
خاليومالتخصص الرقم الجامعياالسم الموعدالتاري    

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120111501108الياس علي محمود الزيتون

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120111501158عبدهللا جميل محمد ابوخيط

ي السليحات
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120111501164مهدي سليمان حسن 

ي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120121501035ايثار فضل صدق هللا المعان 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120121501041مهتدي علي احمد العمرى

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120131501003سلسبيل فارس عبدالحافظ ابو غنمي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120131501033ايناس عماد حسن ريان

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120131501041بيان محمود جبر الرجوب

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120131501064سندس نصار هالل الدهيسات

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120131501067سبا حسن عوده العراقده

ي عبدالرحمن
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120131501101عبدالكريم محمود سليمان بن 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120131501103روزا محمد عبدالكريم العضايله

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120131501111احمد مصطف  خليل صالح

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120131501118عالء محمد ابازيد

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120131501129طارق نظمي عيىس ابولبده

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120131501145انس جعفر سليمان القطاونه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120131501146محمود سامي محمود حماشا

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501002رزان عاطف عيد الرفوع

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501003سيف الدين رياض علي الدويري

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501005زيد ضيغم يوسف الصناع

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501006يقي   محمود رجاهللا العساسفه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501007فرح سالم محمد الكساسبه

ي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501008عمرو تحسي   صالح القاض 

ي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501009عمر محمد عبدالعزيز المعان 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501011تاال صائب صالح طالب جرادات

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501013تولي   بهجت صالح ابراهيم

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501014االء ماجد محمد الضمور

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501015شذى نياز عبده الرواشده

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501016نور طه سالم القطاونه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501018مأمون خليل عبدالرحمن دار صالح 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501019نوح علي حسي   عنانزه 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501021احمد يعقوب سليم المساعفه 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501022رائد جورج جميل حجازين 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501023غيداء غالب محمود سنجق

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501024انجيل موريس كمال الشويحات 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501025ايمن محمد احمد ابو عياش 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501026بتول نارص واصف النابلىسي 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501029هبه نارص محمد الشافعي 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501030سيف محمد سالم المدادحه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501032محمد علي عالن عمايره 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501033رحاب محمد خليل الخضور 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501034عمر جميل ذيب درويش 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501036رانيا محمد سلمان الطراونه 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501039جمانه عبدالسالم عوده الرفوع

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501040صالح عادل صالح العبدالت 

 عدنان علي طه 
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501041لبن 

ي الحجايا 
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501042ديمه احمود ثان 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501043باسل منترص خالد ابوعيشه 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501044مروه مبارك محمود القريناوى 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501048محمد عبدالقاهر عيىس الخوالدة 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501049فرح اسعد حميد العلي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501051عبدهللا محمد عثمان بسيسو الكيالي 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501052ايناس عبدهللا موىس خمايسه

براوى  11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501053اويس عمر محمود البر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501054احمد طالل عبدالمحسن الحباشنة

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501056سوزانا منب  سليمان الهشلمون 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501057رغد محمد احمد العمري 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501059ناديه عوده حسن المزايده 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501061ايمان عبدالوهاب ابراهيم الزغلي 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501062لينا مشيل سامي الطوال 

ي دومي 
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501063هاجر خالد علي بن 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501065بيان يوسف حسن زيغان



11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501066جود سائد حلمي شحاده 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501067رباب رسمي عوض شناق

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501071سميه بسام عبدهللا العمريي   

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501072افنان جميل سليمان البدور 

ي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501080كوثر سعد محمد المومن 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501083ادهم نرص نارص احمد الفرزعي

ي
كان  11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501084محمد عبد الصمد محي الدين البر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501092االء زهب  عبدالحميد ابداح

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501093رزان احمد محمد ابو قديري

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501094مصطف  عمار صبحي صبحي

ين كمال علي الضمور 11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501097سب 

 علي احمد الكركي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501098لجي  

 سامي المحتسب
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501099اصاله زيدون مصطف 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501102لي   حسي   فندي عبدهللا

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501103فاطمه الزهراء ابراهيم محمود العجارمه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501107بيان فراس احمد نوافله

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501108محمد عبداالله عبدالمعطي الطراونه

ي محمد احمد ربابعه
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501109وصف 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501110معن علي عبدالكريم السواعب 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501111حال عدنان عبدالقادر ابوقمر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501112سحر وائل موىس المعايطه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501113ابراهيم فايز ابراهيم المصاروه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501116الميس نايل ممدوح ابوزيد

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501117يزن فايق عطاهللا العمرو

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501118يزيد فايق عطاهللا العمرو

 الشمالي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501119بهاء عبدالرحيم مصطف 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501120لي   سعيد يوسف عازر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501122عمار يارس محمد احمد سالم

ع 11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501123حمزه محمد عبدالكريم الشر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501124رنا محمد علي الزغول

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501125مالك ابراهيم شحاده الربيحات

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501126تفى محمد سليم ابو شيخه

ي عبدهللا الحيصه
اق عبدالغن  11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501127ارسر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501129ريم غازي توفيق ابوصالح

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501133ارساء مدهللا علي الطراونه

ي حمد
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501135عبدالسالم خليفه محمود بن 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120141501136فواز محمد هديبان الحويطات

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120151501076سهب  بسام مسعد العبابسه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120151501085شادن ابراهيم يوسف جويفل

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120151501091ماجده يوسف اسماعيل حميدان

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120151501122ميس ماجد عبدالفتاح الزواوي

ي صالح الغصاونه 11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة120151501143حازم صبر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420121501507بيان سمب  محمد العايش

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420121501550اماندا نبيل عبود يومورتا

ي عيد
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420121501576احمد محمد لطف 

و شديفات 11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420121501591يزن ايوب خب 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420121501592صقر احمد عبدالكريم الدعجه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501540ظفار ماهر صالح الخيطان

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501548مؤمن ابراهيم سالمه الجعافره

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501569سماح علي محمد ابو صقب 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501577بري  هان محمد سعيد خصاونه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501588بارقه علي مدهللا الطراونه

ي صالح
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501594سعيد محمد سعيد بن 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501604احمد يارس عبدالرحمن سالمه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501624سماح نهار فهد السليحات

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501625ارساء خالد محمد الرصايره

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501635محمود احمد محمود التوبه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501636بشار نورس ذياب المجالي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501637محمود نسيم محمود المعايطه
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501644نور احمد خليل الشماسي  

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501648ليث كايد جمال الجعارات

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501650شذى عماد محمود عبابنه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501659رشا راتب باير الزيوت



11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501662احمد بديع حسي   عبدهللا

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501670شذى معاوية خالد ابوقمر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501674هيا صالح حمد الربابعه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501676اسيل خالد حمد الصمادي

ي
ي عبدالغن 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501677رنا عبدالحميد علي بن 

ي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501686رسي محمد عوده المعان 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501705احمد زهب  محمد العزام

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501706ميسم محمد عالي حمدان الصانع

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501719مهند يوسف حسي   العلوان

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501725زيد جودات فاضل الطراونه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501727مارلي   معن يوسف الحجازين

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501736قصي بشار محمد الجواوده

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501738عبدهللا فتحي عبدهللا الحجاج

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501740محمد محمود حسي   المدادحه

ي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501751ليث زكريا حمدان المومن 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501753هديل نوفل محمود االغوات

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501758رنر محمد ابخيت العرينات العمرو

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501763سعد عيىس ميخائيل حدادين

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501765محمد احمد مليحان ردايده

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501768منيب يحن  احمد العربيات

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501772شهد عبدالهادي سليمان الطراونه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501774اسامه ابراهيم حامد الجبور

ي 11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501775عالء الدين محمد عبدالفتاح الزعنر

ي خالد
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501782مهند احمد حمدان بن 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501785محمد نور يوسف مصطف  الرصايره

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501797ايه خلف سالم الدالبيح

ي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501803الفاروق عمر منب  العجلون 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501804عبدهللا محمد جميل عالونه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501822تفى عبدالفتاح احمد برغل

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501823حمزه حسي   عبدالفتاح طه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501825عبدالهادي حسي   عبدالهادي النجادا

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501826غيداء علي هارون الفرجات

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501827مشعل محمد سالمه الكساسبه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501833رعد حسن محمد عنانزه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501834راكان محمد احمد الحنيطي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501839تقوى ازهر محمد الجبالي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501845ملك ربحي فرح ابو تايه

ي
ف عصمت مصطف  المومن  11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501846ارسر

ي شخاتره
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420131501848محمد نبيل صدقى

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501505فخر احمد مسلم العرجان

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501506ديمه نارص علي أبو النادي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501508دعاء عبدالحكيم محمد ابونواس

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501509اسيل عوض احمد السليحات

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501514بنان حسان محمد البيايضة

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501516سفيان فواز عبدالحافظ البدور

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501517يزن ابراهيم حمد الخوالده

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501525االء محمد محمود الجبالي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501535بيان محمد حسن احمد

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501540االء موىس عايش ابوالريش

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501546ميسم ايمن سالم الرصايره

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501547عمر جارس يوسف كفايه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501555دانة عبدالحكيم محمود حشكي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501557مهند فايز محمد القدره

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501559محمد رياض محمود عوض

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501560خالد نافز سالمه شويكي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501564موىس عبدالرحيم موىس عموري

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501565طارق زياد محمد المناصب 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501570مطب " محمدسعيد"سمب  منب  

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501573جمانا مجلي الياس البوالصة

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501576ليث هشام عبدالمجيد عفانه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501578مكسيم بشب  ماجد الحدادين

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501580زيد محمد ابراهيم الشيخ علي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501582أحمد عدنان محمد محسن



11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501584انس غسان محمد جميل حسونة

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501585أمنة حسي   حسن الصالح

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501586زكريا محمود محي الدين اليحن 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501587مؤمن محمد حسن الحوامده

ي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501593اسامه يعقوب جميل الربص 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501594قيس جبور سامي عويس

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501597عمار علي عبدالعزيز العضايله

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501603من  محمد احمد ابازيد
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501606روعه احمد نايل شوفي  

مان 11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501612محمود منب  محمود الشر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501615وسيم رباح داود ابوخالد التميمي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501616مرح محمد صبحي يوسف البعول

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501620اسامه عمر عبدالحفيظ طعامنه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501623طارق عبدهللا حمود المعايطه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501624موىس باسم موىس القعدان

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501625مهند وائل محمد العقيل

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501630عزالدين احمد اسليم الرواشده

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501631احمد نجيب يوسف عبدالنور

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501632أحمد عبدالمنعم سعيد داربكر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501633مسلم خالد محمد مسلم العويوي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501635محمد ابراهيم احمد الشوبكي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501636ادم رضوان عبدهللا شطناوى

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501637راما هزاع احمد الفقب 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501639فايز احمد محمد الشوبكي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501641وائل فتحي علي السليحات

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501643خالد محمد سليمان التيم

ي عبد السعايده
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501646رانا عبدالغن 

ي غياظه 11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501647ابراهيم خليل خب 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501648رغده محمد حسن الرفوع

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501650اسامة محمد علي عطا الرفاعي

ي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501652عبدالرؤوف محمد عبدالرؤوف العبوىسر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501653ايش نضال تيسب  الحديدي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501655ليث خالد هشام ابو فياض

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501656ديمه محمد احمد ابومحفوظ

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501657سارة احمد عبدهللا السودي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501659زيد اسماعيل محمد صالح الدين رطروط

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501660عبدالفتاح يعقوب عبدالفتاح الحايك

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501661رفاه محمود عطاهللا سليمان الفرجات

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501662رسى تيسب  جميل حرب

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501663خالد موفق بركات ابراهيم

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501664محمد امجد فايز الظاهر

 سامي نمر السويطي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501666ياسمي  

ي احمد السويطي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501667االء عون 

ي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501670زيد باسل محمد كيالن 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501671محمد خليل ابراهيم خليل المدهون

ين 11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501672رائد علي عبدالكريم المطب 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501673حمزة أسامه إبراهيم وادي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501674إسالم محمد إبراهيم وادي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501681يمان نرص كامل الحمود

ي عبدالهادي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501683بشار عبدالهادي صدقى

ي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501684عمر محمد هزاع العرجان 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501686عمار محمد سلمان ابوطريه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501687براءة علي رجا الرشايدة

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501688عمرو فيصل سالمه الجراجره

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501690ساجده عوض مدهللا الطراونة

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501691ساجده طه سليمان الطراونه

ي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501694يارس مصطف  عيىس الق 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501695وليد عبدهللا ضيف هللا العمري

ي االسب 
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501696محمد رأفت محمدنجانى

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501697محمد بسام عبدالمحسن العقيلي

ي
ي احمد الماردين 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501698انس عون 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501705محمد عبدالرحمن خرص  ذياب

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501706احمد ايمن صالح عيد



11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501707محمود محمد توفيق االسود

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501714ايمان محمد خب  ساري الرفاعي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501715تفى زيد عبدالحميد المعايطة

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501717عباده صالح عبدالرحيم الخاليله

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501718محمد تيسب  محسن الذيابات

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501719داود زاهي داود الداود

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501724رسين حسان صبحي صالح

ي 11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501725نورس وائل محمد الزعنر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501728يارا ابراهيم محمد العنيد

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501731طارق زياد ابراهيم النجار

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501733حمزه محمود خليل الطواسي   الحمايده

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501736محمد خب  فارس احمد الشطناوي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501737روان جمعه محمود الرواشده

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501740احمد عبدهللا غديفان البدارين

ه 11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501745عبدالمجيد شحده عبدالمجيد ابوعب  

ي الشدي
ي نضال عون 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501748عون 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501750نزار سمب  يوسف حداد

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501754حسام هيثم محمود عدس

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501757النا نور الدين حمد الصمادي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501758احمد علي عبدهللا الضمور

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501759نبال هاشم سالمة الطراونه

يل المرابحه 11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501761نديم عارف جبر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501765نادين معن يوسف حجازين

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501768مؤيد خالد محمد جرادات

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501770ميسم عاكف سميح الجوازنه

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501772يمان محمود ابراهيم ابوشهاب

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501773ديانا محمد حسن أبو سعدة

ه 11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501777فرح محمد احمد ابوسمب 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501778فرح حسن محمد حماد

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501779رند نمر سعيد حسن

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501783ساندرا عدنان سعيد نوفل

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501792محمد عماد هاشم البنا

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501794حال امجد محمد القراله

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501797محمد اياد عبدالحليم مريان

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501799المعتصم باهلل جمال خليل الرشدة

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501801يوسف حسي   يوسف الخطيب

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501802بشار عامر غالب الضمور

ي
11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501803فائق حسن روحي العىسر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501804بانه عبدالسالم كريم الكركي

ي حر 11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501806رزان عادل محمد سكب 

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501807رعد محمد علي الحنيطي

ي 11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501812ابراهيم يوسف علي الزعنر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501813أحمد سمب  اسماعيل جابر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501814أحمد حسي   عايد النعيمات

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501815هديل عبدالحميد محمد العدوان

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501816حذيفه محمود فياض الخوالده

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501817صبا فضلي احمد فضلي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501818اياد سالم مفلح القبيالت

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501820عمر جارس يوسف حماده

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501824رغد انور سعدي العلوي

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501825طارق احمد حسي   غطاس

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501828دانا سفيان رحيب الشيخ

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501829همام سعد عبدالعزيز الليمون

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501831يزن عبدهللا عيىس الكايد

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501835يوسف ماهر فوزي بركات

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501836ساره عيىس عزام الزيود

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501838محمد زياد محمد صالح

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501842صالح الدين جمال محمد نوفل

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501845طارق هشام محمد ابوشادوف

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501846طارق زياد يوسف خريسات

ي بحر 11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501848رند زياد بدري الشر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501855ليث رشاد عبدالقادر الرواشده

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501857يحن  محمد جابر الرصايره



يل التخاينه 11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501858ايثار طايل جبر

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501862عمر محمد عبدالرحمن سعود

11:00-30/6/202010:00الثالثاءالطب والجراحة420141501865فواز محمد فواز الرواشده

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةصفاء بسام عبدالرحمن القراله120131701056

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةجوليانا رائد محمد الطاللعه120131702053

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةوعد فايز فري    ح الفرايه120151703004

ي120151703006 1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةاسحار ابراهيم عيىس البستنحر

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةايمان عبدالحليم محمد العساسفه120151703009

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةسابي   جهاد خرص  ابو عجميه120151703015

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةعبدهللا جهاد محمد عبدالحفيظ120151703031

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةراما محمود علي الرصايره120151703033

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرند ابراهيم حمدان الخريسات120151703039

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرنيم جمال حسن جادهللا120151703041

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرؤى حسي   احمد العشيبات120151703055

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةنور عصام عبدالحميد المجالي120151703073

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرهف زياد حسن احمد120151703078

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرشا عبدهللا وادى المجالي120151703081

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةاسالم نضال عبدالرحيم البشابشه120151703086

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةصباح عزي امحمد الروله120151703089

 تركي القراونه120151703091
1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةبنان ياسي  

ي120151703092
1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرهف ابراهيم خلف المراق 

يي  120151703103 1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةاالء عبدهللا عبدالكريم المطب 

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةيارا سهل فؤاد العمارين120151703106

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةشهد قاسم محمد البطوش120151703109

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرزان كامل محمد الليمون120151703116

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةخلود ارشيد محمد البطوش120151703132

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةراما خالد محمد الرصايره120151703136

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةساندرا سليمان محمد اللصاصمه120151703138

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةساره فؤاد طه طالفحه120161703050

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةصالح احمد محمد العالم120161703067

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةجنان عبدالحكيم محمد صالح120161703081

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةهيا احمد مسلم البواريد420131701510

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةشهد عمر عبدهللا أبونواس420151703502

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرناتا احمد اشتيان السبوع420151703507

ي يوسف المبيضي  420151703524
1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةيوسف هان 

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرساء محمد عبدالكريم الطراونه420151703527

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةارساء سمب  سالم القراله420151703530

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةبيان ياسي   محمود الذنيبات420151703532

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةساره بكر محمد السحيمات420151703533

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرانيا محمد عبدهللا الطالفيح420151703541

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةايمان جمعه رزق المعايطه420151703547

ي المشاعله420151703548
1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةسندس موىس مضف 

ي عبدالحافظ المالحمه420151703554
1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةيقي   وصف 

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةوسن خالد سليم القضاة420161703519

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةدعاء عاكف محمد المجالي420161703525

ع420161703528 1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةسيف محمد عبدالكريم الشر

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةحسام ابراهيم رجا عراكزه420161703529

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةنسيبه مهدي عيد العمران420161703537

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةخليل سامي محمد الذنيبات120141702062

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةسحر سالم محمد الرواشده120151703074

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةحال نضال يوسف المدانات120161703003

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةآالء صيام عبدالحميد المواجده120161703004

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةزيد حاتم محمد حسن120161703006

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةتاال رائد احمد المحادين120161703010

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةدينا اكرم جميل الزناني  120161703011

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةشاكر زياد سليمان المشاقبة120161703012

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةنارص حسام عوض السعادات المزايده120161703015

ف فتحي ابو سبع120161703016 1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةسالي ارسر

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةبشار منذر عبدالعزيز مصطف 120161703019

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةثابت حسن احمد الذنيبات120161703020

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةيقي   عبدهللا عودةهللا الصلمان120161703021

ات120161703025 1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةلي   عبدهللا عواد النهب 

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةحسن فيصل حسن الطويىسي120161703026



1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةزكريا ابراهيم يوسف دخل هللا120161703028

ي عبدالكريم الكساسبه120161703033
ان وصف  1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةمب 

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةروان محمد عرب سيد عياد120161703034

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةدارين طارق عبدالكريم المجدالوى120161703035

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةهبه عطية محمد ابو شعيب120161703037

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةنور اليقي   نواف حماد الرصايره120161703038

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةوسن حسي   فالح الكساسبه120161703039

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةهناء محمد علي المرصى120161703041

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةلينا علي يوسف الرصايره120161703049

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةميمونه جميل عبدالحميد السبول120161703052

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةآالء يوسف سالم المراحله120161703053

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةعبدالرحمن محمد احمد زايد120161703054

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةصبا عاكف محمد المجالي120161703055

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرنر طلب محمد اسماعيل120161703056

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةازل عوض عبدالحليم الضمور120161703057

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةروان احمد جدعان الغنميي  120161703058

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةوسن خالد فريد القضاه120161703064

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةايمان محمدعبد القادر الطيطي120161703068

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةنور نواف احمد سماره120161703069

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةساره نزار امي   الحمايده120161703076

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرهف علي صالح الضمور120161703082

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةإيمان علي اكريم المواجدة120161703083

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةيقي   محمد عايد القراله120161703084

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةشيماء طارق سالم الفتينات120161703085

ات120161703086 1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرها ياسي   عبدهللا الشقب 

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرانيا علي محمد دومي120161703088

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةحني   عمر محمد الرصايره120161703091

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرند مصطف  عفيف الجعافره120161703092

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةمجد هاشم محمد الذنيبات120161703093

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةتفى صالح عبد الطراونه120161703095

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةنور االسالم محمد امي   النوايسه120161703098

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةتمام مراد حمدان القراله120161703099

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةتسنيم مشعل عبدالمهدي الجعافره120161703100

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرنيم مرتص  محمد القيىسي120161703103

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةبتول امجد عناد الصعوب120161703104

ي120161703105 1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرند احمد يوسف البستنحر

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةسميه احمد عبدالكريم القطاونه120161703109

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةملك ابراهيم فالح ابو زيد120161703110

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةابراهيم ايمن ابراهيم المبيضي  120161703111

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةبراءه محمود عبدالكريم الرصايره120161703112

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةتاله محمد عبدهللا المطارنه120171703074

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةيقي   نايف سالم الطراونه420141701509

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةغن  سمب  صالح الرهايفه420151703552

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةاسالم احمد سليم القضاه420151703555

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةآيه عبدالسالم كريم الكركي420161703505

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةساجده نرصي عمر المعايطه420161703506

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةآيه احمد فايز القطاونه420161703509

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةحني   عزام فالح المعايطه420161703512

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرند هاشم مفلح الشياب420161703516

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةهبه أمجد سالمه الجراجره420161703518

ي420161703522 1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةهبه عبدهللا احمد البستنحر

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةبيان محمد نمر السعودي420161703523

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةفداء عادل جدوع اللصاصمه420161703527

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةتيماء نزار عوض النوايسه420161703530

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةنتالي خالد عبدالفتاح الشلبيه420161703535

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةمرام مروان عدنان حجاج420161703539

1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةعبدهللا احمد عبدهللا الجعافرة420161703541

وق بسام محمد الطاللعه420171703549 1:00-30/6/202012:00الثالثاءالصيدلةرسر

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضعلي احمد عبدالحافظ الطراونه120151401008

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضيقي   محمد عبدالفتاح الرصايره120161401001

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضانوار محمد سالم المجالي120161401006

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضميسم عدنان جميل الخرشه120161401016

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضزبيده عبدالحفيظ عطاهللا القراله120161401021



3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضرهف نرص احمد الخرشه120161401022

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضسدين عبدالحميد علي العودات120161401027

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضبراءه عبدهللا محمد الشباطات120161401028

ي سامي عوض المسيعدين120161401029
3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضامان 

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضساره عوض علي البشايره120161401035

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضمعاذ نايل عبدهللا المحادين120161401036

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضبيان حسي   فايق الجرادات120161401042

ي120161401044
3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضمرح كمال حمد المراق 

ي مفلح الطراونه120161401046
3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضايات هان 

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضبنان تيسب  سليم الطراونه120161401048

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضشهد اكرم عوده الخمايسه120161401049

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضسامر محمود هالل الدهيسات120161401052

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضمظفر يارس اشتيوى الفقب 120161401061

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضايالف موىس ابراهيم الشلوح120161401063

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضهمام خالد حماد الحوامده120161401067

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضدانيا عماد فالح البدارين120161401070

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضضح سليمان محمود الرصايره120161401072

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضتسنيم محمد صادر الشمايله120161401073

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضعالء حمود محمد البديرات120161401074

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضحمزه عامر محمد العرضان120161401075

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضرزان وليد صالح المحادين120161401076

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضتقوى محمد ياسي   النوايسه120161401078

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضهديل حسن سلمان الطويل120161401080

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضضح احمد خليل السوالقه120161401082

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضعبب  حسي   فراس الرصايره120161401090

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضرعد عماد نرص السعود120161401092

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضرهف منب  صالح الرهايفه120161401094

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضحارث عبدالحليم صالح الفقهاء120161401098

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضانسام محمد عقله الكساسبه120161401099

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضتسنيم عطاهللا خلف الرصايره120161401102

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضرحمه سالم عبدالكريم الجعافره120161401103

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضديما خلف خالد المعايطه120161401104

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضوسن عبدالرزاق محمود الجرادات120161401105

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضتسنيم نواف سعيد الددا120161401107

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضمالك هاشم فارس الرصايره120161401108

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضسالم عبدالرحمن يوسف ابو نواس120161401109

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضيزيد ياسي   عطاهللا القراله120161401112

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضعمر عدنان مزيد الحمادين120161401113

اري البلوي120161401114 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضعنود امي   الشر

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضعوض ياسي   مسلم الطراونه420151401501

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضبراءه علي موىس القراقره420151401529

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضعطاهللا مرزوق حسن المرابحه420161401503

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضجميله غازى محمود المواجده420161401504

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضيقي   رضوان موىس المواجده420161401509

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضايه محمد حسي   المزايده420161401519

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضميس عبدالرحيم يوسف الحميمات420161401520

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضتسنيم اكرم حمدان الرواشده420161401524

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضسهر صالح مطلق الشمايله420161401527

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضوسام تيسب  محمد الحجيج420161401529

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضساجده اكريم حامد الشقور420161401530

ي420161401531 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضكامل عامر زكي الخرص 

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضرفيده مسلم عواد  السواخنه420161401532

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضهديل فتحي محمد الخمايسة120161401014

ى خليل السيد السعيديي  120161401025 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضبشر

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضامامه خالد عطيه السعودي120161401031

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضتقوى عقله محمد الشقور120161401084

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضايناس باسم صالح الطراونه120161401093

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضاسيل خلف مسلم الرهايفة120171401015

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضايثار فارس راتب الطراونة120171401026

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضقتيبة عرفات حلمي ابو الفيالت120171401037

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضقصي ماجد سالمه الضمور120171401049

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضدانيه اكرم احمد النوايسه120171401070

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضمرح عطاهللا علي الطراونة120171401071



3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضرهف احمد امي   الطراونه120171401074

وق بهجت صالح الشمايلة120171401103 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضرسر

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضرنر سعود عوده المرابحه420141401507

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضبلقيس إبراهيم عيد العودات420161401511

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضسندس راسم عبدالمهدي الحباشنه420161401528

ي المعايطه420171401503
3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضفرح خليفه عبدالراض 

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضمجاهد سمب  عبدالوهاب العساسفه420171401519

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضهديل عيىس علي الرصايره420171401532

3:00-30/6/20202:00الثالثاءالتمريضبراق زيد محمد العالوي420181401528

يةنجود هشام احمد الطراونه120140308058 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةساره طالل محمد الربايعه120150308042 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةطارق محمد عبدالرحمن الطراونه120150308074 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةمجد مصلح عبدالحفيظ الليمون120150308086 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةبراءه مازن نايل المعايطه120150308094 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةاحمد فايز محمد المجالي120150308161 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةعبيده خلف فراس الطراونه120150308166 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةعبد الحكيم حمود زيد بكر120150308169 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةرغدا احمد سليمان الخليفات120160308001 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةذكرى محيسن بركات الرواشده120160308003 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةغيداء قاسم حسي   الفرايه120160308006 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةغدير علي محمد بعاره120160308007 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةرفيده سالم منىسي الحمادين120160308019 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةرؤيا عيىس ضيف هللا الحمران120160308031 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةعروب عطاهللا قاسم المراعيه120160308036 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةبراق سميح احمد الجراجره120160308040 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةشام حسام محمد السوادحه المعايطه120160308041 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةيقي   خليف خالد الرواشده120160308042 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةهبه صالح موىس الطراونه120160308045 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

ي زياد ارشيد دواهده120160308047
يةامان  3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةداليا عطاهلل ثنوان الخمايسه120160308049 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةرهف سالم احمد المبيضي  120160308050 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةدالمه عادل مرتص  الجعفري120160308052 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةبيان خالد احمد المعايطه120160308054 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةلينا فارس محمد المشاعله120160308058 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

ي يوسف الكساسبه120160308059
يةآالء صاق  3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةظالل امي   سالمه الشواوره120160308060 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةوعد نظام علي الرواشده120160308063 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةايناس يوسف ياسي   الكساسبه120160308065 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةحسام الدين صالح مجلي المبيضي  120160308066 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةبلقيس محمد علي الرفايعه120160308068 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةرهف خليل الضعيف الهودي120160308070 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةعال يارس محمد القويدر120160308072 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةبراق محمد عبدالمهدى الجعافره120160308074 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةندى خليل حسي   السحيمات120160308076 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةورود عبدالمجيد عطاهللا المعايطه120160308083 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةايمان احمد طلب المجالي120160308086 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةمحمود جميل عبدالفتاح الرصايره120160308087 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةوسام سالمه ياسي   الذنيبات120160308089 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةغصون محمد يونس البديرات120160308091 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةمحمد صالح مرشد الجعافره120160308093 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةاصيل عاهد سالمه المطارنه120160308095 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةرؤى محمد سالم الرصايره120160308096 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةيقي   ابركه محمود الذنيبات120160308097 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

ي خليل المجالي120160308098
يةراما وصف  3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةهيثم حسي   عبدالوهاب الختاتنه120160308099 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةتفى نايل محمد الرصايره120160308100 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةهديل سليمان راشد العبادله120160308105 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةغيداء باسم عواد اللصاصمه120160308107 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةمحمد سامح ابراهيم المعاقبه120160308113 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةمرح محمد احمد الرصايره120160308118 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةغفران منب  حمد الجماعات120160308123 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةهذيل محمد رزق الشمايله120160308124 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةعمر احمد عبدالحميد الضمور120160308130 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر



ي120160308139 يةتمارا علي اسماعيل الزعنر 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةعبدهللا عبدالمجيد جميل الكفاوين120160308141 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةخوله رجا عوده الخرشه120160308145 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةعبيده علي عبدهللا الفواز120160308149 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةحال سامي فالح المطارنه120160308154 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةهديل حسي   احمد البطوش120170308041 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةاحمد صفوان سلمان الشمايله120170308109 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةبراءه موىس اكريم الرصايره420150308521 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةعبدالحافظ نايف عبدالحافظ الصعوب420150308527 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةتسنيم شاهر فوزى الرصايره420150308529 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةوعد ابراهيم عبدالكريم القطاونه420150308547 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةسارا انيس محمد الطراونه420150308555 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةنرمي   سميح مسعد العبابسه420160308504 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةسامر يوسف سليمان الطراونه420160308506 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةسحر سميح فاضل العبيسات420160308514 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةمعبى  ماهر سالم القيىسي420160308523 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةفرح احمد فايز القطاونه420160308527 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةرؤى راتب سالمه المالحمه420160308531 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةناريمان ابراهيم عطا الرماضي  420160308540 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةمؤمن عبدالمجيد عبدالعزيز الضالعي  420160308544 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

 علي النوايسه420160308545
يةتسنيم امي   3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةبنان امي   عبدالرزاق الرواشده420160308546 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةنقاء نايل محمود القراله420160308547 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةتيماء عامر محمد الضمور420160308550 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةشادن ابراهيم محمود الضمور420160308554 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةلينه زياد نايف الرصايره420160308560 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةايناس امي   عبدالرزاق الرواشده420160308564 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةرهف محمد عوده الرصايره420160308569 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

420160308577" يةاحمد مطاوع المحيسن" نور الهدى 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةرزان محمد حمدان الفحاجي  420160308580 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةهبه عاكف شاكر المطارنه420170308502 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةمروه محمدعلي القاق920160308001 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةعمار احمد موىس القطاونه120150308165 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةنور فيصل يوسف الكساسبه120150308168 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةعروب احمد عبدالحميد الكشاوي120160308005 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةمالك سالم حسي   ابو شلهوب120160308011 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

ي120160308044 يةجن  احمد محمد البستنحر 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةلي   اسماعيل عبدالرحمن القطاونه120160308064 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةايمان سلمان عيد الحولي120160308140 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةاسيل رائد ابراهيم القراله120160308144 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةسميه محمد سالم العمرات120160308147 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةتيماء خالد سليم القضاه120160308150 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةنور مروان ياسي   القطاونه120170308033 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةلي   حكمت خلف الرصايرة120170308052 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةسحر جميل محمد االسمر120170308054 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةلينا عادل يونس عساف120170308057 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

ي120170308059
يةنادين محمود محمد الرويص  3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةسلسبيال احمد ارشيد النعيمات120170308066 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةتذكار سالمه لميع الجعافره120170308069 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةبراءه عز الدين مسلم الكساسبه120170308084 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةآيات عبدالرحيم عبدالعزيز الحريرات البطوش120170308085 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةلينا بسام عبدهللا القراله120170308095 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةحسام محمد مدهللا العساسفه120170308099 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةسحر عبدالمعطي خلف البيايضه120170308105 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةمحمد صقر محمد الحروب120170308123 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةاوس سامي صالح الضمور120170308124 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةامجاد سامح محسن الختاتنه120170308129 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

باهلل محمود ارشيد الجعافره120170308130 يةالمعبى  3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةسدين عودة هللا سالم الرماضي  120170308135 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةليث سامي هجهوج المجالي420160308510 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةحذيفه امهيدي عبدهللا الطراونه420160308524 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةلي   خالد فرحان المعايطه420160308570 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

ي سالم القطاونه420160308576
يةماريه مصطف  3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر



يةشهد بالل محمود المعايطه420160308579 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةدانا اسامه محمد نزال420160308581 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةمجدي عيىس عرصي الهلسه420170308505 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

يةرحاب عدنان عادل ابوسيدو420170308519 3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

ه ممدوح تيسب  عدوان420180308536 يةمنب  3:00-30/6/20202:00الثالثاءالعلوم الطبية المخبر

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعمر محمد شليوي    ح الصبيح120130403055

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةاحمد حمد فخري عزام120130403083

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةيزن طه محمد القطاونه120130403116

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعبدهللا احمد عبدهللا الجعافره120140403032

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعلي محمود احمد الجراجره120140403061

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعمر حمدان محمد الفتينات120150403004

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعبدهللا صالح محمد الطراونه120150403012

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمحمد عدنان عبدالسالم الرصايره120150403034

فاء120150403044 1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةلجي   محمد عبدالفتاح الشر

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةطارق رسمي سالمه الطراونه120150403051

ار جميل الرصايره120150403054 1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمظفر رص 

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمالك محمود فهد حمدان120150403060

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعلي مصطف  طاهر باعقيل120150403064

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةبندر عيظه عمر السيود120150403066

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةاحمد عمر سعيد باشماخ120150403067

ي120150403070 1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعباده رزق حسي   البستنحر

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةالمثن  محمد خليل الختالي  120150403072

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةجنا محمد سليم الكساسبه120150403077

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمعبى  ابراهيم محمود سعيفان120150403079

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةيارس حماد سالم العصيات120150403085

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةلجي   صائب ابراهيم القطاطشه120150403089

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةاحمد محمد عبدالرزاق الجعافره120150403095

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمرح مصطف  محمد محيالن120150403108

ي محمد عدس120160403001
1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمحمد هان 

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعاصم فواز عيىس الزيادين120160403007

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةروزا علي حسي   الهنداوي120160403008

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةرهف راكز محمد الزيداني  120160403009

ي120160403010 1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمحمد جعفر اسماعيل البستنحر

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمحمد عماد صالح المعايطه120160403012

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمنذر محمود فليح القويدر120160403016

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةزيد حسي   قاسم خويله120160403017

ي نايف احمد البطوش120160403035 1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةسحر

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةفيصل عصام محمد القاسم120160403071

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةأحمد ايمن جميل الزناني  120170403067

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمهند خليل عبدالرحمن عبدربه120170403075

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةصهيب ابراهيم داود القيىسي420130403535

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةاحمد يوسف سالم الرصايره420130403574

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةاسعيد عبد اسعيد العشيبات420130403618

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةروان فاروق محمد ملي يوسف420140403507

اء احمد فالح الكساسبة420140403533 1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةالبر

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعمر صالح فارس الصعوب420140403534

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمؤيد ياسي   حسي   السحيمات420140403536

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةهديل رسمي احمد الطراونه420140403555

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةاحمد محمود حلمي بدر ابو الفيالت420140403574

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعمر حسي   فالح الفساطله420140403581

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةهيفاء زياد محمد عمرو420140403585

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةجعفر هايل محمد الفقراء420140403588

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةنزار احمد خلف الهواري420140403597

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةيزن جالل الياس البوالصة420150403503

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةقصي جالل منب  شحاده420150403519

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةيزن نائل احمد علي موىس420150403529

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمرح خالد احمد الطراونه420150403534

وق علي عبد الرحمن الخلف420150403541
1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةرسر

ي420150403557
1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةالياس بشار نقوال الحوران 

ي420150403558
1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعالء نرصى يعقوب الربص 

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمحمد زياد ارشيد دواهده420150403562

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةشامان حسي   مصطف  الدبيس420160403518

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةبكر عبدالمجيد عبدالحميد الذنيبات420160403526



1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعمر محمد عبدهللا الرصايره420160403533

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمؤيد بالل يوسف ابو طحنات420160403578

ات120140403031 1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةحذيفه حسن محمود الشقب 

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعوده مصطف  محمود المالحمه120140403071

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةامام محمد عبدالرحمن الذنيبات120140403078

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعبدهللا محمد عبدهللا النوايسه120150403016

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمصعب علي عبدالعزيز الضمور120150403037

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمعاويه عوده سالم الجعافره120150403099

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمعاذ حسي   محمد بركات120160403004

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعمر عناد محمد الجراجره120160403013

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمظفر سميح امي   النوايسه120160403018

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةياسي   محمد عبدالرحمن الحاليقه120160403023

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةاحمد محمود ارحيل الدورسي120160403026

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةهبه ظافر يوسف الرصايره120160403028

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةالمعبى  باهلل راتب ذيب الخرشه120160403030

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةماجد محمد حميدان القيىس120160403031

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةاحمد محمد ابراهيم ابو طعيمه120160403045

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعاصم باسم عطاهلل المعايطه120160403048

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةسلسبيل ياسي   اسماعيل القضاه120160403053

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةرساب عبدهللا عطاهللا الحجازين120160403057

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةخالد حامد محمد االغوات120160403059

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمحمد نايف محمد الهواوره120160403060

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةنور ياسي   عمر المعايطه120160403064

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمحمد فتحي حافظ ابو طالب120160403080

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةاحمد فايز محمود المبيضي  120170403076

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعبدهللا جمال عبدالرحيم البشابشه120180403001

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةمحمد انور احمد الرواشده420140403611

ي الخطيب420150403504
ي محمد هان 

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةهان 

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةبهاء الدين ايمن بدوي اصالن420150403530

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةعلي محمد خالد عدنان حفار حبال420150403539

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةسالم ابراهيم ابريك النوايسه420150403552

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةبشار حامد نايف المساعفه420150403555

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة المدنيةحسي   احمد محمد حامد الطراونه420160403521

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةحسن زيدان عبدالرحمن الجبارين120110412021

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمحمد خازر شنوان الحباشنه120130412075

ف عبدالعزيز المجالي120130412091
1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةليث ارسر

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةيزن نارص فارس الشمايله120130412099

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمصعب عبدالكريم سليم المسامره120130412101

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةاوس نبيل محمد المرصي120130412104

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةباسل عبدالحي محمود الجرادات120140412007

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةفضل عبدهللا علي علي120140412025

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمحمد مشعل عبدالمهدي الجعافره120140412046

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةفادي نضال ياسي   النوايسه120140412048

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةامجد يوسف ذياب المجالي120140412060

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةباسل نمر سليمان ابواسليم120140412066

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمحمد رضوان محمد المبيضي  120150412002

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةعبدهللا نارص موىس المرصى120150412006

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةحسام الدين عوض محمد الصعوب120150412007

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةعز الدين احمد ارشيد الجعافره120150412009

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمحمد محمود حسن ششتاوي120150412020

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمحمد ابراهيم محمد ابو زنيد120150412039

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةغيث صالح سالم القواقزه120150412041

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةهشام علي عطاهللا النوايسه120150412053

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةهاشم مصطف  طاهر باعقيل120150412057

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمحمد عبد هللا علي باراس120150412059

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةعبد الواحد عبد هللا احمد الحداد120150412062

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمعن محمد موىس الرطيل120150412063

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةاحمد ابراهيم عبدالرحيم البشابشه120150412065

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمؤمن ابراهيم بركات الخرشه120150412068

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةصهيب اديب عيىس وصوص120160412006

ي120160412008
ي القرين 

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمحمود احمد محمد شوقى

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةايمن ابراهيم محمد القطاوى120160412021

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمحمد باسم عزام المفارجه120160412027



1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةليث علي صالح العبادله120160412035

ي عياده المصاروه120160412043 1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةالمعبى  باهلل ثلحر

ي120160412046 1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةبراء علي صالح الزعنر

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةعلم الدين محمد عبدالفتاح ابو نواس120160412057

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمؤنس مصطف  محمد الخرشه120160412063

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمحمد ظاهر اسماعيل المعايطه120170412044

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةاحمد سعيد احمد سعد120170412047

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةجعفر حسي   جميل الطراونه120170412051

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةعالء محمود احمد الربابعه120170412056

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةاحمد كريم العازمي العمرو120170412057

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةعمار يحن  محمد الشمايله420110412547

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةعباده غالب عبدالمهدى الشمايله420120412530

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةعبدهللا عادل محمد قراقع420130412535

ي420130412550 1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمصعب نارص عبدالقادر البستنحر

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةحمزه سليمان محمد مشعل420150412501

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمدهللا محمد عبدالرحيم الطراونه420150412506

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةوليد عماد صالح عبدالهادي 120140412023

ي120150412047 1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةعلي ماهر محمد البستنحر

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمحمد جمعه خلف الهواري120150412054

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمحمد خالد عيىس المرصى120150412066

ي يوسف احمد الكفاوين120150412067
1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةالمثن 

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمعاذ سمب  رشاد عاشور120160412003

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةاحمد باسم علي الشمري120160412005

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةالقسام جمال مصطف  ابو دارى120160412011

ي محمد شاكر القاطوع120160412019
1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةايمن هان 

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةعاصم ابراهيم مدهللا العساسفه120160412031

ات120160412034 1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمحمد نضال سعيد النصب 

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةعمار حسن محمود القطاونه120160412041

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمحمد هيثم عطاهللا البطوش120160412044

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةوسيم عمر محمود الدقاق120160412050

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةعبدهللا صالح اعبد البيايضه120160412051

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةاسحق احمد اسحق الشمايله120160412054

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمحمد سمب  شاكر االمب 120190412081

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةعمرو هيثم عويمر الرصايره420150412512

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةخالد رأفت صبحي المالكي420150412516

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الميكانيكيةمؤمن محمد عوده العضايله420160412501

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةاحمد محمد امي   مدهللا القيىسي120130421018

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةمحمد علي مبارك الرواشده120130421057

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةعزالدين اسماعيل عبدالحافظ عساف120140421003

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةرشاد صالح محمود الزيديي  120140421012

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةمحمد عايد فضل حسن120140421018

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةوسام عادل علي الرهايفه120140421040

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةسند فايز سالمه الساليطه120140421041

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةمحمد هاشم محمد الذنيبات120140421050

ي العنانزه120140421052
1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةمرام بسام حسن 

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةعمار يوسف محمد ابو نواس120140421053

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةعباده خالد جميل الرصايره120150421015

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةرهام عواد عبدالصمد الشواوره120150421023

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةهديل عماد موىس الهالالت120150421024

ي القطامب  العمرو120150421039
1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةاياس عودةهللا مفص 

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةمحمد جعفر عبدالحميد الكشاوي120150421044

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةحسام احمد سليمان الطراونه120150421052

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةعبدهللا سلطان عبدالرحمن الضالعي  120150421063

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةمحمد مهند سالم الشمايله120150421073

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةاروى عبدالعزيز عبدالحميد الرصايره120160421001

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةرحيق موىس عبدالكريم الرصايره120160421041

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةاسيل ماهر عوده الحرازنه120160421061

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةاحمد محمد سالم المجالي120170421070

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةايهم اركان عبدالرحمن العضايله120170421083

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةعبد الفتاح شامخ كامل ابو سمرة420150421503

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةمؤمن عدنان سالم الخمايسه120140421061

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةقصي ماهر عبدالقادر الفرايه120140421062

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةمؤمن جهاد علي العمري120150421020



1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةاحمد عيىس عبدالكريم الطراونه120150421049

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةساره محمد عطاهللا الرصايره120150421064

ين خليل ابو الشيخ120160421015 1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةبيان جبر

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةحازم عز الدين اسماعيل المبيضي  120160421022

ائيل احمد العضايله120160421030 1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةعبيده جبر

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةباسل طه موىس الخميس120160421040

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةسالم عبيدهللا حمدان الخرشه120160421046

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةمحمد اسماعيل علي الكومي 120160421050

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةحمزه خليل محمد السعودي120170421067

 عبدالمجيد العالمي120170421074
1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةايمن حسي  

ي120170421079
1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةعمر ابراهيم يوسف ياع 

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةمحمد حسي   سالم العكر120170421090

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةلؤي احمد رشيد ابو شقب 120180421066

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةحسي   عمر حسي   السحيمات420120421517

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةاحمد عبيدهللا حمدان الخرشه420160421503

1:00-29/6/202012:00االثني  اتصاالت/الهندسة الكهربائيةمحمد عبدالعزيز محمد باسويد120130415047

1:00-29/6/202012:00االثني  اتصاالت/الهندسة الكهربائيةمحمد سليمان حسن الفريحات120130415055

1:00-29/6/202012:00االثني  اتصاالت/الهندسة الكهربائيةمعتصم احمد مظهر جرار120140415005

1:00-29/6/202012:00االثني  اتصاالت/الهندسة الكهربائيةنسيم فارس احمد الزغيالت120150415017

1:00-29/6/202012:00االثني  اتصاالت/الهندسة الكهربائيةفضه محمد عمرو الخصيالت120150415023

1:00-29/6/202012:00االثني  اتصاالت/الهندسة الكهربائيةضح سالم عبدالرحمن المناصب 120150415039

وق محمد دخل هللا الضالعي  120160415042 1:00-29/6/202012:00االثني  اتصاالت/الهندسة الكهربائيةرسر

1:00-29/6/202012:00االثني  اتصاالت/الهندسة الكهربائيةراما نواف محمد المعاقبه120170415036

1:00-29/6/202012:00االثني  اتصاالت/الهندسة الكهربائيةنشين انور احمد المجالي120130415049

1:00-29/6/202012:00االثني  اتصاالت/الهندسة الكهربائيةيارا رياض احمد الضمور120160415012

1:00-29/6/202012:00االثني  اتصاالت/الهندسة الكهربائيةوسن طه محمد الشمايله120160415030

1:00-29/6/202012:00االثني  اتصاالت/الهندسة الكهربائيةليث صالح عوده الفرايه120160415034

ة420160415501 1:00-29/6/202012:00االثني  اتصاالت/الهندسة الكهربائيةيارا محمد احمد ابوسمب 

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة الحاسوبسالم صالح الدين سليم محمود120150405008

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة الحاسوبمهند جمال محمد يعقوب120160405017

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة الحاسوبديما عصام محمد القضاه120100405058

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة الحاسوبمحمد فراس محمد المحادين120160405005

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة الحاسوبرنده مدحت عمر صالح120160405015

ونيات/الهندسة  الكهربائية مرح توفيق احمد الذنيبات120140431003 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية قصي جمال محمد الشوامره120140431030 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية احمد صايل محمد الضمور 120140431035 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية محمود وليد محمود ابو الجمال120150431004 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية براق كامل خلف العبيسات120150431013 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية محمد عبدالكريم محمود درادكه120150431027 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية ساره عبدهللا منوخ الهزايمه120150431037 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية رهام رياض محمد الرقايعه120150431038 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية لميس رائد عبدالحليم الجنيدى120150431040 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية صالح فاروق محمد ذيب120150431042 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية ضح علي خلف العواسا120150431044 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية مرح السيد محمد شحاته120150431045 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية احمد محمد احمد ابو هريره120150431053 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية يزن وليد علي الخداش120150431058 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية ميسم محمد مبارك الطراونه120160431014 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية ينال يزن محمد اديب قوموق120160431029 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية هيثم احمد فوزى البدور120170431014 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية عمر احمد محمد الشقور420160431502 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية حني   محمد ذياب القطامي  420170431503 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية االء موىس عبدالكريم الذيابات420170431505 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية يحن  سامي محمود ابو سمهدانه120160431010 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية تغريد حسن احمد شعفوط120160431012 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية المظفر صبر احمد الضمور120160431015 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

ونيات/الهندسة  الكهربائية زهراء عامر عبدالعزيز حداد120160431060 1:00-29/6/202012:00االثني  الكبى

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةاكرام عاطف عبدالمجيد عوض هللا120130414017

ي خالد120130414032
1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةمحمد حسي   محمود بن 

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةرافت هشام ابراهيم ابو عواد120130414051

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةفاطمه حمد صالح الشمايله120150414007

ي120150414009
1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةميساء نادر سالم البوىسر

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةتسنيم احمد حمد الطراونه120150414013



يكات120150414026 1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةشهد محمود حامد البر

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةمنال عطوه سالم الضمور120150414041

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةفراس نسيم عبدالمهدى الضالعي  120160414003

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةمنذر ثائر عدنان سالمه120160414007

ي محمد الصعوب120160414020 اق ناحر 1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةارسر

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةمحمد خليل درويش الكتوت120160414029

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةعبدالمهدي سليم عبدالمهدي الرصايره120160414036

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةطه نوفان سالم الجرادات120160414040

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةربا ابراهيم سليمان الدهابشه120160414051

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةفضه سالمه فليح الليمون120160414054

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةاسالم خالد محمد الرصايره120160414065

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةسائر سليمان احمد العمري420130414505

يف محمد ابزاخ120160414001 1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةنتالي رسر

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةشادن جهاد محمد رجا ساره120160414010

اوي120160414011 1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةيزن خالد محمود البب 

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةمعن احمد حامد العوده120160414026

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةفرقان عبدالنارص سعيد ابو شاويش120160414034

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةهبه عمر عبدهللا ابو الرب120160414039

1:00-29/6/202012:00االثني  الهندسة الكيماويةدانيه عبدالوهاب احمد البطوش120160414061

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةمحمد علي محمد الهبيدي 120140407007

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةبشار بسام خليل الطرشان120140407039

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةراما سامي خليل االيوب120150407014

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةمحمد موىس حسي   ابو عمران120150407018

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةصابر عبدهللا محمد البهنىسي120150407023

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةامل عيىس ابراهيم الرفايعه120150407024

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةحمزه محمد حسي   ابو فوده120150407028

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةارساء سلطان عبدالكريم الرواشده120150407030

ي120160407012
1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةمحمد سامي احمد الحوران 

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةحمزه موىس مصطف  جمعه120160407014

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةياسمي   جمال مصطف  عدوى120160407031

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةعلي نايف علي القعايده120140407036

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةحمزه سعيد محمد حسن120150407039

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةصبا جهاد رضا الرهايفه الحباشنه120160407001

ي120160407006
1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةساره محمد خب  صالح العبوين 

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةنور احمد ظاهر شقديح120160407009

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةسماح محمود محمد عباد120160407013

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةوعد يوسف عيىس الشوبكي120160407016

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةمعن سليمان محمد سليمان120160407017

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةمرح احمد انور الصباغ120160407021

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةديانا ماجد اسماعيل القضاه120160407022

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةراما مصطف  خالد عمرو120160407025

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةمظفر عماد محارب الشيخ محمد120160407029

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةعبدهللا غالب محمود الزواهره120160407036

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةارساء عزمي اسماعيل موىس120160407037

1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةانفال احمد ابراهيم ابو الشيخ120160407043

ي القصص120160407046
1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةاسيل محمد لطف 

ين محمد ابو نصار120170407002 1:00-29/6/202012:00االثني  هندسة النظم الصناعيةرهف جبر

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةمحمد فضل محمود ابو زهره120151903029

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةباسل يارس يوسف ابو مرار120151903088

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةعروب نايل حسي   الزنيمات120151903106

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةالعرين غازي محمد القضاه120151903113

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةكايد محمد عطا قنديل120161903006

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةاصاله مخلد عبداللطيف المالحمه120161903030

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةسلسبيل حسن سليم الرواشده120161903033

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةهديل عوض احمد الخرشه120161903035

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةغفران حيدر محمود الرصايره120161903037

 علي ابراهيم الجعافره120161903042
1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةنورمي  

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةهديل حامد محمد الطراونه120161903044

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةيزن فالح سالم العبادله120161903048

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةفرح جهاد فضل عاشور120161903051

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةتيماء خالد سلمان الرواشده120161903052

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةرنر طالب صالح المعايطه120161903053

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةايمان محمد عوده العبيسات120161903054



1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةدانيا عيد طايع الخطاطبه120161903058

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةاليس رائد جمال القراله120161903059

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةسكينه حمد كريم الليمون120161903062

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةالمعبى  غالب عطيوي الحباشنه120161903068

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةايمن محمد عبدهللا الجعافره120161903082

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةمحمد صقر ذياب الطراونه120161903083

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةماريا جميل عبدالفتاح الرصايره120161903084

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةراشد رياض سليمان المعايطه120161903087

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةهديل احمد خالد المعاسفه120161903097

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةغالب ليث غالب الهلسه120161903098

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةمحمد ضيف هللا امي   الجعافره120161903100

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةمتيم احمد سليمان نوافله120161903102

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةسوار سالم احمد الطراونه120161903103

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةغرام حسن سليمان الشتيويي  120161903104

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةرند عاطف محمود الطراونه120161903105

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةوسن احمد ابراهيم المجالي120161903106

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةسدين جمال احمد السنيد120161903110

ات120161903111 1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةغفران خليل يوسف السمب 

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةسلسبيل عوض صالح الرصايره120161903113

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةابراهيم ابنيه حماد أبو زيتون120171903001

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةرسى احمد ضيف هللا الجعافره120171903064

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةمحمد عدنان عودة هللا الكفاوين120171903068

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةعمر عبدالموجود سالم المحارب120171903069

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةساره سعد عبدالعزيز الليمون120171903071

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةمصطف  خالد مصطف  قراقع120172103082

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةرند حيدر عيىس الزريقات120172103093

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةعبداالله عبدالحفيظ الحرازنه120182103059

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةمحمد سالم فالح الرواشده420101903612

ي420111903545
1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةهبه محمد نارص البوىسر

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةاسامه محمود ابراهيم العثامي  420131903617

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةرامي جمال أحمد القرالة420141903503

ي420141903507
1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةسعاد علي محمد التلفينى

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةجهاد فايز خليل الطرايره420141903528

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةاحمد بسام عبدهللا الفقرا420141903542

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةعبدهللا فارس علي الرصايره420141903553

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةمحمد سالم محمد الدرابيع420141903568

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةاحمد اكرم عبدالرحمن المجالي420151903501

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةحمد علي حمد الرصايره420151903520

ي الخرشه420151903525
1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةرسى عودةهللا مفص 

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةهديل رائد رسمي الطراونه420151903530

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةاحمد سالم احمد الكركي420151903533

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةعبدهللا مشهور فرج الفرايه420151903543

ابعة420151903554 1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةاحمد ماجد سالمه الرص 

ى محمد عبدالرحيم الطراونه420151903556 1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةبشر

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةفيصل عاصم عدنان سكريه420161903501

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةاصاله مدحت فؤاد الهلسه420161903512

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةالعنود محمد يوسف المبيضي  420161903515

وق نايف علي الطراونه420161903522 1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةرسر

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةعبدهللا محمود عبدهللا المعايطه420161903524

 معاويه علي الذنيبات420161903525
1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةمصطف 

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةعبدهللا محمد محمود المبيضي  420161903539

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةاسم ماهر فرح حدادين420161903540

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةندى محمود خليل العدينات420161903541

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةعدي عبدالمنعم محمد ابو الهوى420161903542

ي القطاونه420161903551
1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةهال كمال هان 

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةبيداء راتب محمد الطراونه420161903560

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةليث احمد سالم اللبابده420172103506

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةمحمد يوسف محمد الشمايله120151903075

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةبتول خليل احمد ابو عيده120161903093

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةعبب  صالح سويلم االذينات الحجايا120161903095

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةبيان احمد عبدهللا الجعافره120161903101

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةينال محمد احمد المكاوى120161903109

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةبتول كمال عبدالحافظ الزيديي  120171903005



1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةلي   عمر عبداللطيف الصلمان120171903013

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةآيه عبدهللا محمود البدارين120171903026

ي120171903029
1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةمحمد نبيل خليل الشيشان 

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةنشأت محمود عايد العمايده120171903030

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةرؤى احمد محمود العضايله120171903037

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةبديع زهب  محمد الحمود120171903040

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةعمار طايل محمود الحسن120171903041

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةخديجه عطاهللا فراج الجهالي  120171903052

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةآالء احمد علي القطامي  120171903057

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةاسيل توفيق سليمان المكحل120171903065

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةايه احمد عبدهللا الجعافره120171903070

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةبشار رياض مدهللا المجالي120172103080

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةاحمد امي   حماد الرواشده420141903589

يده420151903534 1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةمرح محمد عدنان الشر

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةمهند عماد ياسي   السبوع420151903545

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةثامر سليمان علي الخنان420151903559

ي بشارة نايف الحجازين420161903504 1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةنارت حرنر

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةعبدهللا نبيل مخائيل الزيادين420161903520

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةداود نبيل عطيوى حداد420161903536

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةميالد عاصف شفيق الهلسه420161903544

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةرهف خلدون احمد المعايطه420161903546

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةايهاب صابر خالد الخطباء420161903550

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةفصل عرفات محمود الخنان420161903565

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةندى مصلح محمد الطراونه420172103505

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةراما رياض اسماعيل القروم420182103501

1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةمنذر احمد نرص الرواحنه420182103518

ي الحجوج420182103540
1:00-28/6/202012:00األحدالمحاسبةمحمد بسام عبدالغن 

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقنشين يوسف محمد النجار120121904039

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقاحمد عطيوى علي بن  عطيه120141904031

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقحني   كساب فناطل الخضب 120151904026

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقمسعود طالب ابراهيم عبدالجليل120151904029

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقامنه حمدو سالم الجعافره120151904035

ات120151904037 1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقعبدالرحمن جهاد عطيه الشقب 

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقاحمد نايف عبدالحافظ الصعوب120161904022

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقحنان محمد جميل القراله120161904024

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقهشام رائد طه المقوىسي120161904027

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقبشاير جميل محمد المواجده120161904029

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقتسنيم مشعل حسن الجريري120161904037

ي120161904038
1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقنانىسي محمد محمود راض 

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقعبدالمجيد عصام نافع الرفاعي120161904041

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقايمان خليل سليمان العمرو120171904002

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقانس خالد ماجد الزيداني  120172109021

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقيارا عبدالرحيم عبدهللا النوايسه120172109022

ي النوري الخرشه420131904504 1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقعمار راحر

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقنارص عيد سالمه الحجازين420161904504

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقاسامه طارق عايد السبوع420161904507

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقابراهيم محمد حسن احمد420172109505

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقمرام سليمان احمد الرفوع420172109507

ي120151904008 1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقمحمد عمر يوسف الزعنر

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويققصي يحن  عبدالوهاب الحسنات120151904045

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقضح وائل محمد احمد120171904008

ي120172109035
1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقبيان امجد حمدان الجهن 

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقمحمد خلف خليل السبوع120182109002

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقورد سلطان بشاره الحجازين420161904506

1:00-28/6/202012:00األحدالتسويقسامر سليمان حمد الجعافره420161904509

ي 120141908016 1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهتمارا فريد حسن البستنحر

وق عيد سنيان الحساسي  120141908042 1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهرسر

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهعلي حمود علي الرحاوي120151908061

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهنور سان بدر سليمان المزايده120151908067

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهقصي خلف مثقال المجالي120151908068

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهاسيل رائد رسمي الطراونه120151908083

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهبراءه عودة هللا علي العساسفه120161908009

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهزيد عكاش محمد الطراونه120161908010



1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهميساء كمال خليل القراله120161908015

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهسحر سالم سلمان الغريب120161908017

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهطيف حسام علي الطراونه120161908019

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهانسام عبدالسالم احمد الكفاوين120161908025

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهاسيل اياد جريس الهلسه120161908048

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهساجده فرحان اعبيد الطراونه120161908050

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهمحمد يارس عبدالكريم القراله120161908052

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهعبب  خالد محمد الذنيبات120161908056

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهلينا صبحي عبدالقاهر القراله120161908058

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهسبا احمد محمد القطاونه120161908060

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهنسيبه صالح احمد الطراونه120161908070

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهبراءه مصبح عوض الزيدان120161908074

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهحني   احمد اكرم اصالن120161908080

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهروان يارس سليمان القراله120161908082

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهالمثن  وليد عبدالرحيم السحيمات120161908090

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهرماح مفلح عبدالسالم الرفوع120161908094

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهاري    ج ابراهيم علي الدميىسي120161908096

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهديما بكر نجم الشمايله120161908097

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيههيا هاشم احمد الكفري120161908099

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهاحمد يوسف محمد عبدهللا120171908004

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهصبحي عبدهللا صبحي قطقط120171908009

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهايه اكرم سليمان الطراونه120171908018

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهعال رياض تيم غانم120172107063

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهرنا خلف محمد التعامره120172107082

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهمحمد علي خليل البطوش420141908534

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهمحمد عبدالكريم علي المبيضي  420151908504

ي420172107507 1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهمرح عمر علي البستنحر

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهلؤي محمد عبدالكريم المحادين420172107512

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهسحر محمد نمر عبدهللا420172107513

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهرناد سليمان موىس الصياح 120141908027

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهباسم احمد عيىس المرصى120161908016

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهدعاء محمد كمال القضاه120161908035

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهسوار محمود محمد الطراونه120161908038

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهدعاء سليمان عبدالكريم الغليالت120161908071

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهتيما احمد موىس النجار120161908081

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهنعمه محمد احمد العثامي  120161908087

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهشهد عارف عبدالرحيم الطراونه120161908098

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهتقوى بركات محمد الهواوشه120171908002

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهمرح رائد عبدهللا المعايطه120171908003

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهورود ايمن محمد الرصايره120171908006

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهرني   ايهاب بطرس الخزوز120171908027

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهوهج خالد سلمان القراله120171908039

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهتسنيم ابراهيم محمد المسيعدين120171908041

ي محمد عبدالعبادي120171908059
1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهامان 

ات120172107061 1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهاسيل عبدهللا سليمان الخضب 

اري الكعابنه120172107083 1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهبيان سلمان رسر

ي420151908508
1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهاحمد حسي   محمد القحطان 

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهبيان نعيم عوده خاطر420182107501

1:00-28/6/202012:00األحدالعلوم الماليه والمرصفيهميسم محمد حسي   الكساسبه420182107509

ي جميل المجالي120151906005 1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالزينب ناحر

1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالجواهر سليم اسليم ابو غريقانه120151906059

1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالجعفر احمد قاسم الحجايا120151906067

ي120161906004
1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالنور محمد عادل كفاق 

1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالساره خالدى محمد القزعه120161906009

1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالتيماء خالد يوسف الرصايره120161906029

1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالرنيم ماجد حسن الطرايره120161906040

ي120161906042
1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالريما كامل حسن ابو صاق 

1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالبراءه عبدالسالم فايز التميمي120161906043

1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالدانا شاكر نهار الشواوره120161906044

1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالبراء عمر عبداللطيف الدميىسي120171906002

1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالراما محمد انيس حامد السحيمات120171906014

ي احمد عبدالحميد الصعوب120161906046
1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالامان 

1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالحني   رائد رباح الحوت120161906054



1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالسوزان صفوت عبدالرؤوف ابو عياش120171906001

1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالبهاء الدين عادل عوده الفتينات420151906502

1:00-28/6/202012:00األحداقتصاديات المال و االعمالسوالف محمد كامل الرواشده420172104502

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالاحمد عبدهللا خميس عبدهللا الجبر920172101006

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالصالح سعيد سالم غلفيص النابت920172101072

زا محمود المال920172101102 1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالمشعل مرشد مب 

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالعلي هاشم فرج االنصاري920182101007

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالنارص ثامر نارص الحميدي920182101045

يدي المري920182101142 1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالجارهللا محمد جارهللا البر

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالجبر محمد سعد عبدهللا الكواري920182101158

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالعبدهللا حسن زابن العصيم العتينر920172101011

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالحمد جابر سالم ال وارد المرى920172101024

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالمحمد عبد هللا حسي   الشيبه920172101050

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالحمد نهار محمد الجفال النعيمي920172101076

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالعلي لحدان عل الحسن المهندى920172101086

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالاحمد سعد هالل ال ابراهيم المهندي920172101094

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالهيا صالح مبارك الدورسي920172101147

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالخالد محمد جارهللا الحميدي العذبه920172101154

يد المري920172101173 1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالحمد نارص حمد البر

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالسعود عبدالرحمن علي المال920182101020

ي الشمري920182101026 1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالمحمد وسمي عوض الوبب 

م920182101032 1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالعبدالرحمن خالد عوض الشر

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعماليوسف عيىس علي سلمان الحداد920182101057

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالمحسن علي عبدالكريم نارص اليافعي920182101069

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالفهد حسن حسن سعيد السهلي920182101086

يد المري920182101145 1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالجارهللا حمد جارهللا البر

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالعبدالرحمن حمد سالم بوشهاب المري920182101149

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالحمد نارص غانم العلي المعاضيد920182101152

ي920182101159 1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالذيب فنيس ذيب عايض الحبانر

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالحمد محمد صالح سلطان الكواري920182101160

1:00-28/6/202012:00األحدادارة االعمالغانم لحدان غانم المهندي920182101161

يي  120131901064 1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالنورالدين عبدهللا حسان العمب 

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالتامر عادل سالم الشمايله120141901059

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالحال ابراهيم طايل المجالي120141901079

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالمحمد خالد عدنان الكرد120151901005

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالعبدالرحمن عبدهللا حمدان العطوي120151901020

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالنور رياض سلمان المصاروه120151901058

 صقر محمد المجالي120161901008
1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالحني  

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالمجد عصمت خلف الرصايره120161901014

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالجهاد ابراهيم محمد الرواشده120161901015

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالتسنيم عاطف عبدالعزيز الجرادات120161901020

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالصفاء عدنان عبدالمهدى الكساسبه120161901021

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالايالف بركات سالمه النوايسه120161901028

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالايه محمود كريم الفقهاء120161901029

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالوالء احمد كامل العرود120161901033

ي علي120161901034
1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالصقر عبدهللا مفص 

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالبتول مصطف  عبدالرحيم الطراونه120161901036

 ياسي   عيىس الطراونه120161901040
1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالتفى

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالحسام عطاهللا حمدان الرواشده120161901044

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعماللبن  راتب فالح الفرايه120161901047

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالامل حسن احمد عبدالقادر120161901049

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالبكر سليمان امحمد العبادله 120161901058

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالمحمد زهب  عطا الخنازره120161901060

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالطارق نارص عادل الزرو120172101044

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالروان مزيد عبيدهللا الضمور420121901587

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالرزان محمد سالم الرماضي  420131901576

ي420141901549
ي علي خليل ابو لمص 

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالتهان 

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالمحمد عبيدهللا جمعه النوارصه420141901564

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالاحمد محمد احمد القضاه420141901572

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالفاطمة عبدالحي سليمان الكساسبه420151901510

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالمصعب يارس خلف السحيمات420151901514

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالثامر سليمان عبدالرحمن الطوالبه420151901517

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالرند خالد سلمان القراله420151901523



1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالمحمد عامر مبارك المدادحه420161901512

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالبراءه عبدالحميد سلمان العفيشات420161901524

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالسبأ علي أحمد المعايطه420161901531

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالرناد عامر سالم حجازي420161901533

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالتسنيم علي عبدالمهدي الختاتنه420171901509

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالسميه احمد سويلم السعيديي  120161901038

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالعهود سالم محمد العبادله120161901046

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالشيماء علي عبدالفتاح الدرابيع120171901004

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعماللجي   عاطف عبدالجليل العفيشات120171901028

ات120172101063 1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالسحر مبارك موىس الزعب 

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالجساس عرص بركات الشواهي  420121901556

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالمحمد سالمه علي المحاميد420151901511

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالصدام ياسي   محمود الشمايله420151901519

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعماليقي   محمود احمد الضمور420151901525

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالرزان رائد احمد البطوش420161901508

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالركان سامر عاطف هلسه420161901521

1:00-28/6/202012:00األحدادارة األعمالمحمد علي خميس العجالي  420161901532

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةعنود ممدوح لباد الدهابشه120151902008

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةعمار محمد محمود الطراونه120151902055

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةارساء عبدهللا فالح العبادله120161902003

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةميس عماد زعل الطراونه120161902005

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةشاكر بدر الدين خالد الفراج120161902006

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةبيان زيدون عطاهللا الطاللعه120161902008

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةنجود رياض طه الطراونه120161902009

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةهنادي حمدي ابراهيم ابراهيم120161902027

ي عبدهللا الحجازين120161902033
1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةايناس هان 

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةاكرام عبدهللا فالح العبادله120161902037

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةرؤى موىس راشد العبادله120161902038

ابعه120161902040 1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةردينه عصام علي الرص 

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةهاله هشام خليل الضمور120161902042

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةهديل نارص سلمي   التوايهه120171902001

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةمالك حيدر خليل القراله120172102031

يكات120172102034 1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةرشا سليم فالح البر

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةعطاء مصطف  احمد ملحم120172102048

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةايمن يوسف عبداللطيف الضمور120182102024

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةمحمد سويلم سليمان العزازمه420131902547

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةساره طايل يارس الشواوره420151902525

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةيارا محمد يوسف المجالي420161902501

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةمحمد أحمد جميل الصمادي420161902502

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةمعاذ محمد مصطف  الرصايره420161902509

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةاحمد رياض عبدالحافظ السبع120161902026

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةروان منصور محمد شتات120161902034

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةساره عيىس احمد الضمور120161902052

ين علي سليمان القضاه120171902012 1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةشب 

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةلينا احمد رياض ابو حامده120171902015

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةمحمد خب  رشيد مرشد النوارصه120171902018

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةعمر كامل محمد العطوي120171902021

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةسناء علي احمد الرصايره420131902531

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةمحمد خالد عبدالفتاح المعايطه420141902515

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةفاطمه محمد عايد الطراونه420161902527

1:00-28/6/202012:00األحداإلدارة العامةمحمود كامل عبدالقادر العونه420171902501

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةرشا محمد فالح الحجايا120141905081

ين محمد ابو نصار120151905025 1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةعمر جبر

ي محمد الشمايله120151905042 1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةرشا راحر

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةنور خالد خليف الفقهاء120151905043

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةعال فهد احمد المهداوي120151905071

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةبهاء الدين محمد عبدالمهدى المسانده120151905072

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةاروى عبدالمجيد عطاهللا الرصايره120161905002

ي120161905021
1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةمحمود نارص حسن عبدالغن 

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةربا خالد بدوى اصالن120161905037

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةرهف احمد نظمي سعيد120161905047

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةارساء ابراهيم عبدالحميد الرصايره120172105066

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةاحمد مخلد احمد الفتينات420131905510



1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةساجده خليل محمد المحاميد420141905508

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةلما حامد عبدالرحيم الجوازنه420151905503

ي العشيبات420161905507
1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةنسيبه محمد زهان 

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةنيفي   نايف سالم البوات420161905511

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةداليا سالم عبدالرحيم الطراونه120161905005

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةمحمد احمد يونس الرواشده120161905025

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةبيان سليم ذيب الجمل120161905030

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةيوسف بسام فري    ح حجازين120161905033

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةعبدالرحمن منصور عبدالرحيم الجعافره120161905042

نا خالد خشمان نرصاوين120171905017 1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةمب 

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةمحمد نواف عبد ابو رياش120171905021

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةجواد محمد عبدالفتاح الجراح120171905024

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةخليف محمد خليف النوافله120171905028

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةسفيان عدنان كريم القباعي120171905033

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةرشدي الخب  بسام محمد ابو الجحاش120172105034

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةليث عمر عطاهللا الغويرى120172105036

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةابراهيم عمر عبدالقادر الذنيبات420141905505

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةمعن يوسف عبداللطيف الحطيبات420151905505

1:00-28/6/202012:00األحدنظم المعلومات االداريةميشه عامر محمود محمود420161905504

ي عبدالسالم حسن ابوجبله120130202003
ية وآدابهاامان  11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاعمر نواف احمد المعاقبه120130202009 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاسلسبيال حاتم عبدهللا المعاسفه120130202028 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاساجده سعود محمد معتوق120130202057 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاسالم حسن عبدالمعطي الوليدي120130202122 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهادعاء عبد النارص محمود عبدالجواد120130202136 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهامجد زياد شحاده الشوامره120130202151 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ين عوده سالمه الجماعات120140202027 ية وآدابهاشب  11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهااخالص محمد احمد الحسنات 120140202036 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاسعد سامي يعقوب المدانات120150202003 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاهبه محمد عبدالرحمن البطوش120150202021 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهافاطمه عبدهللا موىس القطامب  العمرو120150202045 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهااشواق محمد علي اكريم المواجدة120150202064 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

 المجالي120150202071
ية وآدابهابيداء موفق حسي   11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاسجود حازم مطر المجالي120150202089 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاسكينه محمد سالمه الخرشه120150202090 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهارهام محمود خلف القيىسي120150202095 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهااسيل خميس علي المسامح120150202105 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاتيما دحيالن غيث ابن هدايه120160202002 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاهبه غالب محمد عارف سدر120160202004 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاثراء خالد عبدالحافظ الرصايره120160202008 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاايات سلمان ارشيد الجعافره120160202010 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهااصاله موىس سليم العونه120160202011 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهارنا ابراهيم بدوى دودين120160202012 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهايوسف منصور محمد طنبوز120160202014 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاماريه فالح رجا اشتيوي120160202018 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهارؤى فالح زعل الطراونه120160202022 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاهبه فتحي عبدالفتاح ابو نواس120160202026 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهارماح ايمن فخرى الشعار120160202027 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاغيداء نضال يوسف البشابشه120160202035 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاايناس فتحي محمود الخصبه120160202040 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاليل نارص اسماعيل الذنيبات120160202044 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهارؤى خليل احمد الدهيسات120160202045 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ي120160202053 ية وآدابهاابرار محمد عيىس البستنحر 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاثناء عبدالرحمن علي الرصايره120160202056 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاحال زيدان صباح الزالبيه120160202066 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهابلقيس ساعد عبدالحميد الرصايره120160202069 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهامحمد عبدالوهاب مسلم العمرو120160202070 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

 محمد علي الغزاوي120160202072
ية وآدابهاياسمي   11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ي120160202075 ية وآدابهاارساء محمد عبدالعزيز البستنحر 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهابيان جمال احمد العايدي120160202085 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ي120160202088
ية وآدابهاسالي احمد خليل ابو صاق  11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاعمرو عماد شاهر الرصايره120160202093 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاوجدان امجد عوده البطوش120160202103 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  



ية وآدابهامرح محمد محمود الوحش120160202105 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهافرقد عاهد عبدالكريم الرصايره120160202110 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاشيماء رياض سالم الشواوره120160202115 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ي120160202117 ية وآدابهارنر عمر عبدالحميد الزعنر 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

فا120160202122 ية وآدابهاوسيم عطيه زايد الشر 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاحسام نايف عبدربه الحجوج120160202123 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاخالد عبدهللا حمدان ابو خميس120160202131 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهارحمه محمد علي الزبون120160202132 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهااحمد عليان اعبيد الهويمل120160202146 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاهديل جمال عبدالكريم نشوان120160202147 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهامالك مالك زكريا الرواشده120160202148 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاتسنيم قاسم محمد خويلة120170202074 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاعمار طارق سمب  الطاللعه120170202102 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاانغام بهجت احمد الشمايله420140202514 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهادينا ابراهيم عبدهللا القطاونه420140202516 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاعبدهللا سهل دخل هللا الحميدات420150202510 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاعال عطاهللا مصلح الرشيدات420150202512 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاتسنيم كمال محمد الضمور420150202528 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاشفاعه خلدون احمد المعايطه420150202531 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاحني   عاهد زعل الرواشده120150202059 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهافاطمه فايز اخميس الكفارنه120150202086 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاشهد حسن احمد شعفوط120150202091 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاسوسن ايوب محمد العجالي  120150202104 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاغيداء ماجد عبدالقادر العثامي  120160202033 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهافرح هيثم عطيه عبدالكريم ابوالحاج120160202036 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهارهف خالد عبدالرحمن المطارنه120160202039 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاعبدهللا بهجت عبدالكريم البطوش120160202073 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهامحمد محمود جعفر العساسفه120160202081 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاايمان محمد علي القطاونه120160202106 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاصهيب نبيل عبدالمجيد العساسفه120160202107 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهادانيا محمد هاشم محي الدين الهدره120160202111 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاسخاء حسي   عبدهللا ابو عوره120160202112 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهابيان حسي   احمد الرصايره120160202116 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاابرار محمد علي البطوش120160202127 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ي120160202137 ية وآدابهاشذى حمود عوده العواحر 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

 حشكي120160202139
ية وآدابهااحمد ياسي   صبحي مصطف  11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاساره محمد ابراهيم القطاونه120160202150 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاحنان سالمه عودة هللا الفراحي  120170202011 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهابتول محمود فالح الرصايره120170202013 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاآيه ظافر يوسف الرصايره120170202024 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهانور عكاش جميل المجالي120170202033 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهامجد عطيه سليمان المناجعه120170202079 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاارساء حسي   عايد الدهامشه120170202081 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهااسالم محمد منصور البطوش120170202085 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهامحمد عمر جميل الجعارات420150202517 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاعرين عصام نبيه البقاعي  420150202521 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاتيماء عامر عطيه القراله420150202533 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهامحمود ابراهيم فالح ابوزيد420160202506 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهامي نرص مقبل الشواورة420160202508 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاغرام فايز محمد الموعد420160202525 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاهمام خليف محمد الزمعان420160202528 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاميار خليل هزاع الرواحنه420160202538 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهاديما تيسب  يوسف الحجازين420170202502 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهارزان سالم يوسف الحويان420170202504 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

ية وآدابهانسيم علي مطلق العبادله420170202507 11:00-25/6/202010:00الخميساللغة االنجلب  

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتجهاد حسي   سليمان العتايقه120120311092

وق رائد سلمان الرواشده120130311058 11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياترسر

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتليث محمد تيسب  يوسف الخطيب120130311064

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتساجده ايمن تيسب  الخطيب120130311127

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتعمر باسم عبدهللا الفقراء120140311033

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتهديل حسن فالح الهويمل120140311041

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتايات احمد ماجد ابو الرب120150311002

ابعه120150311005 11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتمها عبدالحافظ ضيف هللا الرص 



11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتروان زهب  محمد الضمرات120150311011

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتمعبى  طه ذياب العبيسات120150311045

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتهديل محمد حسن البنا120150311097

ي ارشيد120150311101
11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتسيف عمر علي بن 

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتاحمد تيسب  محمود الشمايله120150311103

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتعبدالرحمن عمر موىس ابونواس120150311106

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتاحمد بسام محمد الطاللعه120150311107

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتوفاء حامد حماد البشيش120150311121

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتقصي امجد محمد ابو جوده120160311002

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتحنان خالد عواد القضاه120160311004

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتنور محمد حسن احمد120160311005

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتايمان علي محمد الهبيدي120160311010

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياترهف احمد محمد ابو رياش120160311016

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتعلي غالب خرص  االخرس120160311021

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتمحمد مؤمن بالل ابريك النوايسة120160311029

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتروان كايد سليمان ابو غليون120160311034

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتقصي زاهر عبدهللا المطارنه120160311037

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياترغده حسي   خلف الحواتمه120160311060

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتمحمود ياسي   محمود الرصايره120160311063

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتعاصم خليل سالمه الصوالحه120160311071

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتهديل عماد محمد العجالي  120160311075

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتايه محمد قبالن الليمون120160311085

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتلبن  عوض محمد العيساوى120160311086

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتسميه اسعد خالد عقل120160311092

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتهديل سعود رفيفان الزبن120160311095

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتحذيفه انور علي البدارنه120160311103

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتتقوى قاسم محمد خويله120160311111

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتاياد رائد زهدي رمضان120160311112

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتارساء صباح همالن الحساسي   الحويطات120160311115

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتاحمد عبدالمطلب محمد الغظيان120160311127

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتعلي ابراهيم محمود العدره120160311131

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياترغد نايف محمد الدغادشه120160311137

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتجهان محمد سليمان القراله120170311002

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتاحمد علي سالم ابوسمره120170311003

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتحران عبدالفتاح جبر ابو عمرو120170311036

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياترؤيه نواف حمدى اللصاصمه120170311085

ي البوات420160311506 11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتبسمه عدنان عبدالننر

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتاحمد خليل محمد الرصايره420170311501

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتاياد ابراهيم خليل عابد120150311009

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتشيماء صالح احمد ابو سمهدانه 120150311091

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتحسام سمب  محمد القيىسي120150311130

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتعبدالرحمن عبدهللا محمود الدمايسه120160311014

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتحسان محمد رفيق الكركي120160311020

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتعمر احمد عبدالجبار سماره120160311030

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتشفاء علي محمود المواجده120160311032

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتمي نائل محمد ابو عيد120160311045

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتخالد حماد موىس العزازمه120160311073

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتتسنيم احمد عوده الساليطه120160311076

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتاسماء جرمان مبارك الذنيبات120160311093

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتغدير حمدان علي البوات120160311121

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتعبدالرحمن بن عوف ابراهيم عقل الطراونه120160311123

 علي ابو نصار120160311135
11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتسىه مصطف 

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتيونس فرحان عوده الشاحي  120160311138

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتمحمد هويمل علي العزازمه120170311004

 المجالي120170311007
11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياترفيدا رياض ياسي  

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتمرح رافت سالمه المعايطه120170311009

ي سالم السعد120170311016
11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتعبدالرحمن الق 

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتمحمد كمال رمضان الخليفات120170311030

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتبيسان عيد سلمان القرعان120170311033

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتهاشم احمد صالح المحادين120170311046

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتمثايل سلمان مطلق الحجايا120170311048

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتبراءه مصلح علي الحجايا120170311051

ي المصاروه120170311060
11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياترعد عبدالمهدي ماض 



11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتمحمود محمد محمود دودين120170311067

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتايمان سليمان علي ابو الشيخ120170311155

11:00-24/6/202010:00األربعاءالرياضياتاياد محمود طايع المعايطه420160311503

ياءيزن عاهد زعل الرواشده120120302154 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءانس رمزى احمد سعيد120130302015 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءمعاذ حسي   موىس ابو جلغيف120150302021 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءمؤيد بسام عبدالهادي الصبيحات120150302079 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءاحمد سعد الدين سعدى السعدي120160302011 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءمالك نعيم عبدالعزيز حمدهللا120160302013 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءرزان عدنان عيىس وصوص120160302034 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءهشام نضال سالم الهاللي120160302036 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءفرح شفيق صالح الخمايسه120160302043 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءمحمد عطاهللا محمود سعاده120160302047 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءباسل جهاد عبدالهادى الحمد120160302048 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءهيام ظاهر محمد الهدايات120160302049 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءمجد منصور عمر عثمان120160302062 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

يزات120160302066 ياءاحمد عبدالمجيد خرص  البر 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياء1201603020720 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءوسن خالد نورس الزيدان120160302074 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءصقر علي سالم الشمايله120160302096 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءاهداء عمر عواد القضاه120160302097 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءروان احمد عبدالسالم الضمور120160302101 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءهبه اكرم محمود المرعي120160302115 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءلورى احمد خليف الرصايره120160302116 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءبراءه سليمان دهيسان الحجايا120160302120 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءرانيا خالد لباد الدهابشه120160302121 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءهشام يوسف زعل الرواشده120160302125 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءساره صالح محمد السحيمات120160302127 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ي120170302002
ياءامنه سويلم سليمان المحىسر 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءهديل عادل علي العوايدة120170302025 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ي البوات420160302507  عبدالننر
ياءفاطمه حسي   11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءاسيد عبدالحميد يوسف ابو عبده420170302501 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءمحمد نهاد جمعه طه420180302503 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءسحر نزال فنيخر الجبور120150302026 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءمحمد نارص يوسف منصور120160302053 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءمرح محمد فراس الرصايره120160302085 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءرغد باسم عبدالفتاح الكفاوين120160302112 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءقاسم امجد عبدالوهاب الحروب120160302122 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءزيد خالد ابراهيم الفقراء120160302123 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءشيماء رضوان سالمه الرواشده120160302126 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءافنان اسماعيل محمد القرنه120170302003 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءمحمد علي عبدالعزيز العدوان120170302011 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءسحر جهاد محمود الجراح120170302018 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءنور عبدالوهاب عبدالحميد القطاونه120170302021 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءسحر رعد حامد الطراونه120170302026 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءبراءه علي احمد الطراونه120170302027 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءارساء موفق محمد المواجده120170302039 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءعاصم محمد ابراهيم حمد120170302044 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءرغدا سالمه مسلم البيايضه120170302045 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءمحمود علي محمود الحوامده120170302060 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءمحمد عبدهللا ابراهيم الرصايره120170302066 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءبدر رضوان عبدهللا المرصي120170302067 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ياءمعتصم محمد فالح الفساطله420180302507 11:00-24/6/202010:00األربعاءالفب  

ه علي جازي االذينات120130303078 11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءمنب 

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءجميل نايل جميل الشواوره120150303035

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءمجد عماد جميل ابو ريده120160303007

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءمالك محمد ابخيت الجعافره120160303022

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءالرا جمال موىس ابو حمده120160303027

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءصفاء محسن محمد الخرشه120160303033

ك120160303075 11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءنوران احمد عبدالسالم البى

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءعلي احمد علي ابوريان120160303083

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءبيان عوض نمر ابو عيشه420130303501

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءمعتصم فتحي عبدالفتاح غزال420150303504



11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءنغم ماهر عطا شاهي  420150303510

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءمحمد انور محسن الشاعر420160303506

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءمعبى  حسن صالح ابو زيتون120130303083

 محمد علي منصور120150303012
11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءياسمي  

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءعال يوسف علي الرياطي120160303003

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءآالء احمد محمود االزهرى120160303008

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءحمزه عصام يونس صبيح120160303023

ي120160303042
11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءنىه نايف عبدالرحيم المدن 

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءآدم عبدالرحيم محمد كياه120160303058

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءسيف رياض محمد الخطيب120160303062

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءديمه جهاد محمد الحاج سليم120160303068

ي120160303074 11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءاوس سميح سعيد الخرص 

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءاحمد زكريا توفيق حسي  120160303077

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءحازم خلف عوض الهدايات120160303078

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءتيماء صالح احمد القطاونه120160303084

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءفرح خالد محمد السويطي120160303085

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءالمعتصم علي محمد خناطله120170303002

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءحمزه ابراهيم عبدالرحمن الحريرات120170303019

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءمحمود عبدالهادى عيد القراله120170303021

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءسلسبيل اسامه عيىس شديد120170303070

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءماجده عبدالوهاب عبدالعزيز الطراونه120170303101

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءعبدهللا نواف عبدالقادر الحجوج420160303508

11:00-24/6/202010:00األربعاءالكيمياءقصي ابراهيم محمد الجالمده420180303508

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةسندس عبدالمالك علي ابو ريا120150305026

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةابتسام عواد حمد الزالبيه120150305050

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةحني   حمدان عوده العطوي120150305090

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةضياء عبدالعزيز فياض الشموط120150305122

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةاحمد خب  رضوان عبدالمجيد الصعوب120150305135

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةهدى عبدالنارص فرحان الطراونه120150305137

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةديما عبدالرحيم جميل السيايده120150305141

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةرفل خالد احمد سالم120160305002

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةوعد شحاد علي المراعيه120160305007

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةنادره سامي ميخائيل حجازين120160305008

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةحنان يوسف عيىس الراعوش120160305011

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةمناف عصام سالمه العساسفه120160305014

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةرنا رياض محمد عبدالرحمن120160305015

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةايثار محمود سليمان القضاه120160305017

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةرزان فواز عوده الصواويه120160305019

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةياسمي   فهد فالح المطارنه120160305024

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةصهيب ماجد احمد الذنيبات120160305027

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةقصي اسامه عبدالمجيد عليان120160305028

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةشادن سمب  احمد الجراجره120160305031

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةصهيب محسن حسن الضالعي  120160305038

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةفرح محمد سليمان البديرات120160305041

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةسناء بالل محمد االغوات120160305045

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةهبه محمد احمد عيال عواد120160305050

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةهنادي غازي حسي   الحواتمه120160305055

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةايالف خالد ابراهيم الشورة120160305061

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةصهيب امجد عطاهللا المرازقه120160305074

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةياقوت خلف عيد العوايدة120160305076

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةزينه زايد حرب ابو نواس120160305084

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةسارا علي عبدالكريم الطراونه120160305088

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةابرار جميل يوسف الهواوره120160305105

ى ابراهيم سلمان السيد120160305106 11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةبشر

اري120160305113 11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةعرين محمد سليمان الشر

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةسندس رباح عبدالمعطي الضالعي  120160305114

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةايمان سليمان محمد الحجيج120160305124

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةسناء عوده عواد االطرم120160305130

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةاحمد يوسف خليفه الضالعي  120160305147

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةرنر هارون عطاهللا الدحيات120160305149

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةجمانه محمد حمد الجازى120160305153

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةرهام بسام يحن  الزرو120170305004

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةرزان زيدان ابراهيم ابو عمرو120170305024



11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةياسمي   احمد خلف القضاه120170305093

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةجيهان جمعه نهار القعايده120180305006

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةخوله خليل مسلم الحواتمه420140305503

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةشيماء سعد خلف الحويطات420150305510

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةعبيده سعيد عبدالكريم الضالعي  420160305503

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةعرين سطام حمدو المعايطه420160305511

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةموىس عبداالله موىس القراله420160305518

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةرشا كفاح حسن الدويك120160305006

ى موىس سليمان الهويمل120160305010 11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةبشر

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةاسدالدين جميل عفنان القراله120160305013

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةفرح توفيق احمد القطاونه120160305029

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةلم عوده سالم القضاه120160305049

ي الخرشه120160305059 11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةحني   خالد راحر

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةرنر عبدالعزيز فهد السنيان120160305085

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةرفيده موىس عبدهللا الطراونه120160305111

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةمحمد نور زكي محمد الطراونه120160305126

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةالرا مسمح محمد اعبيد120160305128

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةسىه محمد عبداللطيف الروله المواضيه120160305129

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةانس صالح مدهللا الفقراء120160305133

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةروى جمعه درويش القراله120160305135

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةبنان نضال اسماعيل البيايضه120160305141

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةاخالص محمد عقله القرينات الحجايا120160305142

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةبلقيس عبدهللا فاضل البديرات120160305146

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةمحمد ابراهيم مناع المكحل120160305148

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةهبه نضال محمود الشمايله120160305151

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةمحمد عبدالسالم محمد العساسفه120170305019

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةامل محمد خلف الخضور120170305030

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةبارقه جالل عبدهللا القراله120170305031

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةامل سلمان جالل العويضات120170305035

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةتفى عزات راتب الطراونه120170305037

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةاحمد راتب عبدالرحيم الجعافره120170305043

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةصهيب عبدالمجيد خليف القراله120170305062

ه سمب  محمد ابو حفيظه120170305079 11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةامب 

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةاري    ج عاهد زعل الرواشده120170305095

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةتيماء احمد سليمان النوافله120170305097

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةنبأ محمد اسليم النوايسه120170305099

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةحال سميح عبدالحميد الخرشه120180305091

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةحماده محمد خب  عبدهللا الحطيبات420110305509

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةحني   احمد سليمان الرماضي  420150305505

11:00-24/6/202010:00األربعاءالعلوم الحياتيةبراء سميح سالمه النجار420170305502

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبرقى سطام عبد المهدى العرينات العمرو120140304026

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبايمان رائد حمد العليات120150304071

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبحنان جمال محمد المغاصبه120150304074

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبنىه امجد عبدالرحمن القويدر120150304081

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبانوار سليمان مجلي الرواحنه120150304090

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوباسيل علي هويمل السعيديي  120150304091

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوباالء حمد عبدهللا الحريزات120160304002

ي120160304005
1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبحسام احمد حسن المدن 

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبرحمه احمد فالح الشاحي  120160304007

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبيزن نزار سمور عواد120160304008

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبشهد خالد عبدربه الشمايله120160304011

ي120160304013 1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبرؤى نضال محمد البستنحر

ي120160304016
1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبحمزه نمر رسمي الدرين 

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبايه صباح ادويشر الزبن120160304017

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبسلينا زيد فجر الهلسه120160304018

ي120160304019
1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبهديل حمد محمد الماض 

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبسالي امجد عطاهللا المعايطه120160304022

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوببيان ياسي   عبيدهللا المطارنه120160304023

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبصائب مجدى دخيل هللا المجالي120160304025

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبلوجي   حسان سالمه الحطيبات120160304027

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبدنيا ابراهيم جلوي الذنيبات120160304029

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوببتول احمد عبدالحميد الذنيبات120160304030

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوببتول مرزوق مفلح المواجده120160304031



1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبطاهر خلدون طاهر الحارس120160304033

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبيحن  عبدالوهاب عبدالحميد ابو محيسن120160304036

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبابراهيم تركي يوسف الدرابيع120160304045

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوباري    ج محمد عبدالعزيز البطوش120160304050

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبنور محمد سالمه الرصايره120160304052

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبهاله صايل محمد السعيدين120162201057

ي120162201058
1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبالرا يوسف ابراهيم ابو هان 

ي120162201059 1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبصفاء عوض علي الزعنر

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبايمن عماد حافظ ابو السنديان120162201070

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبمجد جمال محمد الرجوب120162201073

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبنسيم احمد انهب  البشابشه120162201076

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبمحمد احمد طاهر عبدهللا120162201085

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبليث نايف احمد القضاه120172201001

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبعبدهللا علي عبدالسالم الكفاوين120172201025

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبتسبيح يارس محمد الجراجره120172201035

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبعمر موفق جميل التميمي120172201064

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبيزن كمال ابراهيم ابو ناب120172201070

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبمحمد محمود عطا مطر120182201002

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبمحمد احمد محمد بكر120182201003

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبراشد انيس احمد محمد120182201064

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبتامر فيصل سالمه الجراجره420162201503

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبروعه محمد ابراهيم القراقره120160304035

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوباسالم سالمه سالم التالهي  120162201077

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبمحمد خليفه علي المعايطه120162201079

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوباحمد سميح موىس الجعافره120162201080

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبياسمي   بسام خليل العوادى120162201083

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبذكرى سلمان حمد الجعافره120172201003

ي120172201007
1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبعبدالكريم عماد الدين علي زيد الكيالن 

ي120172201012 1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبيزن عبدهللا احمد البستنحر

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوباحمد محمد عباس الشيخ120172201019

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوباري    ج ياسي   حسي   السحيمات120172201021

ي الجعافره120172201032 1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبليث احمد عبدالننر

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبخليل الرحمن موىس ابراهيم مشمش120182201016

1:00-24/6/202012:00األربعاءعلم الحاسوبرؤى محمود صالح العونه420162201504

1:00-24/6/202012:00األربعاءنظم المعلومات الحاسوبيةرزان مشعل ياسي   الذنيبات120150314010

1:00-24/6/202012:00األربعاءنظم المعلومات الحاسوبيةشذا ذياب عطاهللا الطراونه120160314005

1:00-24/6/202012:00األربعاءنظم المعلومات الحاسوبيةياسمي   محمد احمد العجالي  120160314019

1:00-24/6/202012:00األربعاءنظم المعلومات الحاسوبيةسحر بسام عبدالرحمن سعاده120160314034

1:00-24/6/202012:00األربعاءنظم المعلومات الحاسوبيةمايا محمد علي ابوعرقوب120162202069

1:00-24/6/202012:00األربعاءنظم المعلومات الحاسوبيةحمد احمد عبدالحميد القويدر120172202010

1:00-24/6/202012:00األربعاءنظم المعلومات الحاسوبيةغدو عادل عبدالمهدي الكساسبة120172202022

1:00-24/6/202012:00األربعاءنظم المعلومات الحاسوبيةمحمود احمد صالح القضاة420160314504

1:00-24/6/202012:00األربعاءنظم المعلومات الحاسوبيةخالد محمد خالد الدغيلي420162202507

1:00-24/6/202012:00األربعاءنظم المعلومات الحاسوبيةطالب بسام طالب حامد120160314003

1:00-24/6/202012:00األربعاءنظم المعلومات الحاسوبيةايمن عامر علي فرح فريحات120160314026

1:00-24/6/202012:00األربعاءنظم المعلومات الحاسوبيةرسى صايل غالب الطراونه120162202055

1:00-24/6/202012:00األربعاءنظم المعلومات الحاسوبيةانفال نواف حمدى اللصاصمه120172202011

1:00-24/6/202012:00األربعاءنظم المعلومات الحاسوبيةتسنيم محمد عدنان المبيضي  420130314518

مجياتاالء هاشم محمد البطوش120172203052 1:00-24/6/202012:00األربعاءهندسة البر

مجياتدان احمد ياسي   القراله120172203059 1:00-24/6/202012:00األربعاءهندسة البر

مجياتآيه عاهد عدنان المبيضي  120172203043 1:00-24/6/202012:00األربعاءهندسة البر

مجياتسبأ فايز محمد الطراونه120172203054 1:00-24/6/202012:00األربعاءهندسة البر

مجياتتسنيم زياد شحاده السايق120172203061 1:00-24/6/202012:00األربعاءهندسة البر

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفمريم موىس علي العزازمه120150807005

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفرسين محمد يوسف الصافوطي120160807001

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفانوار ياسي   احمد القطاونه120160807007

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفعنود فليح طرفان الهقيش120160807013

ابعه120160807014 11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفبيان مصلح علي الرص 

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفياسمي   سليمان سويلم العصيات العزازمه120160807017

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفنور نظمي عبدهللا رزق120160807029

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفجميله ضيف هللا مسلم ابو فليان120160807032

ي120160807034
11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفرند محمد عبدالرحمن عبدالغن 

ات120160807036 11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفايه عياده عبيد المطب 



11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفحني   محمد سالمه االطرش السواخنه120160807039

ي عايض خليف العلي120160807040
11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفتهان 

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفامنه محمد علي عثمان120160807041

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفليالي منصور اكريم المواجده120160807042

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفنجود نرص سليم الطبور120160807045

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصففرح نارص حسي   ابو عفيفه120160807049

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفسندس حسان خلف المواجده120160807052

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفزينب سليمان مسلم الهويمل120160807054

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفبثينه محمد عبدالرحمن الجبر120160807062

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفتقوى علي عقله الشماعي  120160807063

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفنىه عيد سالمه ابو غليون120170807001

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفوفاء موىس الشيخ محمود ابو عرقوب120170807005

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفمجد سامي محمد الجماعي  120170807011

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفليالي سامر عبد القيىسي120170807019

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفعفاف ضيف هللا معزي الشموط120170807043

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفصفاء سالم سليمان المناجعه120170807045

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفوعد محمد كايد الغزاوي420150807509

يف عبدالكريم الموانيس420160807505 ي رسر
11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفرينانى

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفاستجاب طالب علي الشعار420160807508

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفعرين عماد سليمان المطارنة420160807511

ي البوات420160807512 11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفاسالم ابراهيم عبدالننر

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفمحسن فارس محسن الذنيبات420170807501

ي120160807035 11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفاسيل عاكف حسي   الهمشر

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفنعامه علي عيد العزازمه120160807038

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفدارين عوض يوسف الحجازين120160807059

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفاالء مرشد مرشد حسن120160807061

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفنور ضيف هلل موىس السعيدين120170807002

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفمالذ نايف قبالن النوارصه120170807006

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفهديل سامي محمد البيايضه120170807007

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفاسماء عيىس عبدالمهدي القطاونة120170807008

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفهبة هللا عبدالمجيد عبدهللا الرماضي  120170807009

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفامل عيد خميس الجبارين120170807012

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفسحر عبدالمجيد احمد المرصى120170807015

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفميسم سالم خلف الحجازين120170807016

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفمدلي   سمب  نايف الحجازين120170807017

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفمناهل عبيد سالم الفقراء120170807020

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفهيجر ابراهيم محمود الدغيمات120170807025

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفتسنيم محمود سليمان الجعارات120170807030

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفوالء سليم عوده النطار120170807031

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفياسمي   عبدالعزيز هالل البخيت120170807035

ي الصبيح120170807037 11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفاالء ركاد راحر

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفلينا جميل محمد الشوبكي120170807038

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفبراءه جمال محمد الحباشنه120170807041

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفايالف منصور عبدربه الشماسي  120170807044

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفيقي   فيصل طه المحادين120170807046

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفبيان احمد اعطيوى الرصايره120170807047

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفحني   ابراهيم حسي   الرصايره120170807048

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفعبب  ابراهيم احمد الوخيان120170807051

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفاكرام اسماعيل موىس الحواتمه120170807074

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفبسمه سلمان علي الجميل120170807077

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفامل اخليف سالمه البوات120170807089

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفهديل علي حسي   الهويمل120170807091

ي الساليطه120180807008
11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفمنار مد هللا الق 

11:00-23/6/202010:00الثالثاءمعلم الصفعلياء محمد قاسم الحجايا420150807521

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةمحمد عبدهللا عطا السنيد120110808078

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةمحمد عبد الحفيظ فالح القيىسي120110808151

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةالنا محمود فالح السنيد 120140808008

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةهمام عاطف موىس الطراونه120150808004

ايده120150808033 11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةهبه عبدالسالم عطاهللا الشر

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةوعد عادل ابراهيم النعانعه120160808003

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةاسالم سفيان احمد التخاينه120160808005

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةخالد  عبد عبدالكريم  الضالعي  120160808012

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةعبيده بهجات محمود المواجده120160808013



11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةايناس عطاهللا محمد الشقور120160808021

ي يارس مهدي الزوايده120160808023
11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةتهان 

ي120160808025 11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةحنان محمد مطب  البستنحر

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةسحر عودة هللا عبدالقادر الحريرات120160808038

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةبتول احمد عبدالمهدي المحادين120160808039

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةرهف خالد بادي البيايضه120160808041

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةرنر عطاهللا محمد الكساسبه120170808003

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةالهام سليمان جعفر القضاه120170808007

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةرنيم كمال عبدالرحيم المجالي120170808033

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةسالي حرب احمد العويضات120170808042

ي عساف ضامن المواضيه120170808045
11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةامان 

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةاسيل رعد علي المجالي420160808514

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةصالح محمد صالح الجعارات420160808516

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةايه مصلح عبدربه المعايطه120160808018

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةمرام علي موىس الطفيالت الحجايا120160808037

ى فواز محمد عمرو120160808043 11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةبشر

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةنشين خالد احمد الرواشده120170808006

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةبتول عوض رجا الخرشه120170808011

ي فهد الخضب 120170808012
11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةهدايه هان 

ي عبدهللا نزال الجازي120170808015
11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةتهان 

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةهديل نزار علي مجدالوي120170808017

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةرانيا لؤى احمود النعيمات120170808021

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةوجدان احمد سالمه الشلوح120170808022

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةضح علي خرص  المسيعدين120170808026

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةرشا اسماعيل سميح الشمايله120170808027

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةهبه عاطف سليمان الفقب 120170808035

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةرقيه زهب  سليمان الفقب 120170808037

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةايات اسماعيل سليمان المشاعله120170808038

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةوالء محمد علي ابوقاعود120170808043

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةضيف هللا ظاهر عبيدهللا الضالعي  120170808058

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةمنتىه عوض عبدالرزاق الشمايلة420160808509

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةساجده زبن صالح الشقور420160808515

11:00-23/6/202010:00الثالثاءاإلرشاد والصحة النفسيةصفاء علي سليمان القطاونه420170808503

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسبندر احمد احمود الزعيبى120130802077

ي المعايطه120150802025
11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسسخاء خازر عبدالراض 

ي المعايطه120150802027
11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسصفاء خازر عبدالراض 

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسسلم محمد عبدالوهاب الطراونه120160802002

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسمروه محمد عبدهللا الطراونه120160802026

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسحال تحسي   فايز محمد120160802030

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسمالك عبدالكريم علي ابو سويلم120160802035

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسسندس محمد عبداللطيف المجالي120170802022

ات120170802024 11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسفؤاد احمد سالمه المهب 

ي محمد الرواشده120180802002
11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسهبه راض 

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسمحمود نمر جبر ياسي  420160802507

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسانوار امي   عبدالعزيز النوايسه120170802002

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسغفران عادل محمد القطاونه120170802003

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفساسيل محمود عودة هللا البشابشه120170802004

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسرهف سلمان عبيدهللا القراله120170802005

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسرزان خالد حمود الرفوع120170802007

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسنوف عليان سحيمان الزبن120170802012

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسسوسن محمد عباس بجانتحله120170802013

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسرنر خليل محمد المزايده120170802014

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسهبه محمود محمد ابو حطب120170802019

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسسلسبيل علي ضيف هللا الزرقان120170802021

11:00-23/6/202010:00الثالثاءعلم النفسسيف الدين محمود حمد الطراونه420170802501

بيه الخاصةميساء خليل عيىس النشاش120150811023 11:00-23/6/202010:00الثالثاءالبى

بيه الخاصةوالء احمد محمد عليان120160811002 11:00-23/6/202010:00الثالثاءالبى

بيه الخاصةسبا مهند سامي الحاللمه120160811006 11:00-23/6/202010:00الثالثاءالبى

بيه الخاصةياره سليمان سالم العويضات النعانعه120160811016 11:00-23/6/202010:00الثالثاءالبى

بيه الخاصةاكرام شكرى عبدالكريم العساسفه120160811021 11:00-23/6/202010:00الثالثاءالبى

بيه الخاصةرهف اياد تيسب  الشواوره120170811010 11:00-23/6/202010:00الثالثاءالبى

بيه الخاصةاسيل فهيم خليل احمد420150811508 11:00-23/6/202010:00الثالثاءالبى

بيه الخاصةايمان عماد عوده الشوابكه420160811504 11:00-23/6/202010:00الثالثاءالبى



بيه الخاصةراما موىس محمد الرصايره120170811003 11:00-23/6/202010:00الثالثاءالبى

بيه الخاصةرهام توفيق عايز العبيسات120170811006 11:00-23/6/202010:00الثالثاءالبى

بيه الخاصةهديل عايد سالم الحريزات120170811008 11:00-23/6/202010:00الثالثاءالبى

بيه الخاصةغدير احمد حسن الزريقات120170811011 11:00-23/6/202010:00الثالثاءالبى

بيه الخاصةمرح امجد محمد الطراونه120170811014 11:00-23/6/202010:00الثالثاءالبى

بيه الخاصةرزان منصور عبدالهادى الشيحان120180811002 11:00-23/6/202010:00الثالثاءالبى

بيه الخاصةرهف محمد عبدالقادر الشوابكه420160811505 11:00-23/6/202010:00الثالثاءالبى

بيه الخاصةالعنود محمد احمد ابو سمهدانة420170811507 11:00-23/6/202010:00الثالثاءالبى

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالمها مسلم ادهيمش الشموط120140820057

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالعايشه سليمان عواد ابو تربان120150820004

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالآيه كمال خليل البشابشه120160820004

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالسمراء محمد عبدالكريم الطراونه120160820006

ي120160820007
11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالعال عوده سالم البوىسر

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالشيماء محمد سليم المحادين120160820008

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالفرح سمب  سليم المرابحه120160820010

ي محمد البطوش120160820016
11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالحني   وصف 

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالساجده عبدالمجيد احمد العساسفه120160820018

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالارساء عدنان محمد البطوش120160820020

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالاالء حسن عبدالقادر العونه120160820022

ى أعتيق عيد ابو مصيفب 120170820003 11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالبشر

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالميمونه علي محمد الشمايله420160820506

ي الضمور420160820507 11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالساره خالد ثلحر

ي محمود علي الشمايله420160820508
11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالامان 

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالبراءه سعدهللا حمود المعايطه120160820017

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالوالء عادل محمود الطراونه120160820019

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالسبأ ابراهيم مدهللا الرصايره120170820001

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالاسحار ياسي   محمد الشمايله120170820002

ي الطراونه120170820005
ار حسن  11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالرهف رص 

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالتغريد عيد سالم العمرات120170820007

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالسىه صالح احمد النوايسه120170820008

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالرقيه عبدالرحيم محمد ابوالمفلفل120170820011

11:00-23/6/202010:00الثالثاءرياض األطفالاسيا يونس علي الطراونه420150820509

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهااسماعيل صالح بن سؤدين120140201036

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهارائد رجب خليل السمهورى 120140201050

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاايمان واله120150201026

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاانتصار حسن خلف عوض120150201043

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاحنان موىس عبدالمول الجبارات120150201049

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهامرام محمد عواد السواريه120150201051

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهامحمد معاذ بن عبد الرزاق120160201012

ي اللصاصمه120160201021 1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاسوزان عبدالخالق ناحر

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهامحمد غازي فيصل الغزاوي120160201023

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهااوس سميح محمد القيىسي120160201024

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهانوراالملي   بنت ما عائشه120160201025

ين عبدالرحمن عبدالكريم الكفاوين120160201027 1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاسب 

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاروان فري    ج علي الدراوشه120160201031

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاباسمه مأمون عبدالكريم المجدالوي120160201033

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاندى سليمان حسي   الخمايسه120160201034

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاعالء احمد سالمه سالم120160201035

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهامريم عدنان تيم الذنيبات120160201036

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاشهد محمد ابراهيم الذنيبات120160201037

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاسبأ سليمان محمد الخطاطبه120160201044

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهامرح خالد احمد الرقب120160201053

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهارغد كمال محمد االسود120160201057

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهامن  محمد موىس خرص 120160201063

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاسحر عبدالباسط محمد المجالي120160201066

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاارساء عيد محيسن ابو دغيم120170201001

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهامعبى  وليد محمد الهويمل120170201004

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهايشى محمد سليم العوضات120170201008

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهااحمد سالمه اهليل الشاحي  120170201009

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاعمر سالم اشتيوي النصايره120170201097

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهااالء محمد سليمان الزيادات120170201105

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاهانيا عصام نبيه البقاعي  420160201505

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاافنان فتحي عبداللطيف المالحمه420170201501



1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاتحرير كايد محمد الزيادين420170201504

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاعاكيف داءوه120150201040

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاعزيزي حاج داود120150201059

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاامل سالمه سليم الكوره120160201046

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاشهد صالح احمد ابو سمهدانه120160201052

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهامحمد حفيظ عمران بن قمر الدين120160201064

ي خليفه اعبيدهللا المعاقبه120170201002
1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاامان 

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهااسالم منور سالم الشمايله120170201003

يل محمد القراله120170201011 1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهامرام جبر

ي عطيه120170201013
1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاطارق انور خلف بن 

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهارسل بالل علي المعاسفه120170201019

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاسنابل محمد محمود الكفاوين120170201022

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاهبه عماد صباح عيال سلمان120170201025

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاشذى خلف عيد العوايده120170201026

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهااحمد سليم محمد الهودلي120170201034

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاسندس عبدالرحمن مبارك الرواشده120170201035

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاريم عيىس احمد ابو طربوش120170201036

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاثنوى مصلح سلمان المراميه العزازمه120170201041

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهامحمد جهاد علي سالم120170201045

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهابتول جمال عبدالمحسن المحادين120170201046

ي النيف120170201047
1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاحسي   ماجد لف 

ي120170201048
1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاسهب  حماد عوده العدين 

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاحسي   عادل جميل النعيمات120170201049

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهارند احمد سويلم النجادات120170201050

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاعمر سالمه سلمان الحميدات120170201052

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهانور ماجد مسلم المطارنه120170201058

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاوفاء عوض شبلي الشلوح120170201060

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهافاطمه سالم صباح السعيديي  120170201072

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاإبتهال معزي جازي الغثيان120170201080

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهااحالم عيىس عوده كتكت120170201081

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهامحمد خليل حسن ابو جلغيف120170201082

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهارزان صالح احمد الخطيب120170201088

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاسحر خالد عبدالسالم الرصايره120170201095

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهاوائل علي كريم القضاه120170201098

ارى120170201102 1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهافداء حسي   عبدالحفيظ البر

1:00-23/6/202012:00الثالثاءاللغة العربية وآدابهامحمد علي دخل هللا الخريسات420170201502

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خمعبى  عبدالفتاح عطية الوليدات120111604072

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خاالء احمد عوده الساليطه120131604026

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خاسامه خالد حسي   الطراونه120131604150

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خعاهد بخيت مصطف  البديرات120131604192

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خموىس محمد علي ابوقاعود120131604217

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خاحمد خالد مزيد الحمايده 120141604005

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خمنب  خليل عبدالجواد الجعارات120141604022

يزات120141604023 1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خمحمد عيد فضيل البر

ي120141604055
1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خماجد عبدهللا عيىس الحوران 

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خزايد ظاهر محمد الهدايات120151604034

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خخالد بسام عوده المنايعه120161604006

ف محمد عبدالرحمن احمد120161604009 1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خارسر

ي120161604016 1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خحمزه فيصل خليل النواحر

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خاحمد شاكر عبدالحافظ العجالي  120161604023

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خمحمد سليمان حمود الجرره120161604024

ي120161604031
1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خمعتصم نارص خلف السفرنى

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خفداء محمد امي   المدادحه120161604038

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خميساء محمد سالمه البوات120161604044

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خاسيل عماد فوزي صالح120161604045

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خفاطمه نهار عبدالرفوع120161604049

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خصفاء محمد علي الرياطي120161604053

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خاحالم عاطف محمد بدوان120161604054

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خاسيل بسام عوض الحواتمه120161604056

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خاسماء ابراهيم محمد الهور120161604057

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خعبدالرحمن خلدون عبدالرحمن السحيمات120171604012

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خعبدالودود احمد ابراهيم الخطيب120171604033

ي جمعه المطرمي120171604041
1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خمصعب وصف 



 علي قاسم البطونيه120171604045
1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خياسمي  

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خهمام بسام سليمان الشلوح420161604507

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خموىس احمد عايد الرواحنه120131604223

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خساره عبدالحكيم محمد المحادين120161604027

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خشبلي فواز عوض الغثيان120171604002

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خمحمد ابراهيم دعاس المحادين120171604003

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    ختسنيم سليمان سالمه ابو صعيليك120171604008

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خمحمد محمود حسي   الصالح120171604010

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خاياد سالم راشد الغويي  120171604013

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خدالل سليمان عوده الحويطات120171604014

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خحسان محمد عبيدهللا الرواشده120171604015

وق بسام عايد اللوانسه120171604019 1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خرسر

يل الزيداني  120171604020 1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خاحمد عبدالكريم جبر

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خجميله عبدهللا سالم الهواشله120171604021

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خراكان سامي عبدالجليل الشخانبه120171604026

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خبسمه فياض دحل العطايا120171604027

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خماريه جمعه سالمه البوات120171604032

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خسيف الدين عبدربه علي الرماضي  120171604038

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خبدر احمد عليان القضاه120171604039

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خبدرالدين ابراهيم جمعه البشابشه120171604040

يزات120171604046 1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خشيماء محمد عبدالعزيز البر

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خمحمد خالد احمد الرصايره120171604047

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالتاري    خمحمد عبدالكريم هزيل السنيد420161604512

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياسليمان خلف سليمان ابن حامد120121602002

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياسهام نضال عبدالرزاق الطراونة120131602136

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيامحمد يونس موىس النوايسه120141602038

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياقيس اكرم علي الخرشه120141602062

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياعبدهللا محمد عبدالكريم البطوش120141602080

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياهبه نايل فرحان الشموط120141602140

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيامحمد نايف محمد الخريبات120151602002

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياعمار عليان عطاهلل الطراونه120151602035

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياعمر حسان اكريم القراله120151602069

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيالنا خليل ياسي   الطراونه120161602011

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياراشد جمال محمد الشواوره120161602015

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياايوب زياد خالد اللصاصمه120161602016

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيامحمد رضوان احمد الحجر120161602019

ي الزبن120161602042
1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيارحمه بنيه الق 

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيااحمد سالمه فضيل الفتينات120161602046

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياعزام خالد عبدهللا القضاه120161602057

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياارساء خالد موىس الخضور120161602058

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياارساء عبد فالح العجالي  120161602063

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياتريز فؤاد جميل حجازين120161602068

ور120161602070 1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياعبدالقادر عودةهللا عبدالقادر البر

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيالؤي احمد عبدربه المعايطه120161602073

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياسىه سالم عليان العتايقه120161602074

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياهيام خالد سويلم المزنه الحويطا ت120161602075

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيااميمه محمد موىس البوات120161602079

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيااسماء محمد جبر ابو هيض120161602081

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياانس خرص  محمد علقم120161602084

ف خالد الرواشده120161602091 1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيالم ارسر

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيادانا فيصل عطاهللا العوايدة120161602092

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيامنترص محمد طه الفقراء120161602095

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياموىس عوض موىس الحجازين120161602096

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيابتول عبداللطيف احمد الشامي120161602097

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياصفاء ابراهيم صالح الرصايره120161602103

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيااحمد ضيف هللا محمد الليمون120161602104

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياضح موىس محمد الرصايره120171602001

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيااحمد جمعه حسن الرصايره120171602002

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيامحمود جمال محمد الكفاوي120171602003

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيامصعب عبدالعزيز حامد المواجده120171602004

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياغايظ حمد امحمد الصواويه120171602005

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيارنيم محمد موىس الرصايره120171602007

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيايقي   نائل ابراهيم الرصايره120171602008



1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيااحمد محمد زعل الصعوب120171602009

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياسبأ يوسف ابراهيم شعبان120171602022

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياريناد نوفان محمد ابو الرقيق120171602046

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياحياة حمد علي الزوايده120171602052

ي عبيدهللا الجديعات120171602056
1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيامجد ضاق 

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياايمان عبادي سلمان الطوافحه120171602057

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيايارس عيد عتيق العزازمه120171602058

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياوسام اسامه محمد عبدالرحمن120171602071

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيااكرم عبيد محسن القراله420131602518

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيااحمد عيد فالح السعود الحجايا420141602513

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياحنان فرج محمد االحيوات420141602523

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيااحمد محمد احمد الطراونه420141602525

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيامهند موىس محمد الجعافره420151602511

ي طلعت عبدالمهدى القراله420151602530 1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياروانر

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياعواد فايز عواد المرابحه420161602502

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيااحمد صالح محمد الرصايره420161602503

ي سالمه الرصايره420161602514
1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياابراهيم هان 

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياسيف بسام دخل هللا الفقراء420161602521

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيامؤمن زيد رجا المحاميد420161602522

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيامنذر احمد عبدالحافظ الشعراء120141602030

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياعالء محمد ابراهيم البديرات120151602039

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياسناء احمد علي البالونه120161602060

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياعمر محمد احمد انجاص120161602082

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياثامر عبدالكريم احمد الهواوشه120161602089

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياحني   نافز مصطف  زياده120171602010

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياالنا عبدالباسط محمود ابو ارقيق120171602011

ي العودات120171602013 ي عبدالننر
1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياسبأ مرض 

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياالنا ضامن جميل العبيسات120171602015

وق خالد ضيف هللا الزرقان120171602016 1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيارسر

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياصهيب عبدهللا عبداللطيف العكايله120171602019

ي120171602026 1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياالعنود ممدوح يوسف النواحر

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياعمر رأفت عطاهللا الحجازين120171602028

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياارساء عيد سليمان ابو الخيل120171602030

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيارهف احمد عبدالمهدي المزايده120171602031

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياانس امي   سالم العبيسات120171602033

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيامرح حاتم مطيع الحطيبات120171602036

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيامحمد سالم سلمان الوليدات120171602040

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياصخر محمد صباح الساليطه120171602042

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياعلي احمد سالم القضاه120171602044

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياعطاف غضيان صالح العواسه120171602047

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيارشا مدين صالح الرفوع120171602049

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيافرح محمد عواد الطراونه120171602050

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيامحمد احمد محمود الطراونه120171602054

يزات120171602059 1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيارؤى خالد سالمه البر

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياضح يارس دايج الخرشه120171602061

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياصهيب محمد سالم المبيضي  120171602062

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيافرح محمد مليحان خضب 120171602063

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيامروه عماد بركات القراله120171602064

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيامروان محمد ارشيد البطوش120171602066

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياحمزه عبدالرحمن عبدهللا عيال عواد120171602067

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياعبدهللا سليمان رافع الهواوره120171602070

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياحسن فرحان سالمه الخضب 120171602076

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياقصي بهجات محمود المواجده120171602077

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياهديل نايل مصلح الشقور120171602113

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافيامحمد سميح جميل الكفاوين420141602531

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياعلي حسن عقيل المحاميد420161602511

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالجغرافياكمال موفق كمال القضاه420171602506

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالعلوم السياسيةمرح غالب محمود المغاربه120151605007

 علي صالح المحادين120161605015
1:00-23/6/202012:00الثالثاءالعلوم السياسيةلي  

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالعلوم السياسيةنور حسن عوده ابو حسان120161605029

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالعلوم السياسيةمامون سالم مفلح الجعافره120161605032

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالعلوم السياسيةسهب  ابراهيم عبدالمعطي المدادحه120171605001

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالعلوم السياسيةفاطمه اكرم يوسف المساعفه420131605511



1:00-23/6/202012:00الثالثاءالعلوم السياسيةنارت احسان علي دودخ420161605501

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالعلوم السياسيةهمام سليمان عبدهللا الرماضي  420161605502

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالعلوم السياسيةعالء حاتم حمد المجالي420161605503

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالعلوم السياسيةمحمد عبدالنارص محمد جابر420161605508

يل عوض الطراونه120161605016 1:00-23/6/202012:00الثالثاءالعلوم السياسيةمحمد جبر

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالعلوم السياسيةيزيد محمد خليل خليفه120161605021

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالعلوم السياسيةحاتم خالد خلف العبادى120161605024

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالعلوم السياسيةغيث عبدالمنعم عوض الهاشم120161605025

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالعلوم السياسيةنور عبدهللا نهار الدعجه120171605005

1:00-23/6/202012:00الثالثاءالعلوم السياسيةايناس خليل زيدان ابراهيم120171605017

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينعبد الصمد عبدول كماما120130502103

ئ أمي   حاج دريه120140502029
1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينن 

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينصدام سيبنج كهال120140502059

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينعذاري ماجد سعود الشتيوين الحجايا120150502027

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينجاكريت نكناوا120150502038

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينريحانه غالنتو مكاباغو120150502054

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينرحمه اينوك غاراي120150502055

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينفاطمه عبدهللا اشتيان العمارين120160502008

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الديننور االيمان بنت شهارالدين120160502013

ة بنت عيم عزيزان120160502014 1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينحمب 

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينزهاري عبدهللا عالم120160502020

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينمحمد مغاندنجان غانداوالي120160502034

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينأحمد عاوي120160502041

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينابراهيم ناندينج عبدالحميد120160502050

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينمحمد لؤوس عثمان120160502051

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينقننغ   نان120160502052

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينوفاء مسلم عبدالمهدي اللوانسه120160502057

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينمن  عطاهللا خلف العطايا120160502059

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينخلود محمد نومان العزازمه120160502062

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينسميا امي   عبدالكريم الحجوج120160502064

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينبراء وجيه عبدالمجيد كساب120160502067

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينالهام عبدهللا خلف الشخانبه120160502068

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينريم محمد سالم ابو عارون120160502069

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينايمان عبدهللا عودة هللا الفراحي  120160502070

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينجواهر محمد احمد القواسمه120160502071

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينرسول فولو سامال120160502078

ي عوده جمعه الشاحي  120170502005
1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينتهان 

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينماشيو  هوا120170502011

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينعدي عبدالحميد عبدالرحمن المعايطه120170502013

ي120170502014 1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الديناحمد فتحي الكثب 

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينضياء الدين كونا120170502049

ي120170502050
1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الديندانا احمد حمدان العرن 

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينمحمد فالق عز الدين بن محمد رئيس120170502051

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينمرام هارون احمد الرشايده120170502057

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينانصار ماكيلوال ابو120150502015

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينصالح محمد سليمان الطهاروه120150502019

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينيارس بالوان بالوان120150502029

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينعبدالقادر خليف سويلم السعادنه120170502006

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الديناسالم علي دخيل هللا السعيديي  120170502010

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينرقية احمد محمد منصور120170502043

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينمولتييا سوم ساواس120170502048

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينابتسام هويمل علي العزازمه120170502053

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينما روي مي  120170502054

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينآمنه عبدهللا حمدان العطوي120170502059

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينحسن مندات راجامودا120170502061

1:00-22/6/202012:00االثني  أصول الدينريف عبدالرحيم عبدالعزيز الحناقطه420160502501

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولههنادي عامر محمود الشمايله120130501045

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنور عائده شعبان اسكاك120140501009

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهقهار الدين جلودين عثمان120140501013

ي عباس داكوال120140501016
1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبدالغن 

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهخالد غوماندر تاؤغ120140501029

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهسلمان بيغسان سامال120140501030

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد اندي تاوغ حسن120140501114



1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهسفيان سمؤ120140501123

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهساهارات جارون بول120140501142

ي بن باهيم120140501147
1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهبيهفى

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهانوار سليمان اليان120140501154

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحارسر هاشم عبدهللا120140501159

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهشمس الدين ماكاكوا زيلون120140501160

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهسيدي ماما مونتانب 120140501161

ي هريره اوغاليفان120140501169 يل انر 1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهجبر

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهابتهاج راتب حامد القضاه120140501192

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبدالمهيمن كوياب مامولد120150501042

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهبشب  لوممباس سيلونجان120150501043

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهفردوسية ودجا ايوب120150501045

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمرحبان النجالي   فانديتا120150501047

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهابوخب  ايو نان ايندال120150501048

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهذواالمي   هاشم ابو120150501060

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمخالدين موىس جمبلنغ120150501061

ي ذر غيانا ندانج120150501062 1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهانر

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنور حمي   عبدل باسيلون120150501063

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهالنور كناكان مانتو120150501065

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهسهيلة سكاندال داجيت120150501076

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهحمدان ابو بكر عامل120150501099

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنرصالدين ماما طيب120150501100

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنأبات كوديو120150501104

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهباترأدت سوك جمرس120150501107

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهماهيد عبدالخالق احمد120150501116

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبدالمهيمن هاشم فيصل120150501131

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنرصالدين علي بودي120150501134

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهقهار الدين جابيل ملينوغ120150501135

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد رسول جالل تالويدان120150501136

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبدهللا عامل مائينج120150501137

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمرحام بانتاس مالمبول120150501140

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنارص انريكيس مالوغ120150501141

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهسعد محمد عبدالمجيد120150501147

ي   نؤ120150501149
1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهامان 

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهتهاسابهون مأحمد120150501156

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنور سيدين محمود حسي  120150501163

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحارك هاشم عبدهللا120150501165

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهحمسب  ريسبل فولو120150501168

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهخالد هاشم يوسف120150501171

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبدالجليل اغاى عثمان120150501173

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهرسانون سامان ميت120150501178

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهابو مهدي وهاب عبدهللا120150501179

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبدالمجيد ماواالو جاد الحق120150501180

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمسلم مانداغان ساباندال120150501182

ي120150501183
انى 1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد زاكي يب 

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهحمدان مانجكاو دلونان120150501186

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبدول عبدهللا غندوالي120150501187

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهيحن  كأنداو طيب120150501189

يفدا120150501191 1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد رافع النجان علي رسر

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهسعدان يوسف صالح120150501194

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولههشام مؤدى جوفكال120160501004

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهامصار مقسط شكور120160501006

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهماهر سكاندال عبدالقهار120160501014

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحامدين جبار ماكي120160501016

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد عادل مغانسينا120160501027

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهابرهام عمل السي   ابن120160501029

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهفياز عبدالمجيد فيلسو120160501040

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنهاية الحسن  بنت هشام120160501047

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد عيد االمي   محمد فكري120160501048

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنور انيسه بنت الياس120160501050

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنور محمد بن مجت احمد فوزي120160501053

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهليث محمد سليمان القراله120160501062

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهزكريا مدالي عبدالعزيز120160501080



ي احمد مارهوم120160501083
1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصوله مدن 

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهفهمي  ابوا120160501094

ء120160501098 ء لي ي احاج حر ء لب   ي 1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهحر

يف120160501099 1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهصدام كابونتؤ رسر

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهبصب  بن عبدالزمن بكري120160501102

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعثمان حمادي بن روسلي120160501122

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمشهود كنافيا داغوندول120160501151

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهبدرالدين مديديس كسن120160501156

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهصدام طالب انجكاد120160501157

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهجيتيفت نيفون روام سكون120160501165

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد  احسان120160501168

يف هللا120160501169 1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصوله محمد رفاعه رسر

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعامر امي   عبدالحميد الفرايه120160501184

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعنود نايل عبدالكريم االغوات120160501185

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهصفاء سليم سالم العزازمه120160501188

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهراكان خلف عطوان المحاسنه المواضيه120160501189

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعماد دخل هللا سالمه العالوين120160501192

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهريام مصلح محمد الطحاطره120160501194

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهاالء فايز يوسف ابو عمرو120160501196

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمعاذ مخلد سليم الليمون120160501201

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبدالرشيد واليل ابوبكر120160501203

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهدالل عادي مسلم العطون120170501003

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهحسن فبيان شاه120170501005

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهانس احمد محمد المشاعله120170501011

ي120170501019 1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهاسيل اياد عايد البستنحر

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهميور انس بن ميور نظري120170501022

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد جميل نايف المعايطه120170501075

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهحسن سلمان سالمه الشاحي  120170501086

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهغنام محمود كريم القضاه120170501095

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهسوتئشاي بوتخيك120170501103

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبدالصمد عبدالمهدي بركات  الشواوره120170501112

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعلي محمد عبدالمطلب السعود120170501124

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحامدين يوسف باليمبينجان120170501140

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعروه عبدالرحمن جافاكيا120170501150

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد محمود عبدالسالم الرصايره120180501158

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد ابراهيم احمد المعاسفه120180501205

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعوض سالمه ربيع الليمون120180501214

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبدهللا محمد عطاهلل االغوات120180501215

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهضياء زهب  احمد الشلح120180501216

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنايف مدهللا عبد الخرشه120180501231

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنور ناجحة بنت رسل إسكندر120180501249

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنور فاطن فرحانة بنت عبدالمناف120180501250

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعليي   بنت شمس الدين120180501251

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهاحمد سالم منىسي الحمادين420150501507

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهخلف محمد مسلم العطون420160501509

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنبيل عبدالباسط شفيق التخاينه420180501507

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبدالرحمن إسماعيل عبدالكريم120130501008

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبدالخبب  دانجغو غاندالبوا120150501046

ئ هأ120150501083 1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهاألنوا حر

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهاحمد باتو ديرمفا120150501132

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبدالمهيمن غانداولي اكانج120150501138

يفة ملوك120150501143 ى رسر 1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهبشر

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهابراهيم كيالب ماالنج120150501146

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهفاتتاوي ادم120150501158

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهاذان فولو سامل120150501164

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهحداد كبارون فغايو120150501167

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولههيمي   تامفوغومانتو120150501169

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهسعيد سالك كامد120150501170

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهرانيه نايل محمد النعيمات120150501172

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبدالمهيمن عبدالكريم مكاساسا120150501196

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحي الدين عاصم محمد دالي120150501228

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمرشد عبدالنارص محمود120160501007

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهبدر ابوبكر كسئي   سكاندال120160501013



1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهيوسف كوياب لومامباس120160501015

يفا ملوك120160501028 1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهباس رسر

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهيونب  فانجنسيان سنداتوك120160501039

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهابوخليل ابو شحماء جامل120160501063

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهالدين اندلينوغ مانجيالل120160501067

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهيشى بدال غولوى120160501068

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبدالفتاح امب  ابراهيم120160501082

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهجنيل ساودغار سانجغاكال120160501084

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهحسن فيلمي   باتاو120160501100

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهبدرالدين ماماالنجكاف مسالماما120160501123

ي طاهر جماديل120160501124
1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهارشانى

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهابوبكر بسيالن سيدين120160501126

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهامب  سطام مكاكوى قادر120160501139

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهحمزه اسماعيل120160501143

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهامب  ابراهيم حسي  120160501145

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهلقمان بتونجكاي بتونجكاي120160501152

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهرسال عبدهللا اباد120160501154

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهاسماعيل يوسف بوغات120160501155

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمرشد االمادا دلندا120160501162

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحي الدين موالنا جمات120160501163

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنشمي ابود هادي يانتو120160501166

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهزين الدين اسماعيل خليل120160501176

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهدعاء عبدالهادى اسماعيل دحبور120160501197

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهاصحينه محمد نارص اسليم120160501199

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد بسام سالم القوابعة120170501006

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولههديل عوده سالم الموىس120170501009

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهساره محمد عبيدهللا المصيفب 120170501013

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهريحانة بنت محمد سهيمي  120170501014

ي120170501016
1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد فائق بن محمد زيالن 

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد فيصل بن روسمي120170501017

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد نرص الدين معي   بن نظري120170501020

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهوان محمد نعيم بن وان حميدي120170501021

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهيون ازرين بنت يون اسماعيل120170501024

ي بنت فاضل120170501025
ي عزنى

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنور فاطن 

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهأنيس حسنة بنت مت توفيق120170501026

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنور نظيفة بنت غزالي120170501027

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهألبار داحي جالديل120170501034

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد موىس علي الرصايره120170501081

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهيزن سالم صالح العبادله120170501083

ي محمد سالمه العمارين120170501084
1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهتهان 

ي أرينال120170501087
1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهحلمي ربان 

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمجد عبدالوهاب سليمان القرارعه120170501096

ي احمد القراله120170501098
1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهاحمد عون 

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهبرأويت مانورات120170501104

ئ هي120170501105 ئ روسالم ن  1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهن 

ي لوه120170501106 1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهرمزان هأني

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعرصي  سالئ120170501107

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهثامر احمد عبدهللا المزايده120170501108

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبدالعزيز ابواء120170501110

ئ مه120170501113 1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعارينا حر

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمجد عدنان محمد البطوش120170501118

ي سالم العزازمه120170501125
1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهنورا راض 

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهعبب  سويلم سالم الشاحي   العزازمه120170501141

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهسوسن خلف عقله الرجيالت120170501144

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهحمزه عوض سليمان الخوالده120170501171

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهحامد نواف بركات البديرات120180501203

لن120180501281 زا عرفان بن مب   1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمب 

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد نضال عوض المواجده420180501501

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهياسي   طه محمد المدادحه420180501508

1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهمحمد ابراهيم محمد الرصايرة420180501511

ي920170501001 1:00-22/6/202012:00االثني  الفقه وأصولهماجد زيد مانع العب  

ي120111603006
3:00-22/6/20202:00االثني  االثاروالسياحةمحمد سليمان محمد البوىسر

3:00-22/6/20202:00االثني  االثاروالسياحةمصعب غصاب سعود القراله120131603173



ي120151603016
3:00-22/6/20202:00االثني  االثاروالسياحةسجا حمدان سليمان القرىسر

3:00-22/6/20202:00االثني  االثاروالسياحةاسامه عواد حمد البشابشه120161603012

3:00-22/6/20202:00االثني  االثاروالسياحةعمار منصور عبدالحافظ الزيديي  120161603013

3:00-22/6/20202:00االثني  االثاروالسياحةسحر عدنان سليمان عيال عواد120161603034

3:00-22/6/20202:00االثني  االثاروالسياحةمشهور علي عبدالفتاح الطفيحات120171603004

3:00-22/6/20202:00االثني  االثاروالسياحةوفاء سالم علي الشوابكه120171603005

3:00-23/6/20202:00الثالثاءعلم االجتماعانس محمود بركات الصعوب120151601038

3:00-23/6/20202:00الثالثاءعلم االجتماعيوسف سليمان اشتيوي الشاحي  120171601009

3:00-23/6/20202:00الثالثاءعلم االجتماعاحمد فايز احمد الكركي120181601003

3:00-23/6/20202:00الثالثاءعلم االجتماعزيد خالد عبدالمحسن ابو الغنم420161601504

3:00-23/6/20202:00الثالثاءعلم االجتماعمجد سالمه ابراهيم المعايطه420171601503

3:00-23/6/20202:00الثالثاءعلم االجتماعنائل غسان عبدالقادر عالونه120131601096

3:00-23/6/20202:00الثالثاءعلم االجتماعوداع يحن  احمد القراله120161601014

3:00-23/6/20202:00الثالثاءعلم االجتماعنور عاهد يوسف عيال سلمان120171601001

3:00-23/6/20202:00الثالثاءعلم االجتماعاسالم عبدالوهاب سالمه الشواوره420161601502

يرامي نبيل امي   الرهايفه120141101006
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

يعيىس فايز جميل الحجازين120151101006
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

ياحمد جمال محمد قاسم120151101049
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

ي120161101001
يمحمد فضل صدق هللا المعان 

11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

ييارا حمد عبدالقادر الهميسات120161101006
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

يقصي حمدهللا فايز الشخانبه120161101007
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

ي120161101008
يمحمد جمال رزق المراق 

11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

يهبه صالح حماد الذنيبات120161101013
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

يمهدي سامي عبدالحافظ الضمور120161101016
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

يمالك ذياب رزق ابراهيم120161101018
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

ي عوض الطراونه120161101031  حرنر
ييقي  

11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

ينبا محمد عبدهللا الطراونه120161101038
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

يمحمد كمال محمود الفواعب 120161101046
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

يبلسم رجا محمد الشمايله120161101051
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

ينرصي فضيل نرصي بن طريف120161101052
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

ي120171101051
يايمان جميل ابراهيم المراق 

11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

يشذى خالد سليمان الخلفات120181101024
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

ي شمىسي120161101005
يباسل فاروق مفيد بن 

11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

ينعمه مخلد عبدهللا الفالح120161101053
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

ييحن  عادل مسلم المعايطه120171101001
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج النبانى

يمحمد سامي سالم المبيضي  120141102029
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

ياحمد عمر احمد شطوط120151102010
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

يعمر يحن  سالمه القضاه120151102027
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

ي السعود120161102001
يمحمد سليمان راض 

11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

يمحمد نايف عبدالقادر العثامي  120161102002
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

يبكر جميل محمود الكفاوين120161102007
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

ي عبدالرحمن ازمقنا120161102012
يمحمدجالل هان 

11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

يوسيم جميل مطب  الرعود120161102015
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

يانس محمد مصطف  اللوزي120161102016
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

ي محمد الشباطات120161102046
يبشار لطف 

11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

ياحمد سميح محمد الرصايره120171102008
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

يايهاب نادر نظمي العباىسي120151102002
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

يفراس رامي عبدالخالق الدرابيع120151102003
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

ي120161102004
ينعيم بسام نعيم الفتيان 

11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

ينارص عبدالغافر جميل ابو نرص120161102006
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

يزيد رائد عيىس الفسفوس120161102024
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

يفيصل محمود سالم القضاه120161102029
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

يمحمد منب  جدوع عويمر120161102033
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

يمحمد عواد احمد الخطيب120161102035
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

يليث صالح حماد الذنيبات120171102014
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

ياحمد وليد احمد عمرو120171102043
11:00-22/6/202010:00االثني  االنتاج الحيوان 

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةارساء حسان عبدهللا العمريي  120131103042

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةابراهيم حمزه عبدالكريم الذنيبات120131103065

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةالعنود امجد محمود الرهايفه120131103113

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةبالل مالك رضوان الرواشده120151103023

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةايات سالم صباح ابو سمهدانه120151103073

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمحمود خالد سالمه الجعافره120151103085

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمروه عايد عوده المالحمه120151103099



ي عبدهللا البوالب  120151103118
11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةوسن راض 

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمحمد عبدهللا خالد المعايطه120151103125

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمحمد عناد محمد البشابشه120151103137

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمنار نعيم عيد الفقب 120161103007

ي120161103020
11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةغصون محمد ابراهيم العسوق 

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةعاصم رضوان سليمان المعايطه120161103024

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةيوسف حسام عايد الحجازين120161103025

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةاآلء محمد علي محمد ابو طربوش120161103026

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةروان ابراهيم عيىس ابوصالح120161103030

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةجميلة عبدالكريم محمد الخزاعله120161103034

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةموىس مخلص انطون حجازين120161103036

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةاشجان حاتم محمد الطراونه120161103040

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةسلسبيل اسماعيل احمد الرفايعه120161103044

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةرؤى مبارك اسماعيل السعود120161103046

ي المساعده120161103047 11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةرامز جمال مبى

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمرح عصام محمد الفرايه120161103048

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةالرا خليفه عبدربه القرارعه120161103050

ي عوض الدويري120161103051
11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةاياس عون 

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةايمان عادل محمود المدادحه120161103053

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةرهف كمال احمد معدى120161103065

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةهبه كمال محمود الكركي120161103067

ي120161103069 11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةرهام يعقوب علي البستنحر

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمصعب صالح محمود الرفوع120161103072

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةاحمد محمود احمد القروم120161103077

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةروان عزم عبيد القراله120161103078

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةايه محمد غانم الخرشه120161103079

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةرغده خلدون هايل المعايطه120161103082

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةساجده صايل ابنيه ابو زيتون120161103090

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةحازم سالم عبدالوهاب الجعافره120161103096

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةراويه عبدهللا محمد الرفوع120161103097

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةتاال حسن محمد الفطافطه120161103098

ي الخلفات120161103099 11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةضح موىس ثلحر

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةارساء توفيق موىس القطامي  120161103103

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةشهد عادل خليل القطامي  120161103106

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةنور فالح عبدالسالم الرفوع120161103107

وق عدنان علي العسولي120161103108
11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةرسر

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمرح غسان يعقوب حدادين120161103113

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةارساء عامر جمال الذنيبات120161103118

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةهبه شاهر عبدالمجيد الطراونه120161103122

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةرنر يوسف سلمان الفقهاء120161103127

ات120161103130 11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةابراهيم محمد عوض الشقب 

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةامتثال شعيب محمود الطوره120161103131

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةغفران محمد عبد الشواوره120161103133

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةغيداء نايل عبدالمجيد المعايطه120161103141

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةصهيب محمد بركه المواضيه120161103145

اهمه120161103146 11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةبراءه طالب موىس البر

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةاسالم جمال فايق السحيمات120161103149

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةعمر عطاهللا سليمان القطاونه120161103154

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةامل احمد سالم الزغول120161103164

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمحمد يوسف محمد المبيضي  120161103165

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةيارا موىس علي الرصايره120161103166

ي120161103168 11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةبثينه يوسف عبدهللا البستنحر

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةاحمد ظاهر اعبد السعود120161103188

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمنار محمد عبداهللا الذيابات120161103189

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةعلي مشهور علي قطيشات120161103192

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةرسى خالد عبدالمجيد العضايله120161103195

ي120161103196
دين  ي محمد البر

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةغن  راض 

ي عواد محمود الرصايره120161103197
11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةق 

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةبنان خالد احمد القروم120161103200

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةرزان عايد ياسي   الشمايله120161103207

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةسائده صقر حطاب الرهايفه120161103210

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةصفاء عبدالنارص سالم العرود120161103216

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةحني   ابراهيم ضيف هللا الحوامده120161103218



11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةياسي   مالك محمد المدادحه120161103220

ي الزريقات120161103227 11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمرح امجد مبى

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةعبدالرزاق بشار عبدالرزاق ذباح الجمل120161103229

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةسندس ثابت حمدي النتشه120161103230

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةنشين سليمان حسي   مبارك120171103024

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةاروى موىس عطيه القيىسي120171103103

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةعبدالجليل حسي   عبدالفتاح البيايضه120171103111

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمحمد عوده عبدالرحمن الجعافره420151103501

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةاحمد غازي سليمان ابوسمهدانه420151103505

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةاري    ج بسام مطر الرهايفه420161103507

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةارساء رياض سلمان الرواحنه420161103508

ف سليمان حجازين420161103511 11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةبتول ارسر

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةوعد اسماعيل علي ابو هندر120151103020

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةعمر خالد محمود الرصايره120151103111

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةانوار احمد سليم الرواشده120161103015

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةيوسف بسام عوده المساعده120161103028

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمحمد حمد سليمان الخمايسه120161103032

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمعاويه عصام علي المعايطه120161103059

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمحمد محمود محمد الجعافره120161103060

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةوعد عماد اسحق قراقع120161103068

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةسوار مناور احمد الرواشده120161103081

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمعبى  نايف عبدالرحيم الزيديي  120161103114

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةاالء حسي   عبدهللا ابو حميده120161103132

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةنجاح مطلق مسلم السالمات120161103150

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةوصال محمد فالح النوافعه120161103160

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةساره ابراهيم محمد المجالي120161103162

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةرل عليان عطاهلل الطراونه120161103167

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةزينب محمد يوسف الصعوب120161103169

ي علي الطراونه120161103170
11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةليث حسن 

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةحاتم راتب عبدهللا البشابشه120161103182

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةهبه وائل موىس المعايطه120161103193

وس120161103198 11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةرايه حسي   سليمان الرص 

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةرهام سيف نهار الشواوره120161103199

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةمرح سالمه خليل المحاميد120161103201

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةانوار عطاهللا ارشيد البطوش120161103202

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةرؤى محمد سالم الرشايده120161103203

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةشهد مالك خالد الختاتنه120161103204

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةاسيل محمد علي الخمايسه120161103208

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةايمن حسي   حسن العتايقه120161103215

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةبراءه شامان خازر المجالي120161103222

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةرهف زهب  شاهر الرصايره120161103226

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةرزان امي   عبدهللا البطوش120161103228

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةتيماء خلف عوده ابو نوير120161103232

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةرزان احمد ذياب مكاوي120161103233

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةهشام عبدهللا احمد العمايره120171103001

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةتفاحه محمد كمال القضاه120171103004

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةنارمي   سالمه فالح الشقور120171103042

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةسماء ابراهيم محمد الردايده120171103072

11:00-22/6/202010:00االثني  التغذية والصناعات الغذائيةفرات زيد عبدالرحمن الطراونة420171103503

اك120121301065 ف عقله عناد البر بيه الرياضيةرسر 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمحمود محمد رجب ابو الشعر120141301075 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمحمد ابراهيم موىس الفراج120141301084 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةيزيد نوري مفلح الشوره120141301097 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةعمر نارص فهيم الهلسه120151301107 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمحمد حسي   مصطف  مظهر120161301014 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةارساء فايز خليف العلي120161301017 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

ان120161301025 بيه الرياضيةاحمد عماد احمد جبر 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

ي الرواشده120161301035
بيه الرياضيةوسن سليم راض  11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةاحمد عادل جميل النعيمات120161301049 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةعبدهللا ضيف هللا اعبد الرواحنه120161301074 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةحمزه عواد سالم القضاه120161301079 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةنور محمد عبدهللا شباب120161301088 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمحمد خليل ابراهيم الخضور120161301090 11:00-21/6/202010:00األحدالبى



ي120161301091 بيه الرياضيةبتول محمود احمد البستنحر 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةاروى خالد عبدالرحيم شعالن120161301092 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةشيماء محمد تركي البالونه120161301093 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةفرح يونس احمد عابد120161301094 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةخديجه فراج محمد العكالي  120161301095 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةالعنود ابراهيم سلمان الفراحي  120161301101 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

ي120161301103
بيه الرياضيةرهف رائد سعيد عبدالغن  11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةادم زكريا خليل العوادي120161301104 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةسند خلف عبدالعزيز الرماضي  120161301105 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

يحي120161301110 بيه الرياضيةشهد محمد محمود مسبى 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةغيداء سليمان محمد المصاليخ120161301112 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةياسمي   عبدهللا محمد النعيمات120161301115 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةقيس نضال عبدالعزيز النشويه120161301116 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةاواب عماد محمود ابو احمد120161301124 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةكيان سليمان محمد المصاليخ120161301137 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةاصيل حسن محمد السحالي  120161301139 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

ي120161301143 اء محمد عبدهللا البستنحر بيه الرياضيةالبر 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةورد منذر يونس ابو عمرو120171301001 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةانس احمد محمود الدبس120171301003 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةسيف سليمان عبدهللا المعايطه120171301007 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمؤيد مدهللا محمد الدرابيع120171301008 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

ين جمال عبدالرؤوف شهاب120171301014 بيه الرياضيةسب  11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةهبه محمد نمران القعيد الشديه120171301018 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمروان علي سالم السماعيل120171301024 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

ي مصطف 120171301026
 حسي   بن 

بيه الرياضيةأسماء مصطف  11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةسمر مبارك عطوه الغول120171301043 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

ي اسماعيل120171301053
بيه الرياضيةاحمد محمد سعيد بن  11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمؤيد عارف احمد الحلبيه120171301064 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمحمد رمزي رضا الحاللمه120171301067 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةفايز عبدالحميد محمد الكفاوين120171301069 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةعايد نائل عايد المجالي120171301073 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمروه سالم اعبيدهللا الفقراء120171301075 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةعبدالرزاق مصطف  عبدالفتاح خريسات120171301076 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

ي المعايطه120171301080
بيه الرياضيةاحمد عوده مفص  11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةقيس ماجد ابراهيم الفرايه120171301085 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

ي120171301094
بيه الرياضيةمحمد رعد ماجد المومن  11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةخالد حسام سالم الرصايره420131301516 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةسالم شاكر محمد الطراونه420131301554 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةعطاهللا سالم سالمه العتايقه420131301570 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةعبيده محمد عبدهللا القطاونه420141301543 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةتيما هشام ياسي   الرواشده420161301501 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

 علي النوايسه420161301514
بيه الرياضيةابراهيم حسي   11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةغيث عبدالكريم محمد الجراجره420161301518 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمأمون عبدالهادي عطيه الليمون420161301522 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةعروب زاهي احمد الشامي420161301528 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةاحمد محمد علي عادل الشلح420161301537 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةاحمد قاسم عبدهللا العضايله420161301542 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمحمد احمد زايد المسيعدين420171301504 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمؤيد خالد عبدالعزيز السويطي420171301515 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمحمد نورالدين ابراهيم عبد الرصايره120131301075 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمحمد علي موىس القراقره120141301062 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةحازم جميل محمد الطراونه120141301067 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةايمن فوزي مصطف  حمزه120151301092 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةعمر نرصي محمد الختاتنه120161301075 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةاحمد سميح خليف المجالي120161301102 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةاحمد علي محمود الرحيل120161301114 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

ي120161301119 بيه الرياضيةهبه نارت اسماعيل بشه نر 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمحمد كمال خلف المجالي120161301122 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةعبدالقادر محمد عبدالقادر المجالي120161301128 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةاياد علي عبدالحليم الرياالت120161301131 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةساره باسم عواد المجالي120171301009 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةرهف سامي سالم المبيضي  120171301010 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةثائر ناجح عوض النعيمات120171301012 11:00-21/6/202010:00األحدالبى



ي احمد حيدر120171301013
بيه الرياضيةمحمد وصف  11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةانسام ربيع رجب ابو العز120171301025 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

ي سالم الزوايده120171301031
بيه الرياضيةسالم راض  11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةرهف امجد محسن القراله120171301034 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةغدير محمد ارشيد النعيمات120171301035 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمجد حابس محمد الطوره120171301039 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةنجوى خلف سلمان الشاحي   الحجايا120171301041 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةضح احمد هيالن ابو همام120171301046 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةعبدهللا محمد فدغاش ابو دامس120171301049 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةحمزه عبدالكريم عيىس الزق120171301054 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةحال حماد عبدهللا الموسه120171301056 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةابراهيم محمد ابراهيم المبيضي  120171301060 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمحمد اسامه عريف المجالي120171301068 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةيزن يحن  سالم المجالي120171301070 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمحمد هشام سالم الرماضي  120171301072 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةابراهيم محمد سليم المحاميد120171301078 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةصبا جميل حيان الرشود120171301084 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةفرح اسماعيل سليمان النرصات120171301086 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةاحمد محمد احمد عبيد120171301091 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةرحمه بخيت علي الهدايات120171301095 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةروال تيسب  محمد سعيد فراج120171301100 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةيوسف رياض جميل الرصايرة120171301155 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةعمر محمد عطاهللا الفرايه120171301157 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمحمد رائد احمد المعايطه120171301165 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمحمد خليل محمود اوشاح120181301010 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمحمد طحيمر ابراهيم المجالي120181301015 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمحمود ماجد عيىس القرنه120181301113 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةحمزه سمب  عبدالقادر القطاونه420131301503 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةراما ماهر عادل العقاربه420141301559 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةعبدالمؤمن خالد محسن الكفاوين420151301514 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمرفت احمد عبده ابو عبده420161301529 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةوليد محمود عبدالفتاح الدبس420161301538 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةمحمد عرص خليف الرصايره420171301510 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةعلي عامر محيسن الراجودي420171301511 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةأسامة سالم محمد طبيشات420171301540 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

ي عبدالمهدي الطراونه420181301503
بيه الرياضيةزيد راقى 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

بيه الرياضيةعبدهللا ناوى سلطان مصارع الزايدى920171301002 11:00-21/6/202010:00األحدالبى

يعماره صالح جمعه العمارات120121303046
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يعال اسماعيل احمد المبيضي  120161303004
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يبلقيس سليمان محمد الهالالت120161303005
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يهديل ابراهيم حامد الطراونه120161303007
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يحمدي رياض عبدالحي ابوحامده120161303020
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

ينور محمود احمد ابو سعيفان120161303021
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يمن  احمد عيد العويضات120161303026
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يتغريد طلعات عودة هللا الطراونه120161303032
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

ي120161303033 يمحمد نارص عبدالقادر البستنحر
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يدنيا امجد عبدهللا المجالي120161303036
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يعبدالرحمن رمزي عبدالرحمن المرصي120161303041
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

ي عطيه120161303042
يريما محمد سلمان بن 

11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يتسنيم محمود حسن الطويىسي120161303044
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

ياسماء عبدالحميد هزاع الغليالت120161303052
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يجواهر محمد سليمان الحجايا120161303055
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يرشا صالح سليم المالحمه120161303056
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يساجده عمر محمدكمال الحياصات120161303057
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

ي سيف نهار الشواوره120171303002
يامان 

11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يايه احمد سلمان الطراونه120171303046
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يراشد صقر موىس السوالقه420141303506
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يمرح يحن  عبدالجليل القرصاوى420161303501
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يشادن زياد علي الرباعي420161303511
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يلؤي ظاهر ياسي   البداينه420181303502
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

ي خلف البيايضه120171303001
يمريم لطف 

11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يوفاء علي عوده الزيود120171303004
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يرندا محمود عبدالقادر المجالي120171303011
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 



يمنال سالم خلف المعايطه120171303014
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

ياسيمه سامي ابراهيم ابو سمهدانه120171303015
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يمحمد ايمن جريد الحناقطه120171303016
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

ياالء اسعد يحن  خمش120171303024
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يوسن احمد صالح الطراونه120171303026
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يهيا محمد حامد الشواوره120171303034
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يمي عوده صالح الشوامره120171303047
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

ي النوايسه120171303048
يشذى حمد الق 

11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يبراءه باسم عبدالرحيم سعيد120171303051
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يهنادي جمعه سعد القريات120171303053
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يتسنيم خالد بشب  الرشايده120171303059
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يل الزيداني  120171303060 ياسماء عبدالكريم جبر
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يلينا محمد حمد الصويلحي  120171303061
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يرانيه حمود عواد الشموط120171303109
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يعنان احمد امي   الطراونه420161303506
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

يمحمد بهاء منصور نصار420161303512
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

ي سيف عبدالمهدي الرواشده420171303502 يروانر
11:00-21/6/202010:00األحدالتأهيل الرياض 

ي سالم النوايسه120130423002 1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةسالم ناحر

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةغيث محمد عبدالكريم الشوبكي120150423001

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةراما علي محمد البطوش120150423005

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةاحمد يحن  محمود المحادين120150423016

يكات120150423019 1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةمالك سامح حامد البر

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةنارص سميح خليفه المجالي120150423027

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةساره سالم عبدالقادر المحادين120150423043

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةمحمد خلف احمد الطراونه120150423056

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةعمار سمب  حسي   السحيمات120150423058

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةداليا مناور دخل هللا الزيديي  120160423026

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةهناء محمد عبدالعزيز ضمره120160423036

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةحازم موىس عبدالهادي النجادا120170423042

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةنغم سماح فوزان المجالي420150423503

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةفراس جعفر سالم الحمادين420170423501

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةسهام ممدوح لباد الدهابشه120130423006

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةرهف بالل محمد المبيضي  120160423009

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةبتول ضيف هللا سالم المعايطه120160423011

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةزين ابراهيم خليل الزريقات120160423014

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةسند وسيم يعقوب خليف120160423019

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةهاشم علي عبدالسالم الكفاوين120160423021

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةعائشه خالد يوسف ابو غاليه120160423032

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةعمر محمد عمر المبيضي  120160423034

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةمثن  سميح امي   النوايسه120170423001

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةجواد ماجد جريس الزيادين120170423009

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةرؤى سليمان علي رحال120170423025

1:00-29/6/202012:00االثني  مياه وبيئة/الهندسة المدنيةاسامه ياسي   عبيدهللا البطوش120170423036

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةانس حسي   مصطف  قدح120130422028

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةهشام محمد يوسف الصعوب120130422076

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةمحمد جهاد عبدهللا الحمزات120140422006

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةخالد نزار صالح كنعان120140422011

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةمحمد خب  حسي   محمد غاليه 120140422030

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةايهم وائل عطاهللا المجالي120140422031

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةصهيب مازن فؤاد فري    ج120150422027

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةعبدالرحمن صالح عبدالرحمن المحادين120150422054

قان120150422061 1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةليث خالد غازي البر

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةاحمد بدر جميل السعايده120160422003

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةمحمود حامد اعبد الخطباء120160422017

ي120160422024 1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةيزن رمزي محمود التوتنحر

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةيزيد يارس حسن ابو ريان120160422026

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةعبدهللا اكرم داود المجالي120160422027

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةبشار هشام محمود المرصى120160422033

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةعبدالرحمن معتصم صالح الكيالي120160422042

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةعبدالرحمن حسي   عطا صدقه120160422043

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةمصطف  مراد محمد النارص120160422044

ي120160422062
1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةنزار محي الدين ابراهيم القرىسر

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةحاتم ابراهيم سالم العصايده 120160422072



1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةحال خالد ياسي   الطراونه120160422073

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةمحمد احمد نعيم مطر120170422006

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةزيد محمد عبدهللا الجعافره120170422032

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةعمر خالد رجب اسماعيل420130422505

ي حماد الطراونه420140422501
1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةهشام هان 

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةعبدالرحمن عبدالحميد محمود المعايطه420140422502

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةمحمد احمد عبدالعزيز العضايله420140422505

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةمحمد طارق سلمان المدادحه420150422506

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةابراهيم عبدالستار ابراهيم التميمي420160422503

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةكريم سعيد كريم الصالح120130422027

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةعبدالرحمن محمد عبدهللا داود 120140422016

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةرنده ابراهيم محمد شلطوف120150422024

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةاحمد جميل سلمان السعدي120160422007

اب120160422013 ي حمدان رسر
1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةمحمد لطف 

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةاحمد عصام نرص الدين ابو طيفور120160422015

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةايناس اكرم عبدالفتاح غانم120160422022

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةهارون زهب  عوده الحجازين120160422029

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةعبدالكريم محمود يعقوب القدومي120160422056

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةعبدهللا سليمان ضاحي السبوع 120160422058

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةالمؤمن باهلل سالم امحمد السوادحه120170422030

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةمكرم محمد حجه ابو عالن120170422033

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةحمزه حامد زاهي العالوى120170422039

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةاحمد عثمان هزيم المصاروه120170422053

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةمالك ضيف هللا سالم المعايطه120180422062

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةيوسف محمد يوسف المجالي420150422501

1:00-29/6/202012:00االثني  قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةحسي   خالد حسي   المطارنه420160422501

1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةحنا رياض عزام نرصاوين120140432045

1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةرامي ماهر فريد حجازين 120140432047

1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةراكان محمد ذيب ربيع120150432023

1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةمحمود صبحي بشب  المحتسب120150432040

1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةفاتن عوض عبدالكريم الطراونه120150432048

1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةمحمد سلطان حمد النعيمات120150432062

1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةعبدهللا زياد حسن الفريحات120160432034

1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةاحمد سليم احمد الضمور120160432051

1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةمحمد حسن موىس حسن420140432502

1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةعمر فهمي عبده العموري420150432504

1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةمنترص فايز محمود قطوم420150432506

 علي يونس120140432035
1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةزكريا حسي  

1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةمحمد حسن سلمان الطراونه120150432057

ي المجالي120160432004 1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةموىس عبدهللا عبدالننر

1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةرسميه قاسم انور البلوي120160432010

1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةرهام علي محمد الهدايات120160432028

1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةجهاد سامي مطلق الخرشه120160432033

1:00-29/6/202012:00االثني  مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةمحمد ابراهيم سعيد برجاس120160432053

ية/ اللغات األوروبية رشا طالب عيد الفزاري120150219009 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية امل وليد فرحان الطراونه120150219031 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية بيان محمد محمود الرصايره120150219049 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

 الضالعي  120160219001
ية/ اللغات األوروبية صبا يحن  مصطف  11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية بيان خليل محمد ابو مساعد120160219005 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية تيماء عادل امي   البيايضه120160219012 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية يقي   عبدالرحمن عبدالمنعم الرماضي  120160219013 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية سبأ تيسب  عبدالرحيم العساسفه120160219014 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية شهد عادل عطيه ابو مطحنه120160219018 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية فاطمه الزهراء محمد صالح الجريرى120160219020 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية بلقيس اكرم عبدهللا اللصاصمه120160219033 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية ايناس يوسف سالم الضمور120160219050 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية امنيه زيد محمد الحباشنه120160219054 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ي هيثم يعقوب الهاشم120160219077
ية/ اللغات األوروبية امان  11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية قيس محمد حمد الخرشه420150219510 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية فداء أنور عايد البقاعي  420160219503 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية ساري عبدالقادر محمد المعايطة420160219506 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية دنيا اتحاد احمد العثامي  120120219045 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية محمد عادل سعيد الدبش120150219041 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  



ات120160219011 ية/ اللغات األوروبية بالل سالمة فري    ح المطب  11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

 محمد عزام المجالي120160219015
ية/ اللغات األوروبية من  11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية احالم محمد هالل الرفوع120160219045 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية روند صايل غالب الطراونه120160219058 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ي محمد الشمايله120160219064
ية/ اللغات األوروبية صفاء هان  11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية رنر محمود احمد القرنه120160219076 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية مرام سليمان عبدالعزيز الشمايله120160219079 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية جيالن توفيق يوسف التعمري120160219081 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

ية/ اللغات األوروبية اسالم عقله جميل العشوش420160219514 11:00-25/6/202010:00الخميسالفرنسية و اإلنجلب  

11:00-22/6/202010:00االثني  الوقاية والمكافحة المتكاملةعباده جهاد محمد الفقيه120151104027

11:00-22/6/202010:00االثني  الوقاية والمكافحة المتكاملةكرم حسن عوض حران120161104006

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمحمود علي محمد البطوش120110707165

ي موىس الشمايله120130707191
1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعامر لطف 

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقرامي ماهر جازى المعايطه120150707017

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمهند احمد خلف القيىسي120150707019

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقدينا فارس حسن ابو سيف120150707021

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقتاال بهجت عبدالعزيز الرواشده120150707049

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمناز هايل عبدالمجيد الذنيبات120150707075

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقآالء الياس خليل شطه120160707003

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقاصاله الياس خليل شطه120160707004

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقسحر نضال احمود الزيداني  120160707005

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقميس ابراهيم سالمه الجعافره120160707008

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقانعام اسماعيل عيد ابو سعد120160707009

ابعه120160707011 1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقباسل جابر شتيوى الرص 

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقحني   عاطف عبدالحافظ الرهايفه120160707023

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقساره عصام يعقوب ابو الديوك120160707027

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقوالء وائل عبدالعزيز االفندي120160707028

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعوض محمد عوض الطراونه120160707032

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقشيماء امجد عبدالقادر الطراونه120160707035

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمهيب محمد محمود الشواوره120160707036

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقخليل كمال عبدالقادر قطيش120160707040

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقابراهيم عياش" محمد امي  "صبا 120160707046

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقروان بكر محمد الزغيالت120160707049

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقتيمه جعفر عبدالسالم البوالب  120160707051

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقجوان نايف سلمان السبيتان120160707052

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقتيماء محمد عبدهللا البوالب  120160707053

ي نرص120160707059
1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقنوران نواف احمد بن 

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعبدالمهدي محمود عبدالمهدى طريف120160707068

بري120160707076 1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقنرمي   محمد احمد البر

ي البيايضة120160707079 1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقدالل انور صبر

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقاحمد عواد احمد العبيدات120160707082

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعماد فراج محمد العكالي  120160707088

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقياسي   محمود ياسي   المبيضي  120160707095

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقبيان غالب عامر خالف120160707100

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقدعاء احمد مطر النخاطي   الزيداني  120160707101

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقشهد محمد زعل المحادين120160707102

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقتمارا عطاهللا طايع المعايطه120160707105

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقهناء نايف عبدالكريم النوايسه120160707107

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقبتول نشات سليمان الرصايره120160707108

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقايمان فادي فائق القروم120160707111

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمحمد اسامه محمد زكي المبيضي  120160707113

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقجنان عبدالمجيد ابراهيم المجالي120160707114

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمامون عمار محمد الحباشنه120160707116

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقهديل جميل جعفر المحاسنه120160707117

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقغيداء احمد عبدهللا البوالب  120160707118

ه سليمان سويلم القطامب  العمرو120160707121 1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقامب 

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقشفاء بسام محمد الرماضي  120160707127

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقنيفي   عدنان محمد الرماضي  120160707128

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقجعفر سالمه ابراهيم الطراونه120160707129

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقبراءه اكرم محمد الشوامره120160707130

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقتمارا معبى  صالح القروم120160707132

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقبيان فالح رجا الربطه120160707136

وق يوسف ابراهيم ابو نواس120160707138 1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقرسر



1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقانس بادي مفلح الكساسبه120170707015

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقاسيل فراج محمد العكالي  120170707060

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقشهد حسي   ابراهيم الصعوب120170707073

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعمر خازر عبدالكريم الذنيبات120170707106

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقفاطمه الزهراء سليمان حماد القيىسي120170707114

ي الضالعي  120170707116
  يحن  مفص 

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمعبى

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمحمد عبدالحميد علي الشوابكه120170707137

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقدعاء موىسي عبد الوحش420140707507

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعائشه فتحي شحدة السعودي420140707528

ي القسوس420150707501
1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمراد يوسف شوقى

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعبدهللا ذيب حامد الطراونه420150707504

ي حماد420150707507
1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقصهيب محمد راض 

ي عبدالعزيز الضمور420150707525
1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقحال عبدالباقى

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقهادي عاضي خنيفس العيىس420150707531

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقتحرير مرعب عبدهللا الغنيمات420160707501

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقرغد سالم سليم البحارات420160707506

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعبدهللا اكرم حسي   القطاونة420160707507

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقاناغيم يارس خلف السحيمات420160707515

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقايات مشهور سالم الزريقات420160707524

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقحسي   غازي حسي   الشهوان420160707526

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقريم سهيل عطاهلل الرصايره420160707543

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوققيس عزات راتب الطراونه420170707519

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقرامي فهمي احمد العساسفه420170707532

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقامان امان سالم مبارك العل920170707002

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوق عبدهللا حسي   عوض الكلدى اليافع920170707016

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقصالح قطامي عيد الغفيلي النعيمي920170707018

ي920170707025
1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقسعد جمال سعد محمد القحطان 

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمحمد راشد محمد محمود كاهورا920170707030

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعبد هللا عادل عبد هللا راشد السليطي920170707031

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعبد الرحمن عادل عبد هللا السليطي920170707033

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمبارك سعد مبارك محمد الحميدى920170707040

ي920170707051
1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعلي صقر عتيق الخليف 

ي920170707052 1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقحمد محمد عامر الكعنر

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقاحمد حسن خليفه عبدهللا المالكي920170707059

ي920170707080
1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمحمد احمد عبد هللا جاسم  المسلمان 

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمحمد جاسم حسي   الخياط920170707081

ي920170707091 1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقاسماء عبدهللا سعيد منصور الكعنر

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقيوسف خالد يوسف محمد المطاوعه920170707095

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعلي خالد علي جاسم الهيدوس920170707103

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقنارص صالح حمد االحول الجحيش920170707140

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقسالم حمد سالم الربعان المنصوري920170707157

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقسعد احمد سعد محمد الفهيد920170707182

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعبدالرحمن راشد خجيم الجابر المري920170707199

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمحمد زابن محمد ال زابن الدورسي920180707017

يدي المري920180707057 1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقسعيد جارهللا علي البر

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعبدهللا سالم عبدهللا حسي   السيد920180707066

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمها حبيب الماس عبيد الماس920180707077

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمي محمد جاسم محمد المحمود920180707085

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقصالح محمد غانم الزراع920180707101

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقشهد ياسي   احمد الطراونه120130707078

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقسائد محمد علي الخمايسه120130707085

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمالك عمر صالح الطيب120150707008

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقوعد نايل محمد النعيمات120150707083

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقايناس ظاهر بركات الرصايره120150707093

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمجد عوده عوض الشماسي  120160707013

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقاالء احمد خلف الطراونه120160707024

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقرنر صالح احمد النوايسه120160707025

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقوليد عصام محمد وليد عمرو120160707047

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعنان امجد محمود الرهايفه120160707056

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقياسي   احمد ياسي   القرالة120160707074

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمالك يوسف ركاد المناجله120160707083

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقزيد محمد زعل المساعده120160707089

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمعاويه امجد عبدالكريم الشمايله120160707090



1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقارساء رضوان عبدالسالم الطراونه120160707091

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقهديل زياد خالد االيوبي  120160707092

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقسهم ابراهيم ذياب الجالد120160707096

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقهبه ابراهيم سليمان الضمور120160707104

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقماريا ابراهيم جمعه البشابشه120170707002

يي  120170707003 ى محمود سليمان العمب  1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقبشر

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقرؤى عصام حامد الضمور120170707005

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمحمد وائل عطاهللا التيمه120170707030

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمحمد زياد شاهر المجالي120170707040

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقآيات عبدالمجيد سليم اللصاصمه120170707043

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقهبه احمد محمد ابو رمان120170707058

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقارساء محمد بخيت الحناحنه120170707074

ي عبدالهادي الكساسبه120170707078 1:00-21/6/202012:00األحدالحقوققيس صبر

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقسلسبيال فايز خليل المعايطه120170707079

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمحمد وليد عبدالرحيم السحيمات120170707085

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقصفاء حرب عبدالرحمن المجالي120170707086

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقرانيه عبدهللا سالم المجالي120170707087

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقثناء عبدالرحيم جعفر الحباشنه120170707089

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقتمارا محمود سالم الرواحنه120170707097

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمحمود احمد محمود المبيضي  120170707111

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمرح ماهر صالح الذنيبات120170707115

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمحمود عبدالقادر سالمه الضمور120170707117

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقاحمد محمود عطا المطارنه120170707129

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعبدهللا عارف توفيق المجالي120170707134

يزات120180707006 1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقبيان ماجد خرص  البر

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمحمد سليمان عبدالمعطي الرواشده120180707086

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعبدالمحسن بن رويعي بن عياد البلوي420110707550

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقابو المفلفل" محمدسعيد"عالء محمد 420160707505

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقشهد تيسب  عطوي المجالي420160707521

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقعبدالمهدي عاطف سلمان المجالي420160707531

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقمحمد خب  يحن  سالم القطاونه420170707503

1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقاحمد حابس احمد العثامي  420170707513

ي المجالي420170707514 1:00-21/6/202012:00األحدالحقوقحمزه ارحيل عبدالننر


