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 إدارة األعمال مارابراهيم محمد يوسف س 133754 2

 إدارة األعمال احالم منصور فيصل قويدر 126528 3

 إدارة األعمال احمد محمود يوسف الناطور 2130807 4

 إدارة األعمال اروى ناصر فواز الزبيدي 127103 5

 إدارة األعمال اريج حسن ابراهيم الصمادي 130062 6

 عمالإدارة األ اسيل تحسين بشير حنتوله 131533 7

 إدارة األعمال اسيل وائل فايز الطويل 139927 8

 إدارة األعمال االء فريد محمد فريج 124344 9

 إدارة األعمال الرشيد سعود فياض الشرفات 122013 10

 إدارة األعمال الهام امين عبد القادر عبد الفتاح 137255 11

 إدارة األعمال اماني سامي عياد رياض 138193 12

 إدارة األعمال اماني محمد يوسف العم 132423 13

 إدارة األعمال انس علي احمد السعود 137381 14

 إدارة األعمال انوار سامح احمد ابراهيم 139899 15

 إدارة األعمال اية محمود شاكر رمضان 140291 16

 إدارة األعمال أيال روفشان جفاروفا 138694 17

 إدارة األعمال عبد اللطيف الفواعيرايه خالد  133076 18

 إدارة األعمال ايه فؤاد عبد اللطيف الطرابيشي 136315 19

 إدارة األعمال أيهم خليل احمد عسلي 130401 20

 إدارة األعمال بالل نضال محمد ابو شام 2130645 21

 إدارة األعمال جمانه احمد محمد شبيب 139452 22

 إدارة األعمال جميل دبابنةجميل جريس  2120997 23

 إدارة األعمال جنان ابراهيم فوزى العزه 139103 24

 إدارة األعمال حسام حكمت محمد ابو الفول 139022 25

 إدارة األعمال حسام عمر فوزي األدهم 2110189 26

 إدارة األعمال حسن عصام محمد الظاهر 131465 27

 األعمالإدارة  حسن محمد الوزير 133675 28

 إدارة األعمال حال زياد عبد الفتاح المسعود 144353 29

 إدارة األعمال حنان محمد علي الدراغمه 138563 30

 إدارة األعمال حنين أحمد عبدالكريم أبوالغنم 101864 31

 إدارة األعمال حنين عصام علي دبش 126166 32

 عمالإدارة األ خالد هيثم غالب الفاعوري 2121050 33

 إدارة األعمال خديجه عبد الرحيم حميدان الشراقه 145942 34

 إدارة األعمال داليا خالد قطينة 2110597 35

 إدارة األعمال دانا زياد توفيق العدوان 141801 36
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 إدارة األعمال دانيه احمد بدر الدين نجيب حتاحت 136093 37

 األعمال إدارة ديمه جميل احمد الدهيسات 139553 38

 إدارة األعمال ديمه زياد محمد الرقاد 2130219 39

 إدارة األعمال دينا باسل شوكت ابده 133056 40

 إدارة األعمال دينا بشار سمير مراد 131276 41

 إدارة األعمال دينا نضال عادل فاخورى 132594 42

 إدارة األعمال رانيا علي صالح الجزازي 2120433 43

 إدارة األعمال رؤى سالم توفيق الخالدي 131041 44

 إدارة األعمال ربى محمد عبد الجواد اللحام 132395 45

 إدارة األعمال رتانة إسحق شحادة قرقش 116121 46

 إدارة األعمال رشا ايمن علي نواره 130515 47

 إدارة األعمال ركسانا فايز حمد الزعبي 131697 48

 إدارة األعمال عزات كفافيرنا علي  132119 49

 إدارة األعمال ريم عوني جبرائيل العكاوى 132830 50

 إدارة األعمال ريم منذر منير العلي 141415 51

 إدارة األعمال ريما رمزى وديع بواب 133687 52

 إدارة األعمال زين مالك عبد الحليم الدباس 135893 53

 دارة األعمالإ زينه طالل رشدى الحايك 105445 54

 إدارة األعمال سالي صالح عبد الوهاب خرما 2130283 55

 إدارة األعمال ساندرا الياس سمير الخورى 144000 56

 إدارة األعمال ستيفاني رجائي موسى جبره 132856 57

 إدارة األعمال سجى اسامه خالد برجاق                     133288 58

 إدارة األعمال حمد عوادسجى اكرم ا 134723 59

 إدارة األعمال سفيان عبد الرحمن عبيداهلل الوليدات 129374 60

 إدارة األعمال سمر زياد رداد الحرايزه 128560 61

 إدارة األعمال سيف صالح الدين محمد النعيمي 138533 62

 إدارة األعمال شروق مسلم احمد المغاريز 139397 63

 إدارة األعمال ل محمد حمدانشهد جما 126235 64

 إدارة األعمال شهد محمد فايز زعتر 128757 65

 إدارة األعمال صبحي سعيد صبحي القاضي 2130847 66
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 إدارة األعمال صخر جمال مطلق الحديد 138194 67

 إدارة األعمال صفاء يوسف قاسم ابو الشيخ 131718 68

 إدارة األعمال ضياء احمد عبد الفتاح عثمان 138867 69

 إدارة األعمال طارق صالح الدين محمد القريوتي 129454 70

 إدارة األعمال عبد الرحمن هاني بدوى تكيدك               132902 71

 إدارة األعمال عبدالغفار فادى عبد الغفار علوي 126745 72

 إدارة األعمال عمر شريف  مصطفى داود 2120082 73

 إدارة األعمال عمر عبد الفتاح يوسف البوز 2130378 74

 إدارة األعمال غيث حمد صياح الشعشوع 146264 75

 إدارة األعمال غيدا عصام احمد حامد 2130018 76

 إدارة األعمال غيداء محمد نجيب الحطاب 135567 77
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 إدارة األعمال محمد جابرفرح علي  2121242 78

 إدارة األعمال فرح هاشم كامل شبلي 130517 79

 إدارة األعمال فرح وائل محمد وليد ابو غربيه 131424 80

 إدارة األعمال فهد /محمد توفيق/ محمود حسن 89988 81

 إدارة األعمال قوت نضال عبد الرزاق العمايره 132841 82

 إدارة األعمال ميل الشاعر                 كاترين ماجد ج 132325 83

 إدارة األعمال الرا محمد عوض الخطيب 134399 84

 إدارة األعمال الرا محمود عيسى الديسي 138002 85

 إدارة األعمال لين ايفان ابراهيم حتقه 2131129 86

 إدارة األعمال لينا سفيان زيدان العموري                 132374 87

 إدارة األعمال ماريا جالل بشاره القسيس 132022 88

 إدارة األعمال ماريانا عوني جميل الحداد 132090 89

 إدارة األعمال ماسه مجدى نمر ابو مويس 141140 90

 إدارة األعمال محمد فتحي محمد العمري 119794 91

 إدارة األعمال محمد فيصل سعيد ابو ليل 141940 92

 إدارة األعمال محمد محمود محمد العوضي 137474 93

 إدارة األعمال محمد نجيب جميل الشمايلة 127505 94

 إدارة األعمال /محمد نور/ بشار مظهر الكيالني 137179 95

 إدارة األعمال محمود عثمان محمود جبريل 2130640 96

 إدارة األعمال مرح احمد خليل اسماعيل 138676 97

 إدارة األعمال مرح رياض صالح لمبز                       132817 98

 إدارة األعمال مرح عزمي احمد منصور 139094 99

 إدارة األعمال مرح محمد خير حماد الروابده 132802 100

 إدارة األعمال مرح منير معتصم القطب 137492 101

 إدارة األعمال مريم عبدالكريم أحمد أحمد 131252 102

 إدارة األعمال مريم ماجد سعيد برقاوي                    132545 103

 إدارة األعمال معاذ محمد زهدي برهوم 132047 104

 إدارة األعمال مالك كمال محمد تيم 137590 105

 إدارة األعمال منتصر عبد الفتاح موسى صالح 129555 106

 عمالإدارة األ ميس خليل رشيد معتوق 135125 107

 إدارة األعمال ميساء محمد نور موسى ابده 132659 108

 إدارة األعمال ميناس ناصر محمد الناصر 139145 109

 إدارة األعمال نادر بسام احمد عموره 138497 110

 إدارة األعمال نادين حسن موسى ابراهيم 106188 111

 إدارة األعمال    نسرين محمود محمد العواوده             134286 112

 إدارة األعمال نورالدين عبداهلل محمود العطيوى 138854 113

 إدارة األعمال نوف ابراهيم عيسى بلتاجي 133998 114

 إدارة األعمال هادي خميس حامد الزمر 132101 115

 إدارة األعمال هدى اسماعيل عبد ربه الزبن 132264 116

 إدارة األعمال الفار هديل فؤاد مسعد 2121209 117

 إدارة األعمال هيا عيسى حيدر مراد 132317 118
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 إدارة األعمال ورد محمود مصطفى مراغه 134434 119

 إدارة األعمال وسن طه موسى الخميس 147718 120

 إدارة األعمال وفاء عماد محمود شاهين 129987 121

 مالإدارة األع ياسمين سعيد رشيد قريع 135402 122

 إدارة األعمال ياسمين عبد الكريم خليف الفضلي 138995 123

 المحاسبة ابراهيم فيصل ابراهيم وشاح 139431 124

 المحاسبة ابراهيم محمد محمود الصياد 134006 125

 المحاسبة احمد امجد محمود فوده 130908 126

 المحاسبة احمد حلمي خليل سماره 139787 127

 المحاسبة احمد حمدى محمود منصور 137483 128

 المحاسبة احمد عبيد اهلل ابراهيم المواجده 129129 129

 المحاسبة احمد عماد ابراهيم تايه 131256 130

 المحاسبة احمد محمد احمد المظلوم 125182 131

 المحاسبة احمد محمد سيف الدين العطيوي 135624 132

 المحاسبة و قبعاحمد محمد مصطفى اب 138673 133

 المحاسبة اريوف اسماعيل محمود ابو دوله 133393 134

 المحاسبة إسراء سمير محمد مكان 118457 135

 المحاسبة اسالم ابراهيم عبد المجيد ابو زيد 139124 136

 المحاسبة اسالم ثاني سالم الغيالين 139261 137

 المحاسبة اسالم زيد فياض جزازى 139298 138

 المحاسبة اسماعيل محمد محمود سليمان 132947 139

 المحاسبة اسيل جهاد عبد العزيز العزازي 132102 140

 المحاسبة االء سعدي حلمي الخفش 132009 141

 المحاسبة االء عبد الرحيم محمد كامل الكردي 131591 142

 المحاسبة امال عبدالمالك علي بدر 135342 143

 المحاسبة ني احمد فندى رواشدهاما 139260 144

 المحاسبة اماني مروان شحده التميمي 132370 145

 المحاسبة امير معين عطا ابو سنينه 135044 146

 المحاسبة انس راتب عبد الجبار محمد 131997 147

 المحاسبة انس محمد عارف عساف 137277 148

 المحاسبة        ايات خالد عبد الودود ابو رجب      132631 149

 المحاسبة ايات فايز عبد السالم عثمان 134071 150

 المحاسبة ايمان احمد محمد الجالودى 137523 151

 المحاسبة ايمان محمد يوسف الموسى 132035 152

 المحاسبة ايه قاسم مصطفى النسور 144667 153

 المحاسبة ايه محمود حسين العبابده 137468 154

 المحاسبة ايه وائل درويش المال 135468 155

 المحاسبة أيوب عبد الوهاب ادريس الكيالني 140201 156

 المحاسبة باسل خالد ناصر حيلن 143312 157

 المحاسبة بانو شه مال طاهر بك 140054 158

 المحاسبة بتول محمد محمود طيطي 132575 159
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 اسبةالمح بدر ابراهيم يوسف الزغول 135633 160

 المحاسبة بدر محمد نذير عبد الرحيم ابو رصاع 105662 161

 المحاسبة براءه جمال عبد الحليم عربيات 139007 162

 المحاسبة بسمة عصام عبدالعزيز محمود سالم 156699 163

 المحاسبة بشار بسام زائد الحداد 116205 164

 المحاسبة بكر حسين محمد المومني 116124 165

 المحاسبة تاال وليد سليمان الصعوب 135116 166

 المحاسبة جبريل زيدان جبريل زبن 138556 167

 المحاسبة جمال محمد جمال السلخي 137282 168

 المحاسبة جهينه عمر محمد المناصير 132143 169

 المحاسبة جورج عيسى اسكندر امسيح 130525 170

 المحاسبة يسحراء عماد احمد ابو سر 135200 171

 المحاسبة حسين عامر حسين ارشيد 122071 172

 المحاسبة حسين عبد المحسن حسين عابدين 137910 173

 المحاسبة حال عبد الرحمن يوسف ابو صالح 132914 174

 المحاسبة حمزة موسى محمد العقيلي 91544 175

 المحاسبة حمزه بشار نافز النمر 145099 176

 المحاسبة حنان شريف عبد الرحمن الصالح              132336 177

 المحاسبة حنين حسام محمد القدسي 146321 178

 المحاسبة حنين محمد ابراهيم الجحيش 136435 179

 المحاسبة حنين محمد عارف العوامله 134850 180

 المحاسبة حنين محمود حسن جابر 133047 181

 المحاسبة خيل اهلل السعيديخالد بن جابر د 124828 182

 المحاسبة خالد نزار علي الطرشان 137198 183

 المحاسبة دانا فواز عزت الخليلي 137261 184

 المحاسبة دانا محمد عيسى دعمس 134421 185

 المحاسبة دانه عدنان صقر خليل 132704 186

 المحاسبة ديانا موسى ابراهيم اسماعيل 138178 187

 المحاسبة ديمه صالح محمد ابو صبيح 132087 188

 المحاسبة ديمه فايز عبد اهلل عثمان 132396 189

 المحاسبة ديمه كاظم جميل خروب 137664 190

 المحاسبة راكان زيدون فيصل هاشم 135404 191

 المحاسبة راكان عاهد محمد العساف 137331 192

 بةالمحاس راما عزمي جمعه مشارقه 138767 193

 المحاسبة رامي باسم سليم سواقد 126195 194

 المحاسبة رامي عبد اللطيف محمد السيد 151067 195

 المحاسبة ربى حسن توفيق سويد 131201 196

 المحاسبة ربى حسن عبداهلل شقبوعه 134489 197

 المحاسبة ربى كامل علي اليازجين 133673 198

 المحاسبة حيرزان ثابت نصر الرم 134394 199

 المحاسبة رزان ياسر حسين عبده 134989 200
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 المحاسبة رشا قاسم عيسى الرواشده 132321 201

 المحاسبة رعد عماد جمال حداد 139275 202

 المحاسبة رغد رفيق غازى ابو هنطش 135220 203

 المحاسبة رغد عبد الناصر سليم عابد 135365 204

 المحاسبة اد الخزوزرند جهاد فؤ 131610 205

 المحاسبة رند محمد صفوان صالح الريماوى 134032 206

 المحاسبة رنيم احمد ناصر الزبون 132793 207

 المحاسبة رهف بركات محمد الصمادى 133169 208

 المحاسبة روان امجد رضوان العدوان 132553 209

 المحاسبة   روان سليمان قاسم صقر                   132053 210

 المحاسبة روان /محمد جواد/ حجازى /االغا الشهابي/ 137851 211

 المحاسبة روان محمود عبد المجيد امين 122079 212

 المحاسبة روان موسى عبد القادر ابو ركبه 138326 213

 المحاسبة ريم صالح فهد الجبور 135427 214

 ةالمحاسب ريم محمد سميح العلي 141679 215

 المحاسبة ريناتا محمد خير فؤاد شواش 134018 216

 المحاسبة زيد إبراهيم حمدي الشيخة 138478 217

 المحاسبة زيد سميح جمال حداد 134550 218
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 المحاسبة زيد محمود صبحي الشيخ ياسين 131233 219

 المحاسبة لحراحشهزيد وصفي احمد ا 139310 220

 المحاسبة زين وليد احمد الصمادى 125390 221

 المحاسبة زينا صفوان سليمان الرحاحله 131400 222

 المحاسبة زينب محمد عيد الجبور 122286 223

 المحاسبة زينه خالد محمد اللوزي 131005 224

 المحاسبة سارة حسن ابراهيم نزال 141945 225

 المحاسبة ره جمال نعيم مباركهسا 132878 226

 المحاسبة ساره محمد عبد اهلل ابو علبه 132523 227

 المحاسبة سالم بشير محمد عربيات 125457 228

 المحاسبة سامي مبارك فضيان النويران 132385 229

 المحاسبة سريا رياض عبد العزيز العزازي 132205 230

 المحاسبة سميسعدية يونس جمعه القوا 130074 231

 المحاسبة سالم نضال جميل احمد 126191 232

 المحاسبة سليمان محمد احمد الكركي 130609 233

 المحاسبة سمر اسماعيل خميس الشيخ قاسم 134081 234

 المحاسبة سناء ابراهيم عواد الفاعورى 136627 235

 المحاسبة سناي فارس عصر المجالي 97035 236

 المحاسبة سيف الدين طارق محمد حسن 145624 237

 المحاسبة سيما محمد عبد اللطيف البنا 2130437 238

 المحاسبة شوقي واصل احمد الشبلي 2110154 239

 المحاسبة شيرين معتصم صالح الطراونه 132351 240

 المحاسبة شيماء فواز علي الطهراوى 135315 241
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 لمحاسبةا ضرغام عمر محمد تايه 132237 242

 المحاسبة ضياء احمد سليمان الصمادي 132323 243

 المحاسبة ضياء وليد / محمد علي/ عمر 127472 244

 المحاسبة طالل محمد حسن تحسين الناطور 135854 245

 المحاسبة عامر باسم طاهر الخطيب 135610 246

 المحاسبة عباده عبد الرحمن صالح الدين قرقش 139686 247

 المحاسبة عبد الرحمن ابراهيم عبد علون 131187 248

 المحاسبة عبد اهلل محمد حمزه فتح اهلل الددو 137795 249

 المحاسبة عبد اهلل محمد سعيد جالجل 130494 250

 المحاسبة عبدالرحمن احمد داود حسن 139678 251

 المحاسبة عبدالرحمن الهادي العجيلي ابو شيته 145154 252

 المحاسبة عبدالعزيز حسين عبد العزيز منصور 133219 253

 المحاسبة عبداهلل طاهر عبدالجبار الجرارعة 125210 254

 المحاسبة عبداهلل عامر أحمد خليل 125275 255

 المحاسبة عبير محمد طاهر عطا اهلل 133304 256

 المحاسبة عال جمال محمد علي 144045 257

 المحاسبة يوسف وهابيعال خالد  117651 258

 المحاسبة عال عوض شكري أبو عوض 134511 259

 المحاسبة عالء صالح عبدالمعطي حمدان 2050740 260

 المحاسبة عالء علي خليل الحمايده 137238 261

 المحاسبة عمار هشام جودت منكو 132712 262

 المحاسبة عمر ابراهيم حسن المبروم 138551 263

 المحاسبة عمر جمال محمد مصطفى 147347 264

 المحاسبة عمر حسن محمود العوضي 135323 265

 المحاسبة عمر زياد موسى الجدع 137582 266
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 المحاسبة عمر محمد نادر ابو مغلي 136045 267

 المحاسبة ه محمد ابراهيم اسماعيلغالي 132365 268

 المحاسبة فاتن ظاهر سليم عوده 132111 269

 المحاسبة فاطمة سليمان زيني 139699 270

 المحاسبة فاطمة معين محمود غازي 131283 271

 المحاسبة فداء خليل احمد شحاده 136850 272

 المحاسبة فرات هشام احمد النجداوى 139388 273

 المحاسبة فرح سمير حسين عطعوط 134679 274

 المحاسبة فرح محمد حافظ حمدان 131295 275

 المحاسبة فرح معتز هاني العلمي 127433 276

 المحاسبة فرح هنائي عادل سبع العيش 133862 277

 المحاسبة فرح وليد عايد الرياالت 132568 278

 المحاسبة كرستينا الياس حنا موسى 123404 279

 المحاسبة كيان محمود عمر خالد 133020 280

 المحاسبة النا زهير عارف العبد 132407 281

 المحاسبة النا وائل محمد ابو مغلي 130719 282
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االنتباه الى مكان وموعد االمتحانيرجى   

 المحاسبة لمى خالد عبد الرحيم الدحيات 132175 283

 المحاسبة لمى عبد العزيز علي القطارنه 133212 284

 المحاسبة فردوسليث قاسم حسن  126114 285

 المحاسبة ليث مدحت عوني النمر 137296 286

 المحاسبة ليلى العبد خليل ابو عيد 137607 287

 المحاسبة لينا اسامه علي زهران 133181 288

 المحاسبة لينا موسى احمد المصري 134458 289

 المحاسبة مجد حسام الدين سالم النجداوي 137266 290

 المحاسبة د ناصر الدين يحيى الشريفمج 134324 291

 المحاسبة محمد بن محرز رحيم 131894 292

 المحاسبة محمد تيسير محمد العفيشات 139726 293

 المحاسبة محمد رائد جمعه عساف 139671 294

 المحاسبة محمد عبد الكريم شرقي الهاشم 138685 295

 المحاسبة محمد عزام محمد النوري 134759 296

 المحاسبة محمد عصام محمد الصباغ 126379 297

 المحاسبة محمد عطا اهلل خليل العمارين 132612 298

 المحاسبة محمد ياسر عز الدين  /الخطيب التميمي/ 128199 299

 المحاسبة محمود خالد محمود محمد 137181 300

 المحاسبة محمود غسان سعيد الخطيب 2130325 301

 المحاسبة مراد احمد محمود مرمش 141486 302

 المحاسبة مرام مهند صالح عمرو 133405 303

 المحاسبة مرام وليد محمد الشويطر 132021 304

 المحاسبة مرح محمد عبد الرزاق ابو رمان 139444 305

 المحاسبة مريانا سمير فرح الخليل                   131994 306

 المحاسبة الد الصمادىمالك طاهر خ 138642 307

 المحاسبة منيا اسامه عبد اهلل ابو حماد 134678 308

 المحاسبة منير غازي منير إستانبولي 116790 309

 المحاسبة منيه عاطف محمد الكريميين 136080 310

 المحاسبة ميس يوسف محمود الصرايره 140442 311

 سبةالمحا ميساء عدنان محمود الزريقي 138754 312

 المحاسبة ميسون محمد حسن حسين 130043 313

 المحاسبة ندى حاتم يوسف العيسوى 145427 314
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 المحاسبة نسرين موسى عبد الفتاح الجالودى 132312 315

 المحاسبة نور سلطان عبد الحميد المطرمي 132379 316

 المحاسبة نور نايف موسى ابو دهيم 130877 317

 المحاسبة هاله طارق محمد سعيد دقه 134145 318

 المحاسبة هبه حسن فوزي مشه 133916 319

 المحاسبة هبه ناجح موسى عبد العزيز 132978 320

 المحاسبة هديل خضر علي ابو دياب 134298 321

 المحاسبة رههديل عيسى عبد الرحمن الشخ 137647 322

 المحاسبة هديل قاسم عبد الهادى الهوشه 132165 323
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االنتباه الى مكان وموعد االمتحانيرجى   

 المحاسبة هديل محمود احمد الصبح 139472 324

 المحاسبة هناء بسام احمد الغليظ 133880 325

 المحاسبة هنادي خالد محمد منصور 155142 326

 المحاسبة هنادي عدنان زغنون 131940 327

 المحاسبة عبد الرحيم ابو طالبهيا جمال  133450 328

 المحاسبة هيا عمر عبد اهلل قدوره 132308 329

 المحاسبة وديس محمد قاسم خصاونه 2130242 330

 المحاسبة يارا نجيب محمد ناصر 136606 331

 المحاسبة ياسمين محمد حسن علي شعبان 137948 332

 المحاسبة ياسمين وائل عثمان البيطار 139829 333

 المحاسبة يزن سهيل محمود طنوس 140340 334

 المحاسبة يزن محمد محمود الشمايله 110544 335

 المحاسبة يزيد اسماعيل يعقوب داقور 136035 336

 المحاسبة يوسف رائد ذو الكفل غوشة 116751 337

 المحاسبة يوسف عادل محمد ملحم 131426 338

 التمويل التركابراهيم كمال مصطفى  140969 339

 التمويل احمد محمود صدقي ابو شقره 126621 340

 التمويل اسراء نزار رفيق دماطي 133778 341

 التمويل افنان صالح عدوان بدوان 138714 342

 التمويل االء عوض رضا احمد 145218 343

 التمويل االء محمد سعيد حسني يحيى 133942 344

 التمويل سليم الكيالني الهمام باسم 138781 345

 التمويل اماني رائد فائق الحدادين 134351 346

 التمويل ايلينا الفرد بولص ابو خضر 132869 347

 التمويل ايمن محمد خليل الفيومي 98958 348

 التمويل باسل طارق ابراهيم ابو دارى 137518 349

 التمويل باميال عيسى جوزيف االشرم 132808 350

 التمويل بتول زكريا حمد اعليوه 138185 351

 التمويل بدر رشيد ربحي الشنطي 2110006 352

 التمويل بالل عبداهلل محمد الحوامده 135038 353

 التمويل بالل عبدالنعيم أحمد الشرمان 118983 354

 التمويل بيان عادل محمد البلبيسي 126167 355

 التمويل مد االحمد الخفشبيان عبد الهادى اح 134446 356

 التمويل تمارا زياد مشهور الشريده 98072 357

 التمويل تيسير خالد تيسير المغير 91792 358

 التمويل جابي الياس جورج قبطي 2130251 359

 التمويل جمانه عماد مصطفى عبد الهادى 122119 360

 التمويل   جواهر غسان محمد ابراهيم                132888 361

 التمويل حسن غازي حسن النادي 136468 362

 التمويل حال محمد عبد ابو الوفا 124597 363

 التمويل حمزة ثابت عبد الحليم ابو عبود 129877 364
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االنتباه الى مكان وموعد االمتحانيرجى   

 التمويل حمزه محمد احمد السقرات 142329 365

 التمويل خليل انيس خليل المجدوب 2130762 366

 التمويل جدي عبد الرحمن الصالحداليا م 134223 367

 التمويل دانيه ناصر الدين جمعه الناطور 130778 368

 التمويل دعاء ياسر عبد الهادى الزغير 134433 369

 التمويل ديانا راتب عبد العزيز عساف 134261 370

 التمويل ديانا عمر محمود خضر 131388 371
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 التمويل رافت عبد الرؤوف رافت القبج 2131016 372

 التمويل راما محمود عبد الرحيم بن طريف 138630 373

 التمويل راما ناصر علي جابر 135344 374

 التمويل رانيا خالد محمود راجحه 133049 375

 التمويل رانيا محمد احمد العسعس 130758 376

 التمويل ربا محمد عبداهلل قطاش 131676 377

 التمويل رجاء دخيل احمد خصاونه 134525 378

 التمويل رحمه محمد علي العدوان 134730 379

 التمويل رضا عبدالعزيز رضا صدقة 71704 380

 التمويل رغده عبد السالم قسيم عبيدات 133777 381

 التمويل رلى عدنان حسن النصر 137538 382

 التمويل روان شحاده صالح ياسين                    134007 383

 التمويل روان عماد عيسى السماوى 134451 384

 التمويل روان محمد مصطفى حمدان                    111905 385

 التمويل روال رياض محمود عوض 131662 386

 التمويل زياد عبد الوهاب محمود حسين 2130854 387

 التمويل زيد محمد عبد السالم الشيشاني 139333 388

 التمويل زين غالب عواد الخالدى 139874 389

 التمويل زينه نزيه عبدالكريم ابوالفيالت 136710 390

 التمويل ساره بكر عبد العزيز الحراسيس 134273 391

 التمويل ساره رياض فؤاد سماره 132273 392

 التمويل ق هالل حدادساره طار 137930 393

 التمويل ساره عبد السالم عثمان الفارس 131725 394

 التمويل ساره يوسف راشد الشميالن 134714 395

 التمويل سالي سمير لطفي عوده 130621 396

 التمويل سوار جميل احمد كروان 131481 397

 التمويل سوار يوسف أسعد أبويمن 134937 398

 التمويل يف خلف محمد القعودس 2121413 399

 التمويل سيماء عبد اهلل مفضي السرحان 2130634 400

 التمويل شهد محمد مشهور البسطامي                  134140 401

 التمويل شهد نايل عبد القادر الصوالحه 138243 402

 التمويل شيرين احمد جودت حرفوش 131382 403

 التمويل يسى السماوىطارق زياد ع 134586 404

 التمويل عبداهلل /محمد فؤاد/ ابراهيم الجليالتي 2121409 405
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 التمويل عدي جمال خليل جماليه 133871 406

 التمويل علياء هيثم صالح نصرو 2131021 407

 التمويل عمر عصام عبد الرحمن ابو صالح 133888 408

 يلالتمو فارس محمد سلمان القضاه 127555 409

 التمويل فرح حسين رضا "زيد الكيالني" 136885 410

 التمويل فرح نبال احمد عنبتاوى 2120666 411

 التمويل فرح نواف محمد صندوقه 134429 412

 التمويل فرح وائل احمد عمرو 131418 413

 التمويل فرح وليد محمد العبد الالت 130610 414

 التمويل فهد معين حسن الحاج 122000 415

 التمويل كرم نافز عزت الموسى 141146 416

 التمويل كريستين خالد فايز حداد 132306 417

 التمويل لجين بسام جميل العوده 131175 418

 التمويل لطيفه محمد شحاده الدباس 137540 419

 التمويل لما عادل يعقوب الشمايلة 137678 420

 التمويل لحورانيلميا نعيم احمد ا 131751 421

 التمويل لميس حسام محمد الفراهيد 134738 422

 التمويل ليث عوني لطفي /الشيخ علي/ 2120931 423

 التمويل ليما نبيل عمر ابده 131352 424

 التمويل لين بالل راسم عصفور 130654 425

 التمويل لين فوزات عبد الكريم طبيشات 135048 426

 التمويل محمد عيسى غشلين  135428 427

 التمويل لينا خالد محمود الزبيدى 138576 428

 التمويل ليندا نابليون عبد الرحمن يعيش 134051 429

 التمويل مجد نشات فريد ابراهيم                    134803 430

 التمويل محمد اياد محمود الصالحات 144503 431

 التمويل و عوضمحمد جالل فايز اب 2130697 432

 التمويل محمد رعد ابراهيم محمود البيطار 130910 433

 التمويل محمد سعد نعيم الخطيب 128332 434

 التمويل محمود امجد شريف الباشا 128575 435

 التمويل مروه سمير محمد لصوى 133989 436

 التمويل منار محمد موسى صيام 131542 437

 التمويل عبداللطيف شحرور ناصر هشام 118924 438

 التمويل نجوان اياد رضوان الخريسات 133978 439

 التمويل ندى رائد محمد رحال                       133836 440

 التمويل نور ايمن محمد رافت عبد الفتاح 139672 441
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 التمويل تحي عبد المجيد المصرىهند ف 137065 442

 التمويل هيا احمد عبد الفتاح العطيات 134029 443

 التمويل هيا سمير مفضي قموه                       133828 444

 التمويل وونجسيا سوميت سأنراك 2120908 445

 التمويل ياسمين احمد محمد العدوان 130671 446
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االنتباه الى مكان وموعد االمتحانيرجى   

 التمويل د عميرهيزيد بسام احم 139943 447

 التمويل يزيد محمد عبد العزيز الكايد 86648 448

 التمويل يوسف خالد يوسف الطويل 134248 449

 التسويق احمد صبري شفيق عميرة 131247 450

 التسويق احمد محمد عبد القادر بدوان 131444 451

 التسويق ادهم احمد عبد اهلل الحراحشه 122165 452

 التسويق اسامه احسان ابراهيم جبر 137936 453

 التسويق اسماء وليد ماجد الزامل 130736 454

 التسويق اسيل عاطف راشد حبش 89746 455

 التسويق أسيل مصطفى عبدالمجيد النجار 118330 456

 التسويق اشرف غسان عيسى المسنات 2130277 457

 التسويق اماني يوسف توفيق مزاهره 133798 458

 التسويق اوس محمد علي الشريده 127568 459

 التسويق بشار عمر عبداهلل عرابي 130651 460

 التسويق بهاء مفيد جميل أبوجماعة 108097 461

 التسويق تاال خالد عطا عوده 134697 462

 التسويق تاال عبدالناصر حسن /مصلح الفحماوي/ 131967 463

 التسويق شامات تالين جورج منير 131270 464

 التسويق تامر عمر حسني صوبر 2121427 465

 التسويق حازم حسام محمود عرار 117707 466

 التسويق حال كمال حسن كوخ 136739 467

 التسويق حليمة محمد موسى الوريكات 112029 468

 التسويق حمزة عماد حسن ابو غيث 125477 469

 التسويق نذير عابدينحمزة /محمد باسل/  2121199 470

 التسويق حنين حسين محمد أيوب 2120453 471

 التسويق خالد اسامه رمزي الدقاق 2121403 472

 التسويق خالد ضرار وحيد جويحان 2131141 473

 التسويق خالد محمد احمد صدقي العقيلي 139797 474

 التسويق خديجة عادل فؤاد الموسى 132039 475

 التسويق داليا حسن يوسف بواطنه 130531 476

 التسويق داليا فالح محمد ابو كشك 126370 477

 التسويق داليه احمد نمر الدباس 134947 478

 التسويق دانا عمر اسماعيل علوان 131030 479

 التسويق دانه عمر حسين القاسم 119874 480

 التسويق دانه يحيى محمد السعود 139487 481

 التسويق ديانا سليمان عواد القهيوي 125907 482

 التسويق ديما غسان عدنان سقف الحيط 133095 483

 التسويق دينا محمود فواز مقدادي 134523 484

 التسويق راما وليد فؤاد الحديدي 127960 485

 التسويق رؤى راتب احمد البدوي 134436 486

 التسويق ربى يوسف عبد الرحيم العالن 119105 487
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 التسويق رحمه عبد الرحيم محمد منير الصغير 130708 488

 التسويق رزان ابراهيم يوسف ياغي 127741 489

 التسويق رزان عدلي صبحي النابلسي 135022 490

 التسويق رغد جمال عبد الرحمن خنفر 127557 491

 التسويق رنا محمد عدنان محمد التونسي 134189 492

 التسويق روند سليم محمد عاشور 130574 493

 التسويق رياض وائل رياض النشاشيبي 117412 494

 التسويق زهراء موسى عبدالرحمن الشمايله 135600 495

 التسويق زيد توفيق كامل فطافطة 130287 496

 التسويق زيد سليمان محمد القريني 2130285 497

 لتسويقا زينه محمد رضا نصوح بدير 134227 498

 التسويق سارة جمال ممدوح العطعوط 132867 499

 التسويق ساره تيسير عبد القصير 128793 500

 التسويق سامي فادي يوسف الخوري 116816 501

 التسويق سجى محمود سليم عثمان 134785 502

 التسويق سلمى عبدالعزيز رمزي درويش الحجي 114742 503

 التسويق سما اسامه عبد اللطيف عبد اهلل 130800 504

 التسويق سوار سليم عبد المجيد الجزازي 136676 505

 التسويق سيف عمر احمد خير الدين 135879 506

 التسويق شروق راضي فهمي ابو سعد 2130161 507

 التسويق شهد اسماعيل احمد العبدالالت 138896 508

 التسويق العيس العموش صالح عمر صالح ابو 135719 509

 التسويق عبد الرحمن باسم عودة البدور 127652 510

 التسويق عبير عصام احمد حجيج                      134293 511

 التسويق عدي ياسين محمد خليفات 138517 512

 التسويق عرين خالد كامل عبداللطيف 2121201 513

 التسويق يعصام فاخر عصام الخور 131628 514

 التسويق علي فيصل ياسين الشامي 130660 515

 التسويق علي محمد علي صالح 2120189 516

 التسويق عماد حسين علي الربعي 127477 517

 التسويق عماد محمد فضل العوض 134973 518

 التسويق عمر سالم عبد الوالي الجنيدي 118548 519

 التسويق ب العربياتعمر عاكف عبد الوها 127655 520

 التسويق عمر مصطفى عبد الرحمن النجار 2120943 521

 التسويق عنود بنت بدر بن مقحم الشعالن 116553 522

 التسويق عهود عبدالقادر محمد الفرشوطي 130365 523

 التسويق عون بشار احمد الكلوب 130789 524

 التسويق فاتن نواف خالد شريم 133610 525

 التسويق فارس محمد عزت الحديد 118902 526

 التسويق فرح باسم محمد الدلقموني 130539 527

 التسويق فرح بهاء الدين يحيى مرقه 139845 528
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 التسويق فرح جابر جميل خليفات 135122 529

 التسويق قتاده موسى صالح المصالحه 138047 530

 ويقالتس قصي سليمان عمر السيد 2120936 531

 التسويق قصي لؤي عز الدين الملكاوي 131452 532

 التسويق قيس عماد احمد العزب 126948 533

 التسويق كرم محمد يوسف االتاسي 130722 534

 التسويق كريم سليمان فهمي الشحروري 142636 535

 التسويق النا نزار محمد بسيم محمد بسيم 127205 536

 التسويق ميشيل سكاكيني                 ليلى سامي  134216 537

 التسويق ليلى فؤاد عبد الرحيم ابو سعيد 124527 538

 التسويق ليلى فهد شفيق العطي 2130402 539

 التسويق لين محمود يوسف الشروف 138385 540

 التسويق مؤمن محمد مصطفى ابو طوق 132585 541

 التسويق ريجماهر عبد اهلل إبراهيم ف 117243 542

 التسويق مجد ثائر تيسير القيسي 142219 543

 التسويق محمد احمد سليمان ربابعه 147350 544

 التسويق محمد خالد طارق مسعود 141133 545

 التسويق محمد شكرى عبد الكريم ابو قشه 128450 546

 التسويق محمد طالب سليم بدرى 122207 547

 التسويق عبد الرحيم حجه محمد مصطفى 116377 548

 التسويق محمد موسى حسن العوران 134819 549

 التسويق محمد وليد احمد زعرور 2050540 550

 التسويق محمد يحيى عبد الستار ابو الذهب 131404 551

 التسويق مراد محمد  سعيد يوسف تحقاخه 145912 552

 التسويق         مرح سامر سعدي فهد                134097 553

 التسويق ميرياما خضر يوسف رنتيسي 145030 554

 التسويق نانسي سالمه اذفيل القطارنه 2130584 555

 التسويق نبال ابراهيم حكمت الحمورى 135362 556

 التسويق نبيله ظافر زهير صيام 134383 557

 التسويق نوف احمد ذيب الخمايسه 134427 558

 التسويق نوف هشام عمر غنيم 119569 559

 التسويق نيرمين نبيل محمود الحمداني 130788 560

 التسويق هبه داوود اسماعيل البنا 134028 561

 التسويق هديل قاسم حسن هنديه                      134125 562

 التسويق هديل مصطفى محمد ابو عين 134309 563

 التسويق المساعيدهناء خالد محيالن  134474 564

 التسويق هيا عبدالحميد محمد شاهين 114382 565

 التسويق هيثم محمد غالب حمصي 121215 566

 التسويق هيفاء بنت بدر بن مقحم الشعالن 117741 567

 التسويق وسام عبداهلل محمود الشديفات 111073 568

 التسويق وعد فهيم احمد ابو الرب 131865 569
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 التسويق وعد مروان توفيق حداد 131901 570

 التسويق يارا عبد اهلل سعيد الزوايده 133817 571

 التسويق يزن مروان يحيى مرقه 131272 572

 التسويق يوسف نادر يونس الجدع 124551 573

 نظم المعلومات اإلدارية ابراهيم نزار حسين شحاده 2120700 574

 نظم المعلومات اإلدارية سن الالالأحمد عبدالقادر ح 104417 575

 نظم المعلومات اإلدارية احمد وليد حلمي الوادي 122216 576

 نظم المعلومات اإلدارية اسراء صالح مبدى يوسف 136282 577

 نظم المعلومات اإلدارية اسراء يحيى محمد العايدي 132026 578

 لمعلومات اإلداريةنظم ا اسراء يوسف عبد الرحمن المشايخ 133199 579

 نظم المعلومات اإلدارية اسيل رياض احمد العبوده 136307 580

 نظم المعلومات اإلدارية اسيل علي عبد اهلل العتيبي 122220 581

 نظم المعلومات اإلدارية االء فؤاد امين زاهده 131793 582

 نظم المعلومات اإلدارية االء هاشم محمود يوسف 131643 583

 نظم المعلومات اإلدارية آيات سليمان غثيان الغثيان 136266 584

 نظم المعلومات اإلدارية ايه يوسف عبد الفتاح المكانين 138926 585

 نظم المعلومات اإلدارية بشار عاطف مخلد الخريوش 129365 586

 نظم المعلومات اإلدارية بيان عمار محمود يوسف 136164 587

 نظم المعلومات اإلدارية يق جهاد توفيق محمدتوف 127692 588

 نظم المعلومات اإلدارية خالد لطفي عبدالقادر منديل 129857 589

 نظم المعلومات اإلدارية داليا مصطفى خليل صيصان 2120036 590

 نظم المعلومات اإلدارية ديما كمال احمد الحياصات 136439 591

 نظم المعلومات اإلدارية ديمه ايمن حسين حسن 139667 592

 نظم المعلومات اإلدارية رزان فهد "محمد زكريا" بصيلة 132531 593
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 نظم المعلومات اإلدارية رنا احمد محمد البنا 131812 594

 نظم المعلومات اإلدارية رندة صبحي موسى سليحات 2120273 595

 نظم المعلومات اإلدارية رهف فيصل يوسف المعايطه 139350 596

 نظم المعلومات اإلدارية رواء عبد الرحيم حسن الخريسات 132014 597

 نظم المعلومات اإلدارية رواء ناصر رشدى الصمادى 136731 598

 نظم المعلومات اإلدارية روان عطا اهلل محمود المهيرات 131667 599

 نظم المعلومات اإلدارية مد يوسف حمدانريم اح 145953 600

 نظم المعلومات اإلدارية زهيه عبدالمحسن مصطفى ابو غوش 132010 601

 نظم المعلومات اإلدارية زيد تيسير عبد الجبار ابو شقدم 2121175 602

 نظم المعلومات اإلدارية زين الشرف فواز محمد الطيب 136186 603

 نظم المعلومات اإلدارية احمد ابو رمانساجده مصطفى  133136 604

 نظم المعلومات اإلدارية ساره عبداهلل إبراهيم العمري 132405 605

 نظم المعلومات اإلدارية سحر زياد محمد لبد 124890 606

 نظم المعلومات اإلدارية سعيد حمدى سعيد الرفاتي 126872 607

 لومات اإلداريةنظم المع سميه نايف ذيب الجالد 138389 608

 نظم المعلومات اإلدارية سوار حسين علي العقوري 136187 609

 نظم المعلومات اإلدارية صهيب محمد طالق الهباهبه 138932 610
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 نظم المعلومات اإلدارية طارق محمد  نواف الحموري 129903 611

 داريةنظم المعلومات اإل عبد الرحمن عبد اهلل احمد اليتمان 128212 612

 نظم المعلومات اإلدارية عبير نواف سعيد العايدي 136053 613

 نظم المعلومات اإلدارية عمران احمد محمد السواعير 137040 614

 نظم المعلومات اإلدارية فرح فواز خلف الزبن 136156 615

 نظم المعلومات اإلدارية ليما كمال احمد الحياصات 136437 616

 نظم المعلومات اإلدارية د محمد راغب باطا                      مج 136501 617

 نظم المعلومات اإلدارية محمد عبدالرحيم /محمد رسول/ الكيالني 2110237 618

 نظم المعلومات اإلدارية محمد عبداهلل محمد باعطية 127170 619

 معلومات اإلداريةنظم ال محمد فايز اسحق ابو عوده                  136466 620

 نظم المعلومات اإلدارية محمود عبد العظيم عبد الجابر نابوت 125199 621

 نظم المعلومات اإلدارية مرام علي عبد العودات 136211 622

 نظم المعلومات اإلدارية مرح وائل فايز عيسى 130738 623

 داريةنظم المعلومات اإل معتصم احمد عبد الخالق حريز 137918 624

 نظم المعلومات اإلدارية منار موسى محمود المالح 136106 625

 نظم المعلومات اإلدارية نتاليا موسى عوض السخل 116189 626

 نظم المعلومات اإلدارية نور نضال موسى الخطيب 136351 627

 نظم المعلومات اإلدارية هبه جمال الدين خليل عرابي 138292 628

 نظم المعلومات اإلدارية يثم وليد يعقوب داوده 125490 629

 اإلدارة العامة احالم محمد عفيف عايش حبش 132288 630

 اإلدارة العامة احمد انور عبد الكريم الخاليله 134158 631

 اإلدارة العامة أحمد صالح سالم النعيمات 139598 632

 اإلدارة العامة احمد عادل شاهر السعود 134642 633

 اإلدارة العامة أحمد محمد منير عبداللطيف 122268 634

 اإلدارة العامة اريج ناصر احمد البنا 134456 635

 اإلدارة العامة اسراء باسل موسى قويدر 124448 636

 اإلدارة العامة اسراء خالد سجيع قاسم 130707 637

 اإلدارة العامة اسراء سمير أحمد محمد 2121375 638

 اإلدارة العامة اسراء معن علي الخشمان 105286 639

 اإلدارة العامة اسماء محمود حسين ابراهيم                 135538 640

 اإلدارة العامة اسماء مروان عبد الحميد سماره 130691 641
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 اإلدارة العامة أسيل جميل أحمد وريكات 2120893 642

 اإلدارة العامة اسيل حسن انيس عبد اهلل 137876 643

 اإلدارة العامة اسيل محمد سعيد الحيارى 134838 644

 اإلدارة العامة آالء ثائر /محمد أمين/ ردايدة 119114 645

 اإلدارة العامة االء زياد داود السمنودي 132576 646

 اإلدارة العامة االء عدنان عطيه الحلو 132399 647

 اإلدارة العامة االء منصور محمد الحجاحجه 137496 648

 اإلدارة العامة اليان فواز سليمان حداد 127476 649

 اإلدارة العامة أماني سلطان عيسى دعمس 72461 650

 اإلدارة العامة أنزور بسام فوزي ستاش 87447 651
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 اإلدارة العامة انسام بسام مصطفى العمري 137773 652

 اإلدارة العامة انسام فتحي احمد جرار 137491 653

 اإلدارة العامة ايمان خلدون علي الفاعوري 136018 654

 اإلدارة العامة إيمان عبداهلل أحمد الخريشا 118602 655

 مةاإلدارة العا ايناس عز الدين لطفي ابو جزر 2130436 656

 اإلدارة العامة ايه طالل محمد خرفان 133086 657

 اإلدارة العامة ايه عواد محمد اللوزى 122272 658

 اإلدارة العامة بتول احمد سلمان الخواطره 139073 659

 اإلدارة العامة بالل /محمد زياد/ عبد الكريم الحوتري 129102 660

 دارة العامةاإل بيان موسى أحمد ابو شنار 138381 661

 اإلدارة العامة تاال صالح محي الدين خريس 127089 662

 اإلدارة العامة تسنيم طلب عبد الفتاح ابو شمسيه 2130703 663

 اإلدارة العامة تمارا حسن طالق الهباهبة 136995 664

 اإلدارة العامة تمارا /محمد خير/ خلف العبيات 2110652 665

 اإلدارة العامة حمد تيسير الطنبورتيسير م 129985 666

 اإلدارة العامة جهينه ناصر عبد الحليم عياش 139220 667

 اإلدارة العامة جيهان رائد عبدالمجيد القرالة 139057 668

 اإلدارة العامة حال إبراهيم عبدالكريم أبو حيدر 86578 669

 اإلدارة العامة حنان احمد سليمان الشاهين 128021 670

 اإلدارة العامة حنين عيسى عبد العزيز المداينه 139227 671

 اإلدارة العامة حيدر محمود خليل الترك 122790 672

 اإلدارة العامة دانا خضر ابراهيم الردايده 135982 673

 اإلدارة العامة دانيال هاني بطرس قموه 131027 674

 لعامةاإلدارة ا دنيا سامي عايد اللوزي 126145 675

 اإلدارة العامة دنيا عمر يوسف تايه 138387 676

 اإلدارة العامة ديما احمد عمر  عبد اهلل 128931 677

 اإلدارة العامة ديما رجائي زكي العمامرة 2121203 678

 اإلدارة العامة دينا خلف سالم البريزات 128624 679

 مةاإلدارة العا دينا طارق خليل ربابعه 132987 680

 اإلدارة العامة راشد محمد خلف البكار 127268 681

 اإلدارة العامة راما انور عبد العزيز الحراسيس 137458 682

 اإلدارة العامة راما رزق حسن ابو الفتوح 131361 683

 اإلدارة العامة راما محمد ياسر احمد العسود 135619 684

 دارة العامةاإل رايه حامد محمد الجعافره 122281 685

 اإلدارة العامة ربا محمد موسى عثمان 133805 686

 اإلدارة العامة رحيق محمود علي الروابده                  135322 687

 اإلدارة العامة رزان جمال حيدر العمد 135745 688
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 اإلدارة العامة رزان موفق محمد البيطار                   135222 689
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 اإلدارة العامة رغد بالل علي زهران 135246 690

 اإلدارة العامة رغد عماد الدين سليمان الحسن 135223 691

 اإلدارة العامة رغد ممدوح عاطف ابو حماد 135770 692

 اإلدارة العامة رنا برجس عيسى البكار 128689 693

 اإلدارة العامة رنا قاسم محمد العقيلي 2130198 694

 اإلدارة العامة رناد سليمان بديع يونس 125961 695

 اإلدارة العامة رند عصام خليل الصالح 2120090 696

 اإلدارة العامة رهف ابراهيم شكري سلهب التميمي 139201 697

 اإلدارة العامة رهف حسين مصطفى عليان 137743 698

 اإلدارة العامة روان عادل فائق عجور 131509 699

 اإلدارة العامة روان وليد احمد رشيد 138532 700

 اإلدارة العامة روبى عوض توفيق الزيود 127201 701

 اإلدارة العامة روند عالء عيسى جاموس 139035 702

 اإلدارة العامة روى محمد زعل الرماضنه 136871 703

 اإلدارة العامة ريم محمد حمد النعيمات 138777 704

 اإلدارة العامة ريما مصطفى احمد بشير 130935 705

 اإلدارة العامة زين وليد اسحق بصيله                      135229 706

 اإلدارة العامة زينب ايوب ذياب العمورى 2130914 707

 اإلدارة العامة        زينه حلمي حلمي البسيومي           135201 708

 اإلدارة العامة زينه زاهي نزال حمدان 139681 709

 اإلدارة العامة ساره نبيل محمد حافظ نيروخ 2130111 710

 اإلدارة العامة ساره نضال ابراهيم عبد اهلل 135646 711

 اإلدارة العامة سالم نبيه سالم الحداد 2130766 712

 اإلدارة العامة عوده مخامرهسامر سمير  130936 713

 اإلدارة العامة سجى جمال توفيق كمال 126789 714

 اإلدارة العامة سالم منصور سلمان الزعبي 133102 715

 اإلدارة العامة سليمان رامي سميح السعود 139228 716

 اإلدارة العامة سميه نائل عبد القادر العدوان 93008 717

 اإلدارة العامة خليل الحزقي سناء باسم 91740 718

 اإلدارة العامة سندس رياض عبد الحليم سماره 135888 719

 اإلدارة العامة سندس عصام محمد التكرورى 131261 720

 اإلدارة العامة سندس مفرح دخيل اهلل الطراونه 135291 721

 اإلدارة العامة سهى محمد تيسير رشاد خواج 121993 722

 اإلدارة العامة سوزان وائل جواد كمال 119116 723

 اإلدارة العامة سوسن علي محمد عبيدات 137236 724

 اإلدارة العامة شذى هاني شحادة شعبان 115478 725

 اإلدارة العامة شفاء عماد محمد مكسب                      135526 726

 اإلدارة العامة شهد هايل موسى عشران 132157 727

 اإلدارة العامة شوق محمد موسى القرعان 119215 728

 اإلدارة العامة شيرين عبدالرحمن فهد بكرى 132274 729
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 اإلدارة العامة صفاء أحمد محمد العطيات 106535 730

 اإلدارة العامة صوفيا مروان ميخائيل زيادات 132605 731

 العامة اإلدارة عائشه عبد اهلل ابراهيم الكردى 130503 732

 اإلدارة العامة عائشه فهيم ابراهيم حاج اسعد 136706 733

 اإلدارة العامة عبداهلل ايمن كمال باكير 125459 734

 اإلدارة العامة عبير توفيق حسين المصري 126326 735

 اإلدارة العامة عرين خالد عيد فنشه 135210 736

 لعامةاإلدارة ا عفاف عمر بدر الخطيب 135241 737

 اإلدارة العامة غاده عيسى طه الصوري 130808 738

 اإلدارة العامة غدير فواز فهد الصرايره 118449 739

 اإلدارة العامة غيداء بدر احمد االعرج 134640 740

 اإلدارة العامة فادي وائل زكي طعامنه 122296 741

 اإلدارة العامة فراس مالك نايف العمايره 131376 742

 اإلدارة العامة فرح جميل مصطفى مصطفى 131804 743

 اإلدارة العامة فرح صالح جدوع النصرات 136260 744

 اإلدارة العامة فرح صالح الفي المعايطه 136323 745

 اإلدارة العامة فرح عبداهلل موسى جالل 2110068 746
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 اإلدارة العامة فرح محمد جالل جميل الكالوتي 130695 747

 اإلدارة العامة فرح وائل فارس سكر 138277 748

 اإلدارة العامة فهد علي فهد السويلمي 2120315 749

 اإلدارة العامة فوز خالد فياض الشموط 107231 750

 اإلدارة العامة فيروز ابراهيم علي ابو ساره 135221 751

 اإلدارة العامة قيس مأمون يوسف الخاليله 2110522 752

 اإلدارة العامة الرا بسام احمد الجالد 127292 753

 اإلدارة العامة الرا جمال محمد ابو سعدة 138070 754

 اإلدارة العامة الرا حسن حلمي خليل 131859 755

 اإلدارة العامة الرا عدنان شفيق بجالي 139985 756

 اإلدارة العامة لونا علي احمد صالح 132287 757

 اإلدارة العامة لينا سفيان محمود بالي 130504 758

 اإلدارة العامة مؤمن احمد صالح للوه 2120965 759

 اإلدارة العامة محمد انيس محمود االنيس 143763 760

 اإلدارة العامة محمد سمير عبد الرحمن سرحان 2130491 761

 اإلدارة العامة مد صالح عبدالرحمن الدويكاتمح 117467 762

 اإلدارة العامة محمد عبد النور محمد حجازي 2120217 763

 اإلدارة العامة محمد عبدالرحيم مجلي الشوابكة 2121408 764

 اإلدارة العامة محمد عبدالكريم عفاش الجازي 118535 765

 امةاإلدارة الع مراد سامي علي ابو حماد 98132 766

 اإلدارة العامة مرام صبحي عبيد الصرايره 2120797 767

 اإلدارة العامة مرح احمد محمد المصرى 133716 768

 اإلدارة العامة مرح اكرم محمد نايف الفالوجي 135801 769

 اإلدارة العامة مرح مظهر غالب صقر 128998 770
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 امةاإلدارة الع مروان باسم ميخائيل عناب 131288 771

 اإلدارة العامة مصعب محمود فليح الشرعه 142402 772

 اإلدارة العامة معتز علي محمود المخزومي 2121167 773

 اإلدارة العامة مالك سلطان حسين المحارمه 134992 774

 اإلدارة العامة مها فاروق بديع عديلي 125734 775

 دارة العامةاإل ميام محمود عبد اهلل ابو العز 2130549 776

 اإلدارة العامة ميس اكرم ياسين ابو الراغب 131397 777

 اإلدارة العامة ميس سميح محمد يوسف 131305 778

 اإلدارة العامة ميس صابر طه المهايره 135686 779

 اإلدارة العامة ميساء احمد مصطفى العبدالالت 2130149 780

 اإلدارة العامة وظناديا كامل درويش ابو محف 139887 781

 اإلدارة العامة ناهي فايز جميل احمد فراج 127381 782

 اإلدارة العامة نرمين اسحاق احمد السهلي 134371 783

 اإلدارة العامة نرمين محمد نايف عبيدات 122310 784

 اإلدارة العامة نور علي محمد خروب 119737 785

 إلدارة العامةا نور نصر محمد ابو شرار 135846 786

 اإلدارة العامة نور هشام بدر الدين حمديه 132125 787

 اإلدارة العامة هاشم عبداهلل هاشم الكتاوي 2121009 788

 اإلدارة العامة هاشم محمد دخيل اهلل العساسفه 122683 789

 اإلدارة العامة هبه زياد محمود الزمر 127632 790

 اإلدارة العامة بو الخيرهبه وليد محمد ا 136345 791

 اإلدارة العامة هبه يوسف محمد السالق 135787 792

 اإلدارة العامة هديل محمد فايق مشاقي 125188 793

 اإلدارة العامة هال هاشم احمد البطوش 125183 794

 اإلدارة العامة هويدا جمال عبد الناصر مصطفى القدره 139760 795

 اإلدارة العامة محمود غيث                      هيا تيسير 135622 796

 اإلدارة العامة هيا عادل موسى بقاعين 124236 797

 اإلدارة العامة هيا عبداهلل سليمان عيدة 126511 798

 اإلدارة العامة هيا محمد عبد الحافظ القعيسي 126892 799

 اإلدارة العامة وجدان وائل حسين الفراش 135138 800

 اإلدارة العامة وسن خضر عقاب المصطفى 137543 801

 اإلدارة العامة وعد فراس نايف معايعه 128398 802

 اإلدارة العامة وفاء محمود علي داود 134513 803

 اإلدارة العامة ياسمين حمدان ابراهيم عبدالخالق 107566 804

 اإلدارة العامة يحيى محمد سليم التل 136791 805

 اإلدارة العامة يزيد مصطفى عبدالكريم أبوحيدر 2120039 806

 إقتصاد األعمال إبراهيم جورج إبراهيم أبو مريم 119801 807

 إقتصاد األعمال ابراهيم عامر يوسف جيكات 138796 808

 إقتصاد األعمال احمد ابراهيم خليل ربابعه 139195 809

 تصاد األعمالإق احمد اسامه احمد القريني 125060 810

 إقتصاد األعمال احمد عيسى علي سلمى 126860 811



21 
االعمالكلية     

االنتباه الى مكان وموعد االمتحانيرجى   

 إقتصاد األعمال احمد غصاب احمد الخرابشه 2130269 812

 إقتصاد األعمال اريج صبحي علي العتيبي 126803 813

 إقتصاد األعمال اريج عمر يوسف يعقوب 130826 814

 مالإقتصاد األع اسيل اسامه حمدى بالي 131337 815

 إقتصاد األعمال اسيل الزين سليم خطاب 139962 816
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 إقتصاد األعمال اسيل عامر محمد ابو عزام 131511 817

 إقتصاد األعمال أسيل محمد عوني الكركي 127362 818

 عمالإقتصاد األ اسيل ناصر محمد العبسي 135518 819

 إقتصاد األعمال أشرف جميل محمد النميشي 123724 820

 إقتصاد األعمال افنان سعد عبد القادر ال خطاب 138898 821

 إقتصاد األعمال االء ابراهيم سالم العودات 132956 822

 إقتصاد األعمال االء جمال عبد اهلل الرياحي 130868 823

 إقتصاد األعمال بكهاالء جمال محمد الشوا 136803 824

 إقتصاد األعمال االء جمال مزعل عابد 130549 825

 إقتصاد األعمال االء حلمي طه برغل 127646 826

 إقتصاد األعمال االء خليل ابراهيم عياد 2130380 827

 إقتصاد األعمال االء عبد اهلل محمد الخطيب 131617 828

 إقتصاد األعمال اماني خالد هاشم السمهورى 130749 829

 إقتصاد األعمال انجي جريس حنا فضول 132072 830

 إقتصاد األعمال ايمان ابراهيم عيسى داود 139922 831

 إقتصاد األعمال ايه خليل عبد القادر الصالحي 136535 832

 إقتصاد األعمال ايه شاهر محمد جبريل 133183 833

 إقتصاد األعمال لهايهاب محمد سليمان الرحاح 128175 834

 إقتصاد األعمال باسل أحمد محمود مومني 126798 835

 إقتصاد األعمال بتول احمد حافظ طقش 131394 836

 إقتصاد األعمال بيان عبد العزيز رجب هاديه                133135 837

 إقتصاد األعمال تسنيم سالم عبدالفتاح الخريسات 122229 838

 إقتصاد األعمال سنيم عبد اهلل عمر الصوالحيت 135773 839

 إقتصاد األعمال ثائر اكرم نصرى المجالي 126397 840

 إقتصاد األعمال ثامر كمال عبد الكريم يوسف 141104 841

 إقتصاد األعمال حازم محمد عبطان الرقاد 138917 842

 إقتصاد األعمال حمزه عمر طالب عابد 126484 843

 إقتصاد األعمال حنين احمد محمد عبد اللطيف 136498 844

 إقتصاد األعمال حنين خالد رمضان االعرج 135233 845

 إقتصاد األعمال داليا جواد علي الشوا 130768 846

 إقتصاد األعمال دانا نادر مدحت المسلماني 116660 847

 إقتصاد األعمال دانيه هشام احمد مصطفى 134449 848

 إقتصاد األعمال ديالرا محمد ابراهيم القناوي 136845 849

 إقتصاد األعمال ديما خليل محمد العداربه 2130212 850

 إقتصاد األعمال ديمه جاسر علي االسمر 135775 851

 إقتصاد األعمال دينا صالح محمد ابو صايمه 126408 852



22 
االعمالكلية     

االنتباه الى مكان وموعد االمتحانيرجى   

 إقتصاد األعمال راما وليد جريس القطامي 130889 853

 إقتصاد األعمال رامي رائد سفيان ابو عبده 138148 854

 إقتصاد األعمال رانيا خضر محمود مسعود 137981 855

 إقتصاد األعمال رانيا معن جريس المصاروه 134308 856

 إقتصاد األعمال رؤى اديب علي العمري 135319 857

 صاد األعمالإقت رزان حسن ابراهيم ابو كويك                135938 858

 إقتصاد األعمال رزان حسين موسى عبيدات 137482 859

 إقتصاد األعمال رزان رشاد /محمد يوسف محمد ياسر/ الساعد 122337 860

 إقتصاد األعمال رزان زهير محمد القصير 127710 861

 إقتصاد األعمال رزان فايز احمد النظامي 135491 862

 إقتصاد األعمال ان المداناترمزي نبيل عدن 130013 863

 إقتصاد األعمال رنا منير صالح مشتهى 127102 864

 إقتصاد األعمال رنده محمد عبد القادر جوده 137955 865

 إقتصاد األعمال روان غسان سليم ابو علي 122342 866

 إقتصاد األعمال روان يحيى تحسين زكريا 86542 867

 إقتصاد األعمال الزريقي ريام وائل احمد 127140 868

 إقتصاد األعمال ريم رائد محمد ابداح 130629 869

 إقتصاد األعمال زيد حارث عبد الرحمن محادين 133769 870

 إقتصاد األعمال زين مازن رفيق حسن 126126 871

 إقتصاد األعمال سابين عصام محمد بركات 135452 872

 إقتصاد األعمال اهللساره خالد احمد عبد  2131117 873

 إقتصاد األعمال سالي احمد عبد الكريم المناصير 135435 874

 إقتصاد األعمال سالي تحسين عبد المحسن ابو مشرف 130686 875

 إقتصاد األعمال سجى يوسف محمد الجدي 137370 876

 إقتصاد األعمال سرين احمد مفيد القوصي 132753 877

 إقتصاد األعمال ل عبد القادر العظمسرين جما 136777 878

 إقتصاد األعمال سماح زياد داود حمادة 2120749 879

 إقتصاد األعمال سيرين سامر اسعد زعبالوى 131470 880

 إقتصاد األعمال شرين أحمد حمود العمايرة 125866 881

 إقتصاد األعمال شرين هشام اسحق الترك 131521 882

 إقتصاد األعمال حمد امين شحاده القضاهعاصم م 105895 883

 إقتصاد األعمال عبد الرحمن احمد عدلي الشنطي 139869 884

 إقتصاد األعمال عبد الرحمن عادل عبد الرحمن سالم 137477 885

 إقتصاد األعمال عبد اهلل احمد عوده بني خالد 122350 886

 عمالإقتصاد األ عبد اهلل احمد مصباح عمرو 129243 887

 إقتصاد األعمال عبدالرحمن محمد عبد اهلل العدوان 138710 888

 إقتصاد األعمال عبداهلل مازن أحمد أبوهدبه 126893 889

 إقتصاد األعمال عبداهلل مصطفى محمد علي 2130907 890

 إقتصاد األعمال عبير ماهر محمد بارود 138776 891

 صاد األعمالإقت عدي عواد فالح الجبر 96749 892

 إقتصاد األعمال عريب سليمان فرحان الخوالده 135248 893
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 إقتصاد األعمال عفراء سليمان قاسي الجازي 125886 894

 إقتصاد األعمال عمر بسام سعد الدين ابو طوق 131285 895

 إقتصاد األعمال عنود عنان نظام قرقش 132510 896

 إقتصاد األعمال حديدعهد محمد ضيف اهلل ال 138512 897

 إقتصاد األعمال غازي عمر مراد عبهري 2130569 898

 إقتصاد األعمال غيداء خضر نواف الزيود 138774 899

 إقتصاد األعمال فرح حسام الدين شفيق الطوابيني 130705 900

 إقتصاد األعمال فرح عبد الكريم سليم النقيب               135884 901

 إقتصاد األعمال فرح فايز محمود العيشاوى 138623 902

 إقتصاد األعمال فرح فواز طه الشيخ 132121 903

 إقتصاد األعمال فالح ناصر سعد ابو جسار 135185 904

 إقتصاد األعمال الرا محمد يونس ابو السندس 131449 905

 عمالإقتصاد األ لمى سعود نايف احمد                       135705 906

 إقتصاد األعمال لمى معاويه عبد الكريم الرمحي 131190 907

 إقتصاد األعمال ليث حنا جريس الفرح 2051287 908

 إقتصاد األعمال لينا خالد علي العتوم 132042 909

 إقتصاد األعمال لينا طايع عيسى طايع 130832 910

 الإقتصاد األعم لينا عدنان احمد العبسي 135378 911

 إقتصاد األعمال لينه خالد ابراهيم الشيخ 136428 912

 إقتصاد األعمال ماريا خليل الياس الدير 139510 913

 إقتصاد األعمال مالك بسام سعيد رمضان 126177 914

 إقتصاد األعمال مؤمن احمد عبد الرحمن الرتيمه 129267 915

 ألعمالإقتصاد ا مؤيد حسام هاشم البيطار 131174 916

 إقتصاد األعمال مجاهد محمد سالمه السبيتان 137617 917

 إقتصاد األعمال محمد إبراهيم محمد الغنميين 119623 918

 إقتصاد األعمال محمد باسم عبد الرحيم الناطور 131212 919

 إقتصاد األعمال محمد خالد طاهر الجيالني 2110406 920

 إقتصاد األعمال رحمن سليمانمحمد ربحي عبد ال 2131052 921

 إقتصاد األعمال محمد علي جمعه غريب 125345 922

 إقتصاد األعمال محمد فؤاد حامد الكسيح 130666 923

 إقتصاد األعمال محمد محمود عطية الدوخ 129844 924

 إقتصاد األعمال محمود صالح عبدالجليل الزيود 2110256 925

 إقتصاد األعمال راهيم النمريمراد عصام إب 113574 926

 إقتصاد األعمال مرام حسين زايد القصراوي 135279 927

 إقتصاد األعمال مرح عاهد نايف الداود 132253 928

 إقتصاد األعمال مرح منذر عبد القادر ابو ياسين 131606 929

 إقتصاد األعمال مرح نضال فريد خصيب 135651 930

 إقتصاد األعمال ال بشاره القسيسمريانا كم 136301 931

 إقتصاد األعمال مهند سبع عفيف النابلسي 132338 932

 إقتصاد األعمال ميس احمد خالد زريقات 129859 933

 إقتصاد األعمال نداء محمود ذياب مصطفى 2110333 934
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 إقتصاد األعمال ندى ابراهيم محمد القريني 2130036 935

 إقتصاد األعمال ريد محمد البيتشاويشنرمين ف 125525 936

 إقتصاد األعمال نور اليقين نايف عثمان بسيسو              135313 937

 إقتصاد األعمال نور ايمن امين القاسم 128054 938

 إقتصاد األعمال نور محمد صالح االبراهيم 136825 939

 إقتصاد األعمال نور نائل محمد عليان 2110463 940

 إقتصاد األعمال نور نبيل اسحق ابو هالل 133064 941

 إقتصاد األعمال هبة راكان خليل/أبوسميحة المناصير/ 138635 942

 إقتصاد األعمال هبه توفيق محمد العنابي 142235 943

 إقتصاد األعمال هبه زهير داود صقر 133358 944

 الإقتصاد األعم هبه محمد عامر العداربه 135495 945

 إقتصاد األعمال هبه وائل ذيب سقف الحيط 130663 946

 إقتصاد األعمال هنادي بهجت جبريل شلباية 139511 947

 إقتصاد األعمال هيا تيسير عيسى جويلس 131734 948

 إقتصاد األعمال هيا خالد محمود المزرعاوي 135377 949

 عمالإقتصاد األ وسام محمود محمد جود الحق 138102 950

 إقتصاد األعمال وفاء عبد المنعم محمد العساف 138709 951

 إقتصاد األعمال والء فايز سليم ابو علي 139903 952

 إقتصاد األعمال يحيى إبراهيم يحيى صوبر 117581 953

 إقتصاد األعمال يحيى عبد محمد العصاه 132483 954

 


