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الكلیةالتتخصصاالسمالرقم الجامعيت
اآلدابلغة عربیة وآدابھامحمود علي محمود ابو ورده1171099
اآلدابلغة عربیة وآدابھاھدیل عماد جودت ظاھر2180642

اسماء المطلوب منھم التقدم المتحان الكفاءة الجامعیة للمتوقع تخرجھم ثاني وصیفي ٢٠٢٢
في حالة عدم وجود طالب بالقائمة ادناه مراجعة دائرة القبول والتسجیل  لیتم متابعتھ مع عمادة الجودة:

م٢٠٢٣-٥-٢

اآلدابلغة عربیة وآدابھاعمر محمد علي الھاجري3180697
اآلدابلغة عربیة وآدابھاراشد محمد راشد المري4180848
اآلدابلغة عربیة وآدابھااسماء محمد احمد الصالحات5180930
اآلدابلغة عربیة وآدابھاجعفر احمد عیادة الكردي6181085
اآلدابلغة عربیة وآدابھااحمد مطلق سھیل الشمري7181145
اآلدابلغة عربیة وآدابھاعبدالرحمن الفي صیوان عبدهللا خضیر الخالدي8181146
اآلدابلغة عربیة وآدابھامبارك منیخر سعود العجمي9181487

اآلدابلغة عربیة وآدابھاعبدالرحمن محمد مطیران الشمري10181601
اآلدابلغة عربیة وآدابھامنال محمود احمد عبدالجواد11190059
اآلدابلغة عربیة وآدابھاایناس ولید سلمان ابو موسى12190318
اآلدابلغة عربیة وآدابھاامیمھ محمود عبدالمعطي الخواجھ13190469
اآلدابلغة عربیة وآدابھااماني سامي كامل ابو عاذره14190510
اآلدابلغة عربیة وآدابھامحمد عطا محمد ابو شعیب15190791
اآلدابلغة عربیة وآدابھایمنى علي الجاموس16190865
اآلدابلغة عربیة وآدابھاامل كمال الجماز17191118
اآلدابلغة عربیة وآدابھایوسف عبدهللا محمود وردات18200020
اآلدابلغة عربیة وآدابھااروى محمد محمود القرعان19200060
اآلدابلغة عربیة وآدابھاعبدالقادر سلیمان عبدالقادر بني عبده20200105
اآلدابلغة عربیة وآدابھااماني ابراھیم سلیمان ابو قدیري21200389
اآلدابلغة عربیة وآدابھاایمان سلیمان محمد المناصیر22200416
اآلدابلغة عربیة وآدابھامحمد رائد عزت خلیل23200429
اآلدابلغة عربیة وآدابھااحمد ابراھیم مصطفى عتوم24200479
اآلدابلغة عربیة وآدابھامحمد زیدون محمد الدبیسیة25200498
اآلدابلغة عربیة وآدابھاخالد یوسف عبدهللا الحمادین26200587
اآلدابلغة عربیة وآدابھااحمد محمد حسین عضیبات27200867
اآلدابلغة عربیة وآدابھانائلة فتحي ابراھیم اسعد28200890
اآلدابلغة عربیة وآدابھالینا صالح محمد عادي29201526
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اآلدابلغة عربیة وآدابھامحمد ھایل خلف الخزاعلھ30201596
اآلدابلغة عربیة وآدابھااسیل احمد سلیمان صندوقھ31210491
اآلدابلغة عربیة وآدابھامحمد سعد عبدالكریم حناحنھ32211126
اآلدابلغة عربیة وآدابھاعبدالكریم حابس محمد ھقیان33211154
اآلدابلغة عربیة وآدابھامحمد حاتم محمد ھقیان34211218
اآلدابلغة عربیة وآدابھاحسن عیسى حسن الزبون35211860
اآلدابلغة عربیة وآدابھاانس محمد خلف الخوالده36212446
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھارانیھ عوني "محمد خیر" الزفري37170070
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھارھام محمد عطا الجازي38180140
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھاامیمھ محمد عواد الھویمل39180221
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھاكمال نائل كمال ابو حشیش40180373
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھابیان احمد علي االسمر41180946
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھاعبدهللا عدنان یوسف ابو مغیصیب42190073
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھاعبده السید احمد احمد السید43190235
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھاسمیحھ سمیح زامل44190244
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھابراءه محمد عبدالكریم الصمادي45190270
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھااروى عاكف محمد ھقیان46190373
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھاایناس زھیر محمد مزھر47190374
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھاایمان رمضان السید شحاتھ48190499
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھاشیماء عماد سلیمان الشیخ عید49190624
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھانور نزار یسرى شاھین50190657
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھاحمزه سمیر محمود الحداد51190745
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھامحمد رسمي تركي الزعبي52190961
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھاحسن شفیق احمد الخزاعي53191033
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھامحمد لؤي احمد العقلة54191138
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھایاسمین شاھر صالح ابو سیف55200052
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھاسبأ فیصل یوسف الصوالحة56200096
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھاعبدهللا حسني صالح القیام57200475
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھاشیماء سمیر محمد ابو شباب58200476
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اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھامیساء حسان محمود الرحاحلة59200538
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھااالء محمد عبد العزیز عبد الحلیم60200549
اآلدابلغة إنجلیزیة و آدابھامحمود اسامھ عبدالفتاح ابو الخیل61200611
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھاحمد محمد ابراھیم المومني62040437
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھاحمد محمد ذیب فرج63180157
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھسارة محمود لطفي العمایره64181311
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھحنان نور حكم طالب سلیمان65190013
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھھدیل سلیمان حسین66190369
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھباسل زھیر عبدالرحمن الوشاح67190424
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھمؤید بالل درویش المتبولي68190569
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھحنین مؤید صبحي الحامد69190573
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھغیداء بشیر محمد العبسي70190580
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھملك ایوب رضوان الریاالت71190587
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھمحمد خالد علي الھلول72190649
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھاكرام احمد خلیل السطري73190650
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھوالء خلف القراجھ74190833
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھعدي سامر داوود الغول75190982
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھعھد مامون غالب ابو ھزیم76200086
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھمصعب مجدي محمد الفضیالت77200115
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھعون خضیر علیوي علیوي78200164
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھدارین غالب عواد حوامده79200472
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھمعاذ فراس احمد الدیات80200717
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھفائقھ مصطفى فایز غبن81200787
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھشذى محمد قبالن الوریكات82201275
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھایة مھیدي الماوردي83201513
اآلدابلغةإنجلیزیة/ترجمھلبنى سلمھ شیخ عثمان84210632
األعمالإدارة األعمالعمر منصور خلیل غطاشة85160215
األعمالإدارة األعمالمجدي خالد شفیق عبدالفتاح86190141
األعمالإدارة األعمالعبدهللا خلیل صالح اللوزي87190252
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األعمالإدارة األعمالفرح جمال مضحي نویران88190328
األعمالإدارة األعمالمسلم عبدالرحمن جاد الرب جاد الرب89190931
األعمالإدارة األعمالمروان احمد علي عمور90200136
األعمالإدارة األعمالمعتز محمود خلیل عبدالقادر91200171
األعمالإدارة األعمالعلي فوزي علي قوقزه92200279
األعمالإدارة األعمالعبدالرحمن اسماعیل حامد الخرابشة93200446
األعمالإدارة األعمالعوض محمد المقداد94200608
األعمالإدارة األعمالاحمد عبدالناصر جھاد عواد95200675
األعمالإدارة األعمالمعتصم جھاد عقلھ الحوامده96200882
األعمالإدارة األعمالمي ابراھیم محمد الوحشات97201431
األعمالإدارة األعمالعلي عبدالرحمن عدنان علي الفرجات98201537
األعمالإدارة األعمالبتول عبدالعزیز احمد المرایات99210232
األعمالإدارة األعماللطیفھ محمد حامد النعیمات100210242
األعمالإدارة األعمالمیسون محمود محمد اسماعیل101210244
األعمالإدارة األعمالدینا محمد خالد الحنیطي102210285
األعمالإدارة األعمالمروه حسني محمد الالال103210295
األعمالإدارة األعمالشروق محمد خلیفھ الراشد104210312
األعمالإدارة األعمالحنین ابراھیم خلیل سلمان105210351
األعمالإدارة األعمالفادي وجیة خلیل ابو كوش106210368
األعمالإدارة األعماللجین محمد احمد الزعبي107210453
األعمالإدارة األعمالصھیب حسین عبدالفتاح السلیحات108210459
األعمالإدارة األعمالسوزان حسن ابر اھیم عیاد109210490
األعمالإدارة األعمالرعد محمود احمد العتوم110210520
األعمالإدارة األعمالمریم عایش فریج الملطعھ111210916
األعمالإدارة األعمالرھف بسام عبدالحمید القرالھ112211131
األعمالإدارة األعمالمریان عاطف سالم السویطي113211166
األعمالإدارة األعمالعبدالفتاح یاسر عبدالفتاح الشیاب114211214
األعمالإدارة األعمالوالء محمد علي النسور115211351
األعمالإدارة األعمالرانیا علي محمود محاسیس116211425
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األعمالإدارة األعمالیوسف مصطفى عبدهللا الحامد117211451
األعمالإدارة األعمالراما احمد عارف حسینات118211466
األعمالإدارة األعمالغیداء محمد انیس اسماعیل119211687
األعمالإدارة األعمالقصي علي عطیھ نصرهللا120211819
األعمالإدارة األعمالایھ محمود مروان السواعي121212016
األعمالإدارة األعمالضیاء نائل تیسیر ھیشان122212072
األعمالإدارة األعمالرؤى غالب عبداللطیف علي123212198
األعمالإدارة األعمالریحان محمد احمد بني عمر124212253
األعمالمحاسبةرھام اسامھ عبدالفتاح ابدیر125171313
األعمالمحاسبةریاض علي محمد الشبلي126180588
األعمالمحاسبةمحمد صبري محمد طلبھ127181077
األعمالمحاسبةبشار نائل كدرو128181175
األعمالمحاسبةمحمود یحیى علي العمري129181409
األعمالمحاسبةمحمد یاسر عبدالرحیم ابو شریحھ130190080
األعمالمحاسبةروان بخیتان مبارك الیازجین131190232
األعمالمحاسبةادم محمد محمود احمد132190741
األعمالمحاسبةاسالم احمد عبدالعزیز الخوالده133200041
األعمالمحاسبةذكرى محمد عبدالرحیم الزیادات134200118
األعمالمحاسبةحسن جابر حمد النصیرات135200379
األعمالمحاسبةبراءه موسى خلف المناصیر136200535
األعمالمحاسبةسلسبیل ماھر سعید الحواجره137200696
األعمالمحاسبةایمن سعید الحمد138201469
األعمالمحاسبةغدیر ابراھیم نواف ابو لباد139201580
األعمالمحاسبةمحمود محمد محمود مخلوف140210725
األعمالمحاسبةبیان مفید نافع الجغل141210867
األعمالمحاسبةوسام مفید عبدالحمید جمعھ142210929
األعمالمحاسبةھاشم عزات حسن عقده143211048
األعمالمحاسبةانوار عواد عبدهللا الزعبي144211348
األعمالمحاسبةبیان ایاد موسى ابو النادي145211401
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األعمالمحاسبةفاطمة سامح عبدالقادر عبدالھادي146211549
األعمالمحاسبةبراء ھاشم احمد بني احمد147211683
األعمالمحاسبةابتھال عیسى عمر المرازیق148211703
األعمالمحاسبةاحمد وائل عبد الفتاح السعافین149211765
األعمالمحاسبةیارا عصام سمور القعدان150211924
األعمالمحاسبةیاسمین وجیھ ابراھیم حمده151211928
األعمالمحاسبةناریمان خالد محمد بني احمد152211930
األعمالمحاسبةرزان غالب واصف سعید153211959
األعمالمحاسبةصبا علي احمد القواقزة154212015
األعمالمحاسبةسمیر عبدالفتاح سمیر ساره155212035
األعمالمحاسبةسجى محمد جمیل الزعبي156212141
األعمالمحاسبةمریم محمد احمد ابو فوده157212227
األعمالمحاسبةجلنار محمود احمد فریحات158212259
األعمالمحاسبةعاھد حسین احمود علیمات159212268
األعمالمحاسبةیونس محمد ابراھیم الشطرات160212288
األعمالإدارة عامةرنا سھیل حسین فریحات161180919
األعمالإدارة عامةامیة محمد النجم162181552
األعمالإدارة عامةعلي عبدالقادر محمد المحارمھ163190785
األعمالإدارة عامةعمار سلیمان سلیم النواجي164200548
األعمالإدارة عامةھدى خلیل احمد حسن165210859
األعمالعلوم مالیة ومصرفیةساجده طالل عبدالرحمن العدوان166171244
األعمالعلوم مالیة ومصرفیةاحمد اكرم خضر حلبي167180226
األعمالعلوم مالیة ومصرفیةفرح احمد عقلھ قوقزه168180817
األعمالعلوم مالیة ومصرفیةایناس محمود شحاده االمیر169181154
األعمالعلوم مالیة ومصرفیةرغده ابراھیم خمیس القرعھ170181630
األعمالعلوم مالیة ومصرفیةمحمد خیر ھشام نایف حوامده171190801
األعمالعلوم مالیة ومصرفیةرزان ھیثم عبدالمنان الخمیس172200576
األعمالإدارة الموارد البشریةعامر محمد ابراھیم الحساسنھ173171263
األعمالإدارة الموارد البشریةطارق احمد علي ابو جابر174190689
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األعمالإدارة الموارد البشریةاسراء عدنان محمد زیادنھ175200179
األعمالإدارة الموارد البشریةتامر بسام نایف العامودي176200319
األعمالإدارة الموارد البشریةاسماعیل احمد توفیق نصر177200367
األعمالإدارة الموارد البشریةفیروز عبدالھادي سیف الدین الشیشاني178200460
األعمالإدارة الموارد البشریةانس محمد سالم الزعبي179200728
األعمالإدارة الموارد البشریةابتسام حسن خالد المناصیر180200752
األعمالإدارة الموارد البشریةاسالم مازن عبدهللا قرعان181200866
األعمالإدارة الموارد البشریةحنان اشرف عقاب العلي182201155
األعمالإدارة الموارد البشریةاسراء محي الدین محمد جمیل الدھون183210325
األعمالإدارة الموارد البشریةمحمد عاطف محمد الشبلي184210391
األعمالإدارة الموارد البشریةوئام عیسى محمد شویطر185210772
األعمالإدارة الموارد البشریةرزان یوسف "جمیل رسمي" جعار186211362
األعمالإدارة الموارد البشریةایھ ھیثم علي الطالع187211438
األعمالإدارة الموارد البشریةھبة هللا عبدالكافي عجاج188211494
األعمالإدارة الموارد البشریةبلقیس احمد یوسف المومني189211499
األعمالإدارة الموارد البشریةرند محمد فواز المومني190211570
األعمالإدارة الموارد البشریةساره رائد ناصر علیمات191211806
العلومكیمیاءامجد علي اسماعیل صیام192181401
العلومكیمیاءسمیر منذر سمیر الرفاعي193190231
العلومكیمیاءمحمود داود محمد داود194190347
العلومكیمیاءمحمد ناصر عمر حجاج195190538
العلومكیمیاءعالء رائد فرید فرسوني196190709
العلومكیمیاءمحمد مصطفى اسحق ابو شحاده197191117
العلومكیمیاءیوسف احمد موسى ابو عجلھ198200006
العلومكیمیاءعبدهللا یاسین جابر ابو الحصین199200521
العلومكیمیاءعبدهللا محمود مسامح منصور200200612
العلومكیمیاءروان غالب عمر السمامعھ201200823
العلومكیمیاءبالل احمد عبداللطیف ناصیر202201394
العلومكیمیاءاخالص حسن عمر مقبل203201601
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العلومكیمیاءغاده شفیق یعقوب الخوري204201602
العلومكیمیاءعلي ابراھیم حسن خشرم205201654
العلومعلوم حیاتیةضحى یوسف عمر الشیشاني206190418
العلومعلوم حیاتیةانوار موسى یوسف الرواشده207190827
العلومعلوم حیاتیةسماح زكریا محمد تیم208200816
العلومعلوم حیاتیةسھاد عودة عبدالرزاق القرعان209200850
العلومریاضیاتكفى محمد احمد الزبون210091157
العلومریاضیاتحسن عبید ھادي الشمري211181305
العلومریاضیاتمریم عبدالفتاح صادق شربجي212200075
العلومریاضیاتیزن حماد عوده الترابین213200162
العلومریاضیاتعبدالرحیم سمیر محمد ابو صالح214200415
العلومریاضیاتبیان رائد محمد الفرارجھ215200423
العلومریاضیاتھالھ مجدي السید ابو نحل216200534
العلومریاضیاتدانا مصطفى حسن دملخي217200583
العلومریاضیاتمحمد احمد عبدالرحمن ابو عابد218200626
العلومریاضیاتالنا حامد محمود الغویري219200734
العلومریاضیاتابتسام محمد محمود عبدالدین220200978
العلومریاضیاتمحمد عادل حسن الكلوب221201441
العلومریاضیاتمحمد محمود ابراھیم جابر222201584
العلومریاضیاتمالك محمود سلمان العواوده223211155
العلومریاضیاتبلقیس عطوه حسن ابو حسین224211193
العلومریاضیاتعماد بسام محمد عمور225211965
العلومریاضیاتسامح محمد بخیت الشھاب226212107
العلومریاضیاتعبدهللا عمر ناصر ابو شتیھ227212122
العلومریاضیاتاوس عاید علي الجسار228212148
الشریعةفقھ وأصولھعمر موسى الحسن229170804
الشریعةفقھ وأصولھساجو ساني230170887
الشریعةفقھ وأصولھمحمد ثاني مغاجي231180239
الشریعةفقھ وأصولھإدریس قمر الدین232180244
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الشریعةفقھ وأصولھمحمد كمال عبدالرحیم السالمات233180745
الشریعةفقھ وأصولھنأروبیت كونج شمنان234180857
الشریعةفقھ وأصولھباسط مد آدم235181001
الشریعةفقھ وأصولھعبدالقادر بنیتو شریف236181503
الشریعةفقھ وأصولھاسماعیل بنیتو شریف237181504
الشریعةفقھ وأصولھموسى ادریس238181567
الشریعةفقھ وأصولھعبدالغني اسحاق موسى239181569
الشریعةفقھ وأصولھعرفات جيء فيء240181654
الشریعةفقھ وأصولھعدنان محمد اسحاق241181747
الشریعةفقھ وأصولھمحمود حسین مصطفى الصمادي242190428
الشریعةفقھ وأصولھیوسف ابو بكر الحسن243190452
الشریعةفقھ وأصولھقاسم ابراھیم244190552
الشریعةفقھ وأصولھعبد القادر حسین245190557
الشریعةفقھ وأصولھزید احمد المو246190563
الشریعةفقھ وأصولھیوشع بنیامین247190566
الشریعةفقھ وأصولھعمر احمد248190567
الشریعةفقھ وأصولھسانكونج ساني249190605
الشریعةفقھ وأصولھنئ بحر الدین باساالھا250190696
الشریعةفقھ وأصولھشعیب غي251190770
الشریعةفقھ وأصولھمحمد عبدهللا252190932
الشریعةفقھ وأصولھحسین الحسن253191251
الشریعةفقھ وأصولھعبدالبصیر اسماعیل254200363
الشریعةفقھ وأصولھصھیب محمد قاسم العلي255201616
الشریعةفقھ وأصولھفیصل عبدالمجید فیصل النصیرات256210275
الشریعةفقھ وأصولھعبدهللا عاطف حسن نجادات257210281
الشریعةفقھ وأصولھعبدهللا جعفر عارف العطار258210756
الشریعةفقھ وأصولھعمار مازن سمیح الشریف259211022
الشریعةفقھ وأصولھعماد محمد نھار مساعده260211074
الشریعةفقھ وأصولھمجد ھاني عبدالرحمن القاسم261211096
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الشریعةفقھ وأصولھصالح فیصل حامد الزیوت262211326
الشریعةفقھ وأصولھلیث محمود عبدالكریم العویصات263211335
الشریعةفقھ وأصولھحسن عمران حسن عثمان264211363
الشریعةفقھ وأصولھمحمد معتصم عبد الرؤوف الھزایمھ265211372
الشریعةفقھ وأصولھفكري زاھي محمد مقدادي266211400
الشریعةفقھ وأصولھسیف هللا عامر توفیق العامري267211417
الشریعةفقھ وأصولھشاكر مروان محمد جرادات268211435
الشریعةفقھ وأصولھبراء یحیى عمر الحلو269211444
الشریعةفقھ وأصولھسندس فؤاد عبدالحفیظ التمیمي270211586
الشریعةفقھ وأصولھمنذر صالح محمود القطیش271211588
الشریعةفقھ وأصولھعبدهللا موسى محمد الدبس272211589
الشریعةفقھ وأصولھھمام موسى محمد ابو العسل273212183
الشریعةفقھ وأصولھخالد محمد احمد الغوانمھ274212207
الشریعةفقھ وأصولھمحمد ابراھیم معروف النعیم275212216
الشریعةفقھ وأصولھحسام سعید فالح بني صالح276212323
العلوم التربویةمعلم صفرھام یوسف احمد الدوخ277170912
العلوم التربویةمعلم صفتاال عدنان عبدالرحمن ابو عبید هللا278171082
العلوم التربویةمعلم صفاالء اسعد سلیمان فرج279180361
العلوم التربویةمعلم صففاطمة عمار احمد القادري280181325
العلوم التربویةمعلم صففھد ابراھیم عبدهللا الخالدي281181676
العلوم التربویةمعلم صفروان نافذ محمد عرب282190209
العلوم التربویةمعلم صفشیماء احمد عبدهللا ابو ربیقھ283190290
العلوم التربویةمعلم صفنور تركي احمد قواقزة284190315
العلوم التربویةمعلم صفھدى عبدالحسین فزاع الزیادي285190450
العلوم التربویةمعلم صفاریج احمد حسین المھیرات286190463
العلوم التربویةمعلم صفمالك احمد عبدالجبار الرمحي287190691
العلوم التربویةمعلم صفشفاء عبدالكریم العودات288190692
العلوم التربویةمعلم صفھدى زیاد حسني القطیفان289190842
العلوم التربویةمعلم صفالزھراء عبدالفتاح عید حسین290190853
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العلوم التربویةمعلم صفایات محمد موسى ابو عیسى291190929
العلوم التربویةمعلم صفعائشة خالد السماره المقداد292191226
العلوم التربویةمعلم صفعرین علي مصطفى عبد القادر293191262
العلوم التربویةمعلم صفالرا رسمي عبدهللا ھلیل294200008
العلوم التربویةمعلم صفوفاء صالح عطوه ابو عمره295200417
العلوم التربویةمعلم صفاریج عماد خلیل ھندي296200442
العلوم التربویةمعلم صفایمان مخلد سلیمان ابو ربیع297200457
العلوم التربویةمعلم صفدعاء محمود عدنان ابو فرحھ298200633
العلوم التربویةمعلم صفحال نایف اسماعیل الخوالدة299200834
العلوم التربویةمعلم صفساجده خالد محمد البواعنھ300200935
العلوم التربویةمعلم صففاطمھ یوسف عواد المصلح301200946
العلوم التربویةمعلم صفمھا ابراھیم سالم السالمات302201129
العلوم التربویةمعلم صفدعاء داود علي سالمھ303201322
العلوم التربویةمعلم صفحنان محمد علي ھنداوي304201453
العلوم التربویةمعلم صفاالء مشھور محمد الفقیر305201519
العلوم التربویةمعلم صفامل لطفي ارشود بني بكار306210235
العلوم التربویةمعلم صفسائده احمد ابراھیم ابو سردانھ307211173
العلوم التربویةمعلم صفضحى محمد اسماعیل الشوبكي308212080
العلوم التربویةمعلم صفبتول نواف طالب ابو شباب309212292
التمریضتمریضبالل محمود محمد ابو رمان310180462
التمریضتمریضابراھیم سالم حماد شلھوب311190753
التمریضتمریضمعصتم یاسر سلیمان العرور312200121
التمریضتمریضاحمد جمال احمد ابو ھیفاء313200456
التمریضتمریضرنین جمعھ كریم الحشوش314200464
التمریضتمریضحمزة محمد عبدهللا بني بكار315200514
التمریضتمریضایھ داوود حسن حسن316200924
التمریضتمریضموده ناجح محمد البعول317201002
التمریضتمریضایھم خضر علي شحاده318201144
التمریضتمریضشریفھ یوسف حسن النواجي319201387
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التمریضتمریضفیصل زاھي سلمان الصغیر320201438
التمریضتمریضلیث یاسر اسعود ابو قبھ321201439
التمریضتمریضھبھ عمر فرحان النعیمي322201472
التمریضتمریضجعفر یحیى مسلم الفالحات323201492
التمریضتمریضرھف محمود موسى ابو عیده324201554
التمریضتمریضلینا احمد محمد الیعقوب325201566
التمریضتمریضزھور جالل محمود العویصي326201583
التمریضتمریضمھا محمد عیسى شناق327210026
التمریضتمریضھبھ علي محمد البواعنھ328210027
التمریضتمریضسماح عادل موسى عبیدات329210087
التمریضتمریضامل ھاني نمر الشلبي330210127
التمریضتمریضشروق یحیى سالم السوالمھ331210313
التمریضتمریضدالیا بسام محمد ابو طعیمھ332210317
التمریضتمریضرماح زید معروف الشدایده333210329
التمریضتمریضضحى محمد محمود صافي334210377
التمریضتمریضتحریر عبدالناصر محمد عبدالخالق335210412
التمریضتمریضرحمھ ابراھیم محمد الصرایعھ336210424
التمریضتمریضسماح منیر احمد ابو قدوم337210462
التمریضتمریضمنتھى محمد خیر احمد فرحات338210499
التمریضتمریضمنار ولید محمود جراح339210519
التمریضتمریضفرح رائد عایش ابو صلیح340210572
التمریضتمریضالرا معاویھ عمر ابو غوش341210646
التمریضتمریضاسراء امجد محمد الغنانیم342210656
التمریضتمریضنسرین اسماعیل محمد نجادات343210822
التمریضتمریضھدیل محمد فوزي درویش344210908
التمریضتمریضفاطمھ یوسف فالح ابو الكشك345211093
التمریضتمریضعبدالكریم محمود عبدالكریم محمد346211120
التمریضتمریضاحمد علي عبدهللا الزغول347211128
التمریضتمریضمجدلین عبدالوھاب عارف الفاعور348211246
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التمریضتمریضخلود رمضان احمد الحجاحجھ349211271
التمریضتمریضھبھ عبدالرحمن كامل المطلق350211298
التمریضتمریضلبنى المأمون سلیمان الجرادات351211299
التمریضتمریضصفاء علي خلف خلیفات352211357
التمریضتمریضزیاد احمد عبدهللا الزیتاوي353211370
التمریضتمریضشیماء محمود احمد انجادات354211377
التمریضتمریضمجد صالح الدین عارف الریاحنھ355211396
التمریضتمریضاخالص شاھر محمد الشرمان356211399
التمریضتمریضرابعھ منصور محمود بني محمد357211418
التمریضتمریضاسیل انس عبدهللا القضاه358211428
التمریضتمریضمنى حسین حسن مرجان359211448
التمریضتمریضكفاح علي مجلي بني مرتضى360211452
التمریضتمریضرؤى سلیمان علي منصور361211462
التمریضتمریضمرام احمد موسى الزبیدى362211473
التمریضتمریضحنان ناصر مصطفى ابراھیم363211481
التمریضتمریضدانیة ابراھیم عیاش البشتاوي364211505
التمریضتمریضبلقیس شاھر عبدالرحمن ابو رمان365211554
التمریضتمریضمرام موسى حسن الشویات366211567
التمریضتمریضامال ھاني حسن حمد367211630
التمریضتمریضحنان یحیى موسى مصلح368211653
التمریضتمریضالھام خلیل احمد العجوري369211660
التمریضتمریضمعتصم عاید محمود ذیاب370211753
التمریضتمریضسمیھ محمد علي عیاصره371211757
التمریضتمریضریتا ولید مصطفى الشویات372211803
التمریضتمریضفایز ممدوح فایز الحاج عبدالرحمن373211858
التمریضتمریضسماح فؤاد محمد ابو رواع374211871
التمریضتمریضاماره علي محمود العسود375211914
التمریضتمریضساره عبدهللا فرحان خریسات376212042
التمریضتمریضتھاني محمد عطیھ ابو صیام377212126



18/14

الكلیةالتتخصصاالسمالرقم الجامعيت

اسماء المطلوب منھم التقدم المتحان الكفاءة الجامعیة للمتوقع تخرجھم ثاني وصیفي ٢٠٢٢
في حالة عدم وجود طالب بالقائمة ادناه مراجعة دائرة القبول والتسجیل  لیتم متابعتھ مع عمادة الجودة:

م٢٠٢٣-٥-٢

التمریضتمریضسھا محمد عبدالكریم البشتاوي378212159
التمریضتمریضبراءة احمد علي علي379212180
التمریضتمریضمعاذ عزمي عبدهللا عازم380212243
التمریضتمریضانوار امین طعمھ القضاه381212250
التمریضتمریضھیا محسن احمد بني نصر382212295
التمریضتمریضغیداء طالل محمد الشواقفھ383212300
التمریضتمریضاالء جمیل قاسم فریحات384212301
التمریضتمریضرائد محمد حمد العزي385212437
التمریضتمریضعبیر علي عقل شعفوط386212445
التمریضتمریضلؤي زیاد احمد اعمر387212483
الھندسةھندسة مدنیةانس عماد احمد شوحھ388160378
الھندسةھندسة مدنیةزكریا عبدالكریم سالم ابو ریاش389160857
الھندسةھندسة مدنیةایھاب تیسیر محمد محمود390170481
الھندسةھندسة مدنیةمحمد ابراھیم السید ابراھیم391180054
الھندسةھندسة مدنیةاحمد سرحان یوسف حماد392180730
الھندسةھندسة مدنیةمحمد مشھور جمیل الزیادات393190447
الھندسةھندسة مدنیةباسل سھیل ابراھیم الدلح394190830
الھندسةھندسة مدنیةصالح صایل محمد زیادنھ395200836
الھندسةھندسة مدنیةمراد یاسر سلیمان النصیرات396210367
الھندسةھندسة مدنیةھمام فیصل عبدالكریم البطوش397210525
الھندسةھندسة مدنیةزید ریاض محمد عضیبات398212199
الھندسةھندسة العمارةعالء الدین حسن الحاج399190778
الھندسةھندسة العمارةیعرب حسین احمد البالونھ400191179
الھندسةھندسة العمارةندیم یحیى حسن خلیل401200690
الھندسةھندسة العمارةفادي جمال نعمان شاھین402201265
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتعلم الحاسوبمحمد ایھاب محمود الموسى403200038
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتعلم الحاسوبعمر زید محمد خضر404200284
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتعلم الحاسوباشرف نضال عطا ابلیھ405200751
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتعلم الحاسوبحسان عبدالرحمن ابراھیم مزید406200938
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علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتعلم الحاسوبروان بسام محمد قضاه407201048
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتعلم الحاسوبباسم عبدالفتاح عواجھ408201103
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتعلم الحاسوبمسند صلبي مسند النویران409201153
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتعلم الحاسوبوسام صالح عبدالمھدي عبدالھادي410201413
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتعلم الحاسوبالمؤمن با جھاد حسن السواعي411210400
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتعلم الحاسوبحمزه عیسى محمد حسین412210564
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتعلم الحاسوبلینا ماجد سلیمان ابو عوض413211208
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتعلم الحاسوبعبدالعزیز عماد احسان عطیھ414211564
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتشبكات الحاسوبمجاھد ریاض مجاھد مرسي415180538
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتشبكات الحاسوبمنذر عبدالرحیم سعد ساري416191029
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتشبكات الحاسوبمحمد عبدالرحمن حسن القناص417201030
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتشبكات الحاسوبعبدهللا عثمان محمد البرغوثي418201040
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتشبكات الحاسوبنتالي سامر سعید قرعان419201347
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتشبكات الحاسوبمحمد حسین محمد الخضراوي420201384
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتشبكات الحاسوبمحمد عدنان محمد حسین421201465
علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتشبكات الحاسوبحمزه منصور خلیل غطاشة422210441
الصیدلةصیدلةلنا ماجد مصطفى الزغول423161418
الصیدلةصیدلةاحمد محمد محمد عبدالھادي424170354
الصیدلةصیدلةاحمد محمد احمد السید425170751
الصیدلةصیدلةعمرو محمد عبدالرحمن حسن426170760
الصیدلةصیدلةمحمد نبیل محمد علي427180008
الصیدلةصیدلةاحمد محمد احمد محمد سید احمد428180012
الصیدلةصیدلةاسراء بكري السید مروان429180017
الصیدلةصیدلةشھاب عبدالرحمن ابو الفتوح اللیثي430180024
الصیدلةصیدلةاحمد محمد علي محمد ابراھیم431180061
الصیدلةصیدلةعمر رمضان السید الحدیدي باز432180069
الصیدلةصیدلةالسید اشرف عبدالعزیز محمد محمد433180358
الصیدلةصیدلةمجد منذر عبداللطیف قبھا434180368
الصیدلةصیدلةحازم محمود عبدالحى سرحان435180372
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الصیدلةصیدلةالبتول عطوه حسن ابو حسین436180495
الصیدلةصیدلةالسید اسماعیل عبده اسماعیل437180543
الصیدلةصیدلةحنین محمد منصور امین زامل438180762
الصیدلةصیدلةمؤمنھ مصطفى علي البدرى اسماعیل439181029
الصیدلةصیدلةاسراء محمد عبد القوى موسى مصطفى440190003
الصیدلةصیدلةشروق صالح محمد عبدالجواد محمد441190026
الصیدلةصیدلةمحمود عماد الدین محمد صالح442190027
الصیدلةصیدلةرنیم كمال محمد ابراھیم قمحاوي443190028
الصیدلةصیدلةاحمد سمیر محمود عمر الجوھري444190029
الصیدلةصیدلةبسنت مدحت علي عزت محمد445190031
الصیدلةصیدلةمحمد سعید عبد العزیز محمد446190032
الصیدلةصیدلةمریم محسن المرسي محمد447190033
الصیدلةصیدلةكریم محمد اسماعیل عبدالرحمن محمد عبدالعال448190034
الصیدلةصیدلةبسنت مسعد مسعد ابراھیم شمس449190035
الصیدلةصیدلةثناء رضا عبدالوھاب عبدالوھاب الدسوقي450190037
الصیدلةصیدلةحسن محمود نعیم یوسف451190039
الصیدلةصیدلةالسید محمد عبدالقادر محمد السید452190040
الصیدلةصیدلةخالد جمال السید متولى جاب هللا453190047
الصیدلةصیدلةمحمد عبدالحمید محمد ابراھیم454190054
الصیدلةصیدلةھاجر مصطفى اسماعیل جودة عبدالھادي455190055
الصیدلةصیدلةعبدالرحمن حسن جاد بنداري456190062
الصیدلةصیدلةاحمد محمد علي محمد457190084
الصیدلةصیدلةمحمود عادل محمد احمد عطا458190086
الصیدلةصیدلةابراھیم السید ابراھیم السید جبر459190091
الصیدلةصیدلةساره خالد محمد عبدالحمید460190105
الصیدلةصیدلةاسالم محمد اسماعیل محمد461190108
الصیدلةصیدلةاسماء یاسر عبدالرحیم محمد علي462190110
الصیدلةصیدلةالسید ابو الحسن السید عبد المنعم463190111
الصیدلةصیدلةھشام یوسف محمد ابو الفتوح464190121



18/17

الكلیةالتتخصصاالسمالرقم الجامعيت

اسماء المطلوب منھم التقدم المتحان الكفاءة الجامعیة للمتوقع تخرجھم ثاني وصیفي ٢٠٢٢
في حالة عدم وجود طالب بالقائمة ادناه مراجعة دائرة القبول والتسجیل  لیتم متابعتھ مع عمادة الجودة:

م٢٠٢٣-٥-٢

الصیدلةصیدلةایمان سالم فرج سالم حسن465190132
الصیدلةصیدلةیارا شعبان عبد الحي علي طلحھ466190151
الصیدلةصیدلةنورالدین الدسوقي ابراھیم خلیل467190154
الصیدلةصیدلةمحمد حسني عبدالمعبود النعناعي468190155
الصیدلةصیدلةبالل عامر عبدالباقي نجیبھ469190175
الصیدلةصیدلةحسام حسیني عبدالشافي ابو الفضل السید470190180
الصیدلةصیدلةمحمد علي السید علي احمد قابیل471190183
الصیدلةصیدلةطارق اسامھ حافظ متولي عبدالرحیم472190217
الصیدلةصیدلةحال جمال السید محمد مرسي473190362
الصیدلةصیدلةابراھیم عاطف الشحات حسن سالم474190365
الصیدلةصیدلةبشرى یوسف صالح المصالحھ475190408
الصیدلةصیدلةریم مسعد السید محمد476190475
الصیدلةصیدلةاسراء احمد فاروق عبدالسمیع477190477
الصیدلةصیدلةمحمد ابراھیم محمد سعد478190480
الصیدلةصیدلةاسراء عبدالرحمن علي االسعد479190507
الصیدلةصیدلةاحمد السید یوسف ابراھیم ھندواي480190593
الصیدلةصیدلةسلمى یاسر طالب الدقس481190603
الصیدلةصیدلةرولى عبدالغفور احمد الجرایده482190763
الصیدلةصیدلةابراھیم محمد اسماعیل جمعھ483190776
الصیدلةصیدلةاماني محمد رزق حجازي یوسف484190858
الصیدلةصیدلةسھیلھ سلیمان محمد سلیمان محمد485191012
الصیدلةصیدلةدولت عوده جامع سالم486200116
الصیدلةصیدلةحال موسى عبدالفتاح العربیات487200289
الصیدلةصیدلةنورھان السید عبدالبدیع اسماعیل علي488200329
الصیدلةصیدلةدعاء بشار عطیھ489200369
الصیدلةصیدلةمكھ جمال محمد جمال الدین الخولي490200378
الصیدلةصیدلةساجده عدنان عوده ابو جویعد491200707
الصیدلةصیدلةابراھیم منتصر ابرھیم مخادمھ492200856
الصیدلةصیدلةردینا محمد سلیمان الموسى493200928
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الصیدلةصیدلةنور ماجد انور شبیطة494200932
الصیدلةصیدلةمحمد اسعود علي الفاخري495200949
الصیدلةصیدلةروال غالب سلیمان العلي496200951
الصیدلةصیدلةافنان احمد عوده العسیلي497200957
الصیدلةصیدلةاخالص عید عاید المدارمھ498200979
الصیدلةصیدلةاكرام نایل احمد العرود499200981
الصیدلةصیدلةسرى محمود احمد صوالحھ500200982
الصیدلةصیدلةحمزه سلیمان صبح الیاسین501200986
الصیدلةصیدلةلینا سالم عقیل العقیل502201165
الصیدلةصیدلةغنى مناف الزعبي503201181
الصیدلةصیدلةحنین اسامھ الحماد504201183
الصیدلةصیدلةمیساء محمود صالح المحارمھ505201188
الصیدلةصیدلةمحمد احمد محمد مقدادي506201191
الصیدلةصیدلةعبدهللا فوزي احمد الزعبي507201195
الصیدلةصیدلةمعاذ محمود محمد بصبوص508201266
الصیدلةصیدلةدانا خالد جھاد النابلسي509201437
الصیدلةصیدلةفادي محمد علي عبدالرحیم زریقات510201467
الصیدلةصیدلةغدیر محمد حامد خطایبھ511210423
العلوم الطبیة التطبیقیةعالج طبیعيمحمد طھ حسان رمضان512190857
العلوم الطبیة التطبیقیةعالج طبیعياالء احمد اسماعیل الفرادنھ513200130
العلوم الطبیة التطبیقیةعالج طبیعيدالیا عالء رفعت محمود514200165
العلوم الطبیة التطبیقیةعالج طبیعيصفیة احمد حسن ابو زید515200230
العلوم الطبیة التطبیقیةعالج طبیعيمحمد صالح محمود المعداوي516201697


