
الحقوقعباس مخلد عباس الرشايده120102525
الحقوقهاني زيد حمد مصطفى220102574
الحقوقيوسف محمد شعبان فضل حجازي320110725
الحقوقعامر عمران علي مومني420111802
الحقوقايمن رياض محمد ابوعبيد520111922
الحقوقمصعب عبداهللا رومي ملكاوى620120199
الحقوقمؤمن جعفر حلمي عمر واآد720120312
الحقوقمرح محمد هاني عصام الكيالني820120328
الحقوقعبداهللا وليد سعيد عمر920120536

الحقوقأميه فاروق معروف الحاج جابر1020120744
الحقوقروان عبدالحكيم سعيد االنقر1120120806
الحقوقحسام جمال سالمه ابوحق1220120815
الحقوقرائد طلعت فارس الزبن1320120824
الحقوقدينا رياض محمد بديع الكيالي1420120876
الحقوقمحمد االمين اسماعيل محمد المصرى1520120896
الحقوقدانا بالل مصطفى الشوخه1620120927
الحقوقنعيمه احمد عبداهللا سمرين1720120967
الحقوقماهر فاروق محمد الديري1820121082
الحقوقديانا سامي عبدالرحمن عوض اهللا1920121141
الحقوقحمدي عبد حمدى الميمه2020121199
الحقوقسمر محمد عارف الوخيان2120121223
الحقوقاحمد سميح احمد صالح قطام2220121263
الحقوققيس ابراهيم احمد الفاعورى2320121273
الحقوقالياس عقاب فرحان سبايله2420121281
الحقوقاريج علي محمد العبسي2520121404
الحقوقطارق زياد محمد الزعبي2620121476
الحقوقشرين محمد عارف الدعجه2720121490
الحقوقمحمد محمود محمد الخاليله2820121503
الحقوقمعاذ حسن سعد الشواربه2920121560
الحقوقهديل غسان محمود ابوشهاب3020121806
الحقوقعبداهللا غازي عطا اهللا الرعود3120122320
الحقوقعبداهللا نبيل سلمان العميان3220122352

الحقوقعلي ضرار علي الحراسيس120122420
الحقوقدانية جميل سعيد بدوان220122481
الحقوقمحارب احمد ابراهيم الزواهره320122501
الحقوقياسر أحمد عيسى موسى أبوقدوم420122506
الحقوقلؤي عيسى موسى القرعان520122548
الحقوقمريم عاصف احمد محمود620122627
الحقوقاسامه محمد يوسف حموده720123058
الحقوقياسر احمود عبدالحليم العوايشه820123074
الحقوقمحمد حسين علي الخصاونه920123088

الحقوقابتسام احمد علي حشكي1020130296
الحقوقحنين محمود سليم ابوعواد1120130823
الحقوقاحمد مجدي جودت ابومياله1220131130
الحقوقحسام الدين نضال حماد حماد1320132248
الحقوقمهند موسى محمد محمد1420132507
الحقوقاحمد سعود نويران الهدبان1520132547
الحقوقبندر نايف علي القعايده1620142071
الحقوقخليل محمد حمو1720121597
الحقوقسمر مازن فوزي عمر1820120084
الحقوقحنين وائل درويش ابوسنفه1920120222
الحقوقشروق مالك محمد الشايب2020120278
الحقوقنغم محمد سعد نوفل2120120567
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الحقوقثائر ابراهيم يوسف الحراحشه2220121109
الحقوقشيماء حسان سالم حنيني2320122660
الحقوقحسنين نوري صكر2420131151
الحقوقجليدان الفي جليدان صايد2520092604
الحقوقعلي أعالج خلف فهد العالج2620100581
الحقوقاحمد فالح مفرح ناشي الشريجه الرشيدي2720110688
الحقوقنواف سليمان محمد عيد المطيري2820111899
الحقوقمحمد مطلق هندى العنزى2920112383
الحقوقنواف دابس مليحان صالح الرشيدي3020112433
الحقوقفهد ريكان محمد سعد مبارك الهوشه3120112438
الحقوقخالد مشل آمعان الفى3220120691
الحقوقفهد نايف محمد المجالد3320120725

الحقوقعبدالعزيز جديان ثعيان البغيلي الرشيدي120121134
الحقوقفهد فالح عوض عوينان220121586
الحقوقطالل نهار المطيري320121672
الحقوقفواز نهار المطيري420121673
الحقوقمحمد نهار محمد ضيدان المطيري520121674
الحقوقبندر خالد سعد البصمان620121681
الحقوقعبدالعزيز محمد مطلق الهدبه720121732
الحقوقمشعل سند مليح فالح الفي العنزي820121739
الحقوقعبداهللا صالح عبداهللا مطلق مسيلم920121764

الحقوقعيد احمد عيد العازمي1020121783
الحقوقعبداهللا محمد فهد الرشيدي1120121787
الحقوقناصر فهد سحاب وصل اهللا المطيري1220121791
الحقوقخالد حيدر مرداس هزاع1320121797
الحقوقيوسف علي شبيب عامر سالم الرشيدي1420121893
الحقوقخالد وليد مرزوق غانم1520122669
الحقوقبدر ترآي صعب سالم1620130430
الحقوقسعود شايع صالح الحيان1720130474
الحقوقعبدهللا فهد علي سالم السحيب1820130551
الحقوقفهد بدر مشعل مسحل الشعالني1920130703
الحقوقشليويح دغيم عبداهللا الهاجري2020130770
الحقوقابراهيم اسماعيل ابراهيم عبدالكريم الصفار2120130809
الحقوقناصر فاضل مجيد عبدالرضا العلي2220130811
الحقوقعبداهللا محمد عبداهللا صالح المطيري2320130936
الحقوقخالد متروك عوض ماطر العتيبي2420131056
الحقوقداود سليمان عامر نوري خيراهللا2520131679
الحقوقاحمد محمد سعيد الديحاني2620131692
الحقوقهتيمى مهنا عبداهللا الهاجرى2720132217
الحقوقجابر حمد محمد الهاجري2820132218
الحقوقجابر مبارك جابر الهاجرى2920132219
الحقوقاحمد خالد مبارك محمد فراج الظفيري3020131337
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علم الحاسوبحمزه سمير محمود الخطيب120060427
علم الحاسوبعبدالحميد قاسم محمد البدارين220062490
علم الحاسوبمعاذ غسان نواف الصالح320070830
علم الحاسوبمحمد باسم صدقي صالح420080554
علم الحاسوبانس محمد طلب العبد520082545
علم الحاسوبمارتينا رشيد راشد المستريحيه620090704
علم الحاسوبخالد عبدالعزيز خالد القزعه720091671
علم الحاسوباحمد سمير احمد محمد820092015
علم الحاسوبغازي بالل غازي نزال920092115

علم الحاسوبمحمد موسى عبداهللا السراحنه1020092140
علم الحاسوبجميل محمد جميل ربيع1120092531
علم الحاسوببكر نعيم عبدالجبار الخطيب1220100565
علم الحاسوبعروه عبداهللا محمد عبداهللا1320101780
علم الحاسوببالل محمود ذيب طه1420102063
علم الحاسوبعلي المعتصم حسن جوهر1520110050
علم الحاسوبعدي عبدالعزيز حسن الحاج1620110235
علم الحاسوباحمد جمال فارس العموري1720110253
علم الحاسوبانس محمد رضوان حسين1820110781
علم الحاسوبمحمد مفيد آايد صالح1920111199
علم الحاسوبديمه وليد فواز ابوشهاب2020111242
علم الحاسوبيحيى سليمان عبدالجابر شلش2120111875
علم الحاسوباياد رفيق محمد آستيرو2220112009
علم الحاسوباحمد محمود ابراهيم ابوخوصة2320112041
علم الحاسوبضياء الدين محمد عطا آراجه2420112177
علم الحاسوبحال حسن احمد فوره2520112251
علم الحاسوبصالح احمد ابراهيم العجلوني2620112309
علم الحاسوبعبداهللا سمير يوسف ضمره2720112512
علم الحاسوبخلود محمود عبدالجواد صالح2820120198
علم الحاسوبروزانا ماهر عبدالرحيم زيدان2920120203
علم الحاسوبدارين حسام زآي الحسن3020120298
علم الحاسوباحمد سليم محمد يعقوب3120120334
علم الحاسوبباسل موسى ياسين حموده3220120375

علم الحاسوبمحمد ذيب عبدالرزاق الحاج120120423
علم الحاسوبمحمد خميس راتب خميس الجمل220120549
علم الحاسوبسرحان حسين سرحان قاطوني320120550
علم الحاسوبعارف عدنان عارف الشريح420120696
علم الحاسوباحمد ياسر عارف سلمان520120784
علم الحاسوباشرف جمال محمد جاموس620120831
علم الحاسوبخالد عبدالناصر محمد حمبوز720120847
علم الحاسوبمعتز وليد حسني العوايشه820121277
علم الحاسوبطارق سمير سليم الحلبي920121935

علم الحاسوبمراد سامي محمد الشيخ خليل1020122155
علم الحاسوبعمر ناصر يوسف احميد1120122437
علم الحاسوبعدنان احمد حسن الرواش1220122558
علم الحاسوبمحمود هاني محمد ربابعه1320122559
علم الحاسوبعبداهللا ابراهيم احمد السليميه1420122562
علم الحاسوبمحمود توفيق محمود رواشده1520122583
علم الحاسوبعمر بالل محمد الصالح1620123019
علم الحاسوباسيل زهير محمود ابوالرب1720131273
علم الحاسوباحمد يوسف احمد الصوفي1820132514
علم الحاسوباحمد ياسين محمد محمود1920132523
علم الحاسوباحمد منير عبدالرؤوف عمر2020132574
علم الحاسوبمحمد حسين عبدالكريم قنديل2120132575
علم الحاسوبروان سلطان خلف خصاونه2220132576
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علم الحاسوبجاداهللا علي جاداهللا صالح2320132670
علم الحاسوبمصطفى سهيل محمود الموسى2420132671
علم الحاسوبوفاء حمدان طاهر غنام2520132678
علم الحاسوبحازم عماد عبدالرزاق مرعى2620142525
علم الحاسوبمحمد خلف علي الكعابنه2720142636
علم الحاسوبهدى محمد مصطفى صالح2820120239
علم الحاسوبحنان محمدآمال احمد مظهر النجار2920130210
علم الحاسوبأحمد عادل جميل العجل3020082239
علم الحاسوبخالد زهدي عبداهللا ابواصبع3120110956
علم الحاسوبعبداهللا احمد يوسف ابراهيم3220123033
علم الحاسوبمصطفى اياد جودت الجاف3320121968

علم الحاسوبمحمد علي محمد محمود120091004
علم الحاسوبمحمد حيدر بشير ابراهيم220081836
علم الحاسوبيوسف محمد حسن احمد320091114

التخصصاالسم رقم تسلسلي  الرقم الجامع
نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد علي خليل الصالح420080951
نظم المعلومات الحاسوبيةعمر وليد محمد ابوخلف520081668
نظم المعلومات الحاسوبيةاحمد سلمان حماد ابو خرمه620090176
نظم المعلومات الحاسوبيةحمزة عدنان محمد ابو سنبل720090239
نظم المعلومات الحاسوبيةالحسين محمد حسين العمري820090997
نظم المعلومات الحاسوبيةاحمد خالد احمد حنيف920092002

نظم المعلومات الحاسوبيةعلي نورالدين علي صالحات1020100438
علي جرار1120100664 نظم المعلومات الحاسوبيةزهير "وحيد الدين"
نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد بسام نجم ابوصباح1220100844
نظم المعلومات الحاسوبيةمصطفى موسى ابراهيم اشتيه1320101648
نظم المعلومات الحاسوبيةمالك سلمان عبدالمهدى الخواجا1420102101
نظم المعلومات الحاسوبيةعبداهللا احمد عبداهللا ابوسرية1520110052
نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد جمال محمود حميدان1620110239
نظم المعلومات الحاسوبيةمحمود خالد محمود المومني1720110277
نظم المعلومات الحاسوبيةنورالدين سليمان محمد شلبي1820110464
نظم المعلومات الحاسوبيةمنذر نعيم خليل عبدالرحمن1920110804
نظم المعلومات الحاسوبيةقصي عبدالكريم خلف مسالمه2020110815
نظم المعلومات الحاسوبيةعبدالقادر سعيد توفيق شحاده2120110865
نظم المعلومات الحاسوبيةامجد مامون علي زبن2220111140
نظم المعلومات الحاسوبيةسليم معتصم سليم محمد2320111503
نظم المعلومات الحاسوبيةجهاد صالح عليوي الغويري2420111705
نظم المعلومات الحاسوبيةصالح حاتم انور منصور2520112068
نظم المعلومات الحاسوبيةفتحي عبدالفتاح محمدفتحي البكري2620112154
نظم المعلومات الحاسوبيةنور علي محمد الصمادى2720112186
نظم المعلومات الحاسوبيةليث احمد حسن ملكاوي2820112527
نظم المعلومات الحاسوبيةرائد مفيد احمد حمدان2920112556
نظم المعلومات الحاسوبيةعبداهللا محمد صبحي خضر3020120186
"حمدان الحاج"3120121744 نظم المعلومات الحاسوبيةايه محمود جمعه
نظم المعلومات الحاسوبيةوجدي عطااهللا عبدالمصلح السرحان3220122208
نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد راسم محمود بدوان3320122667
نظم المعلومات الحاسوبيةنور منير توفيق عيوش3420131347
نظم المعلومات الحاسوبيةاحمد بسام محمد علي حموده3520142516
نظم المعلومات الحاسوبيةاسماعيل محمد عبدالرحمن ابوليله3620111878
نظم المعلومات الحاسوبيةاحمد سالمه حماد ابوعمره3720120929

التخصصاالسم الرقم الجامعي الرقم التس
هندسة البرمجياتشيماء محمد خليل خليل3820080289
هندسة البرمجياتصالح الدين محمد شاآر هديب3920082313
هندسة البرمجياتهديل يوسف حمدان البشير4020090183
هندسة البرمجياتاحمد ابراهيم محمد وشاح4120090426
هندسة البرمجياتدانيه احمد مفلح الخوالده4220090503
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هندسة البرمجياتخالد سعيد عوده المحادين120090774
هندسة البرمجياتبدريه محمد اسحق ابوالهوى220090831
هندسة البرمجياتجواد طالل عبد الحمدان320091609
هندسة البرمجياتمحمد رمضان موسى صالح420091716
هندسة البرمجياتوسام تيسير احمد الخوالدة520091918
هندسة البرمجياتمحمد جمال عبداهللا الجوابره620091970
هندسة البرمجياترائد محمد رجا احمد الحاج720100222
هندسة البرمجياتعرفات حمزه العالول820100331
هندسة البرمجياتاحمد نصر جوده ابوسريه920100949

هندسة البرمجياتمحمد جمال احمد شريتح1020101122
هندسة البرمجياتمحمود محمد يوسف رشايده1120101272
هندسة البرمجياتاحمد يوسف حسن ابوقبع1220101300
هندسة البرمجياتتمارا يوسف محمد الدعجه1320101673
هندسة البرمجياتجالل تيسير موسى مالح1420101861
هندسة البرمجياتزيد سعدى عبدالفتاح عفانه1520110141
هندسة البرمجياتايهاب عبداالله حسن عبدالغني1620110179
هندسة البرمجياتفداء سمير شحاده شحاده1720110906
هندسة البرمجياتميس ربحي حسني سماره1820111072
هندسة البرمجياتانس ناصر ابراهيم شمعون1920111215
هندسة البرمجياترعد ساطع سالم المدادحه2020111295
هندسة البرمجياتفادي عبدالقادر درويش شريف2120111443
هندسة البرمجياتعبداهللا عبدالخالق محمود عطيه2220111830
هندسة البرمجياتسامي حسن آايد نور2320111848
هندسة البرمجياتحمزه محمد مداهللا الصعوب2420111961
هندسة البرمجياتاالء منذر مصطفى اسعيد2520111976
هندسة البرمجياترشاد احمد محمد شحاده2620112146
هندسة البرمجياتمحمد محمود زآرى العطي2720112179
هندسة البرمجياتخليل عبدالكريم علي غانم2820112185
هندسة البرمجياتوفاء محمد عبداهللا عليق2920112199
هندسة البرمجياتحمزه ماجد ذياب عبداهللا ابوعرب3020112225
هندسة البرمجياتاحمد عبداهللا حسين الشيشاني3120112252
هندسة البرمجياتمحمود عبدالحفيظ شوآت الشيخ قاسم3220120184
هندسة البرمجياتوليد محمد احمد العمور3320120189
هندسة البرمجياتاحمد رزق اسماعيل ابورزق3420120219

هندسة البرمجياتروان عبدالكريم محمود حسن120120337
هندسة البرمجياتحمزه زيدان سعدى الجمل220120344
هندسة البرمجياتاحمد عاطف احمد العمرى320120351
هندسة البرمجياتمحمد حسني محمد سوالمه420120372
هندسة البرمجياتعامر موسى محمد زياده520120416
هندسة البرمجياتفهد خالد عرفات الويسي620120439
هندسة البرمجياتياسر سليمان عبدالجابر شلش720120505
هندسة البرمجياتعبداهللا خالد سليمان الدراوشه820120519
هندسة البرمجياتسنابل سالم احمد القالب920120571

هندسة البرمجياتاحمد عايد عوض عبد1020120572
هندسة البرمجياتيوسف عبداهللا احمد المومني1120120617
هندسة البرمجياتمحمد خميس امين القطب1220120655
هندسة البرمجياتعيسى سمعان عيسى عطااهللا1320120741
هندسة البرمجياتهشام مفيد مفضي نمرين1420120856
هندسة البرمجياترعد عزام جميل صبيح1520120860
هندسة البرمجياتبراء صالح مصطفي سليمان1620120873
هندسة البرمجياتميرا ناصر خالد حمد1720120885
هندسة البرمجياتحمزه يوسف  باجس يوسف1820120908

مختبر رقم ١٢ب يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١٠-١١.٣٠  الجلسة الثانية 

التخصص االسم الرقم الجامعي رقم تسلس

مختبر رقم ١١٦ب يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١٠-١١.٣٠الجلسة الثانية                           

التخصص االسم الرقم الجامعي رقم تسلس



هندسة البرمجياتخليل مصطفي خليل غانم1920120921
هندسة البرمجياتاحمد عزام زياد اسعد2020121009
هندسة البرمجياتزينه هاني سليمان الترك2120121117
هندسة البرمجياتميار اسالم علي غانم2220121205
هندسة البرمجياتشروق محمود عبداهللا عبداهللا2320121301
هندسة البرمجياتليث محمد ابراهيم الرواشده2420121330
هندسة البرمجياتقبس ايمن عبدالعظيم مرقه2520121333
هندسة البرمجياتبكر عبدالجواد محمد ابوالرشته2620121405
هندسة البرمجياترامي امين هاشم الشريف2720121595
هندسة البرمجياتالمثنى بن هاني يوسف سليمان2820121776
هندسة البرمجياتتسنيم ابراهيم حسن حمدان2920122034
هندسة البرمجياتمحمد منير محمد رمضان صفوري3020122097

هندسة البرمجياتمازن حسان محمود راشد120122160
هندسة البرمجيات مهند اسماعيل طاهر جاد اهللا220122166
محي الدين الرشيدا320122240 هندسة البرمجياتعمار "محمد سعيد"
هندسة البرمجياتبيان محمود محمد صافي420122311
هندسة البرمجياتهاشم علي محمد المشاقبه520122327
هندسة البرمجياتاسالم فيصل محمود شنابلة620122346
هندسة البرمجياتمنصور محمد منصور العطاونه720122363
هندسة البرمجياتثراء عوض احمد قمردين820122463
هندسة البرمجياتبراء خالد عبدالرزاق الوحيدي920122723

هندسة البرمجياتربيع بديع حسني الحاج عيد1020130238
هندسة البرمجياتمحمد احمد محمد عبدالكريم1120130437
هندسة البرمجياتعالء حاتم جميل ابوصفيه1220131800
هندسة البرمجياتميس عبدالكريم عبدالغني الربيحات1320140916
عدنان مريش1420080263 هندسة البرمجياتاحمد "محمد محسن"
هندسة البرمجياتتامر بكر محمود جواده1520090125
هندسة البرمجياتاآرم حسن جمال الحاج حسن1620121819
هندسة البرمجياتاسامه منصور خميس العجل1720121845
هندسة البرمجياترنا ربيع عبدالواحد الجمل1820120390
هندسة البرمجياتنبيل عبدالرحيم ادم عثمان1920091076
هندسة البرمجياتعبداهللا عواد عبدالكريم الصبيح2020082127

التخصصاالسم الرقم الجامعي رقم تسلس
تكنولوجيا االنترنتفراس غسان احمد ابوليلى120100207
تكنولوجيا االنترنتجعفر خلف سليمان العموش220100369
تكنولوجيا االنترنتمحمد وائل محمد اعمر320100629
تكنولوجيا االنترنتاماني نزيه عقله جوخان420100740
تكنولوجيا االنترنتوعد عادل محمد دارسخن520100926
تكنولوجيا االنترنتبكر عيسى خليل زياد620101127
تكنولوجيا االنترنتسميه عارف مصطفى الزيود720101409
تكنولوجيا االنترنتابراهيم عبداهللا سليمان ابوفريحه820101630
تكنولوجيا االنترنتمحمد عبدالكريم عبدالرحمن احمد920101810

تكنولوجيا االنترنتصهيب جهاد علي عبداهللا1020101857
تكنولوجيا االنترنتتسنيم حسن محمد الجنايده1120101973
تكنولوجيا االنترنتفداء عصام عبدالرحمن ابوغزاله1220102126
تكنولوجيا االنترنتحنين ذيب عمر آوته1320102168
تكنولوجيا االنترنتاحمد نصر اهللا احمد ابوخرمه1420110115
تكنولوجيا االنترنتاشرف حسن تيسير حرزاهللا1520110313
تكنولوجيا االنترنتروان سلطان فائق ابومطاوع1620111889
تكنولوجيا االنترنتسامي انور موسى غيث1720111918
تكنولوجيا االنترنتحسني صقر حسني شاهين1820112263
تكنولوجيا االنترنتعبدالرحمن برهان اسماعيل جبريل1920120117
تكنولوجيا االنترنتفاروق محمد علي عبدالفتاح2020120228

مختبر رقم ١٢٧أ يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١٠-١١.٣٠  الجلسة الثانية 

التخصص االسم الرقم الجامعي رقم تسلس

مختبر رقم ١١٦أ يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١٠- ١١.٣٠  الجلسة الثانية 



تكنولوجيا االنترنتعدنان يوسف محمد الشيخ220120310
تكنولوجيا االنترنتساره موسى محمد الترعاني320120380
تكنولوجيا االنترنتبدر حازم بشناق البشناق420120475
تكنولوجيا االنترنتيزن احمد محمد الديرى520120509
تكنولوجيا االنترنتعمار جهاد علي الشعيبي620120565
تكنولوجيا االنترنتاحمد محمد محمد يوسف720120597
تكنولوجيا االنترنتعثمان فتحي سعدالدين ابوعرب820120738
تكنولوجيا االنترنتمعاذ جاسر محمود العلي920120758

تكنولوجيا االنترنتغيث محمد احمد جاد اهللا1020120795
تكنولوجيا االنترنتهاني عدنان احمد عفانه1120120849
تكنولوجيا االنترنترانيا فارس محمد سليمان1220120855
تكنولوجيا االنترنتليث ماهر محمد فتحي شيشاني1320120938
تكنولوجيا االنترنتمحمد عبداهللا عبد الزعبي1420120950
تكنولوجيا االنترنتسجى فواز عفيف اليونس1520121028
تكنولوجيا االنترنتنفين فتحي حسن ابراهيم1620121137
تكنولوجيا االنترنتمحمود رياض محمد الشرايعه1720121207
تكنولوجيا االنترنتروان فيصل توفيق الخضري1820121231
تكنولوجيا االنترنتخليل محمد ابراهيم اعمر1920121282
تكنولوجيا االنترنترزان حسام منصور عيسى2020121519
تكنولوجيا االنترنتايمان رياض محمد عواد2120122169
تكنولوجيا االنترنتصالح الدين هاني يوسف سليمان2220130502
تكنولوجيا االنترنتخلود صالح محمد الفارس2320131662
تكنولوجيا االنترنتبالل علي سليم الصعيدى2420132281
تكنولوجيا االنترنتيوسف شحاده احمد شماسنه2520101681
تكنولوجيا االنترنتبراء جنوبي حماد سدير2620120875

مختبر رقم ٢٠٢هـ  يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١٠-١١.٣٠الجلسة الثانية  

التخصص االسم الرقم الجامعي رقم تلسلي



اللغة العربية وآدابهابالل محمد محمود الحراسيس120070669
اللغة العربية وآدابهامحمد ابراهيم محمد عجاج220090061
اللغة العربية وآدابهاسهام عوده عبداهللا الهدبان320092111
اللغة العربية وآدابهاايات اهللا عايش احمد الفضيالت420100888
اللغة العربية وآدابهاياسمين داود احمد ابوبدر520110188
اللغة العربية وآدابهااسيل رايق اديب الصوص620110704
اللغة العربية وآدابهاعمر احمد عبداهللا خليفه720111165
اللغة العربية وآدابهاريما ابراهيم فريد عمار820111822
اللغة العربية وآدابهاعالء محمد حسين ابوغليون920111898

اللغة العربية وآدابهالقاء قاهر حسني عطعوط1020111964
اللغة العربية وآدابهاعبدالرحيم مفلح عبدالرحيم الزواهره1120112151
اللغة العربية وآدابهااسماء محمود خلف الغويرين1220112410
اللغة العربية وآدابهامحمود ابراهيم محمود قنديل1320120213
اللغة العربية وآدابهاايات حسن احمد سلمان1420120336
اللغة العربية وآدابهارحاب سالم نواف انويري1520120432
اللغة العربية وآدابهاديمه زآريا توفيق سعيد1620120527
اللغة العربية وآدابهارزان عمر توفيق الهنانده1720120561
اللغة العربية وآدابهاوالء سليم موسى حبه1820120602
اللغة العربية وآدابهاانور سليمان عبدربه ابوصعيليك1920120633
اللغة العربية وآدابهاميس احمد عقيل عيال عواد2020120674
اللغة العربية وآدابهابيان طاهر محمد سعيد الهزايمه2120120676
اللغة العربية وآدابهابيان محمد عوده الوريكات2220120776
اللغة العربية وآدابهاهناء سمير عبدالهادى عوض اهللا2320120976
اللغة العربية وآدابهاشهد رائد محمود عمير2420121040
اللغة العربية وآدابهاعادل رباح اسماعيل المسيمي2520121131
اللغة العربية وآدابهامحمود عبدالرحمن محمود الزيود2620121156
اللغة العربية وآدابهااسحاق مصطفى اسحق مصطفى2720121320
اللغة العربية وآدابهامجدالدين محمود ابراهيم جراد2820121350
اللغة العربية وآدابهاساره ياسر فائق ابوالهيجاء2920121371
اللغة العربية وآدابهادعاء رياض عبدالحافظ خميس3020121423
اللغة العربية وآدابهاعائشه احمد عبداهللا خاطر3120121650
اللغة العربية وآدابهايوسف طالب يوسف الرفاعي3220121850

اللغة العربية وآدابهافاطمه عبدالوهاب احمد الزمقان120121918
اللغة العربية وآدابهاحنان زياد فتحي "محمد ابورمانة"220121930
اللغة العربية وآدابهاخوله يوسف محمد ياسين320121955
اللغة العربية وآدابهاعبيده عبدالهادي احمد الزمقان420122039
اللغة العربية وآدابهاايه انور  فوزى يوسف520122078
اللغة العربية وآدابهامحمود وائل محمود ابوملوح620122211
اللغة العربية وآدابهاغاده نعيم محمد ابوسالم720122295
اللغة العربية وآدابهامحمد مصطفى  اسحق مصطفى820122301
اللغة العربية وآدابهاهبه محمد خليل الدغامين920122335

اللغة العربية وآدابهاايه مروان عطيه عطيه1020122362
اللغة العربية وآدابهاحسين محمد الفي مصلح1120122385
اللغة العربية وآدابهااسماعيل احمد اسماعيل بدران1220122413
اللغة العربية وآدابهامحمد احمد محمود العناسوه1320122450
اللغة العربية وآدابهابيان محمد احمد ابوصعيليك1420122615
اللغة العربية وآدابهااسالم جهاد متعب السرور1520122625
اللغة العربية وآدابهامي محمود عبدالقادر المومني1620130071

مختبر رقم ١٠ب يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١٢-١.٣٠ الجلسة الثالثة 

التخصص االسم الرقم الجامعي رقم تسلسلي  

االسم الرقم الجامعي رقم تسلسلي  
مختبر رقم ٩ب يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١٢-١.٣٠  الجلسة الثالثة  
التخصص 



اللغة العربية وآدابهاهديل محمود جودت سرحان1720130810
اللغة العربية وآدابهادانه باسم قاسم شيخ ابراهيم1820130902
اللغة العربية وآدابهارنا نبيه سعيد الصوص1920131082
اللغة العربية وآدابهاسوسن احمد محمد منصور2020131153
اللغة العربية وآدابهامرام ماهر محمد بني خالد2120131358
اللغة العربية وآدابهامنار احمد شريقي الوحيدي2220131397
اللغة العربية وآدابهازين مطلق سليمان داوود2320132268
اللغة العربية وآدابهااماني حسن علي الحلو2420140805
اللغة العربية وآدابهافيصل عواد اسود احمد شاآر2520110959
اللغة العربية وآدابهاريام مجدي محمود الحسين2620121106
اللغة العربية وآدابهازينب احمد عيسى عيسى2720121779
اللغة العربية وآدابهاروعه فهيم سليمان 2820130872
اللغة العربية وآدابهامحمد فايز محمود عوض2920110851
اللغة العربية وآدابهامنار محمد حسن جاداهللا3020120761
اللغة العربية وآدابهاامنه ماجد ابراهيم ابوعاذره3120121434
اللغة العربية وآدابهارشا حمدان شعبان العربيد3220122631

علم المكتبات والمعلوماتجنات نعيم محمد حسن120071327
علم المكتبات والمعلوماتتامر فهد عليان العظامات220081694
علم المكتبات والمعلوماتتسنيم علي عنيزي السلمان320090267
علم المكتبات والمعلوماتهديل آمال عبدالعزيز الحراسيس420101406
علم المكتبات والمعلوماتعبدالرحيم احمد عبدالفتاح قاسم520110116
علم المكتبات والمعلوماتهشام فرحان خلف السرحان620111832
علم المكتبات والمعلوماتحسام وليد حسين المرزوق720111980
علم المكتبات والمعلوماتيوسف صالح يوسف عقل820112159
علم المكتبات والمعلوماتسجى زيد حسين الحراسيس920112172

علم المكتبات والمعلوماتايه محمد سالم جرادات1020112325
علم المكتبات والمعلوماتسفيان عادل عبداهللا معال1120112422
علم المكتبات والمعلوماتايمان محمد طه حويت1220120136
علم المكتبات والمعلوماتايمان عقيل خالد شلهوب1320120139
علم المكتبات والمعلوماتتقوى عيد سبتي الصبيحات1420120182
علم المكتبات والمعلوماتفريال احمد خلف العظامات1520120303
علم المكتبات والمعلوماتروان محمد عبدالرحيم بني ياسين1620120330
علم المكتبات والمعلوماتريم احمد نورى السبيله1720120396
علم المكتبات والمعلوماتشروق محمود علي النعامنه1820120415
علم المكتبات والمعلوماتهناء عاطف ياسين حجير1920120448
علم المكتبات والمعلوماتنهى علي حسن الخوالدة2020120541
علم المكتبات والمعلوماتحنين حربي محمود ابوخضر2120120582
علم المكتبات والمعلوماتمنى سمير صالح شقير2220120708
علم المكتبات والمعلوماتعماد مصطفي مسلم الخزاعلة2320120747
علم المكتبات والمعلوماتمحمد علي مروح طوافشه2420120763
علم المكتبات والمعلوماتسوزان سعيد عبداهللا المناصره2520120878
علم المكتبات والمعلوماتاسماء مطيع محمود صالح2620120928
علم المكتبات والمعلوماتسمر مرجي طالق القطيفان2720121186
علم المكتبات والمعلوماتبيان فارس حسن المساعيد2820121472
علم المكتبات والمعلوماتهاني علي شراري المساعيد2920121485
علم المكتبات والمعلوماتصالحه خالد دعيبيل المساعيد3020121546
علم المكتبات والمعلوماتاحمد سالم حمد الحسن3120121547
علم المكتبات والمعلوماتمصطفى احمد مازن السوالمه3220121600
علم المكتبات والمعلوماتسامر احمد آايد خشروم3320121925

مختبر رقم ١٣ب يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١٢-١.٣٠الجلسة الثالثة 
التخصص االسم الرقم الجامعي رقم تسلسلي 



علم المكتبات والمعلوماتعبداهللا محمد حمدان بنى خالد3420121973
علم المكتبات والمعلوماتسميه علي ضاحي الصبيحات3520121978
علم المكتبات والمعلوماتايفانا رياض اسماعيل ابوالهيجاء3620122151
علم المكتبات والمعلوماتاآرام حسين آريم السرحان3720122397
علم المكتبات والمعلوماتعزه اهللا دواس آريم الدحيم3820122443
علم المكتبات والمعلوماتمنى سالم عوده الرياحي3920131288
علم المكتبات والمعلوماتغدير مصطفى عبدالرحمن الشيخ4020131690
علم المكتبات والمعلوماتالهام عبدربه صالح البواريد4120140907
علم المكتبات والمعلوماتابراهيم عبدالرحمن محمود شنك4220120376

علم المكتبات والمعلوماتعماد زياد محمود حماده120121164
علم المكتبات والمعلوماتيزيد ابراهيم محمد حروب220130290
علم المكتبات والمعلوماتعمران بن مرهون بن عمران بن سعيد الم320112440
علم المكتبات والمعلوماتسالم محمد سالم القضاه420070937

التخصص االسم الرقم الجامعي رقم التسلسي
الفقه وأصولهمنتهى مهند ابراهيم الدباس420101558
الفقه وأصولههشام عمر احمد ناصير520102178
الفقه وأصولهرزان مصطفى صبحي السراوي620120288
الفقه وأصولههديل آمال فوزي ابراهيم720120341
الفقه وأصولهاحمد عرفات محمود عيال عواد820120963
الفقه وأصولههديل بسام محمود المزيد920121387

الفقه وأصولهفردوس عيسى محمد حميدان1020121596
الفقه وأصولهليث محي الدين احمد حرافشة1120121729
الفقه وأصولهحسن وائل حسن الحتو1220122016
الفقه وأصولهرانيه ماجد رجا موسى1320122318
الفقه وأصولهوصفي صادق محمود مراشده1420130866
الفقه وأصولهخالد عبداهللا محمد البشير1520130926
الفقه وأصولهمراد محمد هزاع الزواهره1620140686
الفقه وأصولهعبدالحليم زهير عبدالحليم داود1720140891
الفقه وأصولهمحمود احمد اديب الراوى1820121853
الفقه وأصولهعمر طالل عبداهللا عايض المليحان1920100446
الفقه وأصولهمبارك نشمي حمود الهاجري2020111949
الفقه وأصولهثامر ناصر مناحي عبدالمحسن مبارك2120120026
الفقه وأصولهعبداهللا صالح حسين بخيت العجمي2220120028
الفقه وأصولهعوض مبرد عوض ضيدان السعيدي2320120051
الفقه وأصولهوليد مرزوق مبارك ناصر مناور الغضوري2420120052
الفقه وأصولهبدر طريد علي محمد2520120053
الفقه وأصولهعبداهللا مهاوش وقاف ناصر العنزي2620120054
الفقه وأصولهدابس عالى غانم الرشيدي2720120070
الفقه وأصولهسالم ماجد قراش العتيبي2820120081
الفقه وأصولهعبداهللا ذياب سالم العازمي2920120427
الفقه وأصولهجزاع خليف جزاع الرشيدي3020121127
الفقه وأصولهحمود سعد حمود عيد العازمي3120121593
الفقه وأصولهمحمد احمد مطلق القريافي3220121937
الفقه وأصولهمحمد عايض محسن عايض القحطاني3320130649
الفقه وأصولهمحمد مطلق سيف العدواني3420130675

الفقه وأصولهعيد ضيدان  ابو عدل120130765

مختبر رقم ١٢ب يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١٢-١.٣٠  الجلسة الثالثة 

مختبر رقم ١١٦ب يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١٢-١.٣٠  الجلسة الثالثة

التخصص االسم الرقم الجامعي رقم تسلسلي 

مختبر رقم ١٢ب يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١٢-١.٣٠  الجلسة الثالثة 

التخصص االسم الرقم الجامعي رقم تسلسي 



الفقه وأصولهبدر طريد محمد220120053
الفقه وأصولهانور مساعد ناصر صعرور الزبون320121237
أصول الدينناصر حمد عقله عبيد420120431
أصول الدينبندر سيف عجمي آثير520121822
أصول الدينجميله يحيى عبدالرحيم زآارنه620102119
أصول الدينوفاء يوسف محمد القطناني720120679
أصول الدينندين احمد محمد عزازي820120686
أصول الدينغدير موسى صادق القاعود920121627

أصول الدينمحمد عبد الجبار محمد زبن1020122015
أصول الدين شروق محمد سليمان المومني1120122263
أصول الدينيحيى عريف شريقي ابورضوان1220130292
أصول الديناميمه عبد الغني عبداهللا سيف1320131770
أصول الدينابراهيم سليمان ابراهيم الدهابشه1420140016
أصول الدينميسون جمال حسن "الحاج حسين"1520140168
أصول الدينمالك شاهر فوزي سالمه1620140474
أصول الدينمعتصم مصطفى محمود  ابوباجي1720140504
أصول الدينماجد علي سلمان ابومحارب1820140600
أصول الدينطالل مروان العنيزي1920131163
أصول الدينرجاء صفوان غالب خالد2020121059

التخصص االسم الرقم الجامعي رقم تسلسلي 
الصحافة واإلعالمروان رائد نزيه شاهين2020122392
الصحافة واإلعالمفهد صالح سالم الحربي2120121146
الصحافة واإلعالمأمينه صالح الدين طيفور بابكر2220071432
الصحافة واإلعالمايه سلمان مطر ابوشطيره2320060207
الصحافة واإلعالماالء مروان خليل زعبالوي2420101710
الصحافة واإلعالممحمد فالح طلب المشاقبه2520101878
الصحافة واإلعالمليث يوسف مصطفى قاسم2620101880
الصحافة واإلعالموصال خالد حميدي الخالدى2720101911
الصحافة واإلعالمعصام فرج مفلح الغويري2820102132
الصحافة واإلعالماسالم سلطان احمد الهنداوي2920110204
الصحافة واإلعالممحمد عماد عمر ابوعلوان3020110266

الصحافة واإلعالمهيا احمد خليل فرحان120110368
الصحافة واإلعالممحمد تيسير عبدالمجيد ابواسعيد220111061
الصحافة واإلعالملبنان محمد عليان الزيادات320111090
الصحافة واإلعالمموسى خالد موسى اسعد420111255
الصحافة واإلعالممعاذ محمد نمر حميده520111364
الصحافة واإلعالممحمد رشيد محمد شاهين620112222
الصحافة واإلعالمهمام "محمد يحيى" يونس قفيشة720112294
الصحافة واإلعالميزن ابراهيم سليمان الدروع820112342
الصحافة واإلعالمربى احمد محمد توبه920112349

الصحافة واإلعالممحمد فليح مطلق الجبور1020112365
الصحافة واإلعالمخالد محمد شعيب ضبان1120112368
الصحافة واإلعالمنوال محمد رمزي حمد العايدي1220112370
الصحافة واإلعالمهبه احمد عبدالحافظ الحجاج1320120016
الصحافة واإلعالمرند خالد خليل عبدالرحيم1420120147
الصحافة واإلعالمغيداء محمد عادل ابوشهاب1520120156
الصحافة واإلعالمالنا محمود ممدوح الخراز1620120214
الصحافة واإلعالمنادين امجد خليل الوريدات1720120449
الصحافة واإلعالماحالم نواف صالح ابو آوش1820120594

مختبر رقم ١١٦ب يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١٢-١.٣٠  الجلسة الثالثة

مختبر رقم ١٢٧أ يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١٢-١.٣٠الجلسة الثالثة 
التخصص االسم الرقم الجامعي رقم تسلسلي 



الصحافة واإلعالمنور محمد موسى الحيح1920120627
الصحافة واإلعالماسيل عبدالفتاح زهير حرب2020120717

الصحافة واإلعالمرايه رشيد آامل بكر120120722
الصحافة واإلعالمدانا زياد فهد الطهراوي220120730
الصحافة واإلعالمجالل خالد جالل خليل320120869
الصحافة واإلعالمرهف بسام نجم ابوصباح420121158
الصحافة واإلعالمعامر علي عواد الحريد520121271
الصحافة واإلعالمبشار احمد سليم الكحله620121372
الصحافة واإلعالمطارق سامي جمال المعايطه720121666
الصحافة واإلعالمابراهيم جمال ابراهيم صري820121671
الصحافة واإلعالماسراء نبيل احمد الصمادي920121747

الصحافة واإلعالمخالد سليمان محمد الدعجه1020121916
الصحافة واإلعالمآرم وائل محمود الرواشده1120122017
الصحافة واإلعالممريم ابراهيم محمود الخطيب1220122050
الصحافة واإلعالمعبير محمد موسى ابورواع1320122116
الصحافة واإلعالممصطفى زياد شوآت آامل1420122128
الصحافة واإلعالممحمد خالد عبدالمهدي التخاينة1520122206
الصحافة واإلعالمروان محمود زهير رباح1620122227
الصحافة واإلعالمانتصار سليمان فرحان المشاقبة1720122325
الصحافة واإلعالمخزامى محمود علي دبوس1820122482
الصحافة واإلعالمفوزيه طالل عبدالرحيم ابوثابت1920130715
الصحافة واإلعالممؤمن جمال ابراهيم ابوارتيمه2020130799

الصحافة واإلعالمرؤى احمد محمد المبيضين120131440
الصحافة واإلعالممحمود سليمان راغب الشطرات220131465
الصحافة واإلعالمسامى فوزى محمد العجورى320131495
الصحافة واإلعالمشذى عبدالكريم "محمود عيد" صباغ420111035
الصحافة واإلعالمعبدالجليل عماد جزماتي 520111196
الصحافة واإلعالمشفاء اديب محمد سعيد القصاب620120501
الصحافة واإلعالمبيان عبدالرحيم عبدالرحمن منصور720120503
الصحافة واإلعالمباسل اسد قاسم الحريري820121148
الصحافة واإلعالمدعاء  حسين الخليل 920122859

الصحافة واإلعالمعمر محمد المصري 1020130389
الصحافة واإلعالمنسرين غسان عبدالعزيز عبدالكريم1120121132
الصحافة واإلعالممحمد السيد محمد علي يوسف1220110680
الصحافة واإلعالمحسني موسى موانزي 1320121276
14
15
16
17
18
19
20

مختبر رقم ٢٠٢هـ يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١٢- ١.٣٠ الجلسة الثالثة 
التخصص االسم الرقم الجامعي رقم تسلسلي  

مختبر رقم ١١٦أ يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١٢-١.٣٠الجلسة الثالثة   

التخصص االسم الرقم الجامعي رقم تسلسلي  



الهندسة المدنيةفارس طالل بدوي محيسن120090163
الهندسة المدنيةمعاذ شريف محمود جبريل الزريقات220100475
الهندسة المدنيةاحمد عبدالرحمن احمد سريه320100513
الهندسة المدنيةمحمد رمضان فاضل مرهش420100618
الهندسة المدنيةمحمد حمدان محمود رضوان520100660
الهندسة المدنيةمالك اسامه عليان عالونه620100670
الهندسة المدنيةسلمان محمود محمد شحاده الصياد720100785
الهندسة المدنيةعماد زهير محمد الغريب820100902
الهندسة المدنيةعدي ايمن عبدالرحمن سقالوي920110093

الهندسة المدنيةعمار محمد شحاده جمعه1020110245
الهندسة المدنيةحسين شاآر حسين سبيتان1120110284
الهندسة المدنيةفادي هشام محمد الشيخ احمد1220110288
الهندسة المدنية علي محمد احمد الشرباتي1320110461
الهندسة المدنيةعلي خالد على صبح1420110500
الهندسة المدنيةعبداهللا احمد محمد ياسين1520110530
الهندسة المدنيةقصى عزمي اسماعيل ادريس1620110635
الهندسة المدنيةقصي عبدالقادر مصطفي عوده1720110721
الهندسة المدنيةحمزه اسعد يوسف شتات1820110774
الهندسة المدنيةمالك نعيم عبداللطيف دار ايوب1920110816
الهندسة المدنيةحسن محمود حسن ابراهيم2020110847
الهندسة المدنيةيزن محمد موسى صباح2120110879
الهندسة المدنيةمهند عزالدين محمد ابوشعيره2220110934
الهندسة المدنيةمحمد صالح رزق غنام2320110977
الهندسة المدنيةايمن محمود اسماعيل سمرين2420110996
الهندسة المدنيةحذيفه محمد حسين الجندي2520111017
الهندسة المدنيةسيف ابراهيم محمد الزيود2620111019
الهندسة المدنيةمعاذ سامي محمد حمد2720111047
الهندسة المدنيةانس يحيى احمد البس2820111086
الهندسة المدنيةاوس احمد سليمان ابوعريضه2920111246
الهندسة المدنيةمحمد عبداهللا عوده العيسى3020111303
الهندسة المدنيةمعتصم ايوب عطيه محيسن3120111378
الهندسة المدنيةمحمد حسن محمد ابولبه3220111382

الهندسة المدنيةنبيل صدقي حسن فرعون120111561
الهندسة المدنيةاسامه مؤيد محمد رجا220111596
الهندسة المدنيةراتب احمد سيد رجب320111643
الهندسة المدنيةايمن احمد محمود ابراهيم420111715
الهندسة المدنيةعالء محمد خليل بدوي520111750
الهندسة المدنيةمحمد آمال عبدالرحيم عطيه620112206
الهندسة المدنيةاحمد ايمن احمد آلبونه720112460
الهندسة المدنيةفارس عمر محمود سالمه820112461
الهندسة المدنيةمحمد عبدالوهاب احمد الزمقان920112467

الهندسة المدنيةعلي جمال احمد نصار1020120034
الهندسة المدنيةراجح امجد راجح آنعان1120120046
الهندسة المدنيةمحمد عبدالحكيم عبداهللا برهوش1220120076
الهندسة المدنيةحمزه عماد عبدالغني الزراق1320120114
الهندسة المدنيةمراد فؤاد عبداللطيف ابوحمدان1420120115
الهندسة المدنيةعمار اسماعيل سالم حداد1520120247
الهندسة المدنيةمحمد رافع توفيق العبدالالت1620120260
الهندسة المدنيةيزن احمد على محمود1720120261
الهندسة المدنيةمهند عادل عفيف زبن1820120349
الهندسة المدنيةموسى عمر موسى ابوعسل1920120410
الهندسة المدنيةابراهيم محمد ابراهيم صالح2020120524
الهندسة المدنيةاحمد فواز احمد الحاج ابراهيم2120120528
الهندسة المدنيةمحمد عبداهللا عوده عبداهللا2220120632
الهندسة المدنيةمحمد إسماعيل محمد يعقوب2320120641
الهندسة المدنيةعامر محمد شحادة جمعه2420120649
الهندسة المدنيةعوده اسماعيل عوده ايوب2520120857
الهندسة المدنيةالقاسم عدنان عبداهللا عويضه2620120886

١.٣٠-٣  الجلسة الرابعة ٩ب يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة مختبر رقم

التخصص االسم الرقم الجامعي رقم تسلسلي

مختبر رقم ١٠ب  يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١.٣٠-٣ الجلسة الرابعة  
التخصص االسم الرقم الجامعي رقم تسلسلي 



الهندسة المدنيةجهاد سمير مصطفى بليدي2720120916
الهندسة المدنيةنورالدين حسين عبدالمجيد درويش2820120920
الهندسة المدنيةقصي حسام عبدالحميد رمضان2920120951
الهندسة المدنيةايهم احمد يوسف نصراهللا3020120981
الهندسة المدنيةمحمد هاني راتب عوده3120120992
الهندسة المدنيةضياء صالح عمر األسمر3220121100
الهندسة المدنيةابراهيم عزالدين محمد الشمايله3320121121

الهندسة المدنيةسعيد محمد ابراهيم الفتياني120121239
الهندسة المدنيةهيثم فايز وجيه حسين220121303
الهندسة المدنيةمصطفى محمد عبدالرحمن خريسات320121507
الهندسة المدنيةطارق ايمن عبد الحميد الوريدات420121888
الهندسة المدنيةعلي حسين عثمان العيده520122217
الهندسة المدنيةعمر عامر علي الزواهره620122819
الهندسة المدنيةعمر نهار عليان العبوس720131159
الهندسة المدنيةأحمد حافظ محمد جرار820131424
الهندسة المدنيةسيف نواف محمد بني حمد920131573

الهندسة المدنيةباسل صالح علي سلو1020131769
الهندسة المدنيةعمر ماجد اليوسف1120110542
الهندسة المدنيةعمار جمال محمد وحيد ابوشعر1220111490
الهندسة المدنيةمحمد غسان ابوشطارة1320111563
الهندسة المدنيةمجاهد "محمدصفوح"عبدالرحمن الج1420120058
الهندسة المدنيةصهيب مصطفي احمد الزعبي1520120592
الهندسة المدنيةعبدالرحمن حسين محمد عبداللطيف1620120665
الهندسة المدنيةمحمد خالد عبدالكريم االبراهيم1720120732
الهندسة المدنيةفهد طارق نداف 1820121962
الهندسة المدنيةمحمد سامر الزعبي 1920130482
الهندسة المدنيةمرعي محمد يوسف صالح الدين2020131308
الهندسة المدنيةصهيب احمد لطفي خليل2120090604
الهندسة المدنيةعوده سليمان عوده ابوطعيمه2220110028
الهندسة المدنيةاحمد جهاد محمود موسى2320110037
الهندسة المدنيةعزالدين بسام عطيه زهور2420110072
الهندسة المدنيةيزن محمد نجيب ناصر2520110315
الهندسة المدنيةعائشة شريف زايد ابوشحادة2620110426
الهندسة المدنيةايمن صالح عبدالقادر داود2720110830
الهندسة المدنيةمحمد خيري حمدان ابونجا2820110926
الهندسة المدنيةمحمد احمد سويلم دهشان2920111968
الهندسة المدنيةعبدالرحمن احسان عطا اهللا شلدان3020120080
الهندسة المدنيةمحمد حسن محمد الصباغ3120120392
الهندسة المدنيةعلي حسين محمد المدفع3220120556
الهندسة المدنيةبهاء طالل محمد شبانة3320120595
الهندسة المدنيةعبداهللا سالم محمد سالم اليازوري3420120616
الهندسة المدنيةنور عبدالفتاح ابراهيم عمله3520121368
الهندسة المدنيةيوسف آمال سليمان صوا ن3620121565
الهندسة المدنيةمنى محمود علي فرحات3720122108
الهندسة المدنيةعبدالرحمن عاد ياسين عبد الجبوري3820100250
الهندسة المدنيةحسين فاخر  عطشان ريحان3920122640
الهندسة المدنيةحنين جميل صادق االنباري4020130584
الهندسة المدنيةاحالم سيد "ضيف اهللا" النوبي4120110459
الهندسة المدنيةعبدالوهاب عبدالقادر ادم عثمان4220091112

الهندسة الكهربائيةحسن علي حسن السعدي120101712
الهندسة الكهربائيةيوسف محمد علي داود صابر220101967
الهندسة الكهربائيةامل محمود ابراهيم ابوحامد320110101
الهندسة الكهربائيةفراس عبدالكريم عمر قاسم420110110
الهندسة الكهربائيةثائر زياد خليل السعودي520110131
الهندسة الكهربائيةعبداهللا نظام محمود مسعود620110137
الهندسة الكهربائيةصائب عبدالرؤوف حسن محاميد720110139
الهندسة الكهربائيةعماد مظهر عطيه السقا820110226

مختبر رقم ١٢ب يوم االحد ١٣-١٢-٢٠١٥ الساعة ١.٣٠-٣ الجلسة الرابعة 
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الهندسة الكهربائيةطارق محمد يوسف شرينه920110237
الهندسة الكهربائيةحسام محمود سليمان ابوليل1020110238
الهندسة الكهربائيةاحمد يوسف احمد ابوهنطش1120110259
الهندسة الكهربائيةايهم اسماعيل محمد العصافره1220110337
الهندسة الكهربائيةعمار ماجد محمود عوده1320110380
الهندسة الكهربائيةعمر عرفات محمد الباز1420110381
الهندسة الكهربائيةزيد فؤاد محمد عبداهللا ابومحمد1520110492
الهندسة الكهربائيةمحمد عفيف جابر عرب1620110509
الهندسة الكهربائيةلجين سمير سليم شلبى عبدالصمد1720110554
الهندسة الكهربائيةمحمد ابراهيم عبد الخنافسه1820110555
الهندسة الكهربائيةمصعب عصام عزت قرنفله1920110560
الهندسة الكهربائيةعبدالقادر صبري عبدالقادر حمد2020110593
الهندسة الكهربائيةصهيب انور عبدالرحمن رحيمه2120110600
الهندسة الكهربائيةوحيد عبدالفتاح عبدالرزاق ابوحمور2220110603
الهندسة الكهربائيةاسماعيل يوسف اسماعيل فرارجه2320110619
الهندسة الكهربائيةاسيل عبدالكريم احمد الصدقه2420110646
الهندسة الكهربائيةسوزان علي محمد الصمادي2520110648
الهندسة الكهربائيةهديل نايف علي خريسات2620110670
الهندسة الكهربائيةباسل رياض زهدى الجمل2720110703
الهندسة الكهربائيةهمام محمود احمد النجار2820110715
الهندسة الكهربائيةمحمود حسن محمود حسن2920110726
الهندسة الكهربائيةمصطفى محمد حسن العالمي3020110736
الهندسة الكهربائيةعدي حامد يوسف الغنميين3120110743
الهندسة الكهربائيةبالل محمد عبد الحميد القديمات3220110752
الهندسة الكهربائيةمحمد ايمن علي دراز3320110777
الهندسة الكهربائيةاحمد علي فوزى ابوليلى3420110807

الهندسة الكهربائيةعبدالرحيم علي محمود ابوالهيجاء120110808
الهندسة الكهربائيةمالك خالد محمود حمدان220110835
الهندسة الكهربائيةمحمد مصطفى عبدالفتاح صافيه320110862
الهندسة الكهربائيةمصطفي غسان مصطفي الخوالده420110869
الهندسة الكهربائيةمهاب عزام حسن عاصي520110878
الهندسة الكهربائيةاسامه عالء نجيب جالد620110903
الهندسة الكهربائيةالبشر محمد محمود ابوطير720110908
الهندسة الكهربائيةمحمد عيد سليمان الزبن820110940
الهندسة الكهربائيةعمر فضل رمضان حمزه920110944

الهندسة الكهربائيةايمان احمد محمد ابوعفيفه1020110951
الهندسة الكهربائيةخالد نعيم محمد عرايشي1120110963
الهندسة الكهربائيةصالح ماهر محمود ابوشنب1220110973
الهندسة الكهربائيةاسامه محمد احمد عثمان1320110991
الهندسة الكهربائيةمامون سالمه سليمان الزيود1420110999
الهندسة الكهربائيةعدي زياد موسى دخل اهللا1520111002
الهندسة الكهربائيةاحمد رجب نجاتي الشرباتي1620111030
الهندسة الكهربائيةعالء خالد عبدالرزاق الوحيدى1720111051
الهندسة الكهربائيةمحمد وائل رفيق فحماوى1820111053
الهندسة الكهربائيةمعاذ عبداهللا رومي ملكاوى1920111055
الهندسة الكهربائيةعاهد حامد عايد العطوي2020111104
الهندسة الكهربائيةاحمد حسين محمد محمود2120111105
الهندسة الكهربائيةاحمد عماد الدين درويش ظاهر2220111121
الهندسة الكهربائيةنورالدين محمد عيسى داغر2320111133
الهندسة الكهربائيةابراهيم عبدالرحيم احمد الدريني2420111148
الهندسة الكهربائيةانس احمد يوسف جراده2520111186
الهندسة الكهربائيةداود محمود داود دغش2620111325
الهندسة الكهربائيةمحمد "صالح صدقي" احمد محمد2720111903
الهندسة الكهربائيةاحمد محمد هشام حسن محارب2820120440
الهندسة الكهربائيةمحمود داود محمود المعايطه2920121216
الهندسة الكهربائيةابراهيم اديب محمد عبدالعال3020122836

الهندسة الكهربائيةعدي محمود محمد قاسم120122844
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الهندسة الكهربائيةمحمد أحمد عليان الحيحي220122847
الهندسة الكهربائيةانس محمود محمد عالن320130757
الهندسة الكهربائيةيزن ماهر صالح شهاب420131919
الهندسة الكهربائيةعمر خالد مصطفى حموده520132278
الهندسة الكهربائيةميساء محمد جمال محمد حزيني620110370
الهندسة الكهربائيةعاطف محمد ابراهيم احمد ابوجالله720100450
الهندسة الكهربائيةعبداهللا محمد عبداهللا ابوعالن820101773
الهندسة الكهربائيةمحمد زهير سعدو دوحل920110047

الهندسة الكهربائيةرؤوف يونس محمد احمد1020110355
الهندسة الكهربائيةخليل الرحمن اسحق خليل الزعزوع1120110540
الهندسة الكهربائيةجميل ابراهيم حسين جبر1220110690
الهندسة الكهربائيةزينب زياد طارق الخفاجي1320110507
الهندسة الكهربائيةرفيفان سامي محمد برآات1420102892

التخصص االسمالرقم الجامعي رقم تسلسلي
الهندسة الميكانيكيةمحمد عابدين ياسين الشيشاني1520111263
الهندسة الميكانيكيةطه محمد طه قاسم1620121078
الهندسة الميكانيكيةمحمد نبيل رشاد الحوامده1720121743
الهندسة الميكانيكيةمحمد هشام احمد الشيخ خليل1820121777
الهندسة الميكانيكيةصهيب عبدالرحيم احمد الجمل1920121846
الهندسة الميكانيكيةاسامة سميح عيسى النوش2020121869

الهندسة الميكانيكيةيزن محمود محمد الرواشده120121870
الهندسة الميكانيكيةبراء يوسف سيد منسي220121871
الهندسة الميكانيكيةمحمد جمال امين حسين320121890
الهندسة الميكانيكيةمعاذ اسامه آامل عوده420121938
الهندسة الميكانيكيةمحمد جمال احمد الهندي520122000
الهندسة الميكانيكيةمهند اآرم حسين ابوآويك620122702
الهندسة الميكانيكيةبشير فرج محمود ابوعبده720122816
الهندسة الميكانيكيةانس محمود ابراهيم موسى820130370
الهندسة الميكانيكيةاحمد محمد احمد المجالي920130500

الهندسة الميكانيكيةاحمد محمد شاآر ملحم1020131313
الهندسة الميكانيكيةتوفيق خالد توفيق ابوحسين1120131772
الهندسة الميكانيكيةمحمد موسى عارف بوبلي1220131787
الهندسة الميكانيكيةأحمد علي عبدالعزيز ابوعنزه1320122822
الهندسة الميكانيكيةيوسف احمد مهدي 1420121920
هندسة العمارةيزن صالح خليل الزواهره1520091563
هندسة العمارةحسن جمال محمد عبده1620100343
هندسة العمارةمراد قاسم عبدالمعطي نجم1720100592
هندسة العمارةاحمد رضوان موسى النتشه1820100612
هندسة العمارةاسراء احمد محمد معيوف1920100627
هندسة العمارةشيرين جمال محمد ابوعابد2020101192

هندسة العمارةنسرين بسام فايز االمير120110049
هندسة العمارةسالم سامي حمداهللا العامودي220110063
هندسة العمارةروان هاني سعيد عبده320110064
هندسة العمارةآاتيا محمد اعبد الرواشده420110231
هندسة العمارةبراء عماد بديع البخيت520110250
هندسة العمارةشهد معوض فؤاد شلبايه620110272
هندسة العمارةمجدولين مفيد محمود ولد على720110281
هندسة العمارةحنين علي مصطفى بني عطا820110357
هندسة العمارةحال ابراهيم عبد الغليظ920110362

هندسة العمارةاحمد عمر مصطفي الخطيب1020110631
هندسة العمارةاعتدال رائد محمد غالب عميره1120110754
هندسة العمارةرند نبيل عبداهللا عناسوه1220110778
هندسة العمارةاالء نائل احمد عثمان1320110932
هندسة العمارةنور ابراهيم محمد الدحله1420110953
هندسة العمارةبتول عبداهللا محمود الرفاعي1520110961
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هندسة العمارةرايه نظير عبداهللا الصمادي1620110971
هندسة العمارةرنا حلمي محمود ابوليلى1720110992
هندسة العمارةلينا وائل الحاج موسى1820111745



هندسة العمارةهشام فؤاد يحيى العزة120110998
هندسة العمارةروزان محمد عبدالمنعم الكيالني220111024
هندسة العمارةاسيل عبدالقادر داوود اعمر320111119
هندسة العمارةبالل صفى الدين توفيق حسونة420111155
هندسة العمارةوسام أمين عبداهللا حسين ابوالُرب520111407
هندسة العمارةنضال نائل محمد حمدان620111676
هندسة العمارةمعتزباهللا احمد مصطفى العمري720111698
هندسة العمارةلينا وائل احمد حمدان الحاج موسى820111745
هندسة العمارةبيان عبدالخالق حسين الزبديه920112407

هندسة العمارةريما تيسير محمد النجار1020120104
هندسة العمارةساجده صالح رزق غنام1120120221
هندسة العمارةمنار عثمان محمد شاويش1220120301
هندسة العمارةعالء عبدالوهاب محمود الرواشدة1320120558
هندسة العمارةابراهيم محمد ابراهيم الشبك1420120658
هندسة العمارةعبدالرحمن بسام محمد ابودبور1520121068
هندسة العمارةرنيم محمود سليمان الهروط1620121089
هندسة العمارةمعاذ ياسر مصطفى عايد1720122415
هندسة العمارةمحمد خضر آامل عيران1820131355
هندسة العمارةتغريد عمر سليمان السالمي1920090818
هندسة العمارةبراءه انمار عبدالحميد ابوالسعود2020110449
هندسة العمارةايات محمد علي حماد2120101523
هندسة العمارةممدوح اسعد عبدالسالم دنديس2220121084
هندسة العمارةعبداهللا نوري صكر عزيز2320131100
هندسة العمارةميرنا روفائيل فايز ميخائيل2420111458

التخصص االسمالرقم الجامعي رقم تسلسلي
اللغة اإلنجليزية وآدابهاوعد محمد احمد الكمل2420082266
اللغة اإلنجليزية وآدابهامنى حازم عبد اهللا شبيب2520090170
اللغة اإلنجليزية وآدابهارهام خالد اسماعيل ابوجوده2620090570
اللغة اإلنجليزية وآدابهاايات جمال احمد حسن2720090744
اللغة اإلنجليزية وآدابهاصالح ابراهيم آامل الشرقاوي2820100204
اللغة اإلنجليزية وآدابهابراءه ماجد حمد الخاليله2920101178
اللغة اإلنجليزية وآدابهاعزمي ممدوح عزمي درويش3020101799
اللغة اإلنجليزية وآدابهاعيسى رشيد عيسى الحلحولي3120101989
اللغة اإلنجليزية وآدابهاتغريد احمد سليم ابومقيبل3220102831

اللغة اإلنجليزية وآدابهاهناده ابراهيم اسماعيل الجابر120110429
اللغة اإلنجليزية وآدابهاياسمين نعيم حامد قبعه220110541
اللغة اإلنجليزية وآدابهاساره جواد مرعى ابوحسن320110661
اللغة اإلنجليزية وآدابهاايات يوسف محمود ناصر420111217
اللغة اإلنجليزية وآدابهامرام حسن خليل عطيه520111285
اللغة اإلنجليزية وآدابهافداء محمد خليل علم الدين620111343
اللغة اإلنجليزية وآدابهامحمد خالد محمد البطاح720111344
اللغة اإلنجليزية وآدابهامحمد غنام صبرى غنام820111363
اللغة اإلنجليزية وآدابهااحمد جميل حسين سالم920111574

اللغة اإلنجليزية وآدابهاجنان هشام سليمان صالح1020111606
اللغة اإلنجليزية وآدابهالبنى نبيل محمود الرفاعي1120111685
اللغة اإلنجليزية وآدابهاليث نافز محمد شاهين1220111704
اللغة اإلنجليزية وآدابهامرام يحيى زآريا ابوخميس1320111861
اللغة اإلنجليزية وآدابهارزان خالد نظمي عابد1420111870
اللغة اإلنجليزية وآدابهامحمد رياض حمد الحسين1520111884
اللغة اإلنجليزية وآدابهامحمد عمر اسماعيل النبابته1620111972
اللغة اإلنجليزية وآدابهاانس عبدالرحمن صالح الفقهاء1720112014
اللغة اإلنجليزية وآدابهابالل صالح محمد بني يونس1820112098
اللغة اإلنجليزية وآدابهاسديم محمد يوسف النعيمي1920112108
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اللغة اإلنجليزية وآدابهاخليل محمد خليل ربابعه2020112127
اللغة اإلنجليزية وآدابهاعتبه محمد عبداهللا الخليلي2120112316
اللغة اإلنجليزية وآدابهابيان عبداهللا محمد المحادين2220112356
اللغة اإلنجليزية وآدابهاياسمين عبدالرؤوف يحيى حسونه2320112450
اللغة اإلنجليزية وآدابهانجاح احمد عبد قاسم2420112565
اللغة اإلنجليزية وآدابهاورد احمد سالمه ابورياش2520112614
اللغة اإلنجليزية وآدابهاربا ياسر محمود محمود سعاده2620120073
اللغة اإلنجليزية وآدابهافاتن رشيد صابر محمد2720120121
اللغة اإلنجليزية وآدابهامنال عيسى موسى غانم2820120140
اللغة اإلنجليزية وآدابهاياسمين عنان نعيم حماد2920120168
اللغة اإلنجليزية وآدابهاسميره محمد سليم عرقاوى3020120169
اللغة اإلنجليزية وآدابهانعيم فياض جليل المجحم3120120172
اللغة اإلنجليزية وآدابهاساجده عبدالكريم مطلق حمد3220120210
اللغة اإلنجليزية وآدابهاايه خالد احمد علي3320120223

اللغة اإلنجليزية وآدابهاحنين عبدالمجيد احمد الخاليله120120249
اللغة اإلنجليزية وآدابهازينب فتحي محمود ابوحبله220120291
اللغة اإلنجليزية وآدابهاسرين موسى ابراهيم المالحي320120297
اللغة اإلنجليزية وآدابهاميناس مروان سعيد حمدان420120331
اللغة اإلنجليزية وآدابهاساره عثمان عبدالفتاح صالح520120342
اللغة اإلنجليزية وآدابهاغدير محمد صالح ملكاوي620120402
اللغة اإلنجليزية وآدابهابيان خالد عبدالجليل اليماني720120469
اللغة اإلنجليزية وآدابهازينه عيسى محمد قطيط820120492
اللغة اإلنجليزية وآدابهامنى موفق احمد قاسم920120514

اللغة اإلنجليزية وآدابهاروان خالد وليد محمد1020120515
اللغة اإلنجليزية وآدابهامريم اسماعيل محمد الحسين1120120525
اللغة اإلنجليزية وآدابهاايسر نائل سعيد ياسين1220120596
اللغة اإلنجليزية وآدابهامرام خالد منصور الدبيسي1320120613
اللغة اإلنجليزية وآدابهاساره تحسين عبدالمعطي محمود1420120615
اللغة اإلنجليزية وآدابهاهبه نزار محمود صالح1520120651
اللغة اإلنجليزية وآدابهالينا ناصر سعيد فرحان1620120660
اللغة اإلنجليزية وآدابهاضحى مروان خالد الصيفي1720120713
اللغة اإلنجليزية وآدابهاوالء مروان خالد الصيفي1820120714
اللغة اإلنجليزية وآدابهارهام سامي محمود رحال1920120810
اللغة اإلنجليزية وآدابهاريم باسم يوسف مالح2020120834
اللغة اإلنجليزية وآدابهااناس عبدالناصر سامي سعاده2120120840
اللغة اإلنجليزية وآدابهاهبه محمد عبدالكريم العمد2220120843
اللغة اإلنجليزية وآدابهاايات خليل محمد سرحان2320120845
اللغة اإلنجليزية وآدابهاجاسمين محمد رشيد حساين2420120867
اللغة اإلنجليزية وآدابهاهدى عبدالرزاق محمد سعاده2520120899
اللغة اإلنجليزية وآدابهاعبدالرحمن داود احمد الداودى2620120918
اللغة اإلنجليزية وآدابهاتيسير صالح تيسير الطيبي2720120947
اللغة اإلنجليزية وآدابهابراءه عبدالمهدي محمد المراعيه2820120952
اللغة اإلنجليزية وآدابهااسراء علي محمد انيس حمد2920120957
اللغة اإلنجليزية وآدابهارجاء جعفر موسى العيسه3020120968
اللغة اإلنجليزية وآدابهاسحر ناصر عليان الشبيكات3120120973
اللغة اإلنجليزية وآدابهاعذاب ناصر عليان الشبيكات3220120975
اللغة اإلنجليزية وآدابهالينا ماهر جميل الموسى3320120990
اللغة اإلنجليزية وآدابهارهام امجد حسن سالمه3420120994
اللغة اإلنجليزية وآدابهااسراء اياد صالح ابوحسنه3520121011
عبدالحفيظ حسين3620121019 "محمدعلي" اللغة اإلنجليزية وآدابهاانيسه
اللغة اإلنجليزية وآدابهانادين محمود عبداهللا عبدالرزاق3720121063
اللغة اإلنجليزية وآدابهااسيل حربي عطا قصول3820121069
اللغة اإلنجليزية وآدابهاخديجه اآرم اسماعيل سالمه3920121071
اللغة اإلنجليزية وآدابهاسندس محمد خير محمد العيسى4020121079
اللغة اإلنجليزية وآدابهانورا عبدالفتاح محمود هماش4120121091
اللغة اإلنجليزية وآدابهاروان محمود حمدى الزبط4220121094
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اللغة اإلنجليزية وآدابهاساره فريد علي ابو عابد120121101
اللغة اإلنجليزية وآدابهارغد عبداهللا احمد محارب220121166
اللغة اإلنجليزية وآدابهاروان هيثم عبدالسالم الرعود320121213
اللغة اإلنجليزية وآدابهاروان محمود صبرى معايطه420121241
اللغة اإلنجليزية وآدابهادينا مصطفى جميل حسن520121285
اللغة اإلنجليزية وآدابهارناد زيد سليم التميمي620121317
اللغة اإلنجليزية وآدابهاهديل عايد عبدالكريم البرايسه720121352
اللغة اإلنجليزية وآدابهامحمد جمال محمود عبدربه820121359
اللغة اإلنجليزية وآدابهاحلى عاطف سطام الضمور920121360

اللغة اإلنجليزية وآدابهابالل محمود محمد غبن1020121374
اللغة اإلنجليزية وآدابهاحياه سالم سليم االيوبي1120121379
اللغة اإلنجليزية وآدابهاهديل مروان حسن الشروف1220121448
علي البدوي1320121458 "محمد جبر" اللغة اإلنجليزية وآدابهاهناء
اللغة اإلنجليزية وآدابهاايمان عيسى محمود عباس1420121478
اللغة اإلنجليزية وآدابهانسرين محمد جواد صبرى الشويكي1520121495
اللغة اإلنجليزية وآدابهابروج عبدالكريم عبداهللا الشوبكي1620121514
اللغة اإلنجليزية وآدابهااحالم مصطفى محمد جابر1720121518
اللغة اإلنجليزية وآدابهاايمان محمود سعيد عبدالرحمن1820121537
اللغة اإلنجليزية وآدابهايحيى احمد ابراهيم ابويحيى1920121607
اللغة اإلنجليزية وآدابهاشروق خالد موسى سرحان2020121656
اللغة اإلنجليزية وآدابهاطاهر عماد محمد البزور2120121804
اللغة اإلنجليزية وآدابهاسندس فضل جميل آليب2220121817
اللغة اإلنجليزية وآدابهايزيد نايف محمود خاطر2320121859
اللغة اإلنجليزية وآدابهانور عبدالرزاق سبتى سرور2420121897
اللغة اإلنجليزية وآدابهاطه طارق عبدالرحيم درويش2520121971
اللغة اإلنجليزية وآدابهاهيا جهاد محمد طه2620121999
اللغة اإلنجليزية وآدابهاديمه وليد سالم ابوالحاج2720122052
اللغة اإلنجليزية وآدابهاايمان محمد ابراهيم الهميسات2820122057
اللغة اإلنجليزية وآدابهادينا حسن عيسى سمرين2920122173
اللغة اإلنجليزية وآدابهامرح جابر احمد الصيفي3020122253
اللغة اإلنجليزية وآدابهارند حسام محمد ابوجعب3120122254
اللغة اإلنجليزية وآدابهارجاء عمر علي ابورحمه3220122260
اللغة اإلنجليزية وآدابهاهيام محمد فتحي حمدان3320122261
اللغة اإلنجليزية وآدابهاايمان سلمان سالم ابوناموس3420122308

اللغة اإلنجليزية وآدابهااسماء جمال صبحي ظاهر120122319
اللغة اإلنجليزية وآدابهاسائد ايهاب شكرى الجالد220122341
اللغة اإلنجليزية وآدابهاايناس عبدالرحيم احمد الحاليبه320122356
اللغة اإلنجليزية وآدابهافراس حسام محمد غريب420122357
اللغة اإلنجليزية وآدابهاحنين محمد حسين ابوقاعود520122384
اللغة اإلنجليزية وآدابهافاطمه عيسى عبداهللا بكر620122403
اللغة اإلنجليزية وآدابهامحمد نزار ابراهيم البدوى720122452
اللغة اإلنجليزية وآدابهاروان سالم عواد الخوالده820122455
اللغة اإلنجليزية وآدابهاروان نايف محمد القزعه920122483

اللغة اإلنجليزية وآدابهاحنان جالل ابراهيم صالح1020122502
اللغة اإلنجليزية وآدابهاعالوي طه محمد الكيالني1120122509
اللغة اإلنجليزية وآدابهابثينه عبدالكريم محمود جوارنه1220122511
اللغة اإلنجليزية وآدابهاعمر يوسف عبداهللا بنات1320122530
اللغة اإلنجليزية وآدابهامعتز منيرسليمان الشويطر1420122550
اللغة اإلنجليزية وآدابهامحمد سعيد عيسى محمود1520122567
اللغة اإلنجليزية وآدابهاابراهيم عبدالحميد ابراهيم الديات1620122590
اللغة اإلنجليزية وآدابهامنال ايوب مصطفى العلي1720122677
اللغة اإلنجليزية وآدابهاهبه نعيم عبدالمجيد المريان1820122683
اللغة اإلنجليزية وآدابهاغاده ابراهيم خليل ابوحجر1920123007
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اللغة اإلنجليزية وآدابهامحمود عبدالعزيز درويش الشول2020123060
اللغة اإلنجليزية وآدابهاياسمين هاشم احمد الزعبي2120130327
اللغة اإلنجليزية وآدابهاسالي محمد عرفات بدوي2220130626
اللغة اإلنجليزية وآدابهامرح ماجد احمد محمود النعيرات2320130909
اللغة اإلنجليزية وآدابهااماني مروان احمد الطنطاوى2420131065
اللغة اإلنجليزية وآدابهابراءه أحمد محمود جبر حمدان2520131398
جفال2620131460 "عبدالحميد" اللغة اإلنجليزية وآدابهاامجد فؤاد
اللغة اإلنجليزية وآدابهاليندا تيسير آمال حميدان2720131887
اللغة اإلنجليزية وآدابهادعاء خالد احمد حمدان2820132011
اللغة اإلنجليزية وآدابهاهاله فتحي ذيب صالح2920132259
اللغة اإلنجليزية وآدابهاحليمة جميل محمد ابوالجلود3020132513

اللغة اإلنجليزية وآدابهااشرف سليمان احمد العمري120132533
اللغة اإلنجليزية وآدابهامنال خالد مصطفي عمر220132551
اللغة اإلنجليزية وآدابهااسراء جهاد محمود دودين320132557
اللغة اإلنجليزية وآدابهاايناس حسن احمد المصري420132562
اللغة اإلنجليزية وآدابهاهنادي نعيم عبدالرحيم صالح520132578
اللغة اإلنجليزية وآدابهاهيا شوقي علي عقل620132604
اللغة اإلنجليزية وآدابهاهبه فتحي محمود الشربيني720132666
اللغة اإلنجليزية وآدابهادالل صالح مصطفى العريان820142504
اللغة اإلنجليزية وآدابهاخليل هاني خليل ابوصفيه920142642

اللغة اإلنجليزية وآدابهاسلسبيل علي المصطفي1020110836
اللغة اإلنجليزية وآدابهانعيمه عبدالمعين عبدالهادي الحجه1120121048
اللغة اإلنجليزية وآدابهاراما فايز النابلسي1220131445
اللغة اإلنجليزية وآدابهاعالء احمد الجبان1320131595
اللغة اإلنجليزية وآدابهادينا حسن عيسى سمرين1420122173
اللغة اإلنجليزية وآدابهاضحى محمد أبو وهدان1520130637
اللغة اإلنجليزية وآدابهااسيل ماهر عبداللطيف سليمان1620112106
اللغة اإلنجليزية وآدابهافرات فخري حسن عبداهللا خضره1720112339
اللغة اإلنجليزية وآدابهانورا عزمي2020131529
ترجمةمرح مصطفى محمد الحجار1820122028
ترجمةايات عبداهللا علي الكندري1920131485
ترجمةايمان سليمان محمد الملكاوي2120080538

ترجمةمصطفى محمد مصطفى ابوزينة120090811
ترجمةعالء محمد احمد قطم220091913
التميمي320100307 "محمدجميل" ترجمةمحمد مقداد
ترجمةعبدالرحمن احمد ناجي سرور420102899
ترجمةعبداهللا نبيل محمود االخرس.520110793
ترجمةمحمد عبدالحكيم علي حبوب620111692
ترجمةمها باسم عبدالقادر مسعود720111719
ترجمةنوال نائل وائل عبده820112239
ترجمةامل مفيد حسين النادي920112277

ترجمةحنين ماجد ابراهيم برآات1020120093
ترجمةاحمد خالد احمد رمضان1120120286
ترجمةنور منير ذيب موسى1220120309
ترجمةرنيم زهير محمود ابوغوش1320120507
ترجمةياسين محمد عبدالمجيد ابوجاجه1420120650
ترجمةتسنيم ايمن محمد خيري المصري1520120853
ترجمةاحمد محمد هاشم محمد1620120949
ترجمةعائشه حسام جودت ابوخاص1720120986
ترجمةنهاد حسام جودت صالح ابوخاص1820120987
ترجمةهناء نادر نهاد المحتسب1920121001
ترجمةعادل عبدالعزيز يونس جابر2020121115
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ترجمةاسماء صبحي حسني سماره120121226
ترجمةاسالم جمال حسين احمد حمدان220121232
ترجمةأدم عمر محمد الشيشاني320121288
ترجمةاحمد نهيل عزت سليمان420121312
ترجمةاالء محمد محمود الفحيلي520121557
ترجمةايه زآي ذيب سويدان620121914
ترجمةعلي عبدالسالم زين الدين عرفات720122145
ترجمةآنده هيثم ابراهيم جاداهللا820122207
ترجمةعمر جمعه حمد عطايا920122447

ترجمةرهام عبدالمجيد احمد زايد1020122616
ترجمةاحمد ابراهيم تيم الهربله1120130877
ترجمةصالح الدين عمر علي بوالد1220112386
ترجمةصفاء ابراهيم يوسف الصالح الجدعان1320121027
ترجمةاسراء حسن محمد عمير1420070573
ترجمةمحمد علي سالم السبع1520070585
ترجمةروان خالد مصباح قاسم1620101723
ترجمةيوسف ابراهيم سعدو والي1720120607
ترجمةزيد فريد زهدي ابوالسعود1820120762
ترجمةعبداهللا محمد عبدالرازق ابوعنزة1920121018
ترجمةمحمد صفوت عبدالفتاح نبيه2020121442
ترجمةايه عماد محمد عبداهللا2120130297
ترجمةسميره انور عبدالباقي2220121651
ترجمةآيه عماد محمد عبداهللا23201302097

التخصص االسم الرقم الجامعي رقم تسلسلي 


