
 

 كلية االستقالل

 قاعة المسرح  

  

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12645 اباء كمال احمد ياسين غنام  1

 12646 اباء يحيى عثمان سالمه 2

 12930 احمد خالد محمد وحش   3

 12938 احمد فايق نعيم بيطار  4

 12941 احمد ماهر صبحي حداد 5

 12945 احمد محمد طلب حلبي 6

 12954 احمد بطاط اروى موسى  7

 12955 اريج مرعي احمد مرعي  8

 12965 اسالم تيسير احمد ياسين 9

 5444 اسالم حسن راسم البياري   10

 12667 اسيل يوسف موسى هوشه  11

 13037 اياد جبر "محمد حكمت" طبيله 12

 13039 اياد عمر توفيق شلبي   13

 13042 اية زاهي محمد نعيم زهد  14

 12687 الشكور حمد شكورايه عبد  15

 13058 ايهاب خالد رزق علي 16

 13075 بشار انور حسن طهبوب  17

 11234 ثائر عيسى محمد صياد  18

 11856 حذيفه يوسف نعمان شريتح 19

 13144 خيري سمير محمود الشرباتي  20

 13185 رحاب عماد رفيق قبج  21

 13207 رنين سائد محمد ابو زايد 22

 13230 بشارة رزق هللا نازي رينا  23

 13236 زيد نجيب توفيق احمد  24

 13275 سندس حمد هللا احمد سماعنه  25

 13286 سيف فايز محمود شكري  26

 12768 شهد سامي محمد زغل  27

 12776 ضحى يوسف عبد هللا بواقني  28

 13332 عبد العزيز هشام عبد العزيز دودين  29

 13355 عبيديهعالء عدنان سعيد  30

 13387 فؤاد خيري مصطفى جانم  31



 13409 لميس محمد حسن حسن 32

 12820 ليالي مؤيد رمزي عساف   33

 12833 مجد حسن عادل السعد  34

 13430 مجد زياد خضير زيدان   35

 13431 مجد طارق سهيل ناطور  36

 13434 محمد ادم جهاد سليمان اغبر  37

 12839 بريوش محمد عاهد علي  38

 12840 محمد عبد الجواد حسن بصالت  39

 13454 محمد عبد الجواد مضحي الرشق  40

 13456 محمد عبد الرحمن عبد هللا فضه 41

 13460 محمد عصام زهير باكير  42

 12843 محمد عيسى جميل عجلوني  43

 10675 محمد يوسف حسين دار ربيع 44

 13506 مريم نضال سليمان االطرش  45

 8179 ملك وائل مصطفى شرباتي  46

 13538 مهدي صالح الدين محمود رضوان 47

 13543 مهند محمد احمد االطرش 48

 12871 ميره خليل عبد السالم اقرع  49

 13561 ناديه عدنان مصباح وريدات  50

 13563 ناديه عمار صالح "الحاج طاهر" 51

 13564 ناديه نديم خيري زرعي   52

 13576 نزهه سفيان محمد ستيتي 53

 12875 نور دوسم محمد رابي 54

 13588 نور عادل توفيق تركمان  55

 12876 نورا احمد محمد فقها  56

 13591 نورا وليد اسماعيل درامنه 57

 11675 هبه شاكر عبد المنعم عمرو 58

 13598 هبه عطا محمد زبيدات 59

 13599 هبه محمد احمد ابو طبيخ 60

 12884 هديل يوسف محمد ابو عرايس  61

 13612 همام يحيى حسين ابو الرب  62

 12886 هناء حاتم محمد ابو جعب 63

 13623 ورود نادر ابراهيم حسين  64

 13642 يزن حامد محمد عودة  65

 

 



 

 كلية االستقالل

(001قاعة )  

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12928 احمد تيسير محمود حماد 1

 13074 بسمة عودة محمد الخطيب  2

 11858 حسام عزات صادق قصراوي  3

 12714 خالد وليد عبد الفتاح عطيه 4

 12737 رنين احسان رشاد الناظر  5

 12738 رنين سعد محمد جلبوش  6

 12444 سلوى عصام شاكر ساق هللا   7

 13360 علي محمد عبد الرازق مرعي 8

 13389 قسام سعود حسن مطور  9

 13393 قمر خليل محمد حج ياسين   10

 12811 كفاية عاجل خليل عثمان   11

 13417 ليث غازي بدر مفرح  12

 13471 محمد محمود مطر ردايدة  13

 12861 مصطفى خالد مصطفى خليل  14

 13516 معاذ عبد العزيز علي عدوي   15

 13542 العبيديهمهند عزيز سليمان  16

 13571 نرمين "محمد هالل" بسام التميمي  17

 13611 هشام سعيد محمد داود 18

 

 

 

 

 



 

 كلية االستقالل

(002قاعة )  

 

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12647 ابراهيم خليل نجيب شعيبات  1

 12942 احمد مجدي محمد عمرو  2

 12966 اسالم دياب عبد الجبار كلش  3

 12991 محمد مصطفى يعاقبهاشرف  4

 13009 امير صالح امين داوود 5

 13031 اوس نائل عبد الرحيم هالل  6

 13054 ايه عصام غازي احمد الديماسي 7

 6890 بشار غازي محمد صري  8

 13097 جابر رامي مصطفى الشريف  9

 12707 حسام هاني محمد زماعره  10

 12715 خضر نصري طالب عواوده  11

 13162 ديانا رجائي عبد الكريم ديريه  12

 13458 محمد عدنان عبد القادر عيسى  13

 13484 محمد وجيه هالل عثمان 14

 8163 مروى عبد العزيز محمود ابو عياش  15

 13526 مالك ناجح محمود بياتنه 16

 13552 ميس صقر كريم الرجا  17

 13577 نسرين عبد الحميد جمعه غوانمة 18

 

 

 

 

 



 

 كلية االستقالل

(007قاعة )  

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 13187 رزان ادهم شريف صرصور  1

 13311 رنين شهوان مصطفى ابو نجم  2

 10953 زريفه خليل احمد سرحان  3

 13255 سائد نمر نايف كتانة  4

 12763 سندس توفيق صبري صوان  5

 13296 شهد حربي سالم دراغمه 6

 12778 "محمد ايهاب" حلمي ابو زينه ضياء الدين  7

 13334 عبد الكريم عبد السالم ابراهيم يونس 8

 12794 عال محمد عبد العزيز حمدان 9

 13372 عيد غازي عادل عيد  10

 13394 قمر سائد ابراهيم صالح 11

 12821 ليث محمد جميل كفافي   12

 12538 مجد محمود احمد عقل 13

 13455 الحميد محمد ابو زلطهمحمد عبد  14

 13485 محمد وحيد صبري وحيد رجبي  15

 13505 مريم عبد السالم محمود اخليل 16

 13527 مالك يوسف مصطفى زكارنة  17

 13553 ميس مأمون عبد المجيد محمود علي 18

 

 

 

 

 



 كلية االستقالل

(008قاعة )  

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 8326 عساف ابراهيم زيدان عمر ابو  1

 12943 احمد محمد احمد ابو عيشه  2

 7668 اسالم رضوان احمد فواقا 3

 11216 اشرف نواف عطا فواضلة 4

 12908 امير عدنان محمد طه 5

 13032 ايات احمد مصطفى حنون  6

 12682 ايثار خالد اكرم حجاب  7

 8845 ايمان ابراهيم محمد جخلب 8

 13055 ايه عمر مصطفى خليل  9

 13077 بشار نادر محمد مصطفى غزال المصري  10

 8879 جاد نور الدين فايز محمد جبر  11

 13119 حسن ابراهيم حسن الرواشده 12

 12716 خلدون احمد محمد سعده  13

 13163 ديانا عماد عادل شاهين  14

 12731 رزان اياد نور الدين عوايصه  15

 8940 رنين محمد عبد الرحمن خطيب  16

 13232 زكريا كامل حسين الطروه  17

 11485 سائر شعيب صالح جابر  18

 

 

 

 

 

 



 

 كلية االستقالل

(009قاعة )  

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12919 اثار نمر حسين المرعي 1

 12921 احالم باسم عبد الرحمن ابو عجوز 2

 12923 احمد ابراهيم حمدان الزواهره 3

 12944 احمد محمد احمد بدارنه  4

 12951 ادم راشد محمود مرعي  5

 12968 اسالم شعيب "محمد فتحي" زغير 6

 12981 اسيل حمد هللا احمد عثمان  7

 13661 اشواق بسام محمد الدراويش 8

 12672 اماني جهاد محمود العطاونه  9

 8830 امير عيسى رجب مجاهد 10

 13033 ايات امين حسين شرحه  11

 13056 "محمد سعيد" جرارايه غسان  12

 13078 بشرى سعد يوسف عواد 13

 13081 بهيره عصام فاروق مرار 14

 13098 جريس جودة ميخائيل حنا سلمان 15

 12708 حسن خالد محمد حسنيه 16

 13140 خليل ابراهيم خليل فالح  17

 12725 ديانا فخري مفضي صوافطه 18

 13188 رزان جميل ابراهيم القشقيش  19

 13210 رها امجد "محمد تيسير" ابو هنطش 20

 13315 ضياء جمال مصطفى نعيرات 21

 13335 عبد الكريم عصام يوسف "علي احمد" 22

 13352 عالء الدين غالب تايه غنام  23

 12799 عمران سامر محمد ربيع  24

 12803 غدير زهير محمد مسالمة 25

 13395 قمر علي محمد البزور 26

 13418 ليث محمد حسن طنينه 27

 13428 ماهر منير درويش عبسة 28

 7216 محمد ابراهيم عودة صبيح 29

 12133 محمد عبد الرحمن محمود نجاجره  30



 

 الدراسات العليا

(04قاعة )  

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12676 اميره مجاهد راتب رباع  1

 13016 امين محمود امين هابط 2

 13102 محمود خليلجميلة بسيم  3

 13233 زهور ابراهيم سالمة ابو زنيد 4

 12756 سجود شاهر صبحي صبح  5

 8304 سندس عبد الناصر حسن البدوي 6

 13316 ضياء غازي سليمان العصافره  7

 8527 عبد اللطيف بسام عبد اللطيف المعاني 8

 13353 عالء الدين محمد ابراهيم دراج  9

 13373 ابو راسغدير محمد عبد  10

 12642 قيس اكثم ابراهيم بهنج  11

 12822 ليدا عمر محمد رطروط  12

 13433 محمد ابراهيم محمد بشارات 13

 10277 محمد عثمان محمد ابو حلو 14

 8312 محمد يوسف محمد سكر 15

 13507 مريم نيجرو فؤاد نصار  16

 13528 ملوك محمود محمد رمانه  17

 13329 ميساء ابراهيم محمد مخطوب  18

 13579 نسيم محمد عبد الرحمن عمله  19

 12881 هبه وائل عبد الرحمن عوض 20

 

 

 

 



 الدراسات العليا

(05قاعة )  

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 11329 ابراهيم محمد حسن ابو صالح 1

 12652 احمد محمد حسن بركات 2

 8810 اسالم يوسف محمود شاللفه  3

 12992 افنان يوسف علي حسني 4

 13010 امير ماجد اسماعيل شيوخي 5

 10023 ايات طاهر احمد جناجره  6

 12909 ايه مروان فوزي دحادحه  7

 8403 بلسم راتب صادق ابو بكر  8

 13099 جعفر حسام صدقي هندي  9

 13120 حسن راتب حسن عمايره  10

 13141 خليل عصام احمد خليفة  11

 13164 مجدي ماجد ابو الضبعات ديانا  12

 12732 رزان سليم لطفي عامر  13

 11925 رهاب نزار محمد بني عوده 14

 11935 زهير احمد موسى عبيدات 15

 13256 سجود محمد حمدان احمد  16

 13276 سندس محمد مصطفى عقال  17

 12769 شهد عبد الرؤوف نور الدين دويك 18

 

 

 

 

 

 



 الدراسات العليا

  F10  قاعة 

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12918 ابراهيم موسى عطاهلل الهرش  1

 3647 احمد محمد خالد عبيدات  2

 12659 اسماء توفيق محمد ابو دغش 3

 12995 االء ابراهيم محمود قويدر  4

 13012 امير وجدي محمد رابي 5

 13035 ايات عاهد يوسف زايد  6

 13354 سرورعالء أحمد عبد الرحمن  7

 13374 غرام منذر محمد سلمان 8

 13396 كارولين عماد سليمان ذياب  9

 13419 ليلى احمد اسحق قاضي  10

 12834 محمد احمد عقل ابو جحيشة  11

 12841 محمد عثمان محمد شرباتي 12

 12849 محمود احمد محمود الرجوب 13

 12859 مرينة عز الدين عبد اللطيف فطافطة 14

 13529 منار زهير اسماعيل الشاللده  15

 13556 ميساء معاوية احمد ظاهر 16

 13580 نظام عبد الرحمن نظام نابلسي   17

 12882 هتون هيثم طه سليمان 18

 13636 يارا وائل نمر عطعوط   19

 13637 ياسر رسمي حسن عرفات  20

 

 

 

 

 



 الدراسات العليا

  F12  قاعة 

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 9379 اميره حسام محمود خضر 1

 13057 ايه ناصر احمد عنابسه 2

 13079 بهاء دواس تيسير دواس  3

 13100 جمال ابراهيم محمد حنيحن 4

 13121 حسن عواد عبد هللا عودة  5

 13142 خليل يوسف خليل الحروب  6

 8920 ديانا محي الدين عز الدين الهشلمون 7

 13189 ريان رزان عبد الكريم مصطفى  8

 13211 رهف عصام راضي السيد 9

 13234 زيد مراد مرشد رجوب 10

 13257 سجى "محمد زيد" مصطفى كيالني 11

 13277 سندس هاني محمد ابو بكر 12

 12770 شهد ماهر عبد هللا عطاهللا  13

 13337 عبد هللا "محمد زيد" عبد القادر طربية 14

 12795 الشيخعالء عبد الكريم عثمان ابو  15

 12804 غسان ابراهيم بشاره سابا  16

 13397 كريستي انطون جوده دعبوب  17

 13420 لين سائد محمود شريم  18

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسات العليا

  F13  قاعة 

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12648 ابراهيم نافذ ماجد ادريس  1

 12946 احمد مراد احمد عيسى  2

 10793 اسماعيل عابديناسماعيل عصام  3

 12668 االء احمد عبد عبد الوهاب 4

 13036 ايات عطا حسن رميالت  5

 10444 ايهاب امين يوسف ابو سباع  6

 12695 بهاء ذيب احمد طه 7

 12702 جمانه حامد شاكر صدقه  8

 12709 حسنه حسني حسن كنعان 9

 13143 خميس وضاح خميس ابو زنط 10

 13165 محمود درويش ديانا مقبل  11

 12780 طارق اسامه صابر ناطور  12

 12850 محمود بديع جميل جابي 13

 13508 مسعود "محمد حسن" مسعود قزعور  14

 13530 منار عبد الكريم ناجي نصار  15

 12872 ميسم علي محمد ابو راس  16

 13581 نعمه عياد صالح العجلوني 17

 11677 هدايا فايق حسن ابو عياش  18

 

 

 

 

 

 

 



 

االنسانية  علومال  

 قاعة   003

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 13190 رزان يوسف مصطفى زيد  1

 13212 رهف محمد عالن موسى  2

 13235 زيد نايف عزيز زيد  3

 12757 سجى رائد حسن سلمان  4

 13278 سهام سفيان جمعه بدر  5

 12771 شهد محمد جهاد زيد الكيالني  6

 13317 زياد عبد الرؤوف حسونهطارق  7

 13338 عبد هللا احمد عبد الكريم صويص 8

 13355 عالء عدنان سعيد عبيديه 9

 12805 غسان محمود محمد ابو اسعد  10

 11554 عيد جالل عيد عوض  11

 9716 لين غالب احمد غانم  12

 13435 محمد ارفاعي محمد صالح  13

 12135 محمد عالء موسى قليبو 14

 13487 محمود خالد محمد عابد  15

 

 

 

 

 

 

 



 العلوم االنسانية  

005قاعة   

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12967 اسالم ربحي عبد القادر حجاز  1

 13053 ايه عبد هللا صالح ابو عمر 2

 13122 حسين عبد الكريم حسين الديريه  3

 12717 خوله احمد حسن حناتشه 4

 13166 ديما ايمن وليد صبيح 5

 8444 رسل احمد راجح دراغمة  6

 12740 رهف مهدي مدحت فارس  7

 13236 زيد نجيب توفيق احمد  8

 13241 ساره احمد حسن ساره  9

 11949 سجى عبد هللا احمد عربيه 10

 13261 سحر حرب احمد العقيلي  11

 13280 سوزان كاظم داود بكري  12

 13297 شهد عبد الرحمن محمود حمد 13

 13298 شهد نسيم محمود عوده 14

 12785 عبد هللا جمال عيسى حميدات  15

 9665 عالء عصام داود انصاري  16

 12797 علي محمد علي ابراهيم   17

 9687 فاتن ابراهيم حسن حميدات  18

 13398 كفايه مجير وحيد حسون  19

 13465 محمد عيسى ايهاب سالم براهمه 20

 13482 محمد نمر بدر الال  21

 12860 مصطفى جواد محمد دره  22

 13511 مصعب احمد محمد المبيض 23

 13331 وفاء وليد يوسف غزاونة   24

 13633 والء محي الدين احمد مجادبة 25

 

 

 



 العلوم االنسانية 

006قاعة    

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12920 اجود موسى حسن قعقور  1

 12947 احمد معتصم نمر شلبي  2

 12660 اسماعيل محمد عمار ابو زنيد 3

 12669 االء جعفر صالح خليليه  4

 13013 اميره محمد سليمان ابو عواد  5

 13038 اياد عزات محمود ملوح  6

 13059 ايهاب سالم حمدان ابو عامر 7

 12696 بيان توفيق اسحق ابو سنينة 8

 13103 جنا عادل مصطفى دوده  9

 12755 سائد عيسى أحمد زيدات   10

 12823 لين منجد علي دراغمه 11

 13436 محمد اسامة عيسى الشاللدة  12

 10280 محمد علي ابراهيم اللهاليه 13

 13488 محمود خليل ابراهيم نعنع 14

 13532 منار هيثم حسن دراغمه 15

 13558 نادر عماد خالد طوافشه 16

 13583 نفين زياد محمد طميزه  17

 13604 هديل ابراهيم يوسف ابو عمر  18

 

 

 

 

 

 



 العلوم االنسانية 

008قاعة   

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 9472 حفيظة عمر محمد صفدي  1

 12718 خوله جمعه حسين حمد هلل 2

 13167 ديما عماد عيسى زغب  3

 13191 رشا محمد يوسف البزور  4

 13214 محمد عبد اعرج روان حلمي  5

 13237 زين عبد الصمد سبع سايح 6

 13258 سجى فالح مرسي جعبه 7

 5675 سيرين سالم محمد بدران  8

 11987 شهد نضال حمدان فتوح  9

 13319 طارق محمد عبد هللا مغنم  10

 12786 عبد هللا رافع حسن خطيب  11

 13356 عالء عوني محمد نعالوه  12

 13375 هللا احمد الزعارير فاديه عبد  13

 12812 كوثر عبد هللا محمد حجاب   14

 12824 لينا عمر محمد رطروط  15

 13437 محمد اسماعيل حرب الطوباسي 16

 12851 محمود صالح عبيد ياسين 17

 13644 يزن ساهر نافع الشخشير  18

 

 

 

 

 

 

 



 

 العلوم االنسانية 

011قاعة   

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 13657 احالم انيس علي حموده 1

 12948 احمد نعمان محمد هندي 2

 12974 اسيد تيسير لطفي ظافر  3

 12997 االء جالل نظمي الشامي  4

 13015 امين عايد محمد ابو صبيح  5

 13040 اياد فايز اسماعيل نجار  6

 13060 ايهاب هيثم رؤوف عمار  7

 13083 بيان جواد محمد ابو عصبه 8

 13104 جنات حسام عاطف عابد  9

 13124 حال فوزي سليمان بصير  10

 9859 نادية احمد محمود ابو لطيف 11

 13585 نوال محمد ابراهيم هند  12

 13606 هديل طاهر محمد شرقاوي  13

 13628 وعد عمر عبد المعطي زرو 14

 13648 يقين ياسين ناصر جبالي  15

 

 

 

 

 

 

 



 العلوم االنسانية 

204قاعة   

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 13000 ابراهيم محمد حسن سالمة   1

 12653 احمد مروان نعيم عبد الباسط 2

 12949 احمد هيثم عبد الرحمن حجه 3

 13154 دانيا امجد طاهر ابو شمله 4

 13192 رشاد معن عزيز عقل  5

 13203 رنا احمد طه داغر 6

 12741 المصري" روان نادر "محمد مصطفى " "غزال  7

 13238 زينب خالد محمود اقرع  8

 12758 سجى نهاد ابراهيم فلنه 9

 13273 سمر اسعد محمود ابو فارة  10

 10537 سيرين ضرار ابراهيم االعرج  11

 12772 شيرين بالل توفيق بني فضل  12

 13339 عبد هللا عبد الباسط عبد هللا بني عوده  13

 8548 طقاطقة عالء محمد علي  14

 8572 فارس باسل شريف ابو عيشة  15

 12810 كرمل امجد محمود عنزاوي 16

 13400 الرا سيبوية احمد بدوي عنبتاوي 17

 13415 ليث جوده عطا هللا حمايل  18

 12825 لينا عيسى عبد الغني شقير   19

 13438 محمد امجد محمد عمور  20

 9152 محمد عماد داود سرور 21

 13333 محمد عمر خضير رامية  22

 13478 محمد نايف محمد عساكرة 23

 13489 محمود عبد الرحمن حمدي صيفي 24

 13510 مصطفى غازي عفيف ششتري  25

 13535 منتصر مجدي محمد جالد  26

 13618 هيثم نائل خليل حجاب  27

 

 

 



 

 العلوم االنسانية 

205قاعة   

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 9411 جمال خليل جمعهباسل  1

 13084 بيان ناصر خميس هارون  2

 13105 جنان عدنان عبد هللا محمد  3

 13125 حال مصطفى شفيق مرعي 4

 13145 دارين " محمد صالح" وحيد اشهب 5

 13168 دينا ثائر عبد الكريم البري   6

 13193 رشد عبد القادر عاشور الرياحي 7

 12742 روبين ربحي جاسر سباعي   8

 12912 ساجدة يوسف محمود حسقور  9

 13259 سجى نهاد محمد زواتيه 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 العلوم االنسانية 

206قاعة   

  

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 13281 سيرينا عبد هللا محمد حمادنه  1

 13299 شيرين رائد عطا هللا قطوش  2

 9623 طاهر تيسير راغب مصري  3

 13340 عبد هللا نبيل محمد حمدان 4

 2328 علي احمد خليل سرحان  5

 13376 فارس محمد حامد عبده  6

 13401 الرا عبد المجيد ماجد ابو الضبعات 7

 13422 ليندا زاهر شريف جاموس  8

 13439 محمد امجد محمد ملصة  9

 13462 محمد عماد عمر سالمه  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العلوم االدارية 

001قاعة   

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12922 احمد "محمد عامر" "محمد خالد" ابو خلف  1

 12950 احمد وضاح واصف شاهين 2

 12976 اسيد محمد عفيف طه  3

 12998 االء شريف محمد صبحي فاخوري 4

 6800 امينة موسى علي ابو شحادة 5

 12681 اية مصطفى احمد قاق  6

 10040 باسل هاني حمد الزير  7

 13490 محمود عمر فارس بحر  8

 12862 مصطفى معتصم عواد ياسين  9

 13536 منصور محمد عبد هللا مرداوي 10

 8689 نادين نائل محمد ابو لبده  11

 13587 نور احمد حكمت نبهان  12

 13608 هديل عصام محمد بطراوي  13

 12892 وفاء احمد محمد شراونة  14

 13650 الحافييوسف اكرم يوسف  15

 

 

 

 

 

 

 

 



 العلوم االدارية 

005قاعة   

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12697 بيان يوسف عبد العزيز عبد الجليل  1

 11847 جنان محمد احمد الخطيب  2

 12710 حال هشام بكر شتية 3

 10898 داليا بهاء يوسف العالم  4

 13170 دينا عدنان احمد بشارات  5

 13194 عطاونةرغد حسن علي  6

 12743 روز اكرم يوسف الحافي  7

 13240 سارة زاهر عبد هللا غنام  8

 13260 سحر جمعه يوسف بدران 9

 7930 سيف الدين احمد محمد جرادات  10

 7483 شيرين سعيد عزيز درويش  11

 12781 طالل سمير طالل حنتولي   12

 9643 عبد الناصر محمد عبد الحافظ حسين 13

 12796 داود علي قادوس علي  14

 12806 فارس ناجح سعيد دعنا  15

 

 

 

 

 

 

 

 



 العلوم االدارية 

006قاعة   

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12290 ابراهيم محمد احمد دار خليل 1

 13014 اميمة مهنا عبد هللا مناصرة 2

 13061 باسم قدري عليان دراغمة 3

 13076 بشار داود اسكندر فواضله 4

 12698 بيسان محمد ابراهيم خالف 5

 12703 جهاد جاد هللا محمود مسالمة 6

 13146 داليا عوني محمد رجعي 7

 13160 دنيا نعيم محمود أبو عهور  8

 12726 ذكرى عواد حسن صدقه 9

 13173 ذكرى هيثم حمزة عبد الصمد 10

 13195 رغد سامر ناصر جود هللا  11

 12739 شوامره رنين محمد عليان  12

 12744 روزاليه سفيان ادريس شراونه  13

 13282 سيف الدين انور فتحي سليمان  14

 13300 شيرين محمد فوزي ابو الرب  15

 11268 طارق زياد عبد الفتاح عواد  16

 13318 طارق ماجد خالد بدر  17

 12798 علياء خالد موسى حريزات 18

 13402 الرا ماجد مصباح الحلواني 19

 12827 ليندا زكريا محمد عمار 20

 11090 محمد ايمن ربحي الشرباتي 21

 13463 محمد عماد فهمي العزة 22

 13476 محمد ناصر احمد عمرو  23

 12852 محمود محمد محمود ابو جويعد 24

 13537 منى خيري محمد قيشاوي  25

 13222 هبه وصفي كمال غريبه 26

 12896 المحتسب يحيى حسن عطا  27

 

 

 



 

 العلوم االدارية 

007قاعة   

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 11335 احمد احسان خالد خصيب  1

 8788 ادهم بشار عبد الجليل الريماوي  2

 12972 اسماعيل عصام محمد عوده 3

 12975 اسيد سهيل شحاده خلف 4

 12977 اسيل احمد عوض رباع 5

 12671 دراغمه االء عمار ابراهيم  6

 13018 اناغيم علي محمود الزماعره  7

 13043 ايمان احمد اسماعيل ماضي 8

 13062 بتول سمير حسين مليطات  9

 13085 تاال رامي داود كخن   10

 8410 جهاد عبد المجيد حسن حجه  11

 12911 حليمه حسن عيسى برادعيه 12

 12719 داليا محمد جميل الجابري  13

 12733 عزمي راتب ابو حسنرغد  14

 12745 روضة حازم فؤاد قنيبي  15

 13242 ساره اسماعيل محمد عابدين  16

 7967 عامر "محمد نصار" عبد الملك زرو  17

 13341 عبير ابراهيم محمود عجاج 18

 13358 علي عادل محمود شديد  19

 13377 فاطمة امين محمد طقاطقة 20

 12814 الرا محمد جميل جعار  21

 7065 ماجدة علي محمود الزهور  22

 13440 محمد باسل شحاده عواكمة 23

 12842 محمد عمر جهاد نصيف 24

 12854 محمود يوسف ابراهيم زبيدات  25

 13512 مصعب هارون محمد مسلم  26

 12867 منير نمر محمد موقدي 27

 

 



 

 العلوم االدارية 

201قاعة   

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12924 احمد اسامة درويش دولة 1

 12952 ادهم عبد الحكيم محمد قاللوه  2

 12978 اسيل احمد محمد "خليل ابراهيم" 3

 12996 االء اياد موسى تيم  4

 8819 االء ماهر محمد صوافطه 5

 9381 انتصار شاكر احمد شعيبي  6

 13044 ايمان حاتم محمد سايس 7

 12690 بدر الدين عزام فتحي ابو صالح  8

 13082 بيان جميل محمد جمعه  9

 13107 جهاد نشأت "محمد فريد" عبد هللا 10

 13126 حمزة جمعه صالح ابو عواد  11

 13148 داليا نزيه يحيى عزام  12

 13174 ذكريات محمد علي العقيلي 13

 13262 سحر سفيان نصر ابو كرش 14

 13283 جهاد عبد الحليم قطبسيف الدين  15

 13301 شيرين موسى محمود فضيالت 16

 9030 عامر نبيل عبد الفتاح ثوابته 17

 13342 عبير خالد محمود عمرو 18

 13359 علي عزت محمد صوافطه 19

 13378 فاطمة خليل محمد خالوي  20

 13403 النا خالد وليد ابو طحنات   21

 13423 ماجدة وسيم نصر نصر  22

 13441 محمد جميل محمد ابو حصيره  23

 13467 محمد غالب فؤاد ابو بكر  24

 12855 مراد منير موسى بدر 25

 13513 مظفر عبد الحليم عامر دويكات  26

 12190 مهاب اسامه حمدي خفش  27

 

 



 العلوم االدارية 

202قاعة   

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12699 تاال عثمان عبد الرحيم حج حمد  1

 12734 رغد مروان "محمد فتحي" هشلمون 2

 13217 روال اديب محمد عوض 3

 12749 ساره امجد عبد الهادي اطميزه  4

 13263 سرين غالب مصطفى خطيب  5

 13284 سيف الدين حسن صبري قنديل  6

 13303 صابرين حاتم محمد المخارزه  7

 12782 عاهد تحسين عبد اللطيف بني مطر  8

 12787 عبير سعيد طاهر ابراهيم  9

 12807 فاطمة نافز علي طبنجة  10

 12815 النا رائد صايل سرحان   11

 12828 مادلين محمد صالح دار علي  12

 12835 محمد جميل موسى عبد ربه  13

 13449 محمد رائد حسين ابو السباع 14

 13468 محمد فواز رجا واكد  15

 

 

 

 

 

 

 

 



 

االدارية العلوم   

203قاعة   

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12925 احمد الياس محمد الشرباتي 1

 12654 ادهم عمار محمد ياسين 2

 12661 اسيل اسامه عبد هللا االغبر  3

 13156 االء عبد الغني رضا زيد 4

 9367 المتوكل ساكب اسماعيل الهندي  5

 2697 انجي ابراهيم موسى كشك  6

 12683 عزيز اسعدايمان خالد  7

 13046 ايمان موسى محمد ابو حمود 8

 12691 براء ابراهيم محمد فسفوس 9

 13086 تاال ياسر عزات زبن  10

 13108 جواد عبد الحكيم محمد مسالمه 11

 13127 حمزة حسان حسن القيسي  12

 12720 داليه ماجد خليل فقيات 13

 13175 راتب مرعب راتب بدر 14

 13196 موسى محمد ابو كامش رغد  15

 13216 روال سامر سمير براهمه  16

 13243 ساره سعود سليمان عبيدو  17

 12759 سرين محمد شحادة برهم  18

 11971 سيف الدين ربحي عبد الرحمن منصور 19

 13304 صابرين محمد طالب عالن   20

 13321 عائشة ابراهيم محمود سمار 21

 13343 عرسان جرار عبير عبد المنعم  22

 13361 علي نائل احمد طه 23

 12515 فاطمه احمد محمد المصري 24

 13404 النا رائف ياسر خاروف  25

 13493 مرام انطون ميخائيل الشوملي 26

 13632 والء كمال نمر عيسى 27

 

 



 

 العلوم االدارية 

204قاعة   

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12926 احمد بسام احمد جوابره 1

 12953 ارادة بسام جمعه عبد الخليل  2

 12662 اسيل بشير سعيد عدوان  3

 12917 الهام هشام عواد خاليله 4

 13019 انجي ايمن عبد المقصود طبيه 5

 13424 مارلين غسان خالد مصطفى  6

 12836 محمد جواد محمد غنام 7

 13469 محمد فواز محمد ياسين  8

 13494 غياضه مرام بسام محمود  9

 12643 معاذ جهاد موسى السويطي  10

 12868 مهديه جعفر عبد الحافظ سالمة 11

 13565 ناصر احمد سعيد عوض هللا  12

 12606 نور محمد برهان عامودي  13

 11178 همام بركات فوزي حسن  14

 13615 هيا حاتم عبد هللا الطقاطقة  15

 

 

 

 

 

 

 



 

 العلوم االدارية 

205قاعة   

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12927 احمد بالل خالد سباعنه 1

 7314 اريج رباح عبد الرحيم الرجبي  2

 12670 االء سميح عبد اللطيف محسن 3

 13017 امينه محمد عبد الرحمن سالمه  4

 12678 انس معزوز بكر قب 5

 12684 ايمان خالد عيسى مصري  6

 13063 براء زكريا شاهر ياسين  7

 13087 تامر زياد محمد صالح 8

 12704 جواهر نضال سالم ابو سريه  9

 12388 حمزه احمد عبد الكريم حامد  10

 12721 داليه محمود صادق ابو حمد 11

 13177 رامز فضل محمود قواسمه  12

 12735 رغد وجيه عبد الرحمن درباشي  13

 13218 رولين نبيل احمد العطاونه  14

 10960 عدوان ابو فاره ساره سميح  15

 11952 سعد محمد صبري نزال 16

 13285 سيف الدين عبد الرحيم فالح دبابسه 17

 13444 صافي فيصل صافي صافي  18

 12783 عائشة عبد الجبار يوسف منصور 19

 13344 عبير محمود عادل البرغوثي 20

 13381 فاطمه رائد نايف حمران 21

 11071 النا سمير محمد ذياب 22

 12829 مازن مصلح محمد ابو عرام  23

 12837 محمد حابس محمد عمرية  24

 13470 محمد كمال محمود عمر 25

 12563 مرام حازم يوسف شاهين 26

 8665 معاذ زياد حمد "علي احمد"  27

 

 



 العلوم االدارية 

206قاعة   

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12979 اسيل توفيق محمد عمرو 1

 13001 الوندرا خضر يوسف الشتله  2

 12677 انس اكرم عبد الكريم جعبري  3

 13045 ايمان مصطفى خرفان رضوان  4

 13064 براء عبيده يوسف خطيب  5

 10056 ترتيل بهجت محمد النادي  6

 8886 جوليا محمود يعقوب ابو مرخيه 7

 13128 حمزه رائد عايش البدن  8

 12724 طمايزه دنيا ذيب عبد المجيد  9

 13178 رامي فوزي شاهر ارشيد 10

 12736 رغده جمال دياب نوفل   11

 13219 روند رائد عبد العزيز حسين  12

 13244 ساري زياد سالم صيرفي  13

 13264 سعود محمد سعود حمو 14

 13287 سيلين محمد يوسف مصلح 15

 12773 صالح عدنان صالح حسن  16

 13322 طحاينه عباده يونس محمد  17

 13346 عدي حسين يحيى سلطان  18

 13351 عال علي عبد الكريم منصور  19

 13363 عمار أحمد عبد العزيز يوسف  20

 13382 فاطمه سالم عطا معالي 21

 13405 النا عنان واصف تكروري  22

 11585 مازن وليد عبد الرحيم قواسمة 23

 12125 محمد حامد يعقوب انجاص  24

 12856 مرام حسين محمد صالح 25

 

 

 



 

 القانون

00L1  قاعة 

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12929 احمد جوده زايد اسكافي   1

 12656 اريج فريد محمد بليه 2

 12663 اسيل جمال خليل الشن  3

 13003 امامة جبر ابراهيم دار عاصي 4

 13020 انس مصطفى عبد القادر ذباينه  5

 13046 محمد ابو حمودايمان موسى  6

 13066 براء غسان محمد الطوابجه 7

 9437 تسنيم تيسير يوسف حمامره  8

 13110 جوليانه عبد الرحيم سليم ابو هليل 9

 13129 حمزه منذر "محمد علي" دعنه  10

 13150 دانا جمال عبد الرحمن الشرقاوي 11

 13179 رامي ناصر علي سمودي 12

 13197 ادعيسرغده عيد عزو  13

 8459 روند لطفي ناجي السخن  14

 13635 يارا محمد عمران برباري  15

 

 

 

 

 

 

 



 القانون

00L3  قاعة 

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 13067 براء محمد مصطفى اعمر  1

 12700 تحرير يوسف عبد الرحمن صافي 2

 13088 تسنيم علي محمود المحاريق  3

 13655 جيهان احمد محمد حماده  4

 13130 حميدي باجس فزاع عبد هللا  5

 12712 حنين نضال شاكر القواسمي 6

 13151 دانا عبد الناصر عبد الرحمن ابو عيسى  7

 12999 دعاء موسى عبد موسى 8

 12666 سارة موسى ناجي غزاونة  9

 13245 سالي جمال يوسف ملوح 10

 13251 ساندرا بسام احمد بركات  11

 13265 سعيد دحلة سعيد حسن  12

 11261 شادي ماجد حنا عودة  13

 13306 صالح محمد عبد هللا انفيعات  14

 13323 عبد الجبار منير عبد الجبار اعمير  15

 12788 عدي رائد عبد اللطيف شتية 16

 9066 عمار سليمان محمد قصاروه  17

 12808 فراس بسام منطورة طنوس  18

 12816 النا موسى محمد دراويش   19

 13410 لؤي اشرف ربحي فار  20

 13425 ماسة فارس محمود قبالوي  21

 10651 محمد حسن محمد غنيم  22

 13461 محمد علي احمد ابو داهوك  23

 12844 محمد مصطفى احمد ابو صالح  24

 13464 عبد الغني اسامه عبد الغني الصغير 25

 12878 شعيبات هاشم خليل محمد  26

 9284 ياسمين ايمن جبر اكباريه 27

 

 

 



 القانون

00L4  قاعة 

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 13180 رانيه سليمان محمود داغر 1

 13198 رفلسيا فيصل سليمان ابوجابر  2

 13220 رونزا مصطفى تيسير دحدوح  3

 12751 سام اسامة سام دعمه  4

 13266 سفيان سهيل احمد ابو صاع  5

 10154 شاكر راشد مصطفى بواقنه  6

 12774 صباح طالل راشد اعبيدو   7

 13324 عبد الحكيم وليد عبد الفتاح حرز هللا 8

 12789 عدي يوسف محمود المحاريق  9

 13364 عمر ايمن محمود عبد الحافظ  10

 10612 فراس كايد الفي نجار  11

 12817 لجين بشار عوده ياسين  12

 12830 ماسة نهاد سعيد كتانة 13

 13442 محمد حسن نظمي دويكات 14

 13472 محمد مصطفى خالد حمارشه 15

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القانون

L1  قاعة 

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12931 احمد خليل يوسف رزق  1

 12956 اسامه سعود عطيه نجار 2

 12982 اسيل خضر محمد مسالمة  3

 12673 عيسىاماني ربحي عبد هللا  4

 5038 انس موسى حسن ابو العون   5

 14463 ايمان نهاد محمد حجازي   6

 12692 براء منهل منور ابو عيشة  7

 7765 تمار مناويل سركيس حساسيان  8

 12957 جيهان مأمون طاهر زيود  9

 13578 حنين خالد عفيف شديد  10

 13152 دانا فارس رشيد شحروري  11

 13181 صالح ملوحراية خالد  12

 11463 ركان اكرم احمد شروف 13

 13221 رؤى صبري محمد يونس 14

 13246 سامح محمد مصطفى القيسي  15

 12760 سالم جمال موسى عسعوس 16

 13289 شاكر عدنان مصطفى اسعد  17

 13307 صخر عبد الرحمن يوسف زونه 18

 13325 عبد الحليم عبد هللا محمد عرموش 19

 12790 عروب أحمد خليل ابو عرقوب  20

 8015 عمر خالد ابراهيم جمال  21

 13383 فرح طارق محمود قراريه 22

 13406 لطفيه جابر محمد عطايا  23

 12564 مرام محمود عزات عدوان  24

 13517 معاذ محمد علي خالد المدموج 25

 11320 هيا سميح محمد حمامره  26

 12894 ابراهيم دراغمه ياسمين "تحسين محسن"  27

 

 



 

 القانون

L2  قاعة 

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12932 احمد رباح لطفي تاللوه  1

 12958 اسراء احمد محمد صالح   2

 12984 اسيل زاهر فهمي جوده 3

 13004 اماني عماد حمدي الشرباتي  4

 12679 انس نبيل موسى ابو رجب 5

 10030 ايمن محمد ياسين ابو خضير 6

 13068 براء نواف ابراهيم عامر  7

 13089 تمارا اشرف سعدي دوده  8

 13112 جيهان نضال فضل شاهين  9

 13132 حنين سمير الياس ابو دية 10

 13153 دانه عاصم محمود ميتاني 11

 12728 راية مثنى " محمد سعيد " شحرور  12

 13199 رماء بدر ابراهيم غنيمات  13

 13602 رؤى محمود صابر اطرش  14

 10522 سامر فارس موسى سميرات 15

 13267 سالم حسين حسن تلبيشي  16

 12764 شام امجد يوسف الشوبكي  17

 10553 صفد محمد خليل المشارقة 18

 13326 عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن حمد 19

 13347 قراقع عروب حسن داود  20

 12831 ماسه احمد فوزي خالد  21

 13443 محمد حسن نمر جلو 22

 12845 محمد منذر حسن مصلح  23

 12857 مرام مراد عبد العزيز زين الدين  24

 13518 معاوية موسى محمد ابو عيد 25

 12879 هاشم عبد هللا ابراهيم فواغرة  26

 13616 هيا حسن عبد القادر قيمري  27

 

 



 

 القانون

L3  قاعة 

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12933 احمد رشيد محمد ابو ظاهر 1

 12959 اسراء اسحق "محمد اديب" مهيار  2

 12986 اسيل صالح الدين احمد موسى  3

 9373 امجد عبد الرحمن عارف جعفر  4

 13021 انس ياسر احمد مراعبه  5

 13047 ايمن محمد يوسف جبريل 6

 12693 سعيد عبد العزيز براءة محمد  7

 13090 تمارا فخري مصطفى دويكات  8

 13113 حازم عثمان صبري شقير  9

 9481 حنين سمير محمود داود 10

 11886 دانيه شحده عبد الرحمن طل  11

 13182 ربحي نبيه ربحي بكري  12

 13201 رمزي زهير نظمي عبد هللا  13

 13223 رؤيا محمد عبد العزيز مراعبة 14

 13247 سامرة جميل امين يامين 15

 13268 سالم خضر محمد مسالمه  16

 13290 شدن اياد عريف الكوازبه 17

 13365 عمر عماد امين ابو زينه  18

 13384 فرح عمر صالح شعار   19

 12818 لطيفه محمد يوسف المصري 20

 13426 ماسه خليل حسن ستيتي 21

 13305 محمد خالد خميس يامين   22

 13475 محمد موسى حسن ابو عياش 23

 13496 مرام نجاتي خليل شعور  24

 13519 معتز عبد صالح عاروري  25

 4341 مهند محمود حسين عيسى  26

 13568 ندى رائد فريد ابو زنط  27

 

 



 القانون

L4  قاعة 

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12649 احمد رياض احمد فليفل  1

 12960 اسراء جمال محمد البربراوي  2

 12664 اسيل عزام يوسف دبك   3

 13005 امجد عبد الماجد حسين حمادنه  4

 13023 انسام فهد حسن محمود 5

 7730 ايمن مروان عدنان طهبوب 6

 12694 براءة يوسف صالح حسونة 7

 13091 توبه نضال جميل سوالمه  8

 13114 حامد حسين علي قاضي 9

 13155 دعاء عبد القادر محمد ابو زينه 10

 12729 ربى عدنان محمد عبد هللا 11

 13202 رميس حاتم داود الجمل  12

 13224 رياض احمد توفيق مرعي 13

 13309 صفوان نافز عبد ابو صقر  14

 13327 عبد الرحمن أيمن عبد الرحمن أبو جعب 15

 12791 فتحي احمد عرين زياد  16

 13366 عمر مهند محمود عواد  17

 13385 فرح ياسر شكري خلف  18

 13407 لما محمد صالح مرزيق 19

 12112 ماسه عصام كمال ابو بيح  20

 13445 محمد خالد يوسف ابو خديجة  21

 9776 محمد موسى محمد شكارنه 22

 13495 مرام رياض جميل ابو عبيد  23

 13497 ابراهيم ابو اصبع مرام هشام  24

 13520 معتز ناصر عارف الجدع  25

 13545 مهند وليد حمد فرجة 26

 13569 نرجس احمد محمد صالح 27

 

 

 



 

 القانون

L5  قاعة 

  

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 9959 احمد سامي صالح ابو كشك  1

 12658 اسراء عصام محمود عواوده 2

 12987 اسيل ماهر محمود خطاب 3

 12421 امجد عطاهلل محمد بشير ثابت  4

 9387 انصار جمال احمد دراغمه 5

 13048 ايناس رائد محمد شنان 6

 13069 براءه "محمد طلعت" فهمي عفوري  7

 13092 توجان عبد المعز عمر شويكي  8

 9462 حامد محمد حامد ابو علي 9

 13134 حياه نايف احمد نوفل   10

 8297 دعاء كايد محمد حسان   11

 13248 سامي حاتم سامي الشريف 12

 13269 سالم طالل سالمه قواسمه  13

 12765 شروق "محمد ربحي" جميل زوربه 14

 13310 صقر ناجي سليم سليمان   15

 13328 عبد الرحمن سعدي اسماعيل خالوي  16

 13348 عرين محمد حربي عليوي  17

 13367 جابر عميد احمد جابر  18

 13386 فوزان ربحي احمد ابو قويدر   19

 13408 لمياء منير عبد القادر حنني  20

 9123 مامون جمال محمد ابو سرحان 21

 13446 محمد خضر صالح ابو الحالوة 22

 12846 محمد ناجح عبد الفتاح عويس  23

 13498 مرتينا محمد حسين عابد  24

 13521 غنيماتمعتصم بدر ابراهيم  25

 13546 مهيب " محمد فايق " " محمد كمال " دويك  26

 13570 نرفانا منذر سليم زلوم  27

 9896 هاني واصف علي عدوان 28

 12888 هيا محمد احمد يونس 29

 13638 ياسمين شاهر عبد الجواد ضيف هللا 30



 

 القانون

L6  قاعة 

  

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 7853 شلهربى وليد محمد  1

 9524 رنا هشام محمد عياش  2

 12746 ريم احمد سليم صوفان  3

 13249 سامي سليمان حسن العطاونة  4

 13270 سلوى خالد جمال شكوكاني 5

 9003 شروق حسن اسماعيل التالحمه 6

 13208 صالح الدين نعيم محمد عفانه 7

 8525 عبد الرحمن كمال عمر اعبيد 8

 10199 حسين عيايده عرين محمد  9

 12800 عميد سامر عبد الفتاح ابو عوده 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدراسات االمنية 

 قاعة 001

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12934 احمد صالح احمد جنيدي 1

 12961 اسراء فريد مصطفى اتيم  2

 12665 اسيل محمد سعيد جيبات 3

 13006 امل ابراهيم يوسف العصا 4

 13024 حمد هللا نظام منصور انعام  5

 13049 ايناس سليمان زعل سليمان  6

 12910 براءه اياد محمود صافي  7

 13093 توفيق منصور توفيق ضميدي  8

 12711 حليمه اسماعيل ذيب ابو طه  9

 12777 ضحى يوسف محمد الغافي  10

 13388 فيكي فيكتور بشاره حنضل  11

 12819 لونا محمد ذيب قدسية  12

 11083 ماهر زكريا محمود سالمه  13

 13447 محمد داود عبد الرحمن المصري 14

 13499 مرح احمد عبد اللطيف ترابي 15

 13523 معتصم ماجد ابراهيم ابو العوف  16

 13594 هانية ياسر حمدي شويكي  17

 9908 هيام ابراهيم عيد جبريل داللشه  18

 12263 يارا وهبي سالم زعارير  19

 12895 ياسمين فوزي حسن حبايبة  20

 

 

 

 

 



 

 الدراسات االمنية 

 قاعة 002

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12651 احمد عبد الرحيم احمد خالوي  1

 12962 اسراء منذر هالل سالمه  2

 12748 اسيل محمد فوزي حشاش  3

 13007 امل خالد ابراهيم سرحان  4

 13025 انعام عمر حسني ذياب  5

 12705 حسام "محمد سمير" عبد الكريم شاهين 6

 12713 خالد عبد الرحمن صالح ربايعة   7

 9498 دعاء هشام عبد هللا جباره  8

 12730 ربيح عاهد ربيح عسالي 9

 13205 رندة ماهر علي حسون  10

 13225 ريم امين خليل الماليشة 11

 12753 ابو سيفينسامية محمد مبدى  12

 10147 سندس اكرم صالح حميد  13

 12766 شروق سالمه صقر الهزيل 14

 13295 شهد باسم فارس بحر  15

 13313 صهيب فواز عليان رجبي  16

 13555 عبد الرحمن محمد اسعد زكريا دعنه 17

 13349 عرين محمد محسن مهداوي   18

 13369 عنان نعيم محمود النمورة  19

 13412 ليالي احمد انس مساد 20

 13427 ماهر ساكب حسن ابو حليوة  21

 10274 محمد داود محمد حسنا 22

 13477 محمد ناصر سليمان صافي 23

 13500 مرح توفيق يوسف جيوسي 24

 13524 معتصم مصلح صالح العواودة 25

 12870 مي صالح مصطفى ابو شمسه  26

 9867 نرمين امين سبتي دويكات 27

 13595 هبة محمد وليد نجار   28

 11183 هيثم جمال موسى جبرين  29

 10355 ياسمين نسيم عبد ربه ابو نصير 30



 

 الدراسات االمنية 

 قاعة 003

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 13050 ايناس عدنان عبد الجواد نتشه 1

 13071 براءه ماهر عارف لحلوح 2

 13094 تيما مطر مصطفى المحاريق  3

 13116 حسام جمال نصر ابو سليم  4

 13135 خالد عبد الغفار سرحان النتشه 5

 13157 دالل بدر محمد عاصي 6

 13183 رجاء شحده أحمد شتات   7

 13206 رنيد طلعت عفيف مرمش 8

 13227 ريم معين مصطفى دروبي  9

 12754 ساميه جمال موسى العكل  10

 13272 سماهر صالح حسن سرحان  11

 13292 شروق عمر بسام عويسي 12

 8513 صهيب محمد ابراهيم ابو الهيجاء 13

 13330 عبد الرحمن نادر خليل ابو عمر  14

 12792 عرين نهاد رأفت سعاده  15

 13370 عنتر اسحق علي العبسي 16

 13390 قصي علي صبحي صالح   17

 13614 هند طارق محمد سعيد حمادة  18

 

 

 

 

 

 



 

 الدراسات االمنية 

 قاعة 005

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12936 احمد علي محمد عليان 1

 12963 اسراء نبيل علي جوالني 2

 9353 اسيل مصطفى موسى ابو حلوه  3

 12674 امل نهاد محمد ربايعه 4

 12680 انغام زياد محمد بدران  5

 12686 ايناس ياسر خليل صوص   6

 13073 مخلوفبسام اشرف بسام  7

 13095 تيماء زاهر زهير ذياب  8

 13117 حسام حلمي فارس كخن  9

 13136 خالد عبد الفتاح محمد عصيده  10

 12723 دالل بالل محمد طبيلة 11

 10101 رجائي عبد الحكيم سالم عامر 12

 12847 محمد نبيل محمد ياسين 13

 13501 مرح حكمت محمد مسعود  14

 12863 سليمان سليمانمعتصم مهند  15

 13548 مي عماد حسن زلوم 16

 13572 نرمين حسين نايف ابو طيور  17

 13596 هبة يوسف مشهور عامر 18

 

 

 

 

 



 الدراسات االمنية

 قاعة 007

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 13228 ريم ناصر موسى ادريس  1

 13231 ريناد جهاد جواد زمرد  2

 13252 ساندرا عبد المعز محفوظ سياج  3

 13293 شروق عنتر خليل عطاونة 4

 12775 صهيب محمد عبد الحميد غانم  5

 13320 طارق محمد علي رفيق سرا 6

 13350 عز الدين طالب محمد ابو عوض 7

 11046 عهد عبد المجيد حسن حجه 8

 13391 قصي ماهر يوسف عمرو   9

 13414 اسماعيل العبد ليالي كمال الدين  10

 13429 مثنى عبد الرحمن محمد حروب  11

 13450 محمد ربحي عبد الرحمن نجاجرة 12

 12848 محمد نظمي عبد الغني عبد ربه  13

 13502 مروان راسم احمد البدوي  14

 13645 يزن غسان احمد الوحوش  15

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدراسات االمنية 

 قاعة 114

 

 رقمملف  االسم  التسلسل 

 12937 احمد غسان ابراهيم قباجه 1

 12964 اسالم ابراهيم محمد شله  2

 12988 اسيل منصور احمد رجبي 3

 13008 امنه خليفه حمد قعد 4

 13662 مفيد وحيد محمود زريقات   5

 13549 مي هاني صالح اقرع 6

 13573 نرمين زهير احمد قدوس  7

 13597 هبه حامد مصطفى هريش  8

 12889 واجد محمد قاسم مسلم  9

 12273 يحيى زكريا عبد هللا سالم  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسات االمنية 

 قاعة 201

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 13026 انغام شاهر علي ابو علي 1

 13052 ايه شاهر محمد خالدي  2

 12701 ثائر امين علي طحل  3

 13096 ثراء فتحي احمد خفش  4

 12706 سلمان ابو غاليةحسام سعود  5

 13137 خالد عبد هللا محمد حديد  6

 13158 دنيا جمال ذيب شهاب  7

 13184 رجائي محمد علي العلي  8

 11251 رنين بسام رفيق اعسيلي  9

 13229 ريما محمد خالد عليان  10

 13253 ساندرا منذر صالح مناصره  11

 12761 سمر مأمون محمد دواس  12

 13294 ابراهيم جودي محاريق شريهان  13

 13314 ضحى طايل حسن عملي 14

 12013 عبد العزيز عمر عبد الوهاب سنان  15

 12793 عز الدين محمد عبد العظيم البخاري  16

 13371 عوني روحي عوني شريف 17

 13392 قصي محمود خيري قب  18

 

 

 

 

 

 



 الدراسات االمنية 

 قاعة 202

 

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 13451 محمد زكريا عيسى حمدان  1

 8142 محمد نعمان علي علي 2

 13504 مروه ابراهيم عبد المهدي دحيدل 3

 7258 مالذ مصطفى عبد ربه يوسف 4

 13531 منار محمد كامل دنون 5

 13533 منار يونس محمد فريجات  6

 13551 ميرا موفق محمود منصور  7

 13554 ميس مراد سميح حمد  8

 10712 ناجي عبد الفتاح احمد ابو شايب 9

 13559 نادره ابراهيم صالح الخطيب  10

 13560 نادين سفيان عبد المعطي هرماس 11

 13574 نرهان "محمد  كامل " كمال النتشة   12

 13131 نسرين محمد خليف خليف  13

 13586 نور ابراهيم خير الدين برهم  14

 9254 هبه راجح سعيد سده 15

 13600 هبه محمد حسين محمود 16

 13603 هدى عمر محمود عطا  17

 13607 هديل عبد محمد عدره  18

 8261 وداد محمود كايد اهديب 19

 12913 وسام ماهر علي مطور 20

 13627 وعد امين احمد عمرو  21

 13629 وعد يوسف احمد صافي 22

 12897 يحيى محمود محمد الكباش  23

 13643 يزن راشد حافظ ابو سعده   24

 13647 يزيد محمد عبد هللا دغامين  25

 12899 يسرى عمر رجا شديد  26

 13649 يوسف اسحق محمد غيث  27

 

 



 

 الدراسات االمنية 

 قاعة 203

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 8296 امير جمعة عبدالعزيز مسك  1

 12779 طارق احمد عبد الشاللده  2

 11036 طارق فوزي دويكات عزمي  3

 10672 محمد هاني محمد جمهور  4

 12883 هديل نبيل احمد نعيرات 5

 13610 هديل يونس جبر صفدي  6

 13622 ورود عدنان علي نجاجره  7

 12890 ورود محمد دياب حرفوش  8

 13626 وسيم وصفي محمود قباجة  9

 12893 والء سعيد راشد  داود 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدراسات االمنية 

 قاعة 204

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12989 اسيل وائل عوض ابو خضر 1

 13029 انيس يوسف محمد الهرش  2

 13118 حسام سليمان محمد عطاري  3

 13186 رحمة مصطفى احمد دراغمة  4

 13254 ساهر شاهر رزق نعسان  5

 13336 عبد اللطيف محمد عبد قبها  6

 12801 نهاد زقزوق عوني غدنفر  7

 12858 مروه احمد جميل رجوب 8

 12869 مهند محمد عودة هللا الفراجين  9

 12208 نجيب سمير محمد كراجه  10

 13589 نور عبد الناصر فريد الشيخ 11

 13630 وفاء زياد عبد الشكور شاهين  12

 13658 والء عماد عبد الرحيم محارب  13

 13634 والء موفق حيدر كراكره  14

 13639 يزن " محمد نور الدين" عبد الحافظ زعتري  15

 13641 يزن احمد عبد اللطيف حمامره  16

 13646 يزن مروان جمعه درويش 17

 13654 يوسف ناجح عقل بني جابر  18

 

 

 

 

 

 



 

 الدراسات االمنية 

 قاعة 205

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12914 ابراهيم احمد اسعد سمودي 1

 12675 امنه علي جمعه اسعيد 2

 13138 خالد مصطفى محمد ربايعه  3

 8495 سناء فاروق ابراهيم سمارة 4

 12809 قصي يوسف عالن جوده  5

 13509 مصطفى صبحي مصطفى عيسى  6

 13515 معاذ زياد مصطفى العكل   7

 12865 مالك علي كايد صباح  8

 13566 نبيل مصطفى احمد عقل  9

 13567 تيسير علي شيخنداء  10

 12873 نسرين علي حسين عادي   11

 13592 نوف احمد مسلم ابو الرب 12

 12885 همام احمد حسين ماضي  13

 13624 وسيم محمد احمد دوابشه  14

 13625 وسيم نضال رفيق صوالحه  15

 12891 وعد جمال مصطفى حنون  16

 13652 يوسف محمد يوسف حماد  17

 12900 حسن وحيدي يوسف يحيى  18

 

 

 

 

 

 



 

 الدراسات االمنية 

 قاعة 206

 

 ملف رقم االسم  التسلسل 

 12939 احمد فتحي حامد طويل  1

 12907 اسيل احسان يعقوب خضر  2

 13027 انوار مرعي محمد مليحات 3

 13149 دانا احمد محمد نجاجرة  4

 13159 دنيا سمير جبرين سميرات  5

 13271 سويدانسما سليم يونس  6

 11261 شادي ماجد حنا عودة  7

 12767 شموخ خالد عبد العزيز سيف  8

 13631 عبد الرحيم حسام احمد ولويل  9

 13413 ليالي زاهي عفيف ششتري  10

 13416 ليث حاتم احمد عطاونه 11

 13503 مروان عاصم محمود عبد الغافر  12

 13514 معاذ "محمد نصر" احمد مدني 13

 13540 مهند احمد محمد كراجة  14

 13541 مهند عدنان سالم نتشة 15

 11146 مي شاكر عيسى حوشيه 16

 13562 ناديه عالء الدين علي جابر  17

 12203 ناصر اشرف ناصر ابو رميله  18

 9862 نافز عوض محمد حمدان 19

 13582 نعيمه مهند فخري دراغمه 20

 12874 نور الدين جمال توفيق دعدره  21

 8231 نوران عزام عزمي هشلمون  22

 13593 هادي يحيى عبد الهادي سماره  23

 12880 هبه علي يوسف فرج هللا  24

 12887 هنادي داود محمود مناصرة  25

 


