
المدرس القاعةالشعبةالتخصصاسم الطالب

يأفنان احمد محمود عواوده باسم وريدات1C115التصوير الطب 

يأمينة أنور عبد القادر الجردات باسم وريدات1C115التصوير الطب 

يارام علي نايف حساسنة باسم وريدات1C115التصوير الطب 

يانسام يارس عبد القادر رجوب باسم وريدات1C115التصوير الطب 

يايات شحده عثمان الجمل باسم وريدات1C115التصوير الطب 

ن ن ابوحسي  يبراءه سميح حسي  باسم وريدات1C115التصوير الطب 

يساره رامي فائق خطيب باسم وريدات1C115التصوير الطب 

يسلىم حازم صالح ديرية باسم وريدات1C115التصوير الطب 

يشهد فوزي محمد شعار باسم وريدات1C115التصوير الطب 

يمحمود محمد محمود ابو عواد باسم وريدات1C115التصوير الطب 

ن ابراهيم محمد عدوان ينرمي  باسم وريدات1C115التصوير الطب 

ينور عقيل عيد بدر باسم وريدات1C115التصوير الطب 

ي  رجب 
يورود يارس مصطفن باسم وريدات1C115التصوير الطب 

ن غيث ن نصار حسي  يياسمي  باسم وريدات1C115التصوير الطب 

باسم وريدات1C115التغذية الصحية والعالجيةتحرير راتب اسماعيل دراويش

باسم وريدات1C115التغذية الصحية والعالجيةجومان ابراهيم محمد النجار

باسم وريدات1C115التغذية الصحية والعالجيةرؤى ابراهيم محمد أبو زهرة

باسم وريدات1C115التغذية الصحية والعالجيةرؤى محمد عبدهللا المرصي

باسم وريدات1C115التغذية الصحية والعالجيةرهف عاطف زعل ابودية

باسم وريدات1C115التغذية الصحية والعالجيةريم بسام محمد نجار

باسم وريدات1C115التغذية الصحية والعالجيةشهد بالل فيصل النتشه

ي
باسم وريدات1C115التغذية الصحية والعالجيةصفاء محمود أحمد القاضن

باسم وريدات1C115التغذية الصحية والعالجيةمرام اياد عبد الرزاق دنديس

باسم وريدات1C115التغذية الصحية والعالجيةمريم بدر أحمد ابو عياش

باسم وريدات1C115التغذية الصحية والعالجيةميار مازن عبدالغفار عابدين
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زيدان طه2C117التغذية الصحية والعالجيةندين عادل أحمد الحناتشه

ي صالح ابو سنينه
زيدان طه2C 117التغذية الصحية والعالجيةنغم عبد الغبن

زيدان طه2C117التغذية الصحية والعالجيةنغم عريف صبحي علي سالم

زيدان طه2C117التغذية الصحية والعالجيةنهله وسام محمد تيسي  شاور

زيدان طه2C117التمريضإبراهيم محمود إبراهيم نواجعة

ي وجيه الخطيب تميىمي زيدان طه2C117التمريضأمي  أب 

زيدان طه2C117التمريضارساء راتب غنام حمامده

زيدان طه2C117التمريضاسماء يارس محمد بحيصات

زيدان طه2C117التمريضاسيل يوسف سالم دغاغمه

زيدان طه2C117التمريضاالء خالد محمد سويطي

ة اسامة محمد مسالمة زيدان طه2C117التمريضامي 

ه محمد اسحق عادل االشهب زيدان طه2C117التمريضامي 

زيدان طه2C117التمريضانس نادي محمد عطاونه

زيدان طه2C117التمريضانسام محمد عبد المعطي البابا

زيدان طه2C117التمريضاوس طارق سليمان ادعيس

يف سامي كركي زيدان طه2C117التمريضايه محمد رسر

زيدان طه2C117التمريضايه محمد عيىس ابو سنينه

زيدان طه2C117التمريضبتول سميح محمد ابو علي

زيدان طه2C117التمريضبراءه جمعه احمد ابو عواد

زيدان طه2C117التمريضبراءه جميل محمود نجار

ى اياد نمر سليمان زيدان طه2C117التمريضبشر

زيدان طه2C117التمريضبغداد اياد محمد عجوه

زيدان طه2C117التمريضبكر جهاد سالمه اطبيشه

زيدان طه2C117التمريضبهاء الدين محمود علي قطوش

زيدان طه2C117التمريضترتيل محفوظ محمد احجوج

زيدان طه2C117التمريضتسنيم ماهر محمود طقاطقة
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وسام شمروخ3C308التمريضتفى جابر محمود حنيحن

وسام شمروخ3C308التمريضتفى محمد عبدالكريم عقل

وسام شمروخ3C308التمريضجمانه فيصل محمد سليميه

ي األطرش
ى
وسام شمروخ3C308التمريضجنان عبد الوهاب صدق

ن ابو اعمي  وسام شمروخ3C308التمريضجهاد عبدالقادر حسي 

ي
وسام شمروخ3C308التمريضحسام ابراهيم طالل هريبن

وسام شمروخ3C308التمريضحسام الدين جمال أحمد درابيع

وسام شمروخ3C308التمريضحسن أحمد حسن حالق

ن النواجعه ن محمد حسي  وسام شمروخ3C308التمريضحسي 

وسام شمروخ3C308التمريضحال جواد محمد الحاج

وسام شمروخ3C308التمريضحمزه فضل عامر عصافره

وسام شمروخ3C308التمريضخديجه محمد علي منارصه

وسام شمروخ3C308التمريضدانا اياد خليل ديريه

وسام شمروخ3C308التمريضدعاء محمد يوسف سيد احمد

وسام شمروخ3C308التمريضدعاء وليد احمد طقاطقة

وسام شمروخ3C308التمريضديانا عبد الحفيظ جمال الكركي

وسام شمروخ3C308التمريضرؤى خليل محمد برادعيه

وسام شمروخ3C308التمريضرؤى محمد راتب القواسىمي

وسام شمروخ3C308التمريضراما زيدان عبد الحليم فالح

وسام شمروخ3C308التمريضربا روحي ابراهيم اخليل

ن اخليل وسام شمروخ3C308التمريضرفاء ميش حسي 

وسام شمروخ3C308التمريضرناد عبد الرحمن أحمد عمرو

وسام شمروخ3C308التمريضزهره محمد صابر ابو عطوان

وسام شمروخ3C308التمريضزيد نجيب سالم عمور

وسام شمروخ3C308التمريضساجدة إبراهيم ذيب عالمة
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عليان أبو غربية4C306التمريضسالي محمد عبد الرازق الحروب

عليان أبو غربية4C306التمريضساندرا ابراهيم محمود الزيدات

عليان أبو غربية4C306التمريضسح  احمد خليل عمرو

عليان أبو غربية4C306التمريضسما علي محمد عطاونه

عليان أبو غربية4C306التمريضسميه مراد مرشد رجوب

ف سليمان الهور عليان أبو غربية4C306التمريضسهي  ارسر

خ عليان أبو غربية4C306التمريضشذى محمود محمد ابو رسر

عليان أبو غربية4C306التمريضشهد حامد محمد وحيد كركي

عليان أبو غربية4C306التمريضشهد طه محمد رواشده

عليان أبو غربية4C306التمريضشهد مصطفن محمد بالضي

عليان أبو غربية4C306التمريضشيماء ايهاب محمد سليم أبورجب

عليان أبو غربية4C306التمريضشيماء سمي  خليل ابو عبيد

عليان أبو غربية4C306التمريضشيماء محمد عبدهللا المنارصة

عليان أبو غربية4C306التمريضضح محمد حلىمي عدوان

عليان أبو غربية4C306التمريضعبد العزيز ماهر مصباح عقيل

عليان أبو غربية4C306التمريضعروبة جواد موىس المحاريق

عليان أبو غربية4C306التمريضعرين عثمان ابراهيم نواجعة

عليان أبو غربية4C306التمريضعرين عزالدين محمود اوالدمحمد

عليان أبو غربية4C306التمريضعز الدين عزات علي ابو عالن

ن احمد محمد عواودة عليان أبو غربية4C306التمريضفلسطي 

عليان أبو غربية4C306التمريضلؤي خليل ابراهيم عطاونه

عليان أبو غربية4C306التمريضالرا عدنان محمد قباجه

ن صوالحة عليان أبو غربية4C306التمريضلقاء رأفت حسي 

عليان أبو غربية4C306التمريضلىم محمود فوزي سليمية

عليان أبو غربية4C306التمريضليل جواد مرشد اعبيدو
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ربى سلطان5C216التمريضمؤمن اسماعيل عيىس حاليقه

ربى سلطان5C 216التمريضماريا رضوان حميد حمامره

وخ ربى سلطان5C216التمريضمحمد حاتم محمود رسر

ربى سلطان5C216التمريضمحمد عماد محمود امعال

ربى سلطان5C216التمريضمحمد نهاد نجيب غنام

ربى سلطان5C216التمريضمحمود منور محمود عبده

ربى سلطان5C216التمريضمرام محمد نعمان االطرش

ربى سلطان5C216التمريضمريم محمود نعيم الحوامده

ربى سلطان5C216التمريضمصعب نضال محمد جعافرة

ربى سلطان5C216التمريضمالك محمد حماد وهادين

ربى سلطان5C216التمريضملك محمد رشدي منارصة

ربى سلطان5C216التمريضمنار ابراهيم محمود نموره

ربى سلطان5C216التمريضمنار حيان موىس ابو صبحه

ربى سلطان5C216التمريضميمونه محمود ابراهيم عمرو

ن الزيدات ربى سلطان5C216التمريضناريمان محمد حسي 

ربى سلطان5C216التمريضنغم خالد ابراهيم عوض

ربى سلطان5C216التمريضنفوز عيد عبدالحميد مرصي

ربى سلطان5C216التمريضنوال جواد محمود شحاتيت

ربى سلطان5C216التمريضهانيا محمود عبد القادر حنيحن

ربى سلطان5C216التمريضهبه خالد أحمد العمله

ات ربى سلطان5C216التمريضهديل يونس محمد سمي 

ربى سلطان5C216التمريضهيام محمد محمود ابو فارة

ربى سلطان5C216التمريضوئام محمد شحدة ابو عرار

ربى سلطان5C216التمريضورود محمود مصطفن طرايرة

ي
ربى سلطان5C216التمريضوالء الدين حازم محمد يشي هيموبن
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اية أبو ميالة 6B 304التمريضيشى محمد محمود اسبيتان

اية أبو ميالة 6B 304التمريضيشى نبيل محمود عواوده

يبتول عمر عبد المطلب نتشه
اية أبو ميالة 6B 304العالج الوظيفن

يجالل عبد النارص محمود القرم
اية أبو ميالة 6B 304العالج الوظيفن

يدانا جهاد محمد عمرو
اية أبو ميالة 6B 304العالج الوظيفن

يرانيه يوسف شعبان العجوري
اية أبو ميالة 6B 304العالج الوظيفن

يرب  كمال عبد الحسيب محتسب
اية أبو ميالة 6B 304العالج الوظيفن

يرغد نايف محمد السيد احمد
اية أبو ميالة 6B 304العالج الوظيفن

يروسلندا باسم يوسف درابيع
اية أبو ميالة 6B 304العالج الوظيفن

ي يزينه عالء راجح زعيى
اية أبو ميالة 6B 304العالج الوظيفن

يساجده عبدالفتاح محمود نمر
اية أبو ميالة 6B 304العالج الوظيفن

يساره رائد عزمي الدويك
اية أبو ميالة 6B 304العالج الوظيفن

يسح  جالل سامي ابو حماد
اية أبو ميالة 6B 304العالج الوظيفن

يشهد نرص رمضان ابو سلميه
اية أبو ميالة 6B 304العالج الوظيفن

يعائشة ابراهيم صالح المدهون
اية أبو ميالة 6B 304العالج الوظيفن

ن ابو رموز يمؤيد وهيب محمد امي 
اية أبو ميالة 6B 304العالج الوظيفن

ن ابو شخدم يمحمد سامر ياسي 
اية أبو ميالة 6B 304العالج الوظيفن

ي يوعد عبد الرحمن محمود رجب 
اية أبو ميالة 6B 304العالج الوظيفن

ات التجميلاسالم جمال حسن عمر اية أبو ميالة 6B 304مستحرصن

ات التجميلجبن احمد محمد برادعيه اية أبو ميالة 6B 304مستحرصن

ات التجميلمالك سامر عبد الحميد حرباوي اية أبو ميالة 6B 304مستحرصن

اية أبو ميالة 6B 304 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورايه هارون رضوان ابوتركي

اية أبو ميالة 6B 304 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكوربراءه محمد ايمن عبد الشكور عابدين

اية أبو ميالة 6B 304 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورتاله يوسف مطاوع ترتوري

اية أبو ميالة 6B 304 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورتفى مازن اسماعيل ابو غربيه
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ي7B301 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورجبن اسماعيل محمود منارصه سماح الجعبى

ن عجاج احمرو ي7B301 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورجبن روبي  سماح الجعبى

ي7B301 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورحال كاظم محمد ابراهيم حسونه سماح الجعبى

ي7B301 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكوررحيق جهاد علي تالحمه سماح الجعبى

 ربعي التميىمي
ي7B301 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكوررغد باسم خرصن سماح الجعبى

ين غفيان ي7B301 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكوررنيم خليل جي  سماح الجعبى

ي7B301 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورشهد محمد خليل أبوفارة سماح الجعبى

ي7B301 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورشهد وليد محمد عرفات ابو رميله سماح الجعبى

قاوي ي7B301 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورعبد السالم حسن فتحي رسر سماح الجعبى

ي7B301 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورعلي نافز موىس اطبيش سماح الجعبى

ن فايق رزق تالحمه ي7B301 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورلجي  سماح الجعبى

ي7B301 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورمايا خالد بدوي قدره سماح الجعبى

ي7B301 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورمصطفن نائل محمد شفيق ناظر سماح الجعبى

ي7B301 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورمبن عبدهللا محمد أبوريش سماح الجعبى

ي جميل ابو هيكل
ي7B301 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكوريارا هابن سماح الجعبى

ي7B301الهندسة المعماريةارساء رامي عيد ربابعه سماح الجعبى

ي ار خالد زعيى ي7B301الهندسة المعماريةبتول رصن سماح الجعبى

ي7B301الهندسة المعماريةبراء عطا شحده شتات سماح الجعبى

ي7B301الهندسة المعماريةبلقيس عز الدين أحمد موىس أبو عرقوب سماح الجعبى

ي7B301الهندسة المعماريةتاال ابوبكر يوسف ابوحميدة سماح الجعبى

ي ي7B301الهندسة المعماريةدياال منصور صالح عبد النب  سماح الجعبى

ن طه قطيط ي7B301الهندسة المعماريةرغد ياسي  سماح الجعبى

ي7B301الهندسة المعماريةسندس محمد عارف زاهدة سماح الجعبى

ي
ي7B301الهندسة المعماريةغدير أنور صادق طباحن سماح الجعبى

ي7B301الهندسة المعماريةفرح ايمن عبد العزيز موىس سماح الجعبى
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ز قفيشة8B303الهندسة المعماريةماسه حسام عمران مرقه معب 

ز قفيشة8B303الهندسة المعماريةمحمد حازم محمد مواس معب 

ز قفيشة8B303الهندسة المعماريةنصي  أحمد موىس أبو عرام معب 

ز قفيشة8B303الهندسة المعماريةنغم محمد عبد هللا غياضه معب 

ز قفيشة8B303دائرة الهندسة المدنيةاحمد عبد الرؤوف أحمد ربايعه معب 

ز قفيشة8B303دائرة الهندسة المدنيةاحمد عبد الكريم محمود عبده معب 

ايعة ز قفيشة8B303دائرة الهندسة المدنيةاياد عماد محمد الشر معب 

ز قفيشة8B303دائرة الهندسة المدنيةترتيل عبد الهادي موىس برقان معب 

ز قفيشة8B303دائرة الهندسة المدنيةجمال عبدهللا سلمان رشيد معب 

ز قفيشة8B303دائرة الهندسة المدنيةحال علي حامد اسعيفان معب 

ز قفيشة8B303دائرة الهندسة المدنيةسياف محمد ابراهيم عبدهللا ابراهيم معب 

ز قفيشة8B303دائرة الهندسة المدنيةمحمد خليل عبد الحافظ أطرش معب 

ز قفيشة8B303دائرة الهندسة المدنيةمحمد رياض ابراهيم قطوش معب 

ن ز قفيشة8B303دائره الهندسة الكهربائيةأيهم عيىس محمد دغامي  معب 

ز قفيشة8B303دائره الهندسة الكهربائيةاحمد عدنان ابراهيم يغمور معب 

ز قفيشة8B303دائره الهندسة الكهربائيةحسن اياد ابراهيم لدادوة معب 

ز قفيشة8B303دائره الهندسة الكهربائيةرؤيا حامد عوده بلوط معب 

ز قفيشة8B303دائره الهندسة الكهربائيةرؤيا مراد وحيد ابو رميله معب 

ز قفيشة8B303دائره الهندسة الكهربائيةرساج الدين شادي فيصل المحاريق معب 

ز قفيشة8B303دائره الهندسة الكهربائيةطارق محمد حموده ابورسور معب 

ز قفيشة8B303دائره الهندسة الكهربائيةفهد اكرم محمد سليمان دويك معب 

ز قفيشة8B303دائره الهندسة الكهربائيةمالك ابراهيم أحمد ابو سمره معب 

ز قفيشة8B303دائره الهندسة الكهربائيةمحمد أيمن عبد الشكور الحمامره معب 

ن اخليل ز قفيشة8B303دائره الهندسة الكهربائيةمحمد خالد حسي  معب 

ز قفيشة8B303دائره الهندسة الكهربائيةمحمد رأفت محمد داود زاهده معب 
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علي عمرو9B103دائره الهندسة الكهربائيةمحمد موىس ابراهيم ابو فاره

علي عمرو9B103دائره الهندسة الكهربائيةمصطفن غالب محمد سمامره

ن باهلل سامر خليل ابو فنونه علي عمرو9B103دائره الهندسة الكهربائيةمعيى

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةابراهيم زياد عبد اللطيف حجي 

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةابراهيم عطيه عطا جاد هللا

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةابراهيم هشام شاكر بدر

براوي علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةاحمد فهىمي محمد الي 

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةاحمد ماهر حرب حميدان

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةاحمد هشام احمد ابو عمريه

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةاسالم نضال شكري الدويك

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةامجد فواز محمد رساحنه

ن ماهر صابر محيسن علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةحسي 

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةسامي يوسف عيد عودة هللا

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةسيف يوسف يزن يوسف عمر

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةصهيب احمد محمد الحروب

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةضياء عبد الهادي محمد الشويكي

ن محمد عمرو علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةعبد الرحمن حسي 

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةعبد هللا عاصم عصام حجازي

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةعبدهللا صايل عبدالرحمن عياد

ن  ابوحسي 
علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةعبدهللا صالح الدين مصطفن

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةعلي محمد احمد ابو عمرية

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةعمر الفاروق علي عبد هللا عمرو

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةقصي باسل ابراهيم عمرو

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةكامل كريم كامل ابو زنيد

علي عمرو9B103دائره الهندسة الميكانيكيةكامل كمال كامل جردات
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فادية أبوشامة10C225دائره الهندسة الميكانيكيةمؤمن اسامه احمد قواسمه

فادية أبوشامة10C225دائره الهندسة الميكانيكيةمجدي أسعد عبد الفتاح برادعية

فادية أبوشامة10C225دائره الهندسة الميكانيكيةمحمد حسن مروح اعرج

فادية أبوشامة10C225دائره الهندسة الميكانيكيةمحمد حمودة الياس عايش

فادية أبوشامة10C225دائره الهندسة الميكانيكيةمحمد موىس عبد الكريم عقل

فادية أبوشامة10C225دائره الهندسة الميكانيكيةمحمد وليد مجمد الحروب

فادية أبوشامة10C225دائره الهندسة الميكانيكيةمحمد يوسف محمود المنارصه

فادية أبوشامة10C225دائره الهندسة الميكانيكيةمصعب زياد محمد المحاريق

فادية أبوشامة10C225دائره الهندسة الميكانيكيةنور الدين أحمد محمد ابو رميس

فادية أبوشامة10C225دائره الهندسة الميكانيكيةوديع رزق اسماعيل قاسم

ر ن يآيات سامر محمد وليد أبو مي 
وبن فادية أبوشامة10C225التسويق االلكيى

ي عبد الباسط يامي  جواد ناح 
وبن فادية أبوشامة10C225التسويق االلكيى

يف يحمزه انور حمزه الشر
وبن فادية أبوشامة10C225التسويق االلكيى

يراما محمد علي ربعي
وبن فادية أبوشامة10C225التسويق االلكيى

يسوار ابراهيم علي عبىسي
وبن فادية أبوشامة10C225التسويق االلكيى

يشهد حاتم عدنان الحداد
وبن فادية أبوشامة10C225التسويق االلكيى

ي
ن جوالبن يكريم رامي روبي 

وبن فادية أبوشامة10C225التسويق االلكيى

يمحمد عبد االخالق عصفور ابوتركي
وبن فادية أبوشامة10C225التسويق االلكيى

يميسم رامي يعقوب نتشة
وبن فادية أبوشامة10C225التسويق االلكيى

يندى كفاح شاكر سياج
وبن فادية أبوشامة10C225التسويق االلكيى

يندين عبد السالم محمد خطيب
وبن فادية أبوشامة10C225التسويق االلكيى

ينشين نادر عبدهللا ابوريان
وبن فادية أبوشامة10C225التسويق االلكيى

ينعمه عمار موىس عبدهللا
وبن فادية أبوشامة10C225التسويق االلكيى

يهارون رضوان مهدي اشهب
وبن فادية أبوشامة10C225التسويق االلكيى

فادية أبوشامة10C225المحاسبةبشار خليل عودة حروب
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ف سليم المدهون رامي الدراويش11B+111المحاسبةحياة ارسر

رامي الدراويش11B+111المحاسبةرسل عامر خميس ابو زخم

رامي الدراويش11B+111المحاسبةرنا خالد وليد قواسىمي

رامي الدراويش11B+111المحاسبةصالح خالد عبد الفتاح بايض

رامي الدراويش11B+111المحاسبةقصي خلدون حامد قزاز

رامي الدراويش11B+111المحاسبةكريم ايمن سليم قواسمه

رامي الدراويش11B+111المحاسبةمالك احمد خليل نصار

ن محمد عمرو رامي الدراويش11B+111المحاسبةمحمد حسي 

رامي الدراويش11B+111المحاسبةنوار نضال محمد عيىس

رامي الدراويش11B+111المحاسبةهتاف احمد موىس الشعور

رامي الدراويش11B+111المحاسبة فرعي اقتصاديات االعمالنور ابراهيم أحمد ابو دنهش

رامي الدراويش11B+111جرافيكس/ الوسائط المتعددة أيمن ايهاب محمداسماعيل ابورجب

رامي الدراويش11B+111جرافيكس/ الوسائط المتعددة اسماء محمد يوسف المحاريق

رامي الدراويش11B+111جرافيكس/ الوسائط المتعددة انهار سعيد ابراهيم الهرينات

رامي الدراويش11B+111جرافيكس/ الوسائط المتعددة ايات جهاد داود بدر

رامي الدراويش11B+111جرافيكس/ الوسائط المتعددة ايات غالب اسماعيل كاتبه

ي رامي الدراويش11B+111جرافيكس/ الوسائط المتعددة تاال اياد عبد هللا الجعي 

ي رأفت محمد درابيع
رامي الدراويش11B+111جرافيكس/ الوسائط المتعددة تهابن

رامي الدراويش11B+111جرافيكس/ الوسائط المتعددة جنات محمد محمود اعمور

رامي الدراويش11B+111جرافيكس/ الوسائط المتعددة جبن زياد محمود جعافره

رامي الدراويش11B+111جرافيكس/ الوسائط المتعددة جبن محمود احمد ابو ريان

رامي الدراويش11B+111جرافيكس/ الوسائط المتعددة حامد نادر داود بدر

ي شحده حوامده
رامي الدراويش11B+111جرافيكس/ الوسائط المتعددة حال راضن

اهميه رامي الدراويش11B+111جرافيكس/ الوسائط المتعددة ديما محمد انور الي 

رامي الدراويش11B+111جرافيكس/ الوسائط المتعددة رؤى سعد حسن ديريه
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نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة راما سائد وليد حرباوي

نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة رزان عدنان عبدالرحمن قباجة

نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة رغد موىس احمد شنك

نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة رغد نزيه محمود حميدات

ي جمجوم
نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة رقيه جي  فيصن

نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة رناد سامي عبد المنعم الفطافطه

ن نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة رهام جواد عبد الشكور شاهي 

نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة روان مراد عيىس حريزات

خ نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة ريم ابراهيم مصباح أبو رسر

نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة شيماء محمد عادل الفطافطه

ن عبد الرحيم زلوم نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة عبد الرحيم معيى

نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة فاطمة حازم اسحق قواسمه

حه نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة النا أيمن سالم رسر

ي كتلو نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة منار نارص عبد النب 

نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة هاله مصطفن عبد ربه االطرش

ف نمر عواوده نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة وئام أرسر

نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة يارا عبد الرحمن كامل فطافطه

نضال أبو رجب12B+105جرافيكس/ الوسائط المتعددة يوسف ماجد عمران مرقه

نضال أبو رجب12B+105إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةآية محمد عبدهللا أبوريان

وخ نضال أبو رجب12B+105إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةمالك باسم عبد الكريم ني 

نضال أبو رجب12B+105إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةمحمد احمد نايف عمرو

نضال أبو رجب12B+105إدارة األعمال المعارصةسلوى عالء فارس أبو زهرة

نضال أبو رجب12B+105إدارة األعمال المعارصةسليمان نضال سليمان قواسمه

نضال أبو رجب12B+105إدارة األعمال المعارصةميس عبد الحافظ محمد دودين

ن نضال أبو رجب12B+105نظم المعلوماتأسامة رياض محمد رجب صب لي 
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ايمن وزوز13B 416نظم المعلوماترسين عايد عبد القادر حريبات

ايمن وزوز13B 416نظم المعلوماتفرح احمد حاتم سعد

ايمن وزوز13B 416نظم المعلوماتمحمد وديع محمد داوود زاهده

ي وليد طهبوب ايمن وزوز13B 416االحياء التطبيقيةارجوان صي 

ايمن وزوز13B 416االحياء التطبيقيةترتيل وليد عثمان الجمل

ايمن وزوز13B 416الرياضيات التطبيقيةشهد رائد رضوان ابو شخدم

ياء التطبيقيةانسام رائد خليل حريزات ن ايمن وزوز13B 416الفي 

ايمن وزوز13B 416الكيمياء التطبيقيةايه يعقوب سليم ابو غليون

يروان محمد أحمد سياعره
وبن ايمن وزوز13B 416أحياء تطبيقية فرعي تسويق الكيى

يفالنتينا شعبان عايد نتشه
وبن ايمن وزوز13B 416أحياء تطبيقية فرعي تسويق الكيى

ايمن وزوز13B 416أحياء تطبيقية فرعي كيمياءساجدة احمد محمد ابو عيد

ايمن وزوز13B 416أحياء تطبيقية فرعي كيمياءسح  فادي محمد عيىس مرقه

ايمن وزوز13B 416أحياء تطبيقية فرعي كيمياءصفا انور عبدالفتاح حاليقه

ايمن وزوز13B 416رياضيات تطبيقية فرعي محاسبةأري    ج جمال سليمان قواسمه

ي وتحليل البياناتمايا مراد أحمد عمله
ايمن وزوز13B 416رياضيات فرعي إحصاء تطبيفى

ي يرسايا ماهر سعدي جعي 
وبن ايمن وزوز13B 416كيمياء تطبيقية فرعي تسويق الكيى

ي
ايمن وزوز13B 416تكنولوجيا المعلوماتانس جاسم عدنان طباحن

ايمن وزوز13B 416تكنولوجيا المعلوماتمالك نبيل حمدي أيو حمدية

ايمن وزوز13B 416تكنولوجيا المعلوماتمهند اياد خليل الحريبات

ايمن وزوز13B 416تكنولوجيا المعلومات تخصص تكنولوجيا الويبوالء محمد حسن تالحمه

ايمن وزوز13B 416علم الحاسوباسماعيل محمد اسماعيل جبور

ايمن وزوز13B 416علم الحاسوبالقسام عاطف خليل حوشيه

يتح ايمن وزوز13B 416علم الحاسوبباسل فارس محمود ارسر

ايمن وزوز13B 416علم الحاسوببراء عيىس موىس حوامده

ايمن وزوز13B 416علم الحاسوببهاء رياض سلمان المحذي
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اثار جبارين14B+106علم الحاسوببيان مراد احمد نجار

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبداليا عز الدين خليل طقاطقه

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبدانا عبد الكريم ابراهيم التميىمي

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبروضه فاروق يارس سدر

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبروعة اسماعيل عطا منارصه

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبزهي  محمد نضال زهي  أبو منشار

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبزيد علي محمد عويضات

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبزينه داود سالمه ابو غيث

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبرساج عبد الكريم محمد فاتح ابو عيشة

ن سعيد خليف اثار جبارين14B+106علم الحاسوبسعيد حسي 

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبشهد محمد ماهر شوكت مسوده

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبشهد محمد وليد عبد المعطي زاهده

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبطارق شعيب محمد ابو حمديه عبد الرحمن محمد بالل محمد داود 

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبالهشلمون

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبعبيده سامر محمد حجازي

ي محمد فتحي ابوقويدر
اثار جبارين14B+106علم الحاسوبعزيز هابن

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبعمر خليل عبد الحي المنارصه

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبعمر مصعب محمد علي

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبغيداء أيمن زكريا دوفش

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبليث مجدي رمضان الشاللده

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبليث منور يونس صالح

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبمحمد رائد عزمي عويضات

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبمحمد زياد ابراهيم حوشيه

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبمحمد صالح أحمد صالح

اثار جبارين14B+106علم الحاسوبمحمد محمود محمد حميدات



المدرس القاعةالشعبةالتخصصاسم الطالب

ز دويك15C 026علم الحاسوبمراد خالد مصطفن سلمان حني 

ز دويك15C 026علم الحاسوبمريم عبد هللا ابراهيم عجارمه حني 

ز دويك15C 026علم الحاسوبمني  رائد عبد الحافظ ابو شمعة حني 

ز دويك15C 026علم الحاسوبمهند مجدي ابراهيم عمرو حني 

ز دويك15C 026علم الحاسوبهمام سالم احمد ابو العواودة حني 

ز دويك15C 026علم الحاسوبوسيم محمد عيىس وراسنة حني 

ز دويك15C 026علم الحاسوبيوسف احسان عزمي البكري حني 

ز دويك15C 026علم الحاسوب تخصص علم البياناتترتيل غسان محمد حافظ النتشه حني 

ز دويك15C 026علم الحاسوب تخصص علم البياناتحسن كرامه محمد ابو سنينه حني 

ز دويك15C 026علم الحاسوب تخصص علم البياناتمروان محمود حافظ الرصصور حني 

ز دويك15C 026هندسة أنظمة الحاسوبباسل رائد احمد ابوعيد حني 

ز دويك15C 026هندسة أنظمة الحاسوببيان زياد عبد الحفيظ الحداد حني 

ز دويك15C 026هندسة أنظمة الحاسوبجنا جواد يعقوب مرار حني 

ز دويك15C 026هندسة أنظمة الحاسوبحال صالح عبد الحميد الفروخ حني 

ز دويك15C 026هندسة أنظمة الحاسوبرهف نضال محمد أبو عريش حني 

ز دويك15C 026هندسة أنظمة الحاسوبساري وسيم ادريس سلطان حني 

ز دويك15C 026هندسة أنظمة الحاسوبعباده اسماعيل عبد الكريم عمرو حني 

ز دويك15C 026هندسة أنظمة الحاسوبعبد هللا عادل عبد القادر عمايره حني 

ز دويك15C 026هندسة أنظمة الحاسوبعيىس رامي عيىس عصافره حني 

ز دويك15C 026هندسة أنظمة الحاسوبلميس فايز أحمد خالوي حني 

ز دويك15C 026هندسة أنظمة الحاسوبليث نزيه محمود حميدات حني 

ز دويك15C 026هندسة أنظمة الحاسوبمؤمن محمد محمود بحيص حني 

ز دويك15C 026هندسة أنظمة الحاسوبمأمون أمجد محمد السياعره حني 

ز دويك15C 026هندسة أنظمة الحاسوبمحمد امجد عبد الرحيم ابو حديد حني 

ز دويك15C 026هندسة أنظمة الحاسوبمحمد بسام عوده عوايصه حني 



المدرس القاعةالشعبةالتخصصاسم الطالب

ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوبمحمد عبدهللا حسن منارصه

ار ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوبمحمد محمود مطر ابو رسر

ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوبمروه انور عبد الفتاح حاليقة

ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوبمعتصم مازن محمود طيطي

ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوبمنجد مروان نعيم ادعيس

ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوبمهند مسلم عبد الحليم الخاليلة

ه ن ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوبمي رائد محمود اطمي 

ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوبمياده لؤي فوزي ابو عيشه

ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوبيزن عبد الجبار عبد المجيد شاللفه

ارام نارص بدوي الشحاتيت

هندسة أنظمة الحاسوب تخصص األنظمة المضمنة 

نت األشياء ماهر مغالسة16B 514وإنيى

دانيه محمد عارف زاهده

هندسة أنظمة الحاسوب تخصص األنظمة المضمنة 

نت األشياء ماهر مغالسة16B 514وإنيى

رهف قاسم مصطفن النتشه

هندسة أنظمة الحاسوب تخصص األنظمة المضمنة 

نت األشياء ماهر مغالسة16B 514وإنيى

يف ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتابراهيم اسالم عدنان الشر

ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتاسيل عبد الجواد محمد اطرش

ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتاصاله محمود محمد نرص

ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتاياد عبدهللا محمد مرعي

ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتجبن تميم محمد نور الدين تكروري

ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتراما عمران محمد جعبة

ي
ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماترند وسام غالب هيموبن

ن أحمد العطاونة ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتسما امي 

ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتصفوان سعدي سليمان قواسمه

ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتعبادة ايمن موىس الحوامدة

ه ن ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتعز الدين غالب يوسف طمي 

ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتعز يحب  عبدالمجيد عيىس

ماهر مغالسة16B 514هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتعلي مشهور محمد كوك



المدرس القاعةالشعبةالتخصصاسم الطالب

ميساء الجنيدي17C 304هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتعمر عصام عمر ثوابته

ميساء الجنيدي17C 304هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتعمر محمد عطا ابو فنون

ميساء الجنيدي17C 304هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتقصي سفيان يونس سلهب

ميساء الجنيدي17C 304هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتال نا حمدان عبد الرحيم ملحم

ميساء الجنيدي17C 304هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتليث جواد عيد حمامده

ميساء الجنيدي17C 304هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتمهند مهدي محمد تيسي  الدويك

ميساء الجنيدي17C 304هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتهبة فراس محمد حوامدة

ميساء الجنيدي17C 304العلوم االرسيةروان عماد حسن احميدات

ميساء الجنيدي17C 304العلوم االرسيةروند عبد الخالق عصفور ابو تركي

ميساء الجنيدي17C 304العلوم االرسيةمجد زين الدين علي ابو سنينه

ية أرجوان محمد محمود طرايرة ن ميساء الجنيدي17C 304فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ية ارساء انور محمد زعاقيق ن ميساء الجنيدي17C 304فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ية اسيا نضال محمد ابو شيخه ن ميساء الجنيدي17C 304فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ية ايثار راجح محمود طرايرة ن ميساء الجنيدي17C 304فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ية ايه فارس سليم ابو قويدر ن ميساء الجنيدي17C 304فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ية بانه عبد الحفيظ فهىمي كببح  ن ميساء الجنيدي17C 304فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ي ن يوسف الزعيى ية بسند معيى ن ميساء الجنيدي17C 304فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ية بيسان وائل محمد عمرو ن ميساء الجنيدي17C 304فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ية دياال موىس محمود الزعارير ن ميساء الجنيدي17C 304فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ية رجاء عماد شاهر ربعي ن ميساء الجنيدي17C 304فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ية رشا رائد محمد عمرو ن ميساء الجنيدي17C 304فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ية ريم محمد كمال حجه ن ميساء الجنيدي17C 304فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ية شهد جهاد طه ابوسنينة ن ميساء الجنيدي17C 304فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

اوي ي محمد عيىس بي  ية صي  ن ميساء الجنيدي17C 304فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ين اسامه شاكر حجه ية صي  ن ميساء الجنيدي17C 304فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ية سندس بهاء صالح شاور ن ميساء الجنيدي17C 304فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 



المدرس القاعةالشعبةالتخصصاسم الطالب

ية ضح محمد شحده بدر ن أروى مجاهد18B+411فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ية مرح علي سعيد عوض ن أروى مجاهد18B+411فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ية هادية إبراهيم حسن غانم ن أروى مجاهد18B+411فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

ية والء أيمن أحمد ابو عياش ن أروى مجاهد18B+411فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

خ أروى مجاهد18B+411تصميم األثاث والديكورايه ماجد صبحي أبو رسر

ن احمد داود عمرو أروى مجاهد18B+411تصميم األثاث والديكورتولي 

أروى مجاهد18B+411تصميم األثاث والديكورراما عواد عبد الجواد الفطافطه

أروى مجاهد18B+411تصميم األثاث والديكوررب  احمد عثمان الفالح

ي
أروى مجاهد18B+411رياض االطفالبيان ماجد محمد عبد الغبن

ين أروى مجاهد18B+411رياض االطفالهديل يوسف محمود جي 

ب احمد ابراهيم ابو علي
أروى مجاهد18B+411رياض االطفاليير

يابرار اياد خليل عمور
أروى مجاهد18B+411علم النفس التطبيفى

يابرار محمد اسماعيل أبو فنار
أروى مجاهد18B+411علم النفس التطبيفى

يانوار اياد خليل عمرو
أروى مجاهد18B+411علم النفس التطبيفى

يراما ابراهيم خليل برادعيه
أروى مجاهد18B+411علم النفس التطبيفى

يرهف لؤي عبد الكريم نارص الدين
أروى مجاهد18B+411علم النفس التطبيفى

يسندس عماد يحب  العقيلي
أروى مجاهد18B+411علم النفس التطبيفى

يسوار أيمن محمد العطاونة
أروى مجاهد18B+411علم النفس التطبيفى

حه يشهد احمد فوزي رسر
أروى مجاهد18B+411علم النفس التطبيفى

يليان اياد محمد عاشور مرقه
أروى مجاهد18B+411علم النفس التطبيفى

يهديل احمد محمد برادعيه
أروى مجاهد18B+411علم النفس التطبيفى

ية أصالة وسام شمروخ ن أروى مجاهد18B+411فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

أروى مجاهد18B+411تصميم األثاث والديكورحلمية حلىمي أبو صفية

ية رؤى شاهر محمد علي الكركي ن أروى مجاهد18B+411فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي 

أروى مجاهد18B+411إدارة اعمال معارصة فرعي محاسبةثراء محمد خليل عمرو

ي
أروى مجاهد18B+411علم الحاسوبقصب  رائد نادي شيوحن


