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 تمنياتي للجميع بالتوفيق

 الدكتور زيد البيطار: رئيس القسم

5/1/4112 

 

 بيان فؤاد يونس صالح  90119 25 لمى عبد خلف النجادا  57812 1

 سهام سامر بشير االعرج  90211 26 هبه جمال محمد العناني  60879 2

 خالد ماهر ياسر الخطيب  90258 27 أالء وليد سعد الدين إستانبولي  62286 3

 ليان منذر خليل السردي  90270 28 هند علي ضيف اهلل الفايز  67945 4

 احمد تيسير عبد اهلل عبد الحميد  90363 29 رشا امجد جورج عوض  71423 5

 أسماء فايز محمد الخوجه  90391 30 مد عادل حسين جبراح  71576 6

 صبا فوزى احمد حوامده  90448 31 وائل علي سليم عالونه  77974 7

 فرات غسان عوض عذاربه  90535 32 وفاء طالب محمد الزبون  78917 8

 ايناس زهير عيسى مراد  90563 33 دارين باسم حنا متاروة  80489 9

 دارا لؤي احمد بسيوني  90864 34 إسماعيل محمد سلمونة لما  80570 10

 رزان عبد الحميد عبد الفتاح العمايره  90919 35 فرح خالد إبراهيم إسماعيل  80663 11

 مجد روحي محمد المدني  90997 36 نورا جميل حسين عودة  80796 12

 أمل أنور تركي القيسي  80871 13
 حمود جسارربى محمد م  80874 14   
 فاتن خالد محمد مصطفى  84796 15   
 فريال أيوب يعقوب عبيد  84798 16   
 صفاء إسماعيل عبداهلل العمرو  84908 17   
 حنان أحمد عبدالعزيز أبوعاقلة  85755 18   
 أماني منذر صقر الخصاونة  85989 19   
 دانية مصطفى أحمد سلهب  87424 20   
 افنان ابراهيم شحادة الربيحات  87564 21   
 سراج عارف كامل البهاش  87639 22   
 شهد فاضل عباس الماشطه  89560 23   
 منار علي فتحي ابوسماحة  90068 24   
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 منياتي للجميع بالتوفيقت

 الدكتور زيد البيطار: رئيس القسم

5/1/4112 

 

 رشا احمد حسن العوازم  94839 62 ياسمين ليث عيسى الجلبي  91205 37

 روان  محمد سعيد اسعد حمدان  94840 63 غيداء محمود اسماعيل المعاني  91228 38

 وده زاهي الحماتيروان ع  94841 64 اسراء بشير محمد قاسم  91278 39

 ريحانه خالد صالح الرواضيه  94843 65 الرا اياد جمال اللحام  91319 40

 زيد رسمي صدقي العلي  94844 66 فائزه عمر محمد خليفه  91359 41

 زين غازي فرحان ابو زيتون  94845 67 صفاء احمد عوده الدالهمه  91381 42

 ساره حمد اهلل حسن ابو رمان  94846 68 سوزان يحيى محمد سلمونه  91579 43

 سالي عباس خضر ابوشما  94847 69 اسيل عمادالدين عبدالكريم عبيد  91592 44

 سجا تيسير محمد النسور  94848 70 رنين عوني داود ابو حليمه  91637 45

 سجود فايز جميل الحوامده  94849 71 شهد عادل حمد الطراونه  91652 46

 سالم احمد حسين نايفة  94851 72 روند محمدجمال عبدالحليم ابوعبود  91689 47

 سماح خليف عايد العموش  94852 73 ميساء غالب فهمي نوفل  91768 48

 سميه ذيب انيس شحاده  94853 74 ايمان خلف محمد العواسا  93701 49

 محمد النعيراتضحى حسين   94856 75 حازم مفرح دخيل اهلل الطراونه  94183 50

 عفاف سعد يحيى الحداد  94858 76 معتصم محمد عبد الفتاح الجالودى  94224 51

 فرح سعيد عزت اغوله  94862 77 عدنان البغال/ محمد اسامه/ياسمين   94287 52

 فرح علي ابراهيم العمرى  94863 78 احمد سمير يحيى البوبلي  94816 53

 الرا جميل موسى مزاهره  94864 79 محمد عفانه اسامه عبد اهلل  94818 54

 محمود سامي رشيد ابو عايشه  94867 80 االء زكريا محمود المعالي  94820 55

 مرام بسام عبد الحق مصبح  94869 81 ايمان زيد يوسف النسور  94822 56

 يناديا نايف طافش الدمنهور  94870 82 ايمان غالب محمد رضا محمد  94823 57

 نور سمير جميل صدوق  94873 83 بنان سمير محمد مطير  94826 58

 نور عدنان عبد الفتاح كسبي  94874 84 حنين صقر نمر حموده  94831 59

 هديل حموده ابراهيم ابو صالح  94875 85 رامي احمد حسين الشايب  94835 60

 محمداديب خليل السايحياسمين   94879 86 رامي تيسير سليمان العمرى  94836 61

      



 

 محمد صالح كريم القراله  96519 103 عدي رابي  95210 87

 تمنياتي للجميع بالتوفيق

 الدكتور زيد البيطار: رئيس القسم

5/1/4112 

 

 ايمان محمد محمود الذنيبات  96575 104 خالد عمر عوض العساف  95271 88

 جميل سامي بيادسة  97068 105 ء ابراهيم عقيل البرماوىاسرا  95376 89

 حال نايف عبدالرسول السالمين  97384 106 هديل سليمان محمد مسامح  95455 90

 اسامه حسن حمود المسعودي  97389 107 عبد الرحيم ناجل عبد الرحيم ياسين  95497 91

 عيسى عبده ديبجورج   97427 108 داليه مروان حسن رمضان  95593 92

 نانسي فايز عبد اهلل الخزاعله  97662 109 اسيل محمد محمود دعسان  95657 93

 والء خميس سليم سمور  97791 110 اسراء هشام محمد ابو هره  95733 94

 حسام جمال حسين عوده  97798 111 ايات رزق محمد السيد  95802 95

 اسراء محمد يزيد فيصل مصطفى  97823 112 مراد محمد ابراهيم ابو رعد  95842 96

 هديل طارق سميح خريشي  98317 113 داليا محمود احمد ذويب  95940 97

 محمد بسام عمر غانم  98444 114 هال عادل مهدي الراوي  95951 98

 يزن بسام عبدالكريم الشديفات  98559 115 خليل عيسى خليل حصري  96202 99

 حنين اياد عبد اللطيف ابوعره  98644 116 صطفى نصر بدرزيد م  96273 100

 رغد صادق مصلح الفرجات  98738 117 نيبال فتحي أبوديب  96430 101

 علي فواز صالح الذيباني  98749 118 رغد محمد نضال صالح العقيلي  96494 102

   
 اروى عبد الكريم خميس الموسى  98880 119

   
 بدر الدين محمد بدرمريم   103794 120

   
 يزن يوسف عبد الرحيم المصري  2070558 121

      

   

   

      

      

      

      

      




