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 االثنين

 

الرقم  اسم الطالب  #
 الجامعي

 القاعة التخصص 

 والتطوير السياحياإلرشاد  2121031 ابراهيم سمير محمد سرور 1

 العلوم مختبرات
 التربوية

 مساًء 37:11-7

 الثالثة الجلسة

 اإلدارة السياحية 2130041 احمد اشرف عبد العظيم ابو مصبح 2
 إدارة المصادر التراثية وصيانتها 132984 احمد حسني عبد الفتاح العطيات 3
 اإلدارة السياحية 2130302 احمد محمد عبد الحليم الصمادي 4
 اآلثار 141796     اسامه عاطف عواد السماوى              5
 إدارة المصادر التراثية وصيانتها 133402 اسيل محمد عبد الكريم خطاطبه 6
 اإلدارة السياحية 139038 اكرم احمد غمار الزبون 7
 اإلرشاد والتطوير السياحي 124720 المثنى سالم عبد الهادي معايعه 8
 اإلدارة السياحية 142826 انتصار ابراهيم احمد الطرايره 9

 اآلثار 137884 انوار متعب جزاع الجازي 10
 إدارة المصادر التراثية وصيانتها 2120643 اية عبدالناصر صبحي ابو رزق 11
 اآلثار 137019 ايفون منير فرح ابو عبيد 12
 التراثية وصيانتهاإدارة المصادر  142707 ايمان خالد تركي المجالي 13
 اإلرشاد والتطوير السياحي 2120878 براءه انور عبداللطيف الكيالي 14
 اإلدارة السياحية 146072 براءه يوسف عبد الكريم القعاقعه 15
 اآلثار 108144 بسام ممدوح عبدالكريم القطيشات 16
 اآلثار 123978 بالل احمد عليان الغليالت 17
 اإلدارة السياحية 135877 حال علي حسين حياصات 18
 إدارة المصادر التراثية وصيانتها 134517 حنين حسين حمد الشوابكه 19
 اإلدارة السياحية 142880 دارين هيثم حسن جمل 20
 اإلدارة السياحية 2130567 دعاء شفيق موسى السمامره 21
 اإلدارة السياحية 144284 دعاء صاطع سعد الشبلي 22
 إدارة المصادر التراثية وصيانتها 134904 رانيا حسن محمد التعمرى 23
 اإلدارة السياحية 133361 ربى امين محمد منصور 24
 اآلثار 142262 روان اسماعيل جبر الطهراوى                25
 السياحياإلرشاد والتطوير  2120621 روان حسن عبدالحليم مزيد 26
 اإلدارة السياحية 145596 ريتا لورنس عايد قموه 27
 إدارة المصادر التراثية وصيانتها 137972 زيد محمد اسماعيل الرياالت 28
 اإلدارة السياحية 136302 ساجده سعد تيسير الغاليني 29
 إدارة المصادر التراثية وصيانتها 137883 سمر اكرم صالح محمد 30
 اإلدارة السياحية 131755 سناء عزات فوزي الغزاوي 31
 اإلدارة السياحية 135734 سهير عبد المنعم محمد العناسوه 32
 إدارة المصادر التراثية وصيانتها 125923 شعيب هشام سليم الخطاطبه 33
 اآلثار 125790 صالح عارف محمد الغويري 34
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 اإلدارة السياحية 130876 صفوه احمد صافي الكردي 35
 اآلثار 123995 صهيب يوسف داوود بني عمر 36
 اآلثار 131653 عبد الحفيظ نضال عبد الحفيظ غيث 37
 اإلدارة السياحية 139216 عبد الرحمن محمود ماجد المجالي 38
 اإلرشاد والتطوير السياحي 129822 عبداهلل نواف محمود ربابعه 39
 اإلدارة السياحية 139734 عدي ربيع عبد الفاعورى 40
 اإلرشاد والتطوير السياحي 126247 فرح عامر فياض الصاحب 41
 اإلدارة السياحية 143200 قصي محمد يحيى المغربي 42
 اإلرشاد والتطوير السياحي 124104 الرا محمد احمد ابو خليف 43
 اآلثار 124003 لجين راضي أحمد عليان 44
 اآلثار 2120245 لميس عوني عبدالفتاح العبداهلل 45
 اإلدارة السياحية 140634 ماريا حكم شعبان جوده 46
 اآلثار 137379 محمد خليل عثمان عطيه 47
 اآلثار 139872 محمد مازن عبد الكريم البطوش 48
 إدارة المصادر التراثية وصيانتها 115426 محمد نمر محمد السليمان 49
 إدارة المصادر التراثية وصيانتها 135203 مرام زهير سليم الجريري الحصان 50
 اإلدارة السياحية 138472 مرح خضر محمد الزهير 51
 إدارة المصادر التراثية وصيانتها 129818 مالك صالح كاسب الحامد 52
 اإلدارة السياحية 136684 ممدوح محمد ممدوح ابو جنيب الفايز 53
 اإلدارة السياحية 134330 ميرنا لؤى فوزي عباسي 54
 إدارة المصادر التراثية وصيانتها 137848 نادين محمد فاروق البواب 55
 إدارة المصادر التراثية وصيانتها 145879 نور شاهر حسني زغلول 56
 اإلدارة السياحية 141233 نور ميشيل جورج طنوس 57
 اإلدارة السياحية 145990 نوف نبيل جميل الخطيب 58
 اإلدارة السياحية 2130586 هبه ناصر الدين خالد حمو 59
 اإلدارة السياحية 131356 هدى عبد الحميد ابراهيم المناصره 60
 اإلدارة السياحية 140680 هال سعيد عبدالفتاح الخشمان 61
 اإلدارة السياحية 141338 هنا محمد طاهر عطا اهلل 62
 اإلدارة السياحية 144144 هنادي احمد عدلي الشنطي 63
 اإلرشاد والتطوير السياحي 126429 وليم ميشيل يوسف سفر 64
 التراثية وصيانتهاإدارة المصادر  142154 يسرى مفلح عبد الحليم اجدوع 65
 


