
 

 

 اسم الطالب الكلية

 آالء خليل نجيب الخزندار العلوم الصيدالنية

 أحمد صبحي خليل زعرب كلية إدارة المال واألعمال
كليـة الهندسـة التطبيقية 

 محمد   سالم  سليمان  درويش والتخطيط العمراني

 حنين محمد رمضان صباح كلية الطب وعلوم الصحة

 محمد عبد المعين عوني زعرب عربي-كلية إدارة المال واألعمال

 نسرين أيمن أمين الزويدي عربي-كلية إدارة المال واألعمال

 والء عزمي توفيق الخالدي العلوم الصيدالنية

 رزان صالح عبد الفتاح ابو العيش اإلعالم واالتصال

 طه عبدهللا محمود الخريبي كلية إدارة المال واألعمال

 عمشه ورده محمد ابراهيم ابو القانون

 هديل خالد سليمان شيخ العيد كلية التربية

 ايمان أيمن مصطفى الرزانه كلية التربية

 تميم غسان عبد هللا حجازي اإلعالم واالتصال

 عائشه خالد أحمد السماعنه كلية التربية
كليـة الهندسـة التطبيقية 

 ايمان رفيق محمد الكفارنه والتخطيط العمراني

 سوسن انور مصطفى العجرمي اإلعالم واالتصال

 اسراء ياسر توفيق مطير القانون

 مريم محمود محمد ابو صبحه كلية التربية
كليـة الهندسـة التطبيقية 

 انجي شادي سمير السوافيري والتخطيط العمراني

 اية فوزي عبد الهادي ابوعطوان كلية التربية

 اسالم عاطف أحمد الحواجره اإلعالم واالتصال

 هبه جميل أحمد الطهراوي الصيدالنية العلوم

 مي محمود محمد ابو صبحه عربي-كلية إدارة المال واألعمال

 اسامه شفيق حلمي البحيصي عربي-كلية إدارة المال واألعمال

 أحمد رامي أحمد مراد الدبلوم المتوسط

 نور رمضان توفيق قديح العلوم الصيدالنية
كليـة الهندسـة التطبيقية 

 عالء سمير محمد الزناتي والتخطيط العمراني

 مرام بشير جميل وافي كلية إدارة المال واألعمال

 عبد الرؤوف عزات أحمد السلطان الدبلوم المتوسط
كليـة الهندسـة التطبيقية 

 ساره جهاد محمد النجار والتخطيط العمراني

 الجوادندى عبد المنعم شاهين عبد  كلية تكنولوجيا المعلومات

 سائده محمد موسى دياب كلية إدارة المال واألعمال

 اسيل عادل زرعي قديح العلوم الصيدالنية

 احمد محمد رزق عاشور اإلعالم واالتصال

 محمد محمود جمعه حسان الدبلوم المتوسط



 

 

 اسراء سليم سليمان ابوعيادة كلية التربية

 قويدرصبحيه معين محمد  كلية إدارة المال واألعمال

 اسالم عبد السميع يونس االسطل عربي-كلية إدارة المال واألعمال

 دعاء سهيل محمد لبد العلوم الصيدالنية

 ديما ناهض سامي المدهون الدبلوم المتوسط

 دينا ناهض سامي المدهون الدبلوم المتوسط

 أحمد اياد أحمد الدبش الدبلوم المتوسط

 رجبنور محمود محمد  الدبلوم المتوسط

 شيرين أيمن مصطفى الرزانه كلية التربية

 رزان يونس سالمه العطاونه كلية التربية

 أصاله منار حمزه ابو عرقوب كلية إدارة المال واألعمال

 طه وليد علي الهباش الدبلوم المتوسط

 أيمن عمر أحمد ابوشقرة القانون

 سفيان جهاد محمود مسلم العلوم الصيدالنية

 أحمد عثمان ياسين طه المتوسطالدبلوم 

 فاطمه محمد عيد جودة العلوم الصيدالنية

 وئام فوزي سلمان النجار العلوم األساسية

 نور سعيد صالح طالب عربي-كلية إدارة المال واألعمال

 عهد سمير خليل الحلبي الدبلوم المتوسط

 أميرة فتحي عبد الهادي مطير العلوم األساسية

 فاطمه الزهراء مازن عبد المجيد الفرا الصيدالنيةالعلوم 

 ياسمين ياسر يوسف المصري كلية تكنولوجيا المعلومات

 انتصار ماجد عبد العزيز يوسف العلوم األساسية

 مهدي منير عبد شبات العلوم األساسية

 آالء ابراهيم شحده الشنباري العلوم األساسية

 انتيفهاالء أحمد طه  الدبلوم المتوسط

 زكريا نافذ اسماعيل سمور العلوم األساسية

 حنان محمد علي تنيره اإلعالم واالتصال

 كرم محمد كمال ابو عاصي العلوم األساسية

 بيان محمد كمال ابو عاصي كلية إدارة المال واألعمال

 اسالم عيسى شحده ابو الفحم العلوم األساسية

 بيان فوزي محمد ابو لولي القانون

 أمير مصطفى كامل ابو دقه عربي-كلية إدارة المال واألعمال

 سجى خالد عبد هللا زعرب عربي-كلية إدارة المال واألعمال

 رزان جمال عبد المطلب الزقزوق انجليزي -القانون 

 جمانه اشرف جميل ابو شاب عربي-كلية إدارة المال واألعمال

 عمشه منار رفاعي عبد الفتاح ابو الدبلوم المتوسط

 جهاد ماهر فتحي قاسم القانون

 ابراهيم خالد ابراهيم جراد الدبلوم المتوسط



 

 

 لميس معين محمد علي عبدربه الدبلوم المتوسط 

 براءه محمد راغب الطويل كلية تكنولوجيا المعلومات

 ايمان جميل ابراهيم النحال كلية التربية
كليـة الهندسـة التطبيقية 

 عبدهللا جمال عبد هللا ابو طريش والتخطيط العمراني

 معاذ مجدي محمد ابو الحصين الدبلوم المتوسط

 قصي عمر اسماعيل بشير اإلعالم واالتصال

 اسامه صبري سعيد العجله كلية تكنولوجيا المعلومات

 محمد نافذ محمد ابو ديه العلوم األساسية

 اية جمعة سعيد الشيخ القانون

 أكرم فايق عطية الفليت العلوم الصيدالنية

 يحيى عبدهللا محمود الخريبي كلية التربية

 ياره محمود شعبان عيد عربي-كلية إدارة المال واألعمال

 غاده فرج فضل ابو شماله كلية التربية

 نرمين عاطف ابراهيم ابومعمر القانون
كليـة الهندسـة التطبيقية 

 عمرةأنس سالم عبدهللا أبو  والتخطيط العمراني

 عبدالكريم عوض محمد النجار اإلعالم واالتصال

 ياسمين فتحي حسن طعيمه الدبلوم المتوسط

 حاتم رائد مصطفى النواجحه كلية تكنولوجيا المعلومات


