدارة السيــاحية ايه سالم محمد حسان 1931573  .153
 70 اإلدارة السيــاحية باسم اسحق فالحههبه  1735468  .154
 70 اإلدارة السيــاحية اسيل ناجح شوكت عبد الرحيم 1738790  .155
 80 اإلدارة السيــاحية رغد احمد جاسر احمد 2037928  .156
 80 اإلدارة السيــاحية هيا رائد خليل الطويل 1930692  .157
 80 السيــاحيةاإلدارة  صفاء محمد خير محمود الزريقات 2031981  .158
 80 اإلدارة السيــاحية امل فريد صالح النداف 1935444  .159
 80 اإلدارة السيــاحية منى وائل صالح العطيات 1936916  .160
 70 اإلدارة السيــاحية غيداء عثمان محمد التوينه 1836616  .161



 70 اإلدارة السيــاحية مراد جميل درويش ذوقان 1735432  .162
 70 اإلدارة السيــاحية محمود يوسف عقلهاحمد  1736603  .163
 70 اإلدارة السيــاحية حسام سعدي محمد اسطه 1931517  .164
 80 اإلدارة السيــاحية عباده اسماعيل نعيم الفروخ 2037117  .165
 90 اإلدارة السيــاحية لؤي حسام محمد نزال 2043898  .166
 70 اإلدارة السيــاحية طارق مأمون نظمي كتانه 1835868  .167
 80 اإلدارة السيــاحية ميس وجيه رشدى حطاب 2043841  .168
 70 اإلدارة السيــاحية فادي عاطف خالد ابو علي 1736617  .169
 70 اإلدارة السيــاحية عبد اهلل محمد عبد الكريم العالوين 1930095  .170
 70 اإلدارة السيــاحية انسام اسامه محمود عكاشه 2032744  .171
 80 اإلدارة السيــاحية محمد خليل الشماساتزكريا  2037138  .172
 70 اإلدارة السيــاحية شهد يوسف راتب ملكاوي 1835893  .173
 70 اإلدارة السيــاحية جنين محمد فوزي الدبابسه 2043871  .174
 90 عـلم المحـافظة على االثــار انس محمود فالح الربطه 2044187  .175
 70 التصويـر الطبـي واالشعاعـي مراد اياد عبد الحليم الذيبه 1834392  .176
 80 التصويـر الطبـي واالشعاعـي لؤى معتصم حسني الشاعر 2044572  .177
 70 صيدلة بشرى محمد مصطفى فريحات 1635180  .178
 70 صيدلة بتول فارس صباح البواريد 1635176  .179

180.  1537208 
راما جمال اسماعيل عبد الرحيم 

 70 صيدلة الشيخ
 70 االرشاد النفسي جمال ابراهيم سالمهيونس  1736333  .181
 80 االرشاد النفسي ملك اسامه محمود محمد 1931545  .182
 70 االرشاد النفسي جهاد هاني نعمان غيث 1835997  .183
 80 االرشاد النفسي دياال مجدي عزت مرعي 1931148  .184
 80 االرشاد النفسي ايمان حسين حسن ابو حسن 1832345  .185
 70 االرشاد النفسي حازم احمد بني عمرعهد  1837577  .186
 80 االرشاد النفسي موسى بطرس مخائيل الحجازين 1636193  .187
 80 العلـوم الطبيـة المخبريـة هنا ابراهيم مسلم القضاه 2036955  .188
 80 التغذيـة السريريـة والحميـات هديل رافت عطا ابو شامه 1736989  .189
 90 التغذيـة السريريـة والحميـات عمر رامي عبد الرحمن الشرفاء 2035058  .190
 80 العـالج الوظيفـي اليانا خضر عارف الهواوشه 1933648  .191



 80 العـالج الوظيفـي زين عدنان محمود مقدادي 1933825  .192
 70 العـالج الوظيفـي فرح خالد محمود ابو شارب 1834495  .193
 80 العـالج الوظيفـي دانيه ياسر عبد الرحمن العامرى 1833422  .194
 70 العـالج الوظيفـي اسامه محمود محمد قنديل 1931737  .195
 80 العـالج الوظيفـي دنيا احمد محمد العقرباوي 1933656  .196
 70 االقتصاد رضوان احمد مزيد السيد 1934477  .197
 70 االقتصاد صهيب احمد جواد عفانه 2032610  .198
 70 االقتصاد يحيى عمر محمد البستنجي 2032321  .199
 70 االقتصاد مازن خالد الناطوررمال  1832093  .200
 70 االقتصاد زين محمد طايل االحمد 2032406  .201
 70 االقتصاد وفاء عدنان غسان جرار 1931228  .202
 70 االقتصاد لين رائد محمد الرشق 1831864  .203
 80 االقتصاد عمار ناصر فندي الزعبي 2044471  .204
 70 االقتصاد نوره زكي محمد ابو طه 2043936  .205
 70 االقتصاد المالي صابرين خليل سليمان راشد 2044136  .206
 80 االقتصاد المالي محمد انور سامي عليان 2044275  .207
 90 االقتصاد المالي سالم خالد احمد بني ملحم 2044121  .208
 80 االقتصاد المالي سامر عماد شفيق ابو رمضان 2037863  .209
 80 االقتصاد المالي حسين سعيد احمد نجم الدين 2037460  .210
 70 االقتصاد المالي بتول ايهاب فوزى القدومي 1738220  .211
 80 االقتصاد المالي حنين موسى ابراهيم داود 2037635  .212
 80 االقتصاد المالي صفاء خالد مصباح حنداش 2044025  .213
 80 االقتصاد المالي فاطمه الزهراء فارس احمد ياسين 2037959  .214
 80 المالياالقتصاد  عبيده سارى جبر العميري 2034139  .215
 80 االقتصاد المالي نغم ابراهيم حسن ابو ريده 2040376  .216
 80 االقتصاد المالي اسالم جهاد احمد غبن 1937604  .217
 70 االقتصاد المالي محمد جمال صالح ربايعه 1935042  .218
 70 االقتصاد المالي ملك علي فوزى ناطور 2037506  .219
 80 المالي االقتصاد عال نبيل محمد عطيه عبدربه 2037712  .220
 70 االقتصاد المالي احمد وليد عبد الرحمن قنديل 2040073  .221
 90 االقتصاد المالي شهد احمد خليل الزغل 2045405  .222



 90 االقتصاد المالي حمزه نائل احمد زريقي 2037806  .223
 70 االقتصاد المالي ايه حسن محمد اعويمر 2045364  .224
 70 المالياالقتصاد  نور ايمن احمد حسين 2037674  .225
 70 االقتصاد المالي اسامه حسن هجيج الرواجفه 1838169  .226
 70 االقتصاد المالي رغد عبد الناصر امين القنبر 1834254  .227
 70 المحاسبة سنبال عماد عبد المجيد الصالح 1731754  .228
 80 المحاسبة كريم جهاد نايف كيوان 1931419  .229
 80 المحاسبة يوسف سفيان محمد صبح 1930277  .230
 90 المحاسبة ايات محمد عبد الجابر رمضان 2033380  .231
 80 المحاسبة قيس داهود سليمان بكر 2032606  .232
 70 المحاسبة هند محمد عبد الرحيم الكفارعه 2043916  .233
 80 المحاسبة والقانون التجاري عمار رياض يوسف ابو ذياب 2039932  .234
 70 والقانون التجاريالمحاسبة  اسامه محمد ابراهيم غيضان 1738266  .235
 90 المحاسبة والقانون التجاري اسماء تيسير هاشم جعيدى 2044485  .236
 80 المحاسبة والقانون التجاري مروه عبد الغني وهبه الكشميري 2043834  .237
 90 المحاسبة والقانون التجاري ياسين نزار ياسين الكردى 2043899  .238
 70 والقانون التجاريالمحاسبة  ميس جميل محمد بشير 1936869  .239
 70 المحاسبة والقانون التجاري سالم محمود سالم شاور 2041014  .240
 80 المحاسبة والقانون التجاري بهاء احمد فتحي الشحروري 2045358  .241
 70 المحاسبة والقانون التجاري عبد المالك عمر عبد الرزاق قدوره 1937015  .242
 80 والقانون التجاريالمحاسبة  فاتنه ايمن يوسف منصور 2033468  .243
 70 المحاسبة والقانون التجاري رزان عادل سالم ابو روميه 1930414  .244
 80 المحاسبة والقانون التجاري الرا عاهد فوزي ابو خمسه 2040144  .245
 80 المحاسبة والقانون التجاري ساره معن محمد غنوم 1832137  .246
 70 والقانون التجاريالمحاسبة  عبد القدوس احمد علي الشوابكه 1930359  .247
 70 المحاسبة والقانون التجاري هال احمد محمد عبدالشيخ 1934667  .248
 70 المحاسبة والقانون التجاري هديل نضال سيد العشري 1936990  .249
 80 ادارة االعمال والء محمد فؤاد مصطفى 1931143  .250
 70 ادارة االعمال رناد عالم ابراهيم عالم 1832384  .251
 70 ادارة االعمال وسيم سميح اسعيدسامر  1931406  .252
 80 ادارة االعمال دعاء سامي عبد الغني جابر 2043872  .253



 80 ادارة االعمال نانسي مازن احمد العباسي 1930203  .254
 70 ادارة االعمال تسنيم رائد شاتي ابو صبح 1832114  .255
 70 ادارة االعمال عمر حسن صالح الموسى 1936791  .256
 70 ادارة االعمال خالد محمود الجريريمحمود  1831922  .257
 80 ادارة فنادق اياد احمد محمد صوفان 1931033  .258
 80 ادارة فنادق حمزه سامر احمد العيسى 1930074  .259
 80 ادارة فنادق عمر خليل محمد حمد 1934471  .260
 90 ادارة فنادق عيسى عادل عبد اهلل سمرين 2033301  .261
 70 ادارة فنادق محمد خلدون محمد ملحم 1731930  .262
 70 ادارة فنادق شيراز قصي محمد البرماوى 2032040  .263
 70 نظم معلومات ادارية تقى عمر هشام الغزالي 1738289  .264
 70 نظم معلومات ادارية افنان محمد امين نوار 1731947  .265
 80 نظم معلومات ادارية جوري نضال محمود عزرون 1931236  .266
 80 نظم معلومات ادارية اياد عبد المجيد الخطيبحمزه  2043860  .267
 80 نظم معلومات ادارية روجان خالد فايز عوده 1931289  .268
 80 نظم معلومات ادارية رؤى تحسين عز الدين التميمي 1832061  .269
 70 نظم معلومات ادارية رانيا خالد حسن شنب 1731654  .270
 70 معلومات اداريةنظم  ديمه بسام ابراهيم خضر 1930672  .271
 80 نظم معلومات ادارية االء رجائي حسن شنب 1637672  .272
 70 نظم معلومات ادارية رغد احمد عبد اهلل حماد 1731962  .273
 70 نظم معلومات ادارية بكر ابراهيم حسن العبويني 1731951  .274
 70 نظم معلومات ادارية فرح عثمان يعقوب هارون 1832050  .275
 70 العلوم المالية والمصرفية رياض حسن السكافيبتول  1732018  .276
 80 العلوم المالية والمصرفية عبد اهلل جمال رباح حسان 2039630  .277
 70 العلوم المالية والمصرفية شادي محمد محمود التعمرى 2032300  .278
 70 العلوم المالية والمصرفية روان يوسف توفيق شلبيه 1836097  .279
 80 العلوم المالية والمصرفية مشهور محمد عرباسيسبأ  1931594  .280
 70 العلوم المالية والمصرفية الرا منصور احمد عثمان 1832102  .281
 70 العلوم المالية والمصرفية النا ايمن نعيم ابو صالحه 1732047  .282
 70 العلوم المالية والمصرفية حنين طارق نزيه اللوزى 1831862  .283
 70 ادارة المخاطر والتأمين حسني يوسف ابراهيمهديل  1834230  .284



 70 ادارة المخاطر والتأمين محمد هشام عبد الرحمن ابو شمعه 1935442  .285
 80 ادارة المخاطر والتأمين سهاد عماد محمد عبد الرحمن 1937401  .286
 70 ادارة المخاطر والتأمين هيا رائد علي الشرقاوى 1932765  .287
 70 ادارة المخاطر والتأمين عزام عبد الرزاق ابوخالدالتميميرنا  1934718  .288
 70 ادارة المخاطر والتأمين ليث محمد جمال جالل 1935172  .289
 70 معلــم صــف دانيا محمد علي قنديل 1731650  .290
 80 معلــم صــف ايناس ناصر الدين محمود حمدان 2032476  .291
 80 معلــم صــف هيا مامون محمد الخطيب 2030405  .292
 90 معلــم صــف ايات عدنان محمود خليل 1738267  .293
 70 معلــم صــف هيا اشرف محمد حمد 1637967  .294
 90 معلــم صــف دعاء خالد علي ابو ياسين 2038204  .295
 70 الهندسة المدنية دانه مشعل سعيد الترعاني 1632453  .296
 80 الهندسة المدنية ساره مجدي محمود المعايطه 1937436  .297
 80 الهندسة المدنية ساجده زياد عبداهلل ابومحفوظ 1933571  .298
 80 الهندسة المدنية محمد احمد محمد الخاليله 2037622  .299
 70 الهندسة المدنية محمد زكي محمد جمال الصابر 1732469  .300
 80 الهندسة المدنية لؤي عبد اهلل صقر حسين 1831364  .301
 80 المدنيةالهندسة  محمد جالل موسى ابو كوش 2040255  .302
 70 الهندسة المدنية مهند رضوان توفيق عليمات 1632834  .303
 70 الهندسة المدنية سميه علي سمر البريزات 1737451  .304
 70 الهندسة المدنية نضال عبد اهلل جمعه الوحش 1836793  .305
 70 الهندسة المدنية احمد حكمت محمد الطراونه 1632433  .306
 70 الهندسة المدنية محمد فؤاد درويش ابو خاص 1931694  .307
 80 الهندسة المدنية عبد الرحمن خالد علي شنانير 1932584  .308
 70 الهندسة المدنية احمد بسام عيد الدبايبه 1732394  .309
 70 الهندسة المدنية يزيد عبد اهلل محمد الخاليله 1637558  .310
 70 الهندسة المدنية زيد عادل احمد الطوالبه 1937200  .311
 80 الهندسة الميكانيكية احمد سلمان الدبيسيقيس  2036230  .312
 70 الهندسة الميكانيكية احمد عبد السالم جميل صالح 1732506  .313
 70 الهندسة الميكانيكية عبد الحميد ياسين فؤاد الخطيب 1732552  .314
 80 الهندسة الميكانيكية مصطفى احمد ابراهيم نوفل 1836974  .315



 70 الهندسة الميكانيكية محمود احمد محمد العواطلي 1837012  .316
 70 الهندسة الميكانيكية همام عمر محمد عبد الهادى 1937512  .317
 90 الهندسة الميكانيكية محمود نصر حسن عرموش 2036086  .318
 70 الهندسة الميكانيكية ايهاب ناصر سليمان جابر 1937835  .319
 70 الهندسة الميكانيكية سعد محمود ابراهيم ابورياش 1732542  .320
 70 الهندسة الميكانيكية بالل سمير امين النوايسه 1632535  .321
 70 الهندسة الصناعية محمد نصري احمد الشبلي 1438715  .322
 70 الهندسة الصناعية احمد عمر عبد الكريم المشاقبه 1536429  .323
 70 الهندسة الصناعية محمد يوسف داود الربطه 1732691  .324
 70 الهندسة الصناعية اسيل ايمن مصطفى الجندي 1730498  .325
 70 الهندسة الصناعية عمار وليد جمعه البنا 1234069  .326
 70 الهندسة الصناعية شذى فتحي احمد البطوش 1533136  .327
 70 الهندسة الصناعية بهاء عالء الدين عبد المجيد الكرزون 1830992  .328
 70 الهندسة الصناعية باسل حماد عوده الكعابنه 1633079  .329
 70 الهندسة الصناعية يحيى احمد بني احمد عمران 1636937  .330
 70 الهندسة الصناعية احمد عبد الناصر شقير شقير 1636348  .331
 70 الهندسة الصناعية حازم محمد علي عبد اهلل 1632540  .332
 80 الهندسة الصناعية عائشه زيد تحسين البندقجي 1833149  .333
 90 الميكاترونكسهندسة  محمد يوسف محمد الصغير العيسه 2036065  .334
 70 هندسة الميكاترونكس راكان علي عبداهلل عتوم 1636897  .335
 80 هندسة الميكاترونكس سند مخلد توفيق خشمان 1933545  .336
 70 هندسة الميكاترونكس عماد اسعد رضى موسى 1433046  .337
 70 هندسة الميكاترونكس محمد وائل محمد ابو فايد 1636327  .338
 80 هندسة الميكاترونكس عمار احمد النجارياسر  1834073  .339
 90 هندسة الميكاترونكس محمد ايمن محمود بطاينه 2043815  .340
 70 هندسة الميكاترونكس علي كامل علي المحاميد 1833038  .341
 80 هندسة الميكاترونكس محمد وليد محمود الخاليله 2030178  .342
 80 الميكاترونكسهندسة  سيف الدين محمد سهيل غنام 1931752  .343
 70 هندسة الميكاترونكس ماجد زيد زعل المرعب 1636953  .344
 70 هندسة الميكاترونكس يارا عبدالحكيم جميل يونس 1732798  .345
 70 هندسة الميكاترونكس روان محمد احمد العديلي 1738325  .346



 80 هندسة الميكاترونكس احمد خالد حسين حسن 1933994  .347
 80 هندسة الميكاترونكس اهلل طعم  اهللسعيد سامر طعم   1732750  .348
 90 الهندسة الطبية لينا ماهر محمد يعقوب 2035214  .349
 70 الهندسة الطبية ابراهيم محمد زايد ابو خرمه 1937826  .350
 70 الهندسة الطبية نيفين اسماعيل بدوي بيدس 1732902  .351
 70 الهندسة الطبية امين منير امين خاطر 1738337  .352
 70 الهندسة الطبية خضر محمد العمد هدايه 1939178  .353
 80 التأهيل الرياضي رزان محمد جميل حسن 1932380  .354
 90 التأهيل الرياضي اسيل داود محمد معيقل 2044103  .355
 80 التأهيل الرياضي منذر ياسر ابراهيم جوهر 1935125  .356
 70 التأهيل الرياضي ليان محمد صالح الشرمان 1834627  .357
 70 التأهيل الرياضي احمد ماجد سمرينعباده  1834720  .358
 80 التأهيل الرياضي راما محمد اسماعيل غنيم 2040172  .359
 70 التأهيل الرياضي حمزه خالد ابراهيم حسن 1433776  .360
 70 التأهيل الرياضي عيسى احمد عقاب العدوان 1733423  .361
 70 التأهيل الرياضي فهد خالد فهد المصرى 1635847  .362
 70 التأهيل الرياضي عماد صالح العزهايهم  1633433  .363
 70 التأهيل الرياضي محمد اياد عواد عواد 1635849  .364
 70 التأهيل الرياضي امنيه حسن محمد شوشارى 2044378  .365
 80 التأهيل الرياضي احمد اسماعيل محمد العداربه 2044570  .366
 70 االدارة والتدريب الرياضي راشد مرزوق محمود العموش 1636373  .367
 80 االدارة والتدريب الرياضي عباده طه عبد الرحيم الفي 1931084  .368
 80 االدارة والتدريب الرياضي ايه عماد موسى مطير 1832033  .369
 80 االدارة والتدريب الرياضي سامر عيسى محمد الخاليله 1637519  .370
 70 االدارة والتدريب الرياضي جمال حسن محمود العمري 1831352  .371
 70 االدارة والتدريب الرياضي عبد اهلل ضيف اهلل البنيانيزيد  1636130  .372
 70 االدارة والتدريب الرياضي شهد جمعه فرحان الجندي 1638332  .373
 70 االدارة والتدريب الرياضي مرام محمد احمد يوسف 2030342  .374
 80 االدارة والتدريب الرياضي يزن سمير يوسف علم الدين 1834667  .375
 80 االدارة والتدريب الرياضي رائد صبحي حسنبدر  1936762  .376
 70 االدارة والتدريب الرياضي ابراهيم احمد صالح صالح 2030407  .377



 80 االدارة والتدريب الرياضي فراس لؤى حسن البيارى 2041015  .378
 80 االدارة والتدريب الرياضي يزن ساهر يعقوب سعاده 2030147  .379
 70 االدارة والتدريب الرياضي احمد عيد سلمان ابو فليفل 1638290  .380
 70 االدارة والتدريب الرياضي ايناس رمضان رسمي الدويك 1836102  .381
 70 االدارة والتدريب الرياضي فاديه نعيم خميس عوده 1930687  .382
 70 االدارة والتدريب الرياضي مصعب ناصر يوسف سليم 1831338  .383
 90 والتدريب الرياضياالدارة  صالح وليد محمد عشا 2039624  .384
 70 االدارة والتدريب الرياضي محمد ناصر ابراهيم غنيم 1939169  .385
 70 االدارة والتدريب الرياضي تاال سعود عبد العزيز القراله 1936761  .386
 70 االدارة والتدريب الرياضي نور جهاد حسين الوحش 1831851  .387
 70 والتدريب الرياضياالدارة  احمد محمد عوض السعود 1638220  .388
 70 االدارة والتدريب الرياضي محمد موسى محمد رباع 2030339  .389
 70 االدارة والتدريب الرياضي يزن رائد محمود المعايطه 1734432  .390
 80 االدارة والتدريب الرياضي عبد اهلل محمد امين شعيبي 2032582  .391
 90 والتدريب الرياضياالدارة  علي عصام علي عياصره 2030344  .392
 80 االدارة والتدريب الرياضي رزان جمال عايش الذيب 2032755  .393
 70 االدارة والتدريب الرياضي عبد اهلل محمد ناصر شعبان رمضان 1831349  .394
 70 االدارة والتدريب الرياضي اسامه فخرى صابر قطيش 2030187  .395
 80 والتدريب الرياضياالدارة  دانيا ايمن بشير بشير 2030114  .396
 80 االدارة والتدريب الرياضي ايهم خالد عبد الرحمن بدير 2030107  .397
 70 علم التمريض جيهان يوسف سليمان الفريجات 1933903  .398
 70 انظمة المعلومات الحاسوبية رامي عبد الهادى محمود الشواوره 1534084  .399
 80 المعلومات الحاسوبيةانظمة  عبد الرحمن علي محمود الجمال 1832730  .400
 70 انظمة المعلومات الحاسوبية احمد سامي عبد الرحمن يعقوب 2044451  .401
 70 انظمة المعلومات الحاسوبية يحيى غالب بركات السراحين 1934961  .402
 70 انظمة المعلومات الحاسوبية ايه بكر اعبد الرعود 1937062  .403
 70 المعلومات الحاسوبيةانظمة  لؤي جمال عبد الرؤوف فتيان 2034083  .404
 80 انظمة المعلومات الحاسوبية عبد اهلل حكمت محمود جباره 2037080  .405
 80 انظمة المعلومات الحاسوبية دارين محمد عبد الرؤوف خضر 1937608  .406
 70 انظمة المعلومات الحاسوبية صهيب محمد سليمان الحارثي 1935169  .407
 80 المعلومات الحاسوبية انظمة هبه نعيم محمد ابو زاكيه 2034858  .408



 80 انظمة المعلومات الحاسوبية حمزه عثمان صبحي حرز اهلل 2044097  .409
 70 انظمة المعلومات الحاسوبية دعاء جمال سعيد حميده 2044505  .410
 70 انظمة المعلومات الحاسوبية يارا عاصم محمد سعيد اسماعيل 2044129  .411
 90 المعلومات الحاسوبيةانظمة  علي محمد علي عليوه 2044002  .412
 80 انظمة المعلومات الحاسوبية لينا جهاد محمد عطون 1934390  .413
 70 انظمة المعلومات الحاسوبية دانه كمال جميل شهاب 1934978  .414
 70 انظمة المعلومات الحاسوبية دعاء محمد اسماعيل ريحان 1933689  .415
 70 المعلومات الحاسوبيةانظمة  محمد ايمن عبد الجبار سمرين 1736563  .416
 90 انظمة المعلومات الحاسوبية شهد يوسف محمد هرش 2036748  .417
 80 انظمة المعلومات الحاسوبية لينا منذر خليف الحتامله 1937431  .418
 70 انظمة المعلومات الحاسوبية ليث عبد اهلل مصباح سعاده 1934948  .419
 80 المعلومات الحاسوبيةانظمة  علي ابراهيم سليم السمهورى 1932537  .420
 70 انظمة المعلومات الحاسوبية معتز حسين خلف العاصم 937193  .421
 80 انظمة المعلومات الحاسوبية اسيل حسن احمد سعديه 1935048  .422
 90 انظمة المعلومات الحاسوبية ساره ناصر خالد النجار 1838229  .423
 80 المعلومات الحاسوبيةانظمة  يزن اياد محمد االحمد 2037074  .424
 70 انظمة المعلومات الحاسوبية لجين اسامه احمد بيت شاويش 2036507  .425
 70 انظمة المعلومات الحاسوبية اسامه مصطفى خليل الكفاوين 1937349  .426
 80 هندسة البرمجيات نانسي رائد رمضان الشيخ ديب 2040289  .427
 80 هندسة البرمجيات عماد نبيل سليم الشريف 2040260  .428
 70 هندسة البرمجيات ايهم عماد محمد ذيب 1932339  .429
 70 هندسة البرمجيات سالمه فيصل فارس الزعبي 1837539  .430
 70 هندسة البرمجيات عطاف مصطفى محمد الصيداوى 1733915  .431
 80 هندسة البرمجيات مهند كمال عبد الرحيم محمود 2044089  .432
 70 البرمجياتهندسة  هيا خالد علي شاهين 1733935  .433
 80 هندسة البرمجيات احمد جواد احمد الحماد 1933448  .434
 80 هندسة البرمجيات رامه ابراهيم محمد الرواجفه 2036442  .435
 70 هندسة البرمجيات عبير خالد فياض الخضير 1438812  .436
 80 هندسة البرمجيات محمد سمير جميل يونس 1933991  .437
 70 هندسة البرمجيات محمد عمر فايز الناطور 1733925  .438
 70 هندسة البرمجيات ثائر مناور عبد الحميد المومني 1733887  .439



 80 هندسة البرمجيات رانيا ابراهيم حكمت الحصان 1934984  .440
 70 الجـيولوجيا والبيـئة االء عمر محمد الضابط 1932760  .441
 80 الجـيولوجيا والبيـئة هديل وائل عفيف الجعبري 1935197  .442
 70 الجـيولوجيا والبيـئة ايهاب محمد احمد رضوان 1838405  .443
 70 الجـيولوجيا والبيـئة نهار خالد علي الزواهره 1935045  .444
 70 الجـيولوجيا والبيـئة راكان اياد اسماعيل المحيسن 1937150  .445
 70 الجـيولوجيا والبيـئة فرح حسن محمود الحناقطه 1933813  .446
 70 الجـيولوجيا والبيـئة براء احمد حمد العودات 1932444  .447
 80 الجـيولوجيا والبيـئة جمانه وائل محمود جابر 1937467  .448
 70 الجـيولوجيا والبيـئة فرح جهاد سالم البلوي 1937443  .449
 70 الجـيولوجيا والبيـئة اريج محمد سالم ابو محفوظ 1937668  .450
 70 الجـيولوجيا والبيـئة آيه رائد محمد وجيه كرد علي 1937270  .451
 70 الجـيولوجيا والبيـئة فرح سلطان عبد العزيز العموش 1834845  .452
 90 الجـيولوجيا والبيـئة سجى بسام موسى حرب 2044132  .453
 80 الجـيولوجيا والبيـئة عايده صبحي سمير وهبه 1833273  .454
 80 ادارة االراضـي والميـاه بشرى طاهر محمود الكاللده 1932424  .455
 80 ادارة االراضـي والميـاه هيثم علي حسناالء  2036756  .456
 80 ادارة االراضـي والميـاه غاليه قاسم عبد اهلل عبابنه 2044213  .457
 70 ادارة االراضـي والميـاه انس عبد ربه حسن ابو عيشه 1534777  .458
 70 ادارة االراضـي والميـاه اصاله محمود صالح طعمه اهلل 1834773  .459
 70 ادارة االراضـي والميـاه سليمان محمد ابو محاربايه  1838313  .460
 80 ادارة االراضـي والميـاه بيان محمد فرح الشديفات 2044249  .461
 80 ادارة االراضـي والميـاه ميس قيس محمد تيسير المحتسب 2037427  .462
 70 ادارة االراضـي والميـاه عمر محمد مطلق الشرمان 1836555  .463
 80 ادارة المـياه والبيئـة بسام موسى النوافلهميس  1838369  .464
 80 ادارة المـياه والبيئـة هنيه يوسف رجا صالح 1836550  .465
 70 ادارة المـياه والبيئـة قيس موفق صالح ابو راجوح 1838144  .466
 70 ادارة المـياه والبيئـة ميس حسن علي العمرى 2044588  .467
 70 المـياه والبيئـةادارة  هدى امين محمود ابو قضامه 2044432  .468
 70 ادارة المـياه والبيئـة هديل صادق مصطفى عبد اهلل 1836433  .469
 80 ادارة المـياه والبيئـة هناء احمد شعبان عليان 1834856  .470



 80 ادارة المـياه والبيئـة ياسمين مامون مصطفى سعاده 2040500  .471
 70 معلـومات األعمـالتكنــولوجيا  يزن عدنان عفيف الخطيب 1738788  .472
 70 تكنــولوجيا معلـومات األعمـال ابراهيم كمال سعيد عفانه 1935108  .473
 70 تكنــولوجيا معلـومات األعمـال سند سعيد محمد نجم 1733842  .474
 70 تكنــولوجيا معلـومات األعمـال نور الدين خالد عبد اللطيف بلول 1738464  .475
 70 تكنــولوجيا معلـومات األعمـال راما خالد محمد عواد 1931811  .476
 80 تكنــولوجيا معلـومات األعمـال لجين ياسر احمد شلبايه 1935010  .477
 70 تكنــولوجيا معلـومات األعمـال احمد يوسف لطفي حمد 2038241  .478
 70 تكنــولوجيا معلـومات األعمـال ساره يوسف محمد الشباك 2034262  .479
 70 تكنــولوجيا معلـومات األعمـال احمد جمال عيسى الزمر 1935110  .480
 70 تكنــولوجيا معلـومات األعمـال اسماء بالل عبد اهلل البواب 1733829  .481
 70 تكنــولوجيا معلـومات األعمـال هديل ناصر خلف الخاليله 1733865  .482

 

 


