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 الثالثاء

 القاعة التخصص اسم الطالب الرقم الجامعي #
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 العربية وآدابها اللغة احمد اعقاب محمود الثوابيه 128260 2

 اللغة العربية وآدابها أحمد علي عبدالقادر العقيل 118908 3

 اللغة العربية وآدابها اخلى خان اختاي 135474 4

 اللغة العربية وآدابها اريج متعب جزاع الجازي 134059 5

 اللغة العربية وآدابها اسراء جمعه محمد الغيالين 131514 6

 اللغة العربية وآدابها سف محمد الشوملياسراء يو 132672 7

 اللغة العربية وآدابها اسالم ناصر ابراهيم الزريوات 137716 8

 اللغة العربية وآدابها افنان عماد احمد ابو ورده 131369 9

 اللغة العربية وآدابها االء احمد محمد شعبان 132632 10

 ة وآدابهااللغة العربي االء خليل رجا عواد 2120032 11

 اللغة العربية وآدابها العانود عليان موسى ذارع العدوان 132117 12

 اللغة العربية وآدابها امل خليل شحاده الصريع 136494 13

 اللغة العربية وآدابها امير خان تلوبوف 2110217 14

 اللغة العربية وآدابها انسام خالد محمد ابوشرخ 138462 15

 اللغة العربية وآدابها ر عوده صالح اللبابدهانوا 119589 16

 اللغة العربية وآدابها انوار وائل نمر عبد الغني 132781 17

 اللغة العربية وآدابها ايات عبد اهلل موسى الحراحشه 2120659 18

 اللغة العربية وآدابها ايمان اياد احمد حبش 2130743 19

 اللغة العربية وآدابها يهايمان عطوه سليمان المراع 133387 20

 اللغة العربية وآدابها ايمان ماهر صالح الحميدى 131776 21

 اللغة العربية وآدابها ايه جعفر يوسف شعبان 141557 22

 اللغة العربية وآدابها بدور محمد عبداهلل ابورمان 2110674 23

 ابهااللغة العربية وآد براءه عاكف ضيف اهلل الدويكات 137459 24

 اللغة العربية وآدابها بسمه عبد الفتاح محمد شوكت طبيله          133207 25

 اللغة العربية وآدابها بالل سعدي ذيب أبو ركبة 2110219 26

 اللغة العربية وآدابها بيان احمد شعبان النجار 131034 27

 اللغة العربية وآدابها بيان محمد احمد ابو يحيى 112503 28

 اللغة العربية وآدابها بيان موسى عيسى الراعي 132353 29

 اللغة العربية وآدابها ثناء عودة عبد السعايدة 131657 30

 اللغة العربية وآدابها حسن عبد الفتاح احمد عقيل 132162 31

 اللغة العربية وآدابها حنين عمران احمد صالح 131650 32

 اللغة العربية وآدابها منيدانيه منذر محمد المو 131159 33

 اللغة العربية وآدابها دالل ابراهيم كايد الزهيري 139866 34

 اللغة العربية وآدابها راما اكرم محمد عوده 130926 35

 اللغة العربية وآدابها رانيا منصور علي العدوان                  132118 36

 لعربية وآدابهااللغة ا رانيا موسى محمود برهم 126618 37
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 اللغة العربية وآدابها رؤى خالد احمد الحجه 133523 38

 اللغة العربية وآدابها رؤى خميس تحسين ابو رداحه 143194 39

 اللغة العربية وآدابها رزان عبد الحميد محمد هندى 131745 40

 اللغة العربية وآدابها رزان عليان عبد اهلل ابو هزيم 2120084 41

 اللغة العربية وآدابها رزان محمود حسن ابراهيم 136734 42

 اللغة العربية وآدابها رهف محمد خالد ابو نحله 139736 43

 اللغة العربية وآدابها روان عمر لطفي العوامله                   134918 44

 اللغة العربية وآدابها زينة محي الدين زكي غنيم 133018 45

 اللغة العربية وآدابها اره انور جمعه نوفلس 131160 46

 اللغة العربية وآدابها ساره عالء فؤاد قعدان 131127 47

 اللغة العربية وآدابها ساره منذر حسن الفقهاء 139817 48

 اللغة العربية وآدابها ساره هشام عبد السالم القطاونه 144780 49

 غة العربية وآدابهاالل سجى محمود بركات السليحات 132789 50

 اللغة العربية وآدابها سعديه عماد محمد علي 2120676 51

 اللغة العربية وآدابها سلطان علي ابراهيم المساعفه 133114 52

 اللغة العربية وآدابها سلمى عبد الكريم احمد الصفدى 141910 53

 االلغة العربية وآدابه سليمان رجا سالمه البطاينه 2130641 54

 اللغة العربية وآدابها سميه يونوزي 2120505 55

 اللغة العربية وآدابها سناء خالد احمد بن طريف 131268 56

 اللغة العربية وآدابها سيرين بدر عبد الفتاح جوده 141706 57

 اللغة العربية وآدابها شذى هاني محمد العكل 131224 58
علوم التأهيل    

مساء  3-0334

8/0/7402 

 السبت

 اللغة العربية وآدابها شياو لينغ ي 137084 59

 اللغة العربية وآدابها شياو هونغ ي 137034 60

 اللغة العربية وآدابها شيراز احمد علي الحساسنه 131460 61

 اللغة العربية وآدابها صبحية احمد محمود الحمران 2121067 62

 اللغة العربية وآدابها روقعبد الحليم ابراهيم احمد المح 132926 63
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 اللغة العربية وآدابها عبير محمود احمد شقبوعه                   132122 64

 اللغة العربية وآدابها عروب عامر حسن دعمس 2130732 65

 اللغة العربية وآدابها اسر الفريحاتعرين محمد ي 139709 66

 اللغة العربية وآدابها عالء عبد اهلل محمد حسان 2130125 67

 اللغة العربية وآدابها عمر ناصر عواد الدبايبه 138120 68

 اللغة العربية وآدابها غدير رائق عبد اهلل عراقي 134792 69

 ية وآدابهااللغة العرب فاطمة حسن عارف المجالي 114900 70

 اللغة العربية وآدابها فاطمه ابراهيم سليمان المشوخي 139951 71

 اللغة العربية وآدابها فاطمه جابر عمر كتكت 132810 72

 اللغة العربية وآدابها فاطمه محمد سليمان الدرادكه 140976 73

 اللغة العربية وآدابها فرح جهاد عبد الرحيم الخطيب 124919 74

 اللغة العربية وآدابها فرح حمدان فرحان خريسات 131124 75

 اللغة العربية وآدابها فرح محمد يونس اليازورى 132275 76

 اللغة العربية وآدابها فرح مرزوق صالح الختالين 128045 77

 اللغة العربية وآدابها قمر سامي عبداللطيف الزيادات 133541 78
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 اللغة العربية وآدابها مانلؤي حامد موسى عث 139795 79

 اللغة العربية وآدابها لي جون ما 135506 80

 اللغة العربية وآدابها ليان ابراهيم سعيد عوض اهلل 131645 81

 اللغة العربية وآدابها لينا فيصل بدر صبح 132429 82

 اللغة العربية وآدابها مجدولين ايمن كامل الحزقي 124562 83

 اللغة العربية وآدابها مد احمد مطلق العواودةمح 134287 84

 اللغة العربية وآدابها محمد طارق يوسف محمود عثمان 137646 85

 اللغة العربية وآدابها محمد عبد اهلل محمد حشمة 99047 86

 اللغة العربية وآدابها محمد علي فالح المرعي 138541 87

 للغة العربية وآدابهاا مرام ماجد عبد اهلل الكردي 132780 88

 اللغة العربية وآدابها مرام محمد لطفي عبيد اهلل 133250 89

 اللغة العربية وآدابها مرح اسامه محمود الجزازي 141539 90

 اللغة العربية وآدابها مصعب عيسى محمد قنبر 2130742 91

 اللغة العربية وآدابها مالك عامر خليل فرج 107690 92

 اللغة العربية وآدابها منار حسن عبد اهلل المحروق                133370 93

 اللغة العربية وآدابها منار ماهر محمود المالح 133209 94

 اللغة العربية وآدابها منغ ما 136647 95

 اللغة العربية وآدابها منى عبد الصمد احمد عبد الكريم 134109 96

 اللغة العربية وآدابها نمي احمد حسن الحسو 137464 97

 اللغة العربية وآدابها نانسي احمد سليمان الشبلي 133251 98

 اللغة العربية وآدابها ندى عصام محمد حميدان                     132123 99

 اللغة العربية وآدابها نسرين حسن حماد العشران 126333 100

 اللغة العربية وآدابها لمنسيبه حمد اهلل احمد ابو سوي 141448 101

 اللغة العربية وآدابها نضال غازي عيسى ابو كف 147745 102

 اللغة العربية وآدابها نور احسان حسن ابو ليلى 132741 103

 اللغة العربية وآدابها نور العتيقة بنت محمد راضي 129488 104
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 اللغة العربية وآدابها نور عين شهيرة بنت محمد رضوان 129512 105

 اللغة العربية وآدابها نور وليد احمد المحارمه 135091 106

 اللغة العربية وآدابها نور وليد اسماعيل ابو حميده               133210 107

 آدابهااللغة العربية و هبه خالد احمد عشيش 2130059 108

 اللغة العربية وآدابها هبه خالد علي الفاخورى 134799 109

 اللغة العربية وآدابها هديل اسماعيل ابراهيم االمير 131494 110

 اللغة العربية وآدابها هديل مصطفى محمد حلتم 130979 111

 اللغة العربية وآدابها هناء وليد صابر النمروطي 134279 112

 اللغة العربية وآدابها نادي فؤاد احمد عبد الوهابه 136895 113

 اللغة العربية وآدابها هند العبد محمد صالح 133372 114

 اللغة العربية وآدابها هيا ناصر ابراهيم ابو شنب 132161 115

 اللغة العربية وآدابها والء صالح محمود صالح 137657 116

 اللغة العربية وآدابها نياسمين عواد رجا السويلمي 139497 117

 اللغة العربية وآدابها ياسمين يعقوب محمد الصراحنه 137589 118

 اللغة العربية وآدابها ياسمين يونس عمر حمد 133211 119
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 التاريخ احالم نايف محمود علي 133110 120

 التاريخ احمد عبد الحميد ضيف اهلل المساعفه 133152 121

 التاريخ موسى احمد السكارنه ازهار 133111 122

 التاريخ اسيل علي حسن عبد العاطي                  142081 123

 التاريخ افنان عزمي محمد هشام الصالحي             133437 124

 التاريخ امل صالح ذيب البيبي 2130214 125

 التاريخ امل منير علي مصطفى 133112 126

 التاريخ ابراهيم الشبلي امنه كايد 133113 127

 التاريخ بهاء خليل ابراهيم ابو ناب 133615 128

 التاريخ حال طايل سرحان العويدى 133153 129

 التاريخ حمزه فادي نايف سليمان 2120680 130

 التاريخ حياه محمد ابراهيم ابو زر 133187 131

 التاريخ رشا مخلد حامد العياده 131292 132

 التاريخ رفيده محمد عواد الخوالده 132638 133

 التاريخ روان حسين موسى العمرى 133691 134

 التاريخ زكريا علي فليح البريزات 122923 135

 التاريخ ساره حسن عوض الطيب 145459 136

 التاريخ سمر فضل صالح العزه                       136961 137

 التاريخ سين حجاتصفاء عبد اهلل ح 132027 138

 التاريخ عبد اهلل ماجد محمد القواسمه 130709 139

 التاريخ علي عبدالمجيد عبدالرزاق بن طريف 126722 140

 التاريخ عمر خلف عايد القبيالت 122930 141

 التاريخ فضيه بخيت عطوه اهلل العزازمه             142355 142

 التاريخ باعالرا اسامه مصباح ر 2120802 143

 التاريخ ماهر احمد عبداهلل الوريكات 119798 144

 التاريخ محمد حامد ضيف اهلل المساعفه 134942 145

 التاريخ محمد حمدان هالل البواريد 122935 146

 التاريخ محمد سالمه حاجل الدهامشه 133443 147

 التاريخ محمد وائل نمر عبدالغني 129829 148

 التاريخ مرح بشار رشاد اسعد 2131030 149

 التاريخ معاذ احمد محمد الزواهره 133492 150

 التاريخ معاذ زياد عبد اهلل الدروبي 128140 151

 التاريخ مهند عبداهلل سالم الدعجة 2060928 152

 التاريخ نسرين عبداهلل حويلة الزبن 119006 153

 يخالتار هبه زياد برهوم قاسم 2131080 154

 التاريخ هديل عماد احمد اليوسف                    133444 155

 التاريخ هشام نايف سعد الحميد 128182 156

 التاريخ همام ايمن رضوان المناعسه 105988 157

 التاريخ وعد ابراهيم سليم البريزات 119845 158

 التاريخ ينال عليان محمد الخرابشة 2120566 159

 الفلسفة ايات بالل حسين حديدى 134575 160
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 الفلسفة دانا مد اهلل مفلح هشال 134608 162

 الفلسفة رانيه فايز اديب ابو شما 131325 163

 الفلسفة رنين غسان سليم ابو علي 134368 164

 الفلسفة عبداهلل احمد شرارى الحنيطي 128411 165

 الفلسفة عبير عطا اهلل خليل موسى 134277 166

 الفلسفة عرين محمد عطا اهلل المجالي 134654 167

 الفلسفة فاطمه اكرم محمد الشبلي 134535 168

 الفلسفة فرح خالد علي العناني 134791 169

 الفلسفة جيبليلى ياسين عزيز العا 114886 170

 الفلسفة هديل محمود عيسى عوض 134512 171

 الفلسفة ورود عبد الرحيم عبد الكريم الرحامنه 138436 172

 الجغرافيا احمد خالد سالم اللبابده 2110456 173

 الجغرافيا احمد خليل عطيه الوليدى 139100 174

 الجغرافيا احمد عارف محمد اللبابده 2121218 175

 الجغرافيا احمد علي محمد الطرودي 139875 176

 الجغرافيا احمد محمد جميل بني عمر 129797 177

 الجغرافيا اروى مامون محمود عبدالمهدي 139011 178

 الجغرافيا ازهار ابراهيم عوض الغنمي 134532 179

 الجغرافيا اسامه عبداهلل عبد الفتاح حسنين 134635 180

 الجغرافيا م موسى محمد صندوقه                  اسال 133815 181

 الجغرافيا اشرف حسن سماح الزبن 135730 182

 الجغرافيا اصاله محمد مرضي المنيزل 139739 183

 الجغرافيا افنان محمد مصطفى سمحان 133877 184

 الجغرافيا االء يحيى طه المحارمه 133972 185

 الجغرافيا د المشارفهامتثال جمال محم 134746 186

 الجغرافيا انتصار يحيى فرح صالح 134046 187

 الجغرافيا انوار عيسى ذيب المحاميد 134485 188

 الجغرافيا ايناس نواف عبد الكريم ابو جمعه 134010 189

 الجغرافيا باجس مسعود عبد الكريم العويدى 128001 190

 رافياالجغ باسل فنخير رجا خضير 127787 191

 الجغرافيا باسل ناجح مصطفى الصالحات 139526 192

 الجغرافيا بتول مصطفى حسين الشريقي                  134015 193

 الجغرافيا براءه حمود عارف احلوح 134496 194

 الجغرافيا بشار فيصل عبد الحميد المساعفه 132603 195

 الجغرافيا هبالل عبد الفتاح فضيان عوامر 134334 196

 الجغرافيا بهاء تيسير احمد عنبر 134127 197

 الجغرافيا بيان فرحان علي ابو يحيى 139733 198

 الجغرافيا بيان فهد احمد عبد المجيد 137654 199

 الجغرافيا جواهر عبد العزيز كامل حمدان 139785 200

 الجغرافيا حمزه سالمه مصنت الرجيالت 124083 201
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 الجغرافيا حمزه كريم سالم المذهان 138550 202

 الجغرافيا دانيه ايمن عبداهلل الشطرات 135076 203

 الجغرافيا دعاء عبد الرحمن يوسف زيد 131512 204

 الجغرافيا دعاء عمار علي ابو زهره 134885 205

 الجغرافيا ذكرى صالح عبد اهلل العودات 2120901 206

 الجغرافيا مد فالح الدبوبيرانيا مح 134501 207

 الجغرافيا رانيا يوسف محمد دوالت 135031 208

 الجغرافيا ربى احمد عبد الرحمن سالمه 130751 209

 الجغرافيا رزان زياد عبد الرؤوف الخضور 135820 210

 الجغرافيا رمين حسن علي الشيخ 137769 211

 االجغرافي روان محمد علي ابومرار 134343 212

 الجغرافيا روعه احميدي شهبان النيف 133230 213

 الجغرافيا زينب ابراهيم سليمان ابو خضره 136988 214

 الجغرافيا سارة محمود مصطفى محمود 134444 215

 الجغرافيا ساره احمد موسى زيدان 131554 216

 الجغرافيا سعاد فوزي علي خميس 142579 217

 الجغرافيا ابراهيم الدواهيك              سمر سلمان  134768 218

 الجغرافيا سناء اسماعيل عارف السيناوى 138718 219

 الجغرافيا سوار احمد سعيد الفقير 128653 220

 الجغرافيا شروق صالح صالح غيث 133570 221

 الجغرافيا شيماء باسم حسني حسن 122983 222

 لجغرافياا شيماء جمال فخري احمد 131607 223

 الجغرافيا صالح ابراهيم احمد الوخيان 2110134 224

 الجغرافيا صفاء محمد عبد الرحمن عرار 134389 225

 الجغرافيا ضحى احمد محمد حمامصه 134634 226

 الجغرافيا طارق ابراهيم طالب العبد اهلل 134378 227

 الجغرافيا عامر عارف عمير العميرات 129781 228

 الجغرافيا عامر محمد سالمه ابو ركبه 129190 229

 الجغرافيا عبد العزيز خالد علي عبد الرحيم 150210 230

 الجغرافيا عبد اهلل صالح احمد الحسامي 137994 231
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 الجغرافيا عبير تيسير قاسم الصوالحه 131543 232

 الجغرافيا عبير عاطف مطلق الهبارنه 123495 233

 الجغرافيا علي محمد علي الجعارات 2121021 234

 الجغرافيا عمر محمد احمد الحريزات 122873 235

 الجغرافيا عنود فايز عبدالحميد القطيش 138105 236

 الجغرافيا عهود خالد محمد الطيبة 115133 237

 الجغرافيا لعواودهعوده مرشد سلمان ا 133924 238

 الجغرافيا غيث صباح زيتون الخزون 135755 239

 الجغرافيا فاتن عبداهلل هزاع الزواهرة 134327 240

 الجغرافيا فاتنه ياسر سليمان الفراعنه 139850 241

 الجغرافيا فاديه محمد خير غالب ظاظا 134087 242
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 رافياالجغ فاروق عبد الكريم سعد السالم 135026 243

 الجغرافيا فاطمه موسى محمد رباع 134639 244

 الجغرافيا قصي تحسين جاد عماري 125034 245

 الجغرافيا لؤي محمود محمد ابونبهان 129893 246

 الجغرافيا لبنى عبد الجابر ابراهيم عامر 134911 247

 الجغرافيا لين يونس غازي الشرباتي 2110379 248

 الجغرافيا د ابراهيم مفلح العويديمحم 2130358 249

 الجغرافيا محمد ارشيد محمد الزواهره 133115 250

 الجغرافيا محمد بكر محمد ابوشوشه 134348 251

 الجغرافيا محمد صالح مفلح المطر 134160 252

 الجغرافيا محمد عوده علي البواريد 134148 253

 غرافياالج محمد فواز عقله الشوابكه 139264 254

 الجغرافيا مرام غسان حسن سعيد 123001 255

 الجغرافيا مريم احمد محمد خاطر 139975 256

 الجغرافيا مريم سامي جميل راضي 130913 257

 الجغرافيا معاويه حيدر فواز الحديد 2121217 258

 الجغرافيا منار خليل سالم العدوان 132740 259

 الجغرافيا د ابو خليلمنار هاني محم 2120385 260

 الجغرافيا منال يوسف عبد الفتاح الدوس 138328 261

 الجغرافيا نادين رشيد سليمان عبد اهلل 134401 262

 الجغرافيا نانسي خير اهلل محمود عيسى                142747 263

 الجغرافيا نسرين علي عبد الحميد العرجان 142560 264

 الجغرافيا نصر محمد عيد العزازمه 129045 265

 الجغرافيا نور حسين عبد الفتاح محمد 134676 266

 الجغرافيا نور يونس محمد ابو عبيده 2130280 267

 الجغرافيا نيفين منصور مصطفى نجادات 135088 268

 الجغرافيا هاشم صالح أحمد الجبور 136918 269

 الجغرافيا و السندسهبه عماد عبد المهدى اب 132675 270

 الجغرافيا هبه محمد محمود بدير 137486 271

 الجغرافيا هديل زياد طه ابراهيم 139707 272

 الجغرافيا هيا جمال ابراهيم حرب 131529 273

 الجغرافيا وداع احمد عايد الفقهاء 2121000 274

 الجغرافيا وراد منصور وراد العبادي 137536 275

 الجغرافيا وصال محمد حسين خليل 131733 276

 الجغرافيا والء يوسف حمدان ابو غيث 134331 277

 الجغرافيا ياسمين ابراهيم زكي غنيم 123019 278

 الجغرافيا ياسمين مأمون محمود المالح 131206 279

 علم اإلجتماع احالم سامي اسماعيل المواهره 138573 280

 علم اإلجتماع جواد شيخهاحمد علي عبد ال 129301 281

 علم اإلجتماع اريج عبد الكريم داود حمود 147014 282

 علم اإلجتماع اسيل حسن مفضي السفرتي 136974 283
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 علم اإلجتماع أسيل خالد محمد الفدعان 114306 284

 علم اإلجتماع اسيل محمد سعيد رفيق السكجي 125527 285

 علم اإلجتماع ى ابو ديهافريانا هيثم قسطند 126354 286

 علم اإلجتماع االء احمد محمد الربيحات 2130691 287

 علم اإلجتماع االء عصام كمال ابو لبده 2130247 288

 علم اإلجتماع االء ماهر رافت الشاويش 131372 289

 علم اإلجتماع االء وائل محمد ابو فايد 137797 290

 علم اإلجتماع حاتانس احمد محمد الربي 119817 291

 علم اإلجتماع انس بسام محمد دهاج 138688 292

 علم اإلجتماع ايناس رجا فليح الشقور 2130032 293

 علم اإلجتماع ايناس محمد سبتي الحوراني 136576 294

 علم اإلجتماع ايه ابراهيم احمد الجبارات 134557 295

 م اإلجتماععل ايه عبد الرزاق طاهر عربيات 136761 296

 علم اإلجتماع ايه عماد احمد ابو ديه                    136387 297

 علم اإلجتماع ايه هاني فوزي الشبلي 125067 298

 علم اإلجتماع بتول يحيى محمد يحيى                      135544 299

 علم اإلجتماع بثينه احمد محمود ابو هدبه 130564 300

 علم اإلجتماع براءه محمد ابراهيم قاسم                  136786 301

 علم اإلجتماع براءه وليد سالم الحنيطي 138537 302

 علم اإلجتماع بشرى عمر محمد الزعاتره 136292 303

 علم اإلجتماع بالل جمال عبد الرزاق العليوات            136719 304

 علم اإلجتماع لمحارمهبيان عبد القادر محمد ا 134965 305

 علم اإلجتماع تغريد رجب اسماعيل الصيرفي 136588 306

 علم اإلجتماع تغريد محمود مرجي الهمالن 107946 307

 علم اإلجتماع تمارا علي عواد الخاليله 132017 308

 علم اإلجتماع حازم صالح عبد الكريم وريكات 137637 309

 علم اإلجتماع دعسانحمزة محمد راشد  130829 310

 علم اإلجتماع حنين احمد محمد ابوالذهب 136378 311

 علم اإلجتماع خديجه جمعه رمضان عز 2120146 312

 علم اإلجتماع خلود عيسى محمد جاد اهلل 2120776 313

 علم اإلجتماع دعاء امين حسن ملوح 144930 314

 اععلم اإلجتم رشا جمال جورج الصفدي 116945 315

 علم اإلجتماع رال محمد خليل خليفة 2120344 316

 علم اإلجتماع رناد وليد محمد علي عمر 136688 317

 علم اإلجتماع رنين زياد محمد الفراج 136472 318

 علم اإلجتماع رهف احمد علي شرايعه 136333 319

 علم اإلجتماع رهف وليد اسعد مسوده 136344 320

 علم اإلجتماع يوسف نمر عفانه روان 139796 321

 علم اإلجتماع زياد رمزي زكي العمامرة                   136172 322

 علم اإلجتماع زين جهاد عبد اهلل حداد 131451 323

 علم اإلجتماع ساره شعبان حامد عطيه 2130074 324
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 ماععلم اإلجت ساره عمران حسن عمر                       136417 325

 علم اإلجتماع ساره محمد جابر سيف 136511 326

 علم اإلجتماع سالي صالح سليمان القلعاوى 131840 327

 علم اإلجتماع سجى جمال عز الدين الخطيب 139237 328

 علم اإلجتماع سلسبيل غازي عبد العزيز سعاده 135346 329

 م اإلجتماععل سيف الدين اسماعيل سلمان الوريكات 2121136 330

 علم اإلجتماع سينه احمد موسى بتوغان 130864 331

 علم اإلجتماع شاهه سماح ادهيمان الزبن 106854 332

 علم اإلجتماع شذى حسين عبد الجليل الفواعير 132825 333

 علم اإلجتماع شفاء يوسف رضوان الشماس                   136709 334

 علم اإلجتماع د دهاجشهد بسام محم 136446 335

 علم اإلجتماع شهد بالل عيد الحنيطي 138713 336

 علم اإلجتماع شهد مشعل حميدي الدريبي 139306 337

 علم اإلجتماع شهرزاد فواز محمد ابو جنيب الفايز 138646 338

 علم اإلجتماع صبا موسى عبد سرور                        134390 339

 علم اإلجتماع فاء ارشيد عبد الرحمن خوالدهص 139662 340

 علم اإلجتماع عايش سالم محسن العوايشه 2130683 341

 علم اإلجتماع عبد اهلل خالد ناصر الزبن 128090 342

 علم اإلجتماع عبد اهلل زيد محمد الوريكات 139512 343

 علم اإلجتماع عبير عبد المجيد احمد الزغول 136462 344

 علم اإلجتماع عدي نايف منصور القهيوى 129181 345

 علم اإلجتماع عنان نزار خالد المجالي 136833 346

 علم اإلجتماع عنود سليمان حسن النجداوى 131107 347

 علم اإلجتماع غيث عبد المجيد رضوان الوريكات 2120904 348

 علم اإلجتماع فاطمة موسى بشير الخوالده 123164 349

 علم اإلجتماع فايزه عادل حسني عبد الخالق 138234 350

 علم اإلجتماع فرح رائد زكي الخرابشه 137428 351

 علم اإلجتماع فرح محمد جودت شحاده 139153 352

 علم اإلجتماع فيروز محمد يوسف بوجه 136180 353

 علم اإلجتماع ليث صالح فازع الجبور 137689 354

 علم اإلجتماع يد ممدوح فرحاتلينا عا 144016 355

 علم اإلجتماع محمد فارس داود العدوان 86703 356

 علم اإلجتماع مرام ممدوح محمود ابو سوا 135810 357

 علم اإلجتماع مريم محمد خليل الشولي 130740 358

 علم اإلجتماع منار زياد شعبان ظاهر 136926 359

 علم اإلجتماع و الغنممها خالد عبد المحسن أب 82272 360

 علم اإلجتماع مها محمد سالم الدهامشه 136394 361

 علم اإلجتماع نازك عبدالرحمن محمد الرفوع 136264 362

 علم اإلجتماع نداء احمد داود عز 134680 363

 علم اإلجتماع نور فتحي رجب روميه 133833 364

 اإلجتماععلم  نور محمود عطا اهلل المحيسن 134783 365
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 علم اإلجتماع هاال عبد الرحمن محمد السالمات 136633 366

 علم اإلجتماع هبه عمر حسن لطفي 136379 367

 علم اإلجتماع هديل باسم فايز سماره 139837 368

 علم اإلجتماع هديل سليمان محمد غانم 136959 369

 علم اإلجتماع هيا انور قاسم ذياب 2120913 370

 علم اإلجتماع هيا بسام يوسف السيد 135205 371

 علم اإلجتماع هيفاء مناور عبدالحافظ الوخيان 2120299 372

 علم اإلجتماع يسرى عيسى احمد الوخيان 138195 373

 العمل اإلجتماعي اسراء محمد ابراهيم العميان 133481 374

 لعمل اإلجتماعيا اسراء موسى محمد رجب العجاج               136596 375

 العمل اإلجتماعي اسالم محمد سليمان السعيدي 136354 376

 العمل اإلجتماعي اسالم يوسف احمد الخرابشه 129522 377

 العمل اإلجتماعي اسمهان محمد احمد عرفه 136388 378

 العمل اإلجتماعي افنان امجد ادهم الدهام 138967 379

 العمل اإلجتماعي يم الغنيماتآالء حمد عبد الكر 86613 380

 العمل اإلجتماعي االء مأمون موسى ابو علي 136182 381

 العمل اإلجتماعي العنود طارق عبد الغني شحرور              136582 382

 العمل اإلجتماعي امل كمال عمر سمحان 122830 383
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 العمل اإلجتماعي امنه مامون يوسف الخاليله 136619 384

 العمل اإلجتماعي ايات طارق فوزي صالح 136205 385

 العمل اإلجتماعي ايات محمود ابراهيم الهباهبه 136410 386

 العمل اإلجتماعي ايه وليد عبد الحميد القيمري 107006 387

 العمل اإلجتماعي بتول ايمن محمد محسن 137871 388

 العمل اإلجتماعي بلقيس خالد محمد اسحيم 136539 389

 العمل اإلجتماعي تسنيم عبد احمد صبيح 136470 390

 العمل اإلجتماعي خالد محمد سالمه خضير 119241 391

 العمل اإلجتماعي خلود فارس محمد االعرج 136583 392

 العمل اإلجتماعي دانا خالد احمد داود 137766 393

 العمل اإلجتماعي دانيه محمد علي عواد 144493 394

 العمل اإلجتماعي دعاء ناصر احمد النادي 136625 395

 العمل اإلجتماعي رائده فهد علي الدهام 136445 396

 العمل اإلجتماعي رحمه حسين منصور الدهامشه 127744 397

 العمل اإلجتماعي رحمه حمزه عبد القادر اهرام 131407 398

 العمل اإلجتماعي رغد صالح صالح الشرباتي 123267 399

 العمل اإلجتماعي روبى نصر خليل الجابرى 136236 400

 العمل اإلجتماعي ريم ابراهيم عبد اهلل الحديد 138331 401

 العمل اإلجتماعي سارا رائد فايز حداد 136721 402

 العمل اإلجتماعي سارة نايف صالح المحيسن 137900 403

 العمل اإلجتماعي ساره اسامه احمد ملحم 136455 404

 العمل اإلجتماعي سامه ماهر احمد الغول 123273 405

 العمل اإلجتماعي سليمان عبد المجيد سليمان النجادا 123276 406
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 العمل اإلجتماعي سوسن محمود حسن أبو حماد 133297 407

 العمل اإلجتماعي لقرسيلينا محمد خير محمد سعيد ب 137947 408

 العمل اإلجتماعي شروق هاشم خميس المطري 136763 409

 العمل اإلجتماعي شيماء فايز عمر النقيب 133583 410

 العمل اإلجتماعي صفاء احمد جمعه الرواحنه 139218 411

 العمل اإلجتماعي صفاء احمد حسين نمر 123282 412

 العمل اإلجتماعي عوادصفاء محمد مسلم عيال  136831 413

 العمل اإلجتماعي عبد الرحمن احمد عبداهلل الضوات 136657 414

 العمل اإلجتماعي عبداهلل ابراهيم اسحق حسين 135167 415

 العمل اإلجتماعي عبداهلل جزاع مبارك الرشيد 118495 416

 العمل اإلجتماعي عريب محمود محمد العسود 130849 417

 العمل اإلجتماعي عريب منصور جزاع الحالحله 131546 418

 العمل اإلجتماعي فاتن توفيق محمدالحشاش 134464 419

 العمل اإلجتماعي فداء عمر احمد الكايد 122543 420

 العمل اإلجتماعي فرح احمد طاهر ابو شعيره 136256 421

 العمل اإلجتماعي فريال محمد زهير الخشمان 115124 422

 العمل اإلجتماعي كمايل عبد اهلل علي سالمه 112900 423

 العمل اإلجتماعي مجد علي عواد قطيفان 139409 424

 العمل اإلجتماعي مجد عمر محمود عبد 139245 425

 العمل اإلجتماعي مجد مشهور مفلح عضيبات 130485 426

 العمل اإلجتماعي مرح عدنان احمد راتب الرجال 132103 427

 العمل اإلجتماعي مياده بهجت سالمه العدوان 138109 428

 العمل اإلجتماعي ندى اكرم صبحي ابو عوض 137442 429

 العمل اإلجتماعي نزيه شكرى هاشم مناصره 136568 430

 العمل اإلجتماعي هبه علي سالمه الخطيب 135328 431
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 العمل اإلجتماعي هبه منير محمود صبح 136174 432

 العمل اإلجتماعي هديل محمد سعيد عز الدين حسونه            136663 433

 العمل اإلجتماعي هيا فارس رجاء الفهيد                     136496 434

 العمل اإلجتماعي والء حامد عواد خوالده 136343 435

 العمل اإلجتماعي ياسمين محمد فالح الدويري 136420 436

 علم النفس اباء رباح مصطفى احمد 2120774 437

 علم النفس اسراء محمد عارف احلوح 128435 438

 علم النفس اسراء محمد يوسف ابو عواد 135992 439

 علم النفس اسالم نواف محمد ابو نحله 137022 440

 علم النفس ل باسم محمد ابوالرباسي 139725 441

 علم النفس افنان وليد محمود جالل 135857 442

 علم النفس االء سعد الدين لطفي ابو الوفاء 2130906 443

 علم النفس االء مصطفى خليل الشيخ حسن 131746 444

 علم النفس امامه تيسير عيسى طمليه 131638 445

 علم النفس سماماني امجد يوسف قا 131221 446

 علم النفس امجد طه محمد الخزاعله                    135381 447
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 علم النفس امل محمد محمود غانم 135824 448

 علم النفس أمنه محمد احمد الديك 133810 449

 علم النفس انس هالل محمد الزبون 139583 450

 علم النفس ايات محمد قاسم يوسف شقير 133856 451

 علم النفس اية حماد حمداهلل الشبيكات 2120828 452

 علم النفس ايمان رزق شحده الحاليقه 138401 453

 علم النفس ايناس هاني يوسف ابو علي 136673 454

 علم النفس باسل فتحي سالم مرشود 128656 455

 علم النفس بتول عبد الكريم محمد جتاويه 132018 456

 علم النفس ه علي هاشم ابو عبودبثين 135765 457

 علم النفس براءه احمد محمد المحارمه 137579 458

 علم النفس بيان ابراهيم عبد الرحمن زيدان 136458 459

 علم النفس بيان عماد محمد علي الجابري 135804 460

 علم النفس بيان عمر حسين عطيات 135541 461

 علم النفس برجميله محمود محمد جا 134970 462

 علم النفس جواهر محمد عبد اللطيف عبد الرحمن 132958 463

 علم النفس حلمي تركي حمدان العياش 138198 464

 علم النفس حنين عزات حسن علي 139956 465

 علم النفس حنين منعم عبد النبي سليمان 135562 466

 علم النفس دانيا عمر وحيد صالح 134114 467

 علم النفس دعاء أنور عبد الوهاب عبد الرحيم 132315 468

 علم النفس دعاء فؤاد اسماعيل علقم 2130084 469

 علم النفس دعاء موفق عبد القادر ابو خلف 139932 470

 علم النفس دينا زياد ابراهيم ابو خشبه 138036 471

 علم النفس رانيا رأفت محمود جالوخ 132563 472

 علم النفس رانيا عامر عمر البسومي 135847 473

 علم النفس رؤى خلدون ابراهيم المعايطه               135434 474

 علم النفس ربى زياد غالب زهران الكسواني 131455 475

 علم النفس رجوه علي عبد اهلل غانم 139185 476

 علم النفس رغد جمال الدين علي الميمي 131099 477

 علم النفس رهف يحيى محمد الدرباشي 137696 478

 علم النفس روان ابراهيم محمد يوسف 134295 479
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 علم النفس رويده محمد خالد العنيزات 136886 480

 علم النفس زين عبد الباسط حامد عليان 138348 481

 علم النفس ياسين خضيرزينه طارق  138731 482

 علم النفس زينه عبدالناصر فوزي خالد 2120144 483

 علم النفس زينه وليم سلطي حداد 2130058 484

 علم النفس ساجده ابراهيم محمود النوباني 2130601 485

 علم النفس ساره احمد محمود الطرمان 2130447 486

 فسعلم الن ساره عمر حسن ابو طوق 131641 487

 علم النفس ساره فريد اسعد مسوده 136768 488
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 علم النفس ساندي موسى ياسين حموده                   135838 489

 علم النفس سماح بسام بدوان اربيحات 2121329 490

 علم النفس سمر سمير محمد التالوي 131155 491

 علم النفس سميه احمد محمد الفيومي 138190 492

 علم النفس سميه احمد موسى الحسن 131222 493

 علم النفس سوزان علي حسن السعودي 2131067 494

 علم النفس سيرين عزيز موسى شابسوغ 130861 495

 علم النفس شذى عبدالقادر محمود المبيضين 2121202 496

 علم النفس صابرين اكرم عبد محارمه 112524 497

 علم النفس عليوه عادل وليد يحيى 119724 498

 علم النفس عبير محمد علي هندومه 89634 499

 علم النفس عنود سهيل طبال 2110548 500

 علم النفس غدير بسام عصام كنعان 139830 501

 علم النفس غدير خالد وليد المومني 135625 502

 علم النفس غدير عمر عبد الرحمن علي عيسى 139778 503

 علم النفس يداء جودت محمد يونسغ 2130100 504

 علم النفس فاديه سهيل درويش حوسه 2130672 505

 علم النفس فرح عبد الرحمن محمد عوض 128443 506

 علم النفس فرح فوزى محمود ابو حشيش 131153 507

 علم النفس فرح نمر محمد التويمي 138720 508

 م النفسعل فواز زيد عبد اهلل العواملة 104477 509

 علم النفس كرم محمد ابراهيم العقرباوى 135507 510

 علم النفس الرا محمود عمر بركات 131580 511

 علم النفس لجين فتحي فيصل االمير 2130795 512

 علم النفس لمى كمال بدر الدين الشلبي 132145 513

 علم النفس محمود شاهر عبدالقادر الربيحات 2121019 514

 علم النفس مرام بسام علي عبدالجواد 135353 515

 علم النفس مرح حسن خليل جعاره 126209 516

 علم النفس مرح خالد يوسف ابو عريضه 130580 517

 علم النفس مروه مجدى عبد الرحمن ابو الحالوه 135885 518

 علم النفس مروه محمد عبدالرحمن زريقات 118621 519

 علم النفس جمال عبد اهلل عيادمالك  2130404 520

 علم النفس ماليين هايل سامي الفايز 127357 521

 علم النفس منار يوسف عبد القادر المشايخ 137861 522

 علم النفس منى ثائر عاطف االنقر 2121013 523

 علم النفس مي علي عبد الرمحي 108246 524

 علم النفس            ميسره عبد اهلل محمد الحمد     136023 525

 علم النفس ناصر فراس جالل مزاهره 2120044 526

 علم النفس نتالي سفيان محمد الخولي 131402 527

 علم النفس ندى عصام توفيق طنطاوي 2070822 528

 علم النفس نسرين بسام عزات الطباخي 136361 529
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 علم النفس هنورسان عبد السالم عبد الغني الجعافر 123113 530

 علم النفس هدايه توفيق محمد عبد الفتاح 131573 531

 علم النفس هدى حسن خضر وراد                         135244 532

 علم النفس هديل يوسف توفيق تيم 2121001 533

 علم النفس هال عماد صالح ابوالفول 2121006 534

 نفسعلم ال هيا مروان محمد صبح 135416 535

 علم النفس وفاء فايز عبد الجبار الحرباوي 2120243 536
علوم التأهيل 

04-00334 

صباحًا 
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 الثالثاء

 علم النفس ياسمين جمال عبد الفتاح سرسك 139233 537

 علم النفس ياسمين حسين محمود خضر 134726 538

 علم النفس ياسمين موسى احمد عبيدات 133118 539

 علم النفس ياسمين هشام نورى القضاة 135394 540


