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 هندسة الميكاترونكس 0128452 أمجد جورج أنطون مسعود  .116

 هندسة الحاسوب 0128544 نورة معن / محمد شريف / بني هاني  .117

 الهندسة الكيميائية 0128665 عبد المجيد محمد محمد الوظاف  .118

 الهندسة الصناعية 0128831 عوض الترعانيبشير مصطفى   .119

 الهندسة الميكانيكية 0128883 إسالم ناصر أحمد الجغبير  .121

 الهندسة المدنية 0128894 محمد بسام سعيد أبو كر  .121

 هندسة الميكاترونكس 0128918 عبدالرحمن عبداهلل صالح الغويدي  .122

 هندسة الحاسوب 0129015 نور إبراهيم حمدي المجالي  .121

 هندسة الميكاترونكس 0129054 امجد فراس جضعان الزعبي  .124

 الهندسة الكهربائية 0129076 عبد اهلل بسام توفيق السليحات  .125

 هندسة العمارة 0129082 نجود موفق سالمة السويلميين  .126

 هندسة الميكاترونكس 0129145 زيد بسام ميخائيل حسان  .127

 الصناعية الهندسة 0129156 عودة إبراهيم عودة الدباس  .128

 الهندسة الصناعية 0129163 محمد عبداهلل عبدالهادي الرحامنة  .129

 الهندسة الميكانيكية 0129187 محمد هاشم قطيش عليوات  .111

 الهندسة الكيميائية 0129245 أسماء صالح محمد اللبابده  .111

 الهندسة المدنية 0129433 أحمد عباس حسين كسار  .112

 الهندسة الصناعية 0129444 لمياء حمد محمد الطهراوي  .111

 هندسة الميكاترونكس 0129463 راشد داود خليل المناصير  .114

 الهندسة الصناعية 0129530 شهد إبراهيم حماد الطراونة  .115

 الهندسة الميكانيكية 0129549 سفيان عدنان عبد الحميد المجالي  .116

 الهندسة المدنية 0129661 محمد إسماعيل محمد أبومحفوظ  .117

 هندسة الحاسوب 0129957 ل عقلة الشبيكاتروان جال  .118

 الهندسة الكيميائية 0130140 إيمان جمال محمد جرادات  .119

 هندسة الحاسوب 0130222 عبداهلل أحمد إبراهيم العجلوني  .141

 الهندسة الكهربائية 0130229 حنان مؤمن رشيد النجار  .141

 هندسة العمارة 0130334 ميسون بهاء الدين أديب محمود  .142

 الهندسة الكهربائية 0130355 ي سامي يوسف الرفاعيعل  .141

 الهندسة الكيميائية 0130358 هناء وليد محمد جاد اهلل  .144

 الهندسة المدنية 0130359 بان مؤيد مظفر النقشبندي  .145

 الهندسة الميكانيكية 0130424 محمود أحمد حسين احميدي  .146

 الهندسة الصناعية 0130482 بيسان حسام محمد أيوب  .147

 الهندسة الصناعية 0130569 أسيل فارس أحمد أبوسعده  .148

 الهندسة الصناعية 0130656 سليم سليمان سليم نصار  .149

 الهندسة الكيميائية 0130662 ريم أسامة صالح بركات  .151

 الهندسة الصناعية 0130694 بيان عبدالرحمن زكريا  .151

 الهندسة الكيميائية 0130704 نور أحمد إسماعيل اسليم  .152

 هندسة العمارة 0130713 عائشة جهاد مصطفى عبدالرحمن  .151

 الهندسة المدنية 0130718 نسرين بشير راتب أبوحجلة  .154

 الهندسة الكيميائية 0130726 كرستينا فراس جابر االزرعي  .155
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 الهندسة المدنية 0130741 وليد شاهر عبداهلل أبوخضر  .156

 المدنيةالهندسة  0130771 لميس جمال / صبحي أحمد / حسين  .157

 الهندسة الكيميائية 0130796 نور عبد اللطيف /محمد صبري/ نجار  .158

 هندسة العمارة 0130807 منصور بن يحيى بن علي الزهراني  .159

 هندسة الميكاترونكس 0130898 صالح سناوي الخطيب  .161

 هندسة العمارة 0130919 فاطمة محمد عبد أبوطه  .161

 ندسة الصناعيةاله 0130955 العنود محمد أحمد أبوكف  .162

 هندسة الحاسوب 0130970 صالح الدين تيسير حسن العزايزة  .161

 هندسة الحاسوب 0130977 نسرين نعمان محمد جرادات  .164

 الهندسة الميكانيكية 0130986 ينال عبد الرحمن حسين نغوي  .165

 الهندسة الكهربائية 0130998 لينة /محمد أمين/ سليم الصمادي  .166

 هندسة العمارة 0131017 روبمرح خالد إبراهيم خ  .167

 هندسة العمارة 0131026 لمياء عمر موسى مرعي  .168

 هندسة الحاسوب 0131039 رامي محمد صادق جرار  .169

 الهندسة الكيميائية 0131059 روال عدنان / محمد جميل / أبو زهرة  .171

 الهندسة الكيميائية 0131064 لين فؤاد محمود خليفه  .171

 هندسة الميكاترونكس 0131077 خليل رجب خليل مصري  .172

 الهندسة الصناعية 0131090 فرح مختار حامد شهاب الدين  .171

 الهندسة المدنية 0131114 خالد بن تاجر بن نزال الرويلي  .174

 الهندسة الميكانيكية 0131130 هاني خالد رشدي الخطيب  .175

 الهندسة الكيميائية 0131135 حمزه عزام /محمد عادل/ الطويل  .176

 الهندسة الصناعية 0131150 ضر رزق غنامأسامة خ  .177

 الهندسة الصناعية 0131154 سارة مروان أحمد المغربي  .178

 هندسة العمارة 0131208 هال عماد قسطندي شحاتيت  .179

 الهندسة الميكانيكية 0131291 أحمد عماد عبداهلل عبدالقادر  .181

 الهندسة الصناعية 0131308 ضحى ماهر محمد أبوالحمص  .181

 الهندسة الصناعية 0131313 ودة طاهر قطيشاتأسيل ع  .182

 هندسة الميكاترونكس 0131354 سرا جالل أنور أبودبسة  .181

 الهندسة الصناعية 0131362 زيد عبدالرحمن حسن برغوث  .184

 الهندسة الصناعية 0131373 والء حسين حسني برغوث  .185

 الهندسة الصناعية 0131440 تسنيم علي عبد المجيد حسان  .186

 الهندسة الكهربائية 0131536 وائل محمد عوضمحمد   .187

 الهندسة الكيميائية 0131619 فيصل نضال نبيه عريضه  .188

 الهندسة الميكانيكية 0131720 محمود عدنان محمود القاضي  .189

 الهندسة الميكانيكية 0131779 مالك معن فهد جرن  .191

 هندسة العمارة 0131800 وسام ميخائيل يوسف سكس  .191

 الهندسة الكيميائية 0131850 رشاد وشاح روتان نبيل  .192

 هندسة العمارة 0131911 أزهر حسين محمد المومني  .191

 الهندسة الصناعية 0131945 جنى محمد محمود شعشاعة  .194

 هندسة العمارة 0131950 سمر منير إلياس منه  .195
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 الهندسة الكيميائية 0131993 ياسمين محمد فتح اهلل القيسي  .196

 هندسة العمارة 0132000 /الشيخ سالم/ نور /محمد نبيل  .197

 الهندسة الصناعية 0132023 لجين عوني محمد العوامله  .198

 هندسة العمارة 0132030 آالء تحسين سليم دكناش  .199

 هندسة العمارة 0132092 سوسن فريد ابراهيم علي  .211

 هندسة العمارة 0132112 يارا /محمد علي/ عبد العزيز قطينه  .211

 الهندسة المدنية 0132130 م / الناطورلين / محمد باس  .212

 الهندسة المدنية 0132138 عبد الرحمن عماد ابو العطا  .211

 هندسة العمارة 0132139 ساجده هاني محمد حمامده  .214

 هندسة العمارة 0132150 أريج أكرم سيد عزام  .215

 هندسة العمارة 0132172 رناد وائل عطا اهلل البداينه  .216

 هندسة العمارة 0132210 أفنان سليم تقي ضمره  .217

 هندسة العمارة 0132211 مي جهاد محمد عضيبات  .218

 هندسة العمارة 0132233 حنين نزار محمود ياسين  .219

 الهندسة الكهربائية 0132246 احمد هشام احمد شاهين  .211

 هندسة العمارة 0132262 أسامة محمد خالد الهزايمة  .211

 الهندسة المدنية 0132266 ياسمين خالد عبد اللطيف الحجاوي  .212

 هندسة العمارة 0132281 سارة جمعة علي أبومحفوظ  .211

 الهندسة الصناعية 0132282 سميرة خالد يوسف /عمر العطاري/  .214

 هندسة العمارة 0132289 تاال حسين ابراهيم المالح                  .215

 هندسة العمارة 0132292 محمد ضياء الدين فياض ريال  .216

 هندسة العمارة 0132294 عقل مجد ذيب احمد  .217

 الهندسة الصناعية 0132301 غدي محمد خير روحي كلبونه  .218

 هندسة العمارة 0132314 سارة موسى أحمد أبومطحنة  .219

 الهندسة الصناعية 0132330 مرح سمير نايف الملحم  .221

 هندسة العمارة 0132342 محمد جعفر محمود عبد القادر  .221

 هندسة العمارة 0132343                  احمد ناصر خليل خليل      .222

 هندسة العمارة 0132368 بنان وليد محمد الصمادي  .221

 هندسة العمارة 0132388 مرح ناصر صبحي حسن  .224

 هندسة العمارة 0132391 محمد عبد الرحيم أحمد الديري  .225

 هندسة الميكاترونكس 0132401 أشرف خليل فياض عالء الدين  .226

 الهندسة المدنية 0132402 الرؤوف سالمهمحمد حسن عبد   .227

 هندسة العمارة 0132416 غدير خالد محمود الساحوري  .228

 هندسة العمارة 0132433 ساره سامي محمد بدران  .229

 الهندسة الكهربائية 0132436 باسل حسام أحمد خميس  .211

 هندسة العمارة 0132450 سحر فراج خضر رضوان  .211

 الهندسة الصناعية 0132463 سجى محمد سليم الكساسبه  .212

 هندسة العمارة 0132467 عبد الرحمن وليد علي ابو عواد  .211

 الهندسة الكهربائية 0132489 احمد صهيب بهاء القيسي  .214

 الهندسة المدنية 0132524 احمد عامر يوسف العتوم  .215
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 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 هندسة العمارة 0132539 رشا أيمن خليل أبوشنب  .216

 ندسة الصناعيةاله 0132565 شروق علي خليل احمد  .217

 هندسة العمارة 0132566 آية خليل صالح جماعين  .218

 هندسة الميكاترونكس 0132574 اماني زهران حيدر البدوي  .219

 الهندسة المدنية 0132580 محمود عادل محمود حمدان  .241

 هندسة العمارة 0132581 رند غازي محمد السيد  .241

 الهندسة المدنية 0132597 حسام محمد علي سالمه  .242

 الهندسة الصناعية 0132619 شهد ابراهيم عبد الرحيم الجالد  .241

 الهندسة الكهربائية 0132664 لبنى محمد احمد احمد  .244

 الهندسة المدنية 0132670 حال محمد فوزي أبوزهية  .245

 الهندسة المدنية 0132681 عمر محمد موسى صالح  .246

 الهندسة المدنية 0132694 عمرو هاني عوده الزيادات  .247

 الهندسة المدنية 0132697 رغد / محمد فؤاد / حسن عمران  .248

 هندسة العمارة 0132711 هيا حامد احمد ابو صعيليك  .249

 الهندسة المدنية 0132723 أحمد جمال خليل ياسين  .251

 الهندسة المدنية 0132745 حازم حسام الدين مصطفى الخداش  .251

 الهندسة الكيميائية 0132815 داود غازي حسن ببان  .252

 هندسة العمارة 0132821 هيا سمير يوسف الناطور  .251

 هندسة العمارة 0132829 رنا نضال عبد المجيد الفرج  .254

 الهندسة المدنية 0132847 بثينه حسن مفلح العمارات  .255

 الهندسة الكهربائية 0132865 رشاد هشام رشاد غزال  .256

 الهندسة الكهربائية 0132871 محمد نافذ خليل دعاس  .257

 الهندسة الكيميائية 0132881 محمد محمود القضاة عروب  .258

 هندسة العمارة 0132883 وئام فضل محمود نعمان  .259

 هندسة العمارة 0132908 الرا خلدون طاهر الحارس  .261

 هندسة العمارة 0132918 شهد خالد شحاده ابو شعيرة  .261

 هندسة العمارة 0132935 رفاء مفيد مصطفى الخطيب                    .262

 هندسة العمارة 0132952 خالد إياد نهاد الموسى  .261

 الهندسة المدنية 0132980 أسماء جمال عبد أبوفرحة  .264

 هندسة العمارة 0132993 اسيل محمد موسى الفقيه  .265

 الهندسة الصناعية 0132994 رزان نبيل نقوال بوشه  .266

 الهندسة المدنية 0132995 عاصم جعفر ضيف اهلل الحنيطي  .267

 هندسة العمارة 0133014 ايف حنا منصورزينة ن  .268

 هندسة العمارة 0133043 محمد وليد بخيت أبوشتال  .269

 هندسة العمارة 0133080 ساري علي عبداهلل القواسمة  .271

 الهندسة الصناعية 0133084 مجد عبداهلل حسن القواقنة  .271

 الهندسة الصناعية 0133104 شيرين أمجد جورج عوض  .272

 هندسة العمارة 0133127 طويلأنس عيسى جبرين ال  .271

 هندسة العمارة 0133137 عبلة ناجح عبدالرحمن سلهب  .274

 الهندسة المدنية 0133145 أنس عبدالباسط محمد الحواري  .275
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 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 الهندسة المدنية 0133157 سند محمد حلمي خمش  .276

 الهندسة الكهربائية 0133190 مهند ناصر محمد أبوملوح  .277

 الهندسة الصناعية 0133223 ميس عبدالمحسن خضر عطية  .278

 هندسة العمارة 0133225 دانا عارف عبداهلل الوشاح  .279

 الهندسة المدنية 0133256 علي طارق عبداهلل السعدون  .281

 هندسة العمارة 0133271 رزان موفق صبحي الشحروري  .281

 الهندسة الصناعية 0133275 سيرين عماد أمين محمود  .282

 هندسة العمارة 0133280 رغد أحمد سامي إبراهيم  .281

 الهندسة المدنية 0133294 إبتهال علي عبدالكريم العربيات  .284

 هندسة العمارة 0133301 لمى زهير حمزه شريف                        .285

 الهندسة الكهربائية 0133306 حنين مفيد نايف العقرباوي  .286

 هندسة العمارة 0133316 لينا منذر حسين العالك  .287

 هندسة العمارة 0133326 محمد سعيد/ الجوهريإسراء عماد /  .288

 الهندسة الكهربائية 0133327 محمد مصطفى محمد ناصر  .289

 هندسة العمارة 0133347 دانة أحمد صالح البس  .291

 الهندسة الميكانيكية 0133355 خليل عدنان محمد البيتشاويش  .291

 هندسة العمارة 0133364 نور حسان خلف الحسبان  .292

 الهندسة الميكانيكية 0133389 ى النجاريسر جمال عيس  .291

 الهندسة الصناعية 0133395 لين خليل محمد ابو غنام  .294

 الهندسة الكيميائية 0133412 بتول نافز ابراهيم مصطفى  .295

 هندسة الميكاترونكس 0133419 جنات طالل إبراهيم الصعيدي  .296

 الهندسة الصناعية 0133428 لين اسماعيل عوض عوض  .297

 هندسة العمارة 0133433 مد علي أبوعاليةباسل أح  .298

 هندسة الحاسوب 0133449 لميس غسان سالمة الحناوي  .299

 الهندسة الصناعية 0133480 منال عادل عبد اهلل شقبوعه  .111

 هندسة العمارة 0133482 رشاء يوسف عبد اهلل عبد الرحمن  .111

 عمارةهندسة ال 0133499 مادلين قسطندي بشاره يغنم                  .112

 هندسة العمارة 0133526 حنين علي محمد دلقموني  .111

 الهندسة الكيميائية 0133546 هادين عبد السالم محمد الحلواني  .114

 هندسة الحاسوب 0133552 حنين موسى سالم عودة  .115

 هندسة العمارة 0133574 نوف محمد حسن الخريشه  .116

 هندسة العمارة 0133579 بثينة أيمن حسن أبوسعدة  .117

 هندسة العمارة 0133591 زينة أمجد محمد الرمحي  .118

 هندسة الميكاترونكس 0133620 محمد معتز رياض عبد الهادي  .119

 الهندسة المدنية 0133737 سامر خليل محمد النجار  .111

 الهندسة الميكانيكية 0133751 عمر عايد جميل عودة  .111

 الهندسة المدنية 0133819 عبد الرحمن خضر ابنيه صومان  .112

 الهندسة الصناعية 0133830 رند عزام مروان الشامي  .111

 هندسة العمارة 0133845 ريناز رشيد صادق زيباري  .114

 الهندسة الميكانيكية 0133874 يزن أسامة شكري /الشيخ صالح/  .115
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 هندسة الميكاترونكس 0133899 أسامة وهيب عبداللطيف عودة اهلل  .116

 الكهربائيةالهندسة  0133909 احمد عماد احمد سليمان  .117

 الهندسة الكهربائية 0133913 ضياء معتز تيسير العطيات  .118

 الهندسة الكيميائية 0133915 فاطمة بسام حسين الجيوسي  .119

 الهندسة الكهربائية 0133948 راكان خالد عثمان عثمان                    .121

 الهندسة الصناعية 0133971 أسماء محمد عبد عودة  .121

 الهندسة الكهربائية 0134016 عابدينباسل زياد أحمد   .122

 الهندسة الميكانيكية 0134042 أنس أحمد عبدالرحمن الشحاتيت  .121

 الهندسة الكهربائية 0134052 محمد فواز عبد الرحمن بعاره  .124

 الهندسة الكهربائية 0134062 مهند كامل محمد صدر  .125

 يةالهندسة الكهربائ 0134069 إحسان /كامل داود/ حمد العبادي  .126

 الهندسة الميكانيكية 0134099 عامر غاندي محمد الجرادات  .127

 الهندسة الصناعية 0134150 عمر زياد عبد الحفيظ التميمي  .128

 الهندسة الميكانيكية 0134167 صهيب زياد حسين السرخي  .129

 الهندسة الكهربائية 0134171 أحمد محمد علي الزيود  .111

 الصناعية الهندسة 0134191 رهف أمجد محمد شهاب  .111

 الهندسة الميكانيكية 0134225 صالح الدين عبدالرزاق محمد مغنم  .112

 الهندسة الكهربائية 0134264 محمد نادر توفيق أبوطالب  .111

 الهندسة الميكانيكية 0134288 علي نزيه وفيق عبدالفتاح  .114

 الهندسة الكيميائية 0134328 أريج أنس عبدالعظيم مرقة  .115

 الهندسة الكيميائية 0134338 عوض اهللغادة محمد إبراهيم   .116

 الهندسة الميكانيكية 0134349 فيصل علي هارون الرواضية  .117

 الهندسة الكيميائية 0134384 دانا وليد محمود أبونوفل  .118

 الهندسة الكهربائية 0134387 محمد / غريب كامل / حربي بطيبط  .119

 الهندسة المدنية 0134486 عائشة محمد حسن الحشكي  .141

 هندسة الميكاترونكس 0134519 هيثم يوسف أحمد ناجي  .141

 الهندسة الكيميائية 0134534 هديل محمود حمدان الدعجه  .142

 الهندسة الكهربائية 0134566 علي إبراهيم علي أبوزيد  .141

 هندسة الميكاترونكس 0134584 بلقيس فراس حمدان الديك  .144

 يةالهندسة المدن 0134602 ليما عصام نعيم النابلسي  .145

 الهندسة الكهربائية 0134604 أحمد أيمن معروف أحمد  .146

 الهندسة الكيميائية 0134629 النا علي عبد الرحيم دار الحاج  .147

 هندسة العمارة 0134645 ندى محمود عبده نقاوه  .148

 الهندسة الكيميائية 0134648 شهد خالد أحمد عمر  .149

 يكانيكيةالهندسة الم 0134722 صابر حسن عبدالعزيز الزغول  .151

 الهندسة الكيميائية 0134755 رندى سلطان فالح الخريشا  .151

 الهندسة الكهربائية 0134770 محمد صابر محمد مهارش                      .152

 الهندسة الكهربائية 0134787 رأفت عادل فريد قموه  .151

 الهندسة الميكانيكية 0134793 محمد عادل عبد الفتاح الالمي  .154

 الهندسة الكهربائية 0134801 يوسف سليمانرنيم خالد   .155
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 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 الهندسة الكهربائية 0134839 غفران جمال إبراهيم درادكة  .156

 الهندسة الصناعية 0134851 لؤي فراس فارس البعول  .157

 هندسة العمارة 0134882 أسماء محمد فالح الخالدي  .158

 الهندسة الميكانيكية 0134895 إبراهيم فواز محمد الداوديه  .159

 الهندسة الكهربائية 0134903 تصم طارق رشاد محمودمع  .161

 هندسة الميكاترونكس 0134912 فرح فؤاد عدنان الديري  .161

 الهندسة المدنية 0134917 دانيا إياد سالم بدير  .162

 هندسة العمارة 0134935 دانا رامي إبراهيم قاقيش  .161

 الهندسة الميكانيكية 0134939 يوسف صبحي عبداهلل عبدالحافظ  .164

 الهندسة الكهربائية 0134945 سفيان إبراهيم محمد حسان  .165

 هندسة الميكاترونكس 0135015 مؤمن سليم كاظم / أحمد أمين /  .166

 هندسة العمارة 0135074 ياسمين / محمد فؤاد / نظمي الشامي  .167

 الهندسة الميكانيكية 0135166 بسام باسل حمدان أحمد  .168

 الهندسة الصناعية 0135198 ميساء أحمد صالح أبوعميرة  .169

 الهندسة الصناعية 0135206 سجى محمود زكي أبوالوي  .171

 الهندسة الكيميائية 0135209 سوزان سليمان عمر عيد  .171

 الهندسة المدنية 0135255 أحالم عودة ضيف اهلل الخرابشة  .172

 الهندسة الصناعية 0135292 دارين وليد محمد أبوذياب  .171

 الهندسة الكيميائية 0135300 صابرين محمود حسن عميرة  .174

 الهندسة الصناعية 0135311 رهف هشام أحمد أحمد  .175

 الهندسة الكيميائية 0135316 شروق محمود عبد الرؤوف كتع  .176

 الهندسة الكيميائية 0135318 فرح عاطف خميس العوران  .177

 الهندسة الصناعية 0135355 زين وليد مصطفى القضاة  .178

 الهندسة الصناعية 0135367 يحنين سليمان أحمد الجبال  .179

 الهندسة الصناعية 0135376 تاال بسام عبداللطيف الطعان  .181

 الهندسة الصناعية 0135417 لؤي أحمد حميدان جاغوب  .181

 الهندسة الصناعية 0135457 زيد مؤمن عبدالفتاح حياصات  .182

 الهندسة الكيميائية 0135611 مالك فيصل عبدالحميد بني مصطفى  .181

 الهندسة الصناعية 0135649 ز حسين الشايبهبة عزي  .184

 الهندسة الصناعية 0135691 عزالدين فتحي جميل أبوخجيل  .185

 الهندسة الصناعية 0135694 شذى خالد محمد المزايدة  .186

 الهندسة المدنية 0135703 غيث عبداهلل حسن الشهاب  .187

 الهندسة الكهربائية 0135732 نور عماد /محمد أمين/ الخطيب  .188

 الهندسة الصناعية 0135737 ارة محمد عادل الشرايريس  .189

 الهندسة الكيميائية 0135754 سجى محمد عبداهلل أبوزرقه  .191

 هندسة العمارة 0135779 فرح وليد خالد أبوهالل  .191

 الهندسة الصناعية 0135780 صفاء يوسف إسماعيل غانم  .192

 الهندسة الصناعية 0135783 غيداء هاني أحمد حماد  .191

 الهندسة الصناعية 0135788 جهاد عمر الهباهبه                    شذى  .194
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  الهندسة الصناعية 0135809 إيناس /محمد سميح/ أنيس أبوحميد  .195
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 مساًء

 هندسة العمارة 0135833 بتول صالح كامل السعدي  .196

 يةالهندسة الصناع 0135865 مرح أحمد نايف الخطيب  .197

 الهندسة الصناعية 0135868 مهند عبدالحميد رضوان أبوالسمن  .198

 هندسة العمارة 0135875 شادن أيمن عبداهلل أبوعريش  .199

 هندسة العمارة 0135887 لونا فؤاد إلياس سالمة  .411

 الهندسة الكيميائية 0135898 آية ماهر فايز حمدان  .411

 يةالهندسة الصناع 0135901 هيا محمد يحيى الزواوي  .412

 الهندسة الصناعية 0135922 نورا فاروق محمد حامد                      .411

 الهندسة المدنية 0135952 هامه عبدالحليم صبحي أبوحلتم  .414

 الهندسة الكيميائية 0136005 علياء محمد عبدالرحمن الزرقان  .415

 الهندسة الميكانيكية 0136032 يزن عمر عبدالكريم عبيدات  .416

 الهندسة المدنية 0136034 حسين العقرباويدارين نبيل   .417

 الهندسة الصناعية 0136042 آية عبدالرازق محمد عليان  .418

 الهندسة الميكانيكية 0136098 منى جمال داود عمران  .419

 هندسة الميكاترونكس 0136188 فواز هاني فواز الجوابرة  .411

 الهندسة الصناعية 0136191 سارة سامي سليمان المخامرة  .411

 الهندسة المدنية 0136195 ح محمد أحمد حجازيفر  .412

 الهندسة الكيميائية 0136291 اسراء حسين حسن الدراويش  .411

 الهندسة الصناعية 0136296 هيا علي حسن الصوالحة  .414

 الهندسة الميكانيكية 0136306 حمزة واثق عبدالرحيم محمود  .415

 هندسة العمارة 0136313 سارة قاسم محمد عبده  .416

 هندسة الحاسوب 0136349 صالح عبدالفتاح عودةإيمان   .417

 هندسة الحاسوب 0136362 بشرى عبدالرحيم عيسى الحياري  .418

 الهندسة الكهربائية 0136397 ثائر خليل إبراهيم الحداد  .419

 هندسة الميكاترونكس 0136409 هناء خالد دياب شقبوعة  .421

 هندسة العمارة 0136418 سناء حسين يوسف أبوسرية  .421

 هندسة العمارة 0136423 محمد عودة علي شذى  .422

 هندسة الحاسوب 0136452 ياقوت سامي / محمد موسى / اقنيبي  .421

 الهندسة المدنية 0136461 مصطفى حسن محمد حسن  .424

 هندسة الميكاترونكس 0136467 أسامة إدريس فؤاد الخطيب  .425

 الهندسة الصناعية 0136484 نانسي عادل عبدالقادر الطراونة  .426

 هندسة الحاسوب 0136486 مر أحمد إبراهيم الحلوع  .427

 الهندسة الصناعية 0136489 هبة عيسى جميل العجاوي  .428

 هندسة الحاسوب 0136504 محمد أحمد حلمي عابدين  .429

 هندسة العمارة 0136509 راية محمد رجا المحاميد  .411

 الهندسة الصناعية 0136532 بثينة عصام إبراهيم قفيشة  .411

 الهندسة الميكانيكية 0136542 ليل أحمد عبدهعبدالقادر خ  .412

 هندسة الحاسوب 0136545 نور رستم محمد المملوك  .411

 هندسة الحاسوب 0136546 هيثم ناصر محمد العثامنه  .414
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 يرجى االنتباه لمواعيد ومكان اإلمتحان كلية الهندسة 

 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 الهندسة الميكانيكية 0136557 محمد منير عبدالفتاح مسامح  .415

 هندسة العمارة 0136591 مجد عادل سعيد فراج  .416

 هندسة العمارة 0136595 سليمسحر مازن صبحي   .417

 الهندسة الكهربائية 0136600 محمد رشاد إسماعيل قدومي  .418

 الهندسة المدنية 0136605 أيسر عمر أحمد الزعبي  .419

 الهندسة الميكانيكية 0136610 سليمان ادمون كايد /خضر يعقوب/  .441

 الهندسة الكيميائية 0136622 دينا أيمن حمدان نزال  .441

 هندسة العمارة 0136626 مود زرزرنسرين عوض مح  .442

 هندسة الحاسوب 0136634 رانيا فؤاد كمال خليفة  .441

 هندسة الحاسوب 0136637 عال أحمد مصطفى الصالح  .444

 هندسة العمارة 0136645 مجد عاطف محمود الطراونة  .445

 هندسة الحاسوب 0136646 يزن إبراهيم بكر / يوسف الحاج /  .446

 هندسة الميكاترونكس 0136652 حجلةأحمد عبدالقادر محمد أبو  .447

 هندسة العمارة 0136655 نور عوني إسماعيل الفقيه  .448

 هندسة الحاسوب 0136661 عفت عماد حسني شقير  .449

 هندسة العمارة 0136666 مرح مجدي محمد الخولي  .451

 هندسة العمارة 0136670 جمانة رائد أحمد أبوعرقوب  .451

 ندسة الحاسوبه 0136674 سيرين محمد ياسين مصطفى  .452

 هندسة العمارة 0136686 جود رفعت مصباح عابدين  .451

 الهندسة الميكانيكية 0136711 أسامة معين حسين برغوث  .454

 الهندسة الميكانيكية 0136776 منتصر باسل محمد بعاره  .455

 الهندسة المدنية 0136778 ديانا جمال محمود أبوعكر  .456

 هندسة الميكانيكيةال 0136817 زيد عبدالباسط سليم ربابعة  .457

 الهندسة المدنية 0136820 سوار عبدالحليم علي الحلحولي  .458

 هندسة الحاسوب 0136873 دانيه نبيه فوزان قوقاس  .459

 هندسة العمارة 0136892 صهيب سالم محمد أبوهزيم  .461

 هندسة العمارة 0136957 مروة حسن مصطفى فحماوي  .461

 ة الميكانيكيةالهندس 0136975 بسام محمد علي حسن شريف  .462

 الهندسة الكيميائية 0136978 محمد ناصر قائد العفيف  .461

 الهندسة الصناعية 0136990 أصيل جعفر موسى الشرايعة  .464

 الهندسة المدنية 0136991 محمد جمال جاسر شلطف  .465

 الهندسة الميكانيكية 0137006 حازم فوزي جميل المناصير  .466

 الهندسة الكيميائية 0137032 سارا إبراهيم عبدالسالم الحويطي  .467

 هندسة العمارة 0137042 سناء نجيب سعيد احمد المقطري  .468

 الهندسة الميكانيكية 0137061 يوسف محمد يوسف عبداهلل  .469

 الهندسة المدنية 0137137 أسامة /محمد مختار/ ضرار المفتي  .471

 الهندسة الكيميائية 0137138 أسامة كمال محمود منسي  .471

 الهندسة المدنية 0137148 مود عبد الواحدكرم خالد مح  .472

 الهندسة المدنية 0137150 عمار علي عيد اللداوي  .471

 الهندسة المدنية 0137161 زيد سالم عبد الكريم الخرابشه  .474
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 يرجى االنتباه لمواعيد ومكان اإلمتحان كلية الهندسة 

 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 الهندسة الكهربائية 0137163 محمد زياد محمد رباح  .475

 الهندسة الصناعية 0137164 رائد غازي أحمد حسين  .476

 الهندسة المدنية 0137169 ليد/ موسى البطشمهند /محمد و  .477

 هندسة العمارة 0137177 محمد حسن محمود االخرس  .478

 الهندسة المدنية 0137205 أحمد علي عمر الفناطسة  .479

 الهندسة المدنية 0137219 عمار برهان أحمد أبوجابر  .481

 هندسة العمارة 0137226 فراس فوزي مصطفى نور  .481

 الهندسة الكهربائية 0137228 صالح عبداهلل ياسين عبداهلل  .482

 الهندسة الميكانيكية 0137253 عبد الرحمن خالد عبد الرحمن عناني  .481

 الهندسة الميكانيكية 0137270 غيث ابراهيم جابر الفيومي  .484

 الهندسة المدنية 0137274 أزاد خالد عبده الكردي  .485

 الهندسة الصناعية 0137285 عصام غيث علي عبنده  .486

 هندسة الميكاترونكس 0137290 عماد الدين رفيق يامينأنس   .487

 الهندسة الصناعية 0137301 داليه منذر زهير عميره  .488

 الهندسة المدنية 0137362 لمى عاطف سليمان العقاربه  .489

 الهندسة المدنية 0137366 أنس عصام نبيه اإلدريسي  .491

 الهندسة الميكانيكية 0137376 أمجد عادل نعمان عمرو  .491

 الهندسة الميكانيكية 0137377 عالء ياسر داود دبش  .492

 الهندسة الصناعية 0137397 لين ايمن مصطفى النسور  .491

 الهندسة الصناعية 0137402 مرح نزيه عيد حبايبه  .494

 الهندسة المدنية 0137405 أحمد فيصل محمد عابد  .495

 الهندسة الميكانيكية 0137416 محمد صالح عثمان أبوطه  .496

 الهندسة المدنية 0137424 محمد فراش عمر غسان  .497

 هندسة العمارة 0137425 نور ساهر وليد رستم  .498

 الهندسة المدنية 0137432 بالل جمال مصطفى السوطري  .499

 الهندسة المدنية 0137433 طارق عمر جودت خضر  .511

 هندسة الميكاترونكس 0137446 أسامة هاني يونس عودة  .511

 الهندسة الكيميائية 0137456 رند أيمن يونس المحروق  .512

 هندسة العمارة 0137469 عون طالل عبدالكريم القضاة  .511

 هندسة العمارة 0137476 هال فوزي خالد الطواهيه  .514

 الهندسة المدنية 0137478 سارة سليمان عبدالحافظ الهروط  .515

 الهندسة المدنية 0137487 صهيب غالب إبراهيم الزهور  .516

 الهندسة الصناعية 0137490 صهيب بسام عبداهلل مسمار  .517

 الهندسة المدنية 0137500 سارة أحمد عيسى الطويسي  .518

 الهندسة المدنية 0137503 حال ذياب عبدالمجيد الشطرات  .519

 هندسة العمارة 0137520 حنين علي محمد القرنه  .511

 الهندسة المدنية 0137522 فادي عاصم محمد قردن  .511

 الهندسة الكهربائية 0137524 نارت غسان /محمد خير/ أومت  .512

 الهندسة المدنية 0137553 أحمد إبراهيم محمود خليل  .511

 هندسة الحاسوب 0137684 باسل بسام محمد ثابت العلمي  .514
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 يرجى االنتباه لمواعيد ومكان اإلمتحان كلية الهندسة 

 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 الهندسة المدنية 0137703 آية عبداهلل راشد أبوصالح  .515

 هندسة العمارة 0137717 ميرا سمير بدوان قطامي  .516

 هندسة العمارة 0137758 أمامة محمد عبدالعزيز القطاونة  .517

 هندسة الميكاترونكس 0137807 محمد سعيد عبداهلل العمودي  .518

 الهندسة المدنية 0137829 خلدون خالد محمد حسين الجندبي  .519

 هندسة الحاسوب 0137832 أحمد محمد عبدالرحمن الحبشي  .521

 هندسة العمارة 0137840 لينا تيسير عبيد المرايات  .521

 هندسة الحاسوب 0137845 ود صالحيمان إبراهيم محم  .522

 الهندسة الكهربائية 0137885 معتصم محمود خليل الشوله  .521

 الهندسة الميكانيكية 0137896 وليد خالد سعيد حامد  .524

 الهندسة الصناعية 0137917 مقداد نضال سميح الدالي  .525

 هندسة العمارة 0137919 فرح ناصر يحيى ابو الريش  .526

 الهندسة الميكانيكية 0137934 راتحازم عزمي فريد بشا  .527

 الهندسة الكهربائية 0137957 نور قاسم محمد عبده  .528

 الهندسة المدنية 0138004 مالك علي أمين الثبيتات  .529

 الهندسة الصناعية 0138022 هيا إسماعيل أحمد المبيضين  .511

 هندسة العمارة 0138062 هديل عيد محفوظ البيشه  .511

 هندسة العمارة 0138084 حمدان حامد حمدان عطيه  .512

 الهندسة الكهربائية 0138086 سامي خالد محمد نوفل  .511

 الهندسة المدنية 0138119 حسام سالم أمين الخرابشه  .514

 هندسة العمارة 0138123 نوار عبداهلل إبراهيم الخطيب  .515

 الهندسة الصناعية 0138142 آية سميح داود السوقي  .516

 الهندسة المدنية 0138144 ناصر موسى سالمة اللوزي  .517

 الهندسة الكيميائية 0138154 وليد خالد محمد العمودي  .518

 الهندسة المدنية 0138161 محمود هشام خليل سمور  .519

 هندسة العمارة 0138172 حنين محمد جبر وهر  .541

 هندسة العمارة 0138199 زينب محمد عبدالواحد أبوزيد  .541

 هندسة العمارة 0138214 النا محمد قاسم عبدالفتاح أبوخلف  .542

 الهندسة المدنية 0138232 بلقيس داود عقله الشوابكه  .541

 الهندسة الصناعية 0138265 هبة صخر بسيم الدباس  .544

 الهندسة المدنية 0138286 يزن عمر محمد الخوالدة  .545

 الهندسة الصناعية 0138291 سجى / علي خلقي / عدنان الشرايرى  .546

 الهندسة الميكانيكية 0138297 منير خالد عبدالرحمن عناني  .547

 الهندسة المدنية 0138338 دعاء محمد يوسف حبه  .548

 هندسة الميكاترونكس 0138340 أماني أمجد محمد الصوباني  .549

 الهندسة المدنية 0138352 روان محمود خليل األخرس  .551

 هندسة العمارة 0138374 شادن أسامة عبدالملك عرفات  .551

 هندسة الحاسوب 0138400 آيات فياض وراد فوارس  .552

 الهندسة المدنية 0138404 عبدالعزيز فارس عبدالفتاح فريتخ  .551

 هندسة العمارة 0138411 لمى مفيد أحمد أبوشيخة  .554
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 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 الهندسة الكيميائية 0138421 لورين رجاء عبداللطيف البداوي  .555

 هندسة الحاسوب 0138423 هيا ماهر أحمد الجيطان  .556

 الهندسة المدنية 0138502 يطيروزاليا عثمان محمد الحن  .557

 الهندسة الصناعية 0138508 بيلسان عيسى محمد المعاعيه  .558

 الهندسة المدنية 0138515 قصي سمير محمد الحصان  .559

 الهندسة المدنية 0138516 عبير فايز أحمد عداربه  .561

 الهندسة المدنية 0138521 محمد رائد عبداللطيف البيشاوي  .561

 هندسة العمارة 0138523 يهآية عيسى حامد أبود  .562

 هندسة الحاسوب 0138531 مريم أحمد محمود العيشات  .561

 هندسة الحاسوب 0138545 معتز حسام عبدالكريم الزبيدي  .564

 الهندسة المدنية 0138548 محمد جمال خليل دعمس  .565

 الهندسة الصناعية 0138549 حمزة باهر عودة الدباس  .566

 الهندسة المدنية 0138560 عبير نضال عبدالحليم البريزات  .567

 هندسة العمارة 0138562 هبة أحمد محمد النسور  .568

 هندسة العمارة 0138570 أريج طارق رشدي حجازي  .569

 هندسة الحاسوب 0138577 عمر موسى عثمان الربيحات  .571

 الهندسة الصناعية 0138589 إياد رائد أحمد الفار  .571

 عمارةهندسة ال 0138590 منتهى عبد حسن المغاريز  .572

 الهندسة المدنية 0138598 لينا أحمد خلف السرحان  .571

 الهندسة الكيميائية 0138604 رند صفوق كاسب الجازي  .574

 الهندسة الكيميائية 0138607 محمد أمجد جميل القهيوي  .575

 هندسة الحاسوب 0138612 مجد عبداهلل أحمد البصال  .576

 هندسة العمارة 0138617 يارا محمود زكي غنيم  .577

 هندسة العمارة 0138620 عبد اهلل زيدون إبراهيم القاسم  .578

 الهندسة المدنية 0138627 محمد جهاد صبحي علي  .579

 الهندسة الصناعية 0138632 أحمد زكريا بدوان أحمد  .581

 الهندسة الكهربائية 0138637 طارق علي حمد الهواوشة  .581

 هندسة العمارة 0138666 الرا وصفي عبد العوايصه  .582

 الهندسة الصناعية 0138675 محمد مصباح/ شفيق خزاعيعمر /  .581

 الهندسة المدنية 0138691 ليث عصام طالل الصباح  .584

 الهندسة المدنية 0138721 رزان ناصر صالح أبوحيدر  .585

 هندسة العمارة 0138743 ريما زياد إبراهيم مصطفى  .586

 هندسة العمارة 0138748 بشرى مروان أحمد البدوي  .587

 هندسة الميكاترونكس 0138784 عوده زيدانمهند خالد   .588

 الهندسة الصناعية 0138787 سارة محمود شتيوي الحسبان  .589

 الهندسة الكهربائية 0138793 عثمان نائل عثمان الهندي  .591

 هندسة العمارة 0138824 مالك منذر عبدالحي دوفش  .591

 الهندسة الميكانيكية 0138830 عامر يعقوب أحمد أبوتينه  .592

 الهندسة المدنية 0138856 عدنان عبدالجبار حماد بيداء  .591

 الهندسة الكيميائية 0138859 أماني محمود مصطفى محمد  .594
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 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 هندسة العمارة 0138866 اسمت عارف شفيق السكسك  .595

 هندسة العمارة 0138868 سناء طالب احمد الحواجرة  .596

 الهندسة الكيميائية 0138889 سماح محمد عبداهلل النسور  .597

 الهندسة المدنية 0138890 ن عبدالقادر سلمان الشقيراتبنا  .598

 الهندسة المدنية 0138891 راشد مخلد عبدالرزاق السكارنه  .599

 هندسة العمارة 0138905 ساجدة خليل موسى المناصير  .611

 هندسة العمارة 0138909 إيثار هاني عبدالقادر القرارعة  .611

 صناعيةالهندسة ال 0138914 رايه صايل متعب المجالي  .612

 هندسة العمارة 0138931 حلى سامح جمال المجالي  .611

 الهندسة الصناعية 0138950 بلقيس محمد إبراهيم االعمر  .614

 هندسة الميكاترونكس 0138954 عبداهلل أحمد عبدالوهاب عربيات  .615

 هندسة العمارة 0138960 بتول هاني عطا اهلل القرارعة  .616

 سة المدنيةالهند 0138987 حسن سامي حسن الوحش  .617

 هندسة العمارة 0138993 أحمد هيثم البقاعي  .618

 الهندسة الصناعية 0138997 عبداهلل محمد عوده رواشده  .619

 الهندسة المدنية 0139026 عاصم احمد فالح الغزال  .611

 هندسة العمارة 0139028 رند ماجد فائق جبارة  .611

 هندسة العمارة 0139030 أسيل حسن محمد الجعباني  .612

 الهندسة الميكانيكية 0139037 حسن علي شويات أحمد  .611

 هندسة الميكاترونكس 0139042 بتول علي عبدالمحسن العقيلي  .614

 هندسة الحاسوب 0139051 وجد فخري محمد العجلوني  .615

 الهندسة الصناعية 0139080 سمر أحمد سالم الفواعير  .616

 هندسة العمارة 0139087 مها عايد محمد الفضالت  .617

 الهندسة الميكانيكية 0139088 صبحي أبوشكر سند سعد  .618

 هندسة الميكاترونكس 0139092 أدهم علي خضر صالح  .619

 الهندسة الميكانيكية 0139105 عبد اهلل زكريا محمد العطيات  .621

 هندسة الميكاترونكس 0139115 مالك عبد عبد اهلل جاموس  .621

 الهندسة الكهربائية 0139117 أسامة محمد محمود النصر  .622

المجيد  محمد امين/ يوسف عبد/  .621

 النجار
 الهندسة الكهربائية 0139130

 الهندسة الصناعية 0139139 عمر نضال علي الرشدان  .624

 هندسة الميكاترونكس 0139141 عودة عبداهلل سليمان أبويحيى  .625

 هندسة العمارة 0139165 نور حاتم اسماعيل الزبن  .626

 لهندسة الكهربائيةا 0139192 أزهار محمد علي عبدالعزيز  .627

 هندسة العمارة 0139198 كريم سامي عيسى نابلسي  .628

 الهندسة الميكانيكية 0139212 معاذ سعود محمد سكر  .629

 هندسة الميكاترونكس 0139214 رويد /محمد ماجد/ /السيد عبيد/  .611

 الهندسة المدنية 0139219 دينا جهاد محمد السلع  .611

 الهندسة الكيميائية 0139222 سجى نبيل عطا المناصره  .612

 هندسة الحاسوب 0139226 رزان تحسين توفيق البرقاوي  .611
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 يرجى االنتباه لمواعيد ومكان اإلمتحان كلية الهندسة 

 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 هندسة العمارة 0139238 هناء كمال أمين جاموس  .614

 الهندسة الكيميائية 0139241 زينب مجهد سالمه الدخيل  .615

 الهندسة الصناعية 0139271 ادريان عارف مسلم خاليله  .616

 هندسة العمارة 0139276 وسن ابراهيم خضير الهواملة  .617

 هندسة العمارة 0139281 لين صبري شفيق أبوغوش  .618

 الهندسة المدنية 0139284 جورج خالد جوده العكروش  .619

 هندسة العمارة 0139286 آالء يوسف أحمد الدعامسة  .641

 الهندسة المدنية 0139295 صخر مروان حنا السماوي  .641

 ةالهندسة المدني 0139307 سماح عاطف خلف الحديد  .642

 الهندسة المدنية 0139311 أحمد إبراهيم وهبه المصري  .641

 الهندسة الصناعية 0139312 احمد /محمد فؤاد/ يوسف العناسوه  .644

 الهندسة الصناعية 0139328 بتول رفيق نافذ ابو هنطش  .645

 الهندسة الكيميائية 0139336 فرح علي خلف السواريه  .646

 سة الصناعيةالهند 0139352 مرح محمود صدقي ابو شقره  .647

 هندسة العمارة 0139385 لطيفة شريف أسعد قنطار  .648

 هندسة العمارة 0139406 رغد /محمد خير/ سالم النسور  .649

 الهندسة المدنية 0139419 هناء نعيم محمود الشيش  .651

 الهندسة المدنية 0139430 سرى خالد عوض الزغول  .651

 الحاسوب هندسة 0139464 لجين / محمد خير/ صادق الشيخ أحمد  .652

 الهندسة المدنية 0139467 حسام الدين محمود سالم الشويات  .651

 الهندسة الكيميائية 0139471 والء وليد ابراهيم حسين  .654

 هندسة الحاسوب 0139562 آية بسام سليمان الفراهيد  .655

 هندسة العمارة 0139565 عبد الرحمن وحيد سيد أحمد  .656

 ندسة الكهربائيةاله 0139677 فايز عبداهلل فايز خلوف  .657

 الهندسة المدنية 0139701 أسامة علي حسني قاسم  .658

 الهندسة المدنية 0139765 محمد وليد احمد النسور  .659

 هندسة العمارة 0139876 عنود هاني محمد الزوغة  .661

 الهندسة المدنية 0139902 جمانا ناصر سليمان الزعبي  .661

 بائيةالهندسة الكهر 0139974 أمجد مراد محمد محيسن  .662

 هندسة العمارة 0139994 منار أمين راتب درس  .661

 الهندسة المدنية 0140040 أسامة بشير كرداس  .664

 هندسة الميكاترونكس 0140147 مصطفى يوسف عامر السراج  .665

 الهندسة الصناعية 0140193 روان ياسر علي حمود  .666

 هندسة الميكاترونكس 0140252 معاذ محمد حسن بدرية  .667

 الهندسة الميكانيكية 0140341 نزار قطان أحمد نبال  .668

 الهندسة الصناعية 0140345 أسامة يوسف محمد أبوهنطش  .669

 الهندسة المدنية 0140392 باسم عماد تيسير الصباغ  .671

 الهندسة المدنية 0140417 محمد إبراهيم موسى سويد  .671

 الهندسة المدنية 0140421 ناصر أسامة خليل الغبيش  .672

 الهندسة المدنية 0140425 مود الشطلمعاذ خميس مح  .671
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 يرجى االنتباه لمواعيد ومكان اإلمتحان كلية الهندسة 

 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 الهندسة المدنية 0140443 محمد جمال محمود حسن   .674

 الهندسة المدنية 0140453 محمد نبيل إسحق أبو زر  .675

 الهندسة المدنية 0140508 مدحت باسم مدحت داود  .676

 الهندسة الميكانيكية 0140543 محمد أمين محمد /الشيخ علي/  .677

 الهندسة الميكانيكية 0140545 الشوبكيعدنان محمود سلمي   .678

 الهندسة المدنية 0140553 خالد فرحان خالد محمود  .679

 الهندسة الصناعية 0140557 حال محمد علي أبورمان  .681

 الهندسة الميكانيكية 0140597 يزن زياد ثابت أبوعوض  .681

 الهندسة المدنية 0140615 محمد بسام عارف الطراونة  .682

 الهندسة المدنية 0140649 العوضيمحمد محمود محمد   .681

 الهندسة المدنية 0140653 إبراهيم جهاد إبراهيم علي  .684

 هندسة الحاسوب 0140670 رنيم حسن يوسف جاد اهلل  .685

 الهندسة المدنية 0140684 محمد غالب أحمد القروم  .686

 الهندسة الميكانيكية 0140692 محمد رشيد أسعد زامل  .687

 هندسة الميكاترونكس 0140703 نسيم بسام محمد ابو بكر  .688

 الهندسة المدنية 0140733 دانية جمال عطا أبوحليمة  .689

 الهندسة الكهربائية 0140740 محمد باسم عبداللطيف خريشه  .691

 الهندسة الصناعية 0140747 محمد جميل محمود عبدالهادي  .691

 الهندسة الكهربائية 0140754 حمزة عبدالرحمن أحمد عبدربه  .692

 الهندسة المدنية 0140759 مد فياض المومنيدانه مح  .691

 الهندسة المدنية 0140800 علي عبداللطيف علي الرشدان  .694

 هندسة العمارة 0140848 ناديا عدنان محمد حماده  .695

 الهندسة المدنية 0140877 ليث وائل مصطفى أحمد  .696

 الهندسة الميكانيكية 0140921 محمد احمد عبدالرحمن البشيتي  .697

 الهندسة الكيميائية 0141034 نور أحمد العزامسيما أ  .698

 هندسة العمارة 0141128 محمد محمود بخيتان الخاليله  .699

 الهندسة الكيميائية 0141129 معاذ علي محمود الراجبي  .711

 هندسة العمارة 0141167 تاال ابراهيم عبد الرحمن الشيخ  .711

 هندسة العمارة 0141178 محمد المعتز سعيد قطيشات  .712

 الهندسة الميكانيكية 0141185 حمد فوزي عبداهلل الحياصاتأ  .711

 الهندسة الكيميائية 0141271 علياء عبدالناصر محمود إسماعيل  .714

 هندسة الحاسوب 0141272 علياء سعد محمد المومني  .715

 الهندسة المدنية 0141308 محمد عادل كمال خريشي  .716

 هندسة العمارة 0141339 صبا أحمد عاطف حجير  .717

 هندسة العمارة 0141345 سيرين بسام إبراهيم السعدي  .718

 هندسة العمارة 0141355 إسراء /محمد علي/ عبدالرزاق التايه  .719

 هندسة العمارة 0141361 مريم حسين حامد حمد  .711

 الهندسة المدنية 0141374 يوسف نواف محمد الزغول  .711

 هندسة العمارة 0141382 نجدت مأمون عبدالرؤوف هزايمة  .712

 الهندسة الكيميائية 0141389 ورد داود سليم وكيله  .711
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 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 الهندسة المدنية 0141402 أحمد موفق محمد النمر  .714

 هندسة العمارة 0141404 بتول عبدالرحمن أحمد الخذر  .715

 هندسة الميكاترونكس 0141406 مؤمن فتحي حسين أبونصار  .716

 الهندسة الصناعية 0141424 رهف بسام يوسف بندق  .717

 الهندسة الكهربائية 0141431 ماد اسماعيل شكوكانيمحمد ع  .718

 الهندسة المدنية 0141432 أديب معن أديب السلمان  .719

 الهندسة الميكانيكية 0141450 الطيب عصام أسعد الصفدي  .721

 هندسة الميكاترونكس 0141464 سيف الدين أحمد يوسف اشريم  .721

 الهندسة الكيميائية 0141478 عال ناصر أحمد غانم  .722

 هندسة العمارة 0141483 ديمه محمد بديع سعيد  .721

 الهندسة الصناعية 0141484 حنان جميل عوض حمدان  .724

 هندسة الحاسوب 0141489 حنين سعدي محمود سالمة  .725

 هندسة الحاسوب 0141493 رزان علي محمد عبدالقادر  .726

 الهندسة الميكانيكية 0141497 هيثم نواف عز الدين العليمي  .727

 الهندسة الميكانيكية 0141501 مد جبريل طمليهمحمد اح  .728

 الهندسة الكهربائية 0141502 سليمان عبد الكريم سليمان سعد  .729

 هندسة العمارة 0141504 بيان طاهر محمد أبوعصبة  .711

 هندسة العمارة 0141505 أميرة محمد حسني حسن  .711

 الهندسة الكهربائية 0141551 إبراهيم صالح إبراهيم فودة  .712

 الهندسة الميكانيكية 0141586 مد جهاد محمد األخرسمح  .711

 الهندسة الميكانيكية 0141620 عال حاتم حسني الجيوسي  .714

 هندسة الميكاترونكس 0141644 دنا موسى محمود غانم  .715

 هندسة العمارة 0141684 هيفاء إسماعيل إبراهيم الخطيب  .716

 الهندسة المدنية 0141691 يارا فؤاد جاد اهلل ناجي  .717

 هندسة العمارة 0141704 هبة صالح إبراهيم أحمد  .718

 هندسة العمارة 0141708 أماني نبيل أحمد المارديني  .719

 هندسة العمارة 0141716 هاجر احمد عطا اهلل الطيطي  .741

 هندسة العمارة 0141721 براء يوسف محمد قات  .741

 هندسة العمارة 0141722 مارينا أكرم أنطون المراشدة  .742

 الهندسة المدنية 0141728 جميل أبوصفية رنا حاتم  .741

 الهندسة المدنية 0141738 عالء علي عبد القادر اهديب                 .744

 الهندسة المدنية 0141747 انس خالد محمد صادق                        .745

 هندسة العمارة 0141749 حمزة عبداهلل صالح النصيرات  .746

 الهندسة المدنية 0141759 يببهاء /أحمد برهان/ محمد الخط  .747

 الهندسة الميكانيكية 0141780 محمود عماد سليمان سليمان  .748

 الهندسة المدنية 0141800 يوسف عماد طالل الساليمه                   .749

 الهندسة المدنية 0141814 عبد اهلل محمد طه حماد  .751

 دسة المدنيةالهن 0141822 ماجد محمد جاد اهلل ناجي                   .751

 الهندسة المدنية 0141838 محمد عماد جميل عفانه                      .752

 هندسة العمارة 0141841 بيسان ناصر تحسين أبوعودة  .751
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 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 الهندسة المدنية 0141844 هارون عايش فالح المناصير  .754

 الهندسة المدنية 0141849 نور نمر عبد الرحمن البيطار                .755

 الهندسة المدنية 0141862 يم سعدي محمد الحيحتسن  .756

 الهندسة المدنية 0141864 خالد عبداهلل داود أحمد  .757

 الهندسة المدنية 0141866 ميس فخري يونس عبداهلل  .758

 الهندسة المدنية 0141894 ريم بسام سعيد سالم                        .759

 هندسة العمارة 0141897 راما خلدون يوسف سالم                      .761

 هندسة الميكاترونكس 0141898 ضحى محمد داود الوحش  .761

 هندسة العمارة 0141901 لباب زيد صالح الكايد  .762

 هندسة العمارة 0141911 رغد احمد عبد الوهاب حبش  .761

 الهندسة المدنية 0141929 محمد رزق أحمد الفي  .764

 هندسة العمارة 0141946 جمان باسل داود الخياط                     .765

 هندسة العمارة 0141954 غيداء حسان يوسف ناجي  .766

 الهندسة المدنية 0141963 ديانا نسيم عواد العماري                   .767

 الهندسة المدنية 0141974 موسى محمد موسى المزيد  .768

 الهندسة المدنية 0141978 محمد جمال عطا محمد  .769

 الهندسة الكهربائية 0141980 ليث عدنان عطا شمالوي  .771

 الهندسة المدنية 0141988 محمد أحمد راضي أبومطاوع  .771

 الهندسة الصناعية 0142020 دانا عماد نذير الصفدي  .772

 هندسة العمارة 0142029 أسماء طارق صبحي الشنطي  .771

 هندسة العمارة 0142041 نادين ماهر محمود شوملي                    .774

 هندسة العمارة 0142051 د المغربيسماح بشير محم  .775

 الهندسة الكيميائية 0142063 منى صباح محمد درويش  .776

 الهندسة المدنية 0142067 آدم مجدي فالح خليل  .777

 الهندسة المدنية 0142075 قصي خالد حسن بالونه  .778

 هندسة الحاسوب 0142080 هبة يوسف علي أبوالريش  .779

 دسة المدنيةالهن 0142094 يزن عادل محمود صقر  .781

 الهندسة المدنية 0142109 أحمد عيسى محمد رباع  .781

 هندسة الميكاترونكس 0142116 بسمة سيف الدين حسني التايه  .782

 الهندسة الكهربائية 0142156 عنود وليد داود الحالق  .781

 الهندسة الكهربائية 0142206 عمر بسام محمود يوسف  .784

 سة الكهربائيةالهند 0142208 محمد جميل مسعود عفانه  .785

 الهندسة المدنية 0142221 أحمد عدنان ياسين المحادين  .786

  هندسة العمارة 0142231 عبدالرحمن محمد علي عباد  .787
 

Student.com 
 الخامسة الجلسة
 مساًء 93:1-4

 الهندسة الكهربائية 0142249 مندا أحمد حسين عوض  .788

 ونكسهندسة الميكاتر 0142250 آالء محمد خليل عبدالرحيم  .789

 هندسة العمارة 0142253 لمى محمد عقله القضاه  .791

 الهندسة الصناعية 0142258 حسان ثائر عبد الكريم عبيدات  .791

 الهندسة المدنية 0142270 لجين محمد خير صالح الحسن  .792

 الهندسة المدنية 0142271 إيناس أحمد خليف العبيدات  .791
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 االسم الرقم
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 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 هندسة العمارة 0142290 جودت محمد جودت خضر  .794

 الهندسة الميكانيكية 0142295 يزيد نبيل محمود ابو داود  .795

 الهندسة الميكانيكية 0142307 مالك محمود عبد الرحمن نصراهلل  .796

 هندسة الحاسوب 0142320 دينا خالد احمد النجار  .797

 الهندسة الكهربائية 0142328 أشجان عبدالكريم عيسى الراعي  .798

 هندسة العمارة 0142348 إيمان فيصل / محمد صدقي / حسن  .799

 هندسة العمارة 0142354 آيه جمال عبد الرحاحلة  .811

 هندسة العمارة 0142368 رنيم خالد سليمان سلمان  .811

 هندسة العمارة 0142371 ياره مؤيد سامي بشناق  .812

 هندسة الحاسوب 0142390 أسماء محمد حسن أبوسيف  .811

 رونكسهندسة الميكات 0142395 احمد عمار محمد ربحي سلهب  .814

 الهندسة الكهربائية 0142397 محمد زيد وائل احمد البرعي  .815

 هندسة الميكاترونكس 0142408 سالم خالد سعيد اصريوع  .816

 هندسة الميكاترونكس 0142412 سعيد جهاد سعيد خصاونه  .817

 هندسة العمارة 0142416 شروق حسن خميس الجخيم  .818

 الهندسة الكهربائية 0142417 كريم /أحمد ماهر/ عبدالمنعم المحتسب  .819

 الهندسة الصناعية 0142426 أيام فؤاد عوض األسعد  .811

 الهندسة الصناعية 0142427 سارة إياد /محمد عيسى/ جابر  .811

 هندسة الحاسوب 0142433 سناء طه نهار الزواهره  .812

 الهندسة المدنية 0142445 رشا جمال محمد ابو محسن  .811

 هندسة الميكانيكيةال 0142466 محمد وائل زهدي محمود  .814

 الهندسة الميكانيكية 0142471 أحمد محمد منذر حجازي  .815

 الهندسة الكهربائية 0142491 بثينة /محمد سعيد/ فريد مرعي  .816

 الهندسة الميكانيكية 0142497 محمد احمد محمد خدرج  .817

 الهندسة الميكانيكية 0142510 شاكر ايهاب شاكر العقاد  .818

 هندسة العمارة 0142525 ر الزعتريدانيه امجد عبد الجبا  .819

 الهندسة الميكانيكية 0142538 يحيى عبد اهلل ناصر الحايك  .821

 الهندسة الميكانيكية 0142556 مأمون محمود إبراهيم العزازمه  .821

 الهندسة المدنية 0142563 زيد /محمد خير/ فؤاد شواش  .822

 الهندسة الميكانيكية 0142572 مؤيد أسامة محمد الحاج  .821

 الهندسة الميكانيكية 0142577 احمد فيصل محمد محمد                       .824

 الهندسة الكهربائية 0142592 وليد رؤوف /محمد وليد/ أبولبن  .825

 الهندسة الميكانيكية 0142594 روان محمود عبد الحميد دبوبش  .826

 يةالهندسة الكهربائ 0142598 محمد طالب حسين ابوعواد                    .827

 الهندسة المدنية 0142608 هشام احمد محمد عتوم  .828

 الهندسة الكهربائية 0142618 بتول محمد حسين صرار  .829

 الهندسة الكهربائية 0142629 يوسف محمد يوسف /حاج محمود/  .811

 الهندسة الميكانيكية 0142670 أحمد حسين يوسف أبوريالة  .811

 ناعيةالهندسة الص 0142696 كيان محمد واصف الفارس  .812

 الهندسة الكهربائية 0142724 عمران علي محمد المداهنه  .811
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 مكان االمتحان/الوقت التخصص

 الهندسة الميكانيكية 0142728 إسالم فؤاد إسحق القواسمة  .814

 الهندسة الميكانيكية 0142758 عاطف عبد اللطيف الخطيب  .815

 الهندسة الميكانيكية 0142770 انس محمد نافع معالي  .816

 الهندسة الميكانيكية 0142771 سيف الدين حسن سالم العقيلي  .817

 هندسة الميكاترونكس 0142787 نور الدين احمد بدر الحاليقه  .818

 الهندسة الكهربائية 0142832 اماني ماجد محمد الزعبي  .819

 هندسة العمارة 0142851 مرح ايمن صادق النجار  .841

 هندسة العمارة 0142859 مالك مأمون هشام مهيار  .841

 هندسة العمارة 0142860 سارة رائد كمال غنايم  .842

 الهندسة الميكانيكية 0142907 عمر محمود عبد الرؤوف كتع  .841

 الهندسة الكهربائية 0142911 عمر معتز محي الدين البراك                 .844

 هندسة الحاسوب 0142920 هبه منير يوسف جبرا  .845

 كيةالهندسة الميكاني 0142943 مازن وليد يوسف هلسه                       .846

 الهندسة الميكانيكية 0142951 المعتز باهلل عدنان إبراهيم كتكت  .847

 الهندسة الكهربائية 0142963 ساره خليل حسن حموضه  .848

 الهندسة المدنية 0142978 محمد فتحي موسى نوفل  .849

 الهندسة الكيميائية 0142990 هيا فارس غصاب الرواشده  .851

 الهندسة الميكانيكية 0143021 صهيب هشام عبد الكريم النمارنه  .851

 الهندسة الكهربائية 0143046 محمد صالح مرشد روابده  .852

 الهندسة المدنية 0143050 هاني ايمن هاني خريسات  .851

 الهندسة الصناعية 0143055 خالد بالل محمد القبالوي  .854

 الهندسة الميكانيكية 0143064 سماء خالد يونس صالح                       .855

 الهندسة الميكانيكية 0143074 وان عيسى حسين                     عمر مر  .856

 الهندسة الصناعية 0143131 رؤى محمد عبد اهلل قطاش  .857

 الهندسة الصناعية 0143206 اسيل احمد حسن مخلوف  .858

 الهندسة الميكانيكية 0143252 عباده محمد خليل الشحروري  .859

 الهندسة الكيميائية 0143256 سندس ناجح محمد /السيد أحمد/  .861

 الهندسة المدنية 0143320 محمد خلدون محمد عطيات  .861

 هندسة الحاسوب 0143354 مروة محمد محمود عالونة  .862

 الهندسة الصناعية 0143383 آالء هاني عبدالعزيز بركات  .861

 الهندسة الصناعية 0143389 أريج إبراهيم سالمة الخوالدة  .864

 الهندسة الصناعية 0143395               مرام محمد سعيد الطبال       .865

 الهندسة الصناعية 0143418 أسيل أيمن خليل أبوشنب  .866

 الهندسة الصناعية 0143461 نجاة سالم عبد ابو حمد  .867

 الهندسة الكيميائية 0143470 أروى عارف رشدي أبوالهنا  .868

 الهندسة الصناعية 0143477 هبه نظام عبد الحميد شابسوغ  .869

 الهندسة الكيميائية 0143483 حاتم محمد صباحمجد   .871

 الهندسة الصناعية 0143485 هبه حاتم سليم عابدين                      .871

 الهندسة المدنية 0143495 رهام كامل علي ابوزيد  .872

 الهندسة الكيميائية 0143502 دينا عادل سعد العصاه                      .871
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 الهندسة الكيميائية 0143505 لينا محمد حسن الفيومي  .874

 الهندسة الصناعية 0143510 هبة جواد غالب /آغا النمر/  .875

 الهندسة الصناعية 0143514 براءه موفق محمود الفاعوري                 .876

 الهندسة الكيميائية 0143541 مهند وليد أحمد القاللوه  .877

 الهندسة الصناعية 0143548 ايه بسام محمد البيايضه  .878

 الهندسة الكيميائية 0143582 مرح مامون سعيد عبد النبي                  .879

 الهندسة الصناعية 0143587 حنين سمير حسين المشاعره  .881

 الهندسة الصناعية 0143624 غادة محمد ابراهيم عساف                    .881

 الهندسة الكيميائية 0143628 شيماء بسام عيسى الكيالي  .882

 الهندسة الصناعية 0143638 احمد مختار محمديه              فرح عدنان  .881

 الهندسة الكيميائية 0143655 دياال مازن عبدالحي التميمي                .884

 الهندسة الصناعية 0143658 لمى محمد حسن /الحاج علي/  .885

 الهندسة الصناعية 0143661 مجدولين عبد الناصر ابو العينين       .886

 الهندسة الصناعية 0143726 ن أحمد عادي أحمدعبدالرحم  .887

 الهندسة الصناعية 0143734 ديما عامر عرسان ابوالهيجاء  .888

 الهندسة الصناعية 0143752 سوار اسماعيل احمد الجوهري                 .889

 الهندسة الصناعية 0143776 محمد أحمد سعدي أبوسل  .891

 الهندسة الكيميائية 0143796   يارا حسين احمد الخطيب                   .891

 الهندسة المدنية 0143825 طارق /محمد أيمن/ زكي شملولي  .892

 الهندسة الصناعية 0143838 هيثم جمال /محمد سعيد/ استيتيه  .891

 الهندسة الصناعية 0143847 اسيل محمد احمد الزويري                    .894

 دسة المدنيةالهن 0143864 سماح مشهور عبد الغني بن طريف  .895

 الهندسة الكيميائية 0143902 احالم ذيب خليل حسين  .896

 الهندسة الصناعية 0143919 تاال إبراهيم أمين عويس  .897

 الهندسة الميكانيكية 0143933 ميس احمد عبد اهلل الحجاج  .898

 الهندسة الصناعية 0143950 فيروز محمد محمود مريان  .899

 الهندسة الكيميائية 0143980 هديل عبدالوهاب محمد الجلخ  .911

 الهندسة الميكانيكية 0143982 ايمان عمر محمد عويضه  .911

 الهندسة الصناعية 0143985 إبتهال إبراهيم علي صافي  .912

 الهندسة الكهربائية 0143994 محمد فهد /محمد زكريا/ بصيله  .911

 الهندسة المدنية 0143995 محمد جميل محمد قباجا  .914

 الهندسة الصناعية 0143998 احمد باسم احمد يعقوب  .915

 الهندسة المدنية 0144008 سعيد عمرو سعيد دارعوده  .916

 الهندسة الصناعية 0144033 دانة سليم عيسى أبوالوي  .917

 الهندسة المدنية 0144050 سوسن مروان شكري كنعان  .918

 هندسة العمارة 0144126 الما عبد العزيز محمد طيون  .919

 الهندسة الميكانيكية 0144192 أسامة أحمد محمد العبسي  .911

 الهندسة الميكانيكية 0144196 عمر عماد ابراهيم مصطفى  .911

 هندسة الحاسوب 0144203 ياسمين محمد صبحي القنطار  .912

 الهندسة الميكانيكية 0144231 محمود محمد جميل عبيد  .911
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 الهندسة الكهربائية 0144235 محمد مفيد أحمد أبوحاشيه  .914

 هندسة الحاسوب 0144246 ماتفاطمه عقله جراد النعي  .915

 الهندسة الكيميائية 0144249 هدى جميل راغب صالح  .916

 الهندسة الصناعية 0144253 النا زياد عيسى صافي  .917

 هندسة الحاسوب 0144269 /الشيخ ياسين/ سارة صادق   .918

 هندسة الميكاترونكس 0144280 ندين سامي شمس الدين لبزو                  .919

 هندسة العمارة 0144289 م محمد الهباهبهداليا بسا  .921

 هندسة الميكاترونكس 0144316 أفنان خالد موسى /محمد طه/  .921

 هندسة الحاسوب 0144325 غاده محمد ذيب عبد الرازق                  .922

 الهندسة الكهربائية 0144364 عمر عبد الرحمن احمد عبد ربه  .921

 دسة العمارةهن 0144441 ءاالء زهدي إسماعيل جانبك  .924

 الهندسة الكيميائية 0144455 مراد بسام يوسف حسين  .925

 هندسة الميكاترونكس 0144469 عبد الكريم محمد عبد الكريم طربيه          .926

 هندسة الميكاترونكس 0144485 محمد فكري سعيد قاسم  .927

 هندسة الحاسوب 0144490 رغد يوسف عبد المجيد زمنون                 .928

 الهندسة الميكانيكية 0144497 الدين ناجح موسى بلحنور   .929

 الهندسة الميكانيكية 0144562 عبدالمجيد زياد عبدالمجيد العبدالرحيم  .911

 هندسة العمارة 0144569 إسراء عطا اهلل محمد عبدالقادر  .911

 هندسة الميكاترونكس 0144578 ميساء زيد كايد قرقز  .912

 ندسة الميكانيكيةاله 0144596 أحمد بسام حسن المنسي  .911

 الهندسة الصناعية 0144666 ديمه محمد سليم الدابوقي  .914

 هندسة العمارة 0144689 رند أيمن عودة المعاني  .915

 الهندسة الصناعية 0144697 فاطمة رفعت عودةاهلل شناق  .916

 الهندسة المدنية 0144706 ياسمين مازن محمد عليان  .917

 هندسة العمارة 0144849 جمانه / محمد عيد / محمود الصاحب  .918

 الهندسة الكهربائية 0144887 سليمان جمال سليمان رحال  .919

 الهندسة المدنية 0144902 بتول باسل برهان الضامن  .941

 الهندسة المدنية 0144912 أسيل سعد أحمد الخرابشة  .941

 هندسة العمارة 0144927 مرام عيسى محمود الشناق  .942

 الهندسة الميكانيكية 0144941 عبد اهلل محمد محمود غياضه  .941

 الهندسة الكيميائية 0145006 راما كامل محمد الدرابيع  .944

 الهندسة الصناعية 0145037 ملك ماجد رمضان أبوقويدر  .945

 الهندسة المدنية 0145050 عبد الرحمن انور بهجت الحمصي  .946

 الهندسة الصناعية 0145052 تاال خالد علي القضاه  .947

 هندسة العمارة 0145122 ربابعهروان فؤاد إبراهيم ال  .948

 الهندسة الصناعية 0145126 ياسمين احمد عدنان قصاد  .949

 هندسة العمارة 0145127 منار هشام محمود العالول  .951

 الهندسة المدنية 0145181 سجى رامي سميح السعود  .951

 الهندسة المدنية 0145204 يارا وجيه طيب عزايزه  .952

 الهندسة المدنية 0145233 هديل خالد سليم الحنيطي  .951
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 الهندسة المدنية 0145240 انس محمد مفلح معتوق  .954

 الهندسة المدنية 0145249 هشام هاشم فالح الخاليله  .955

 الهندسة المدنية 0145251 الزعبي سيف النصر/ نضال أحمد/  .956

 هندسة العمارة 0145260 عرين منذر علي /الحسني أبوالفول/  .957

 الهندسة الميكانيكية 0145278 حال فايز محمد اللوزي  .958

 الهندسة الكيميائية 0145288 فرح محمد أحمد الهزايمة  .959

 الهندسة المدنية 0145290 عمر فايز محمد عوده  .961

 الهندسة الصناعية 0145298 سند محمد احمد النعيمي  .961

 الهندسة الصناعية 0145313 ميرا مأمون محمد المرعي  .962

 الهندسة الميكانيكية 0145316 قيس شحاده عبد اهلل خريسات  .961

 الهندسة الكهربائية 0145318 محمد ياسر عزات /الحاج حماد/  .964

 هندسة العمارة 0145338 غردينا جمال عبد المطلب ياغي  .965

 هندسة الحاسوب 0145353 ريم غالب علي العساف  .966

 هندسة العمارة 0145355 سفانه راضي عبد المجيد الطروانه  .967

 هندسة العمارة 0145363 اهلل الباير ميساء كريم عبد  .968

 الهندسة المدنية 0145372 مهدي أحمد عبدالكريم أبوشنب  .969

 هندسة العمارة 0145381 سالي علي موسى حماد  .971

 الهندسة المدنية 0145402 احمد محمود حمد الجبور  .971

 هندسة العمارة 0145407 راني أسامة إبراهيم فاعور  .972

 الهندسة الصناعية 0145409 انفرح صقر إبراهيم أبورم  .971

 الهندسة المدنية 0145422 سلمان سمير سلمان أبوسلمان  .974

 الهندسة الصناعية 0145431 رهف عماد غازي الحباشنة  .975

 هندسة الميكاترونكس 0145437 سامح عميد وجيه الطاهر  .976

 الهندسة المدنية 0145438 سارة جمال عبدالقادر السعدي  .977

 الهندسة المدنية 0145452 ل العبيداتزيد محمد إسماعي  .978

 الهندسة الصناعية 0145520 ديمه نبيل سعيد مسمار  .979

 الهندسة الصناعية 0145557 ضحى مسعود عبدالكريم العويدي  .981

 الهندسة المدنية 0145560 أنس جميل رشيد غنايم  .981

 الهندسة الصناعية 0145570 تسنيم حسين عبداهلل مفلح  .982

 الهندسة الصناعية 0145585 ة الطراونةمحمد أنور سالم  .981

 الهندسة الصناعية 0145589 ديما محمد نجم الدين بلتو  .984

 الهندسة الميكانيكية 0145600 مصعب تيسير أحمد الغلبان  .985

 الهندسة المدنية 0145604 علي عوض علي الخرابشة  .986

 هندسة العمارة 0145609 صبا وسام أسعد الصفدي  .987

 الهندسة المدنية 0145618 مصطفىعلي محمود نصار   .988

 الهندسة المدنية 0145621 يوسف نضال يوسف قنديل  .989

 هندسة الميكاترونكس 0145642 المعتصم باهلل جهاد محمد العناتي  .991

 الهندسة الصناعية 0145644 أحمد محمد عبدالعزيز العدوان  .991

 هندسة العمارة 0145657 رهام داود يوسف موسى  .992

 الهندسة الميكانيكية 0145673 م ابو العصبليث حسام سلي  .991
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 هندسة العمارة 0145720 دانا محمد ظاهر الشامان  .994

 الهندسة المدنية 0145764 صهيب ناصر / محمد يسري / فنون  .995

 الهندسة المدنية 0145774 مجد جعفر محمد الشنتير  .996

 الهندسة المدنية 0145784 محمد محمود شتيوي الحسبان  .997

 الهندسة المدنية 0145790 عبد اهلل العموش زيد فالح  .998

 الهندسة المدنية 0145794 أحمد بسام سليم الفول  .999

 هندسة الميكاترونكس 0145796 سلسبيل رياض محمد الحساسنه  .1111

 الهندسة الصناعية 0145887 عنان تيسير خلف القطارنه  .1111

 الهندسة المدنية 0145897 ديما غازي عبدالكريم باكير  .1112

 هندسة الحاسوب 0145906 ن فيصل موسى العطاررزا  .1111

 الهندسة الميكانيكية 0145910 حال ظافر شاهين عكروش  .1114

 الهندسة الصناعية 0145972 ساره عباس عبدالحميد العدوان  .1115

 الهندسة المدنية 0145999 سالم عمر محمد /أبو جاجة المشايخ/  .1116

 نيةالهندسة المد 0146006 أحمد مصطفى ناجي عبداهلل  .1117

 الهندسة الصناعية 0146009 شيماء محمد صالح القرعان  .1118

 الهندسة الميكانيكية 0146022 عبدالرحمن عبداهلل صالح أسعد  .1119

 هندسة العمارة 0146035 عبير عبداهلل حسني حميدي  .1111

 الهندسة الصناعية 0146048 ديما نادر موسى أبورمان  .1111

 المدنية الهندسة 0146057 عيسى خليفه غالب طاشمان  .1112

 الهندسة الصناعية 0146067 رونا رمزي داود نزهه  .1111

 الهندسة الصناعية 0146075 محمد عبداهلل محمد النجداوي  .1114

 الهندسة المدنية 0146090 عمر جمال علي حجازي  .1115

 الهندسة المدنية 0146094 صهيب خميس عربي عاشور  .1116

 ئيةالهندسة الكيميا 0146099 ربى نذير عبداهلل عمايره  .1117

 الهندسة المدنية 0146111 دعاء مصطفى صدقي الدراغمه  .1118

 هندسة العمارة 0146122 دانا نادر موسى أبورمان  .1119

 الهندسة الميكانيكية 0146137 حسان فؤاد جميل حجازي  .1121

 الهندسة المدنية 0146143 صالح /محمد نجيب/ علي البيك  .1121

 الهندسة المدنية 0146146 مرح وليد محمد شحادة  .1122

 الهندسة المدنية 0146151 ليالي علي سعد الهويدي  .1121

 الهندسة المدنية 0146155 هيثم أحمد محمود المومني  .1124

 هندسة العمارة 0146175 بشرى عمر محمد أبوشقير  .1125

 هندسة العمارة 0146180 لين محمد علي القضاه  .1126

 الهندسة الصناعية 0146196 جهاد جمال /سعيد حمدان/  .1127

 الهندسة الصناعية 0146251 فالح العطين سارة غازي  .1128

 الهندسة المدنية 0146258 رنا معاوية فهيم الحباشنة  .1129

 هندسة الميكاترونكس 0146294 عمار ماهر هاشم أبوزر  .1111

 الهندسة الكهربائية 0146312 عايش محمد عايش أبولحية  .1111

 الهندسة المدنية 0146322 بالل يوسف محمد أبوعباس  .1112

 الهندسة الكيميائية 0146349 أحمد مسعود تالة غالب  .1111
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 الهندسة المدنية 0146353 زيد أنور عبدالرحيم حنون  .1114

 الهندسة الميكانيكية 0146357 حازم فارس محمد الضمور  .1115

 الهندسة الصناعية 0146362 هديل متعب عبدالمهدي الشعراء  .1116

 هندسة العمارة 0146387 إيمان راتب حسن أبوزيد  .1117

 الهندسة الميكانيكية 0146449 اق خالد عبدالرزاق الجالوديعبدالرز  .1118

 الهندسة المدنية 0146451 عيسى نضال عيسى الشعيني  .1119

 الهندسة المدنية 0146561 راكان عبدالحليم عيسى الزعبي  .1141

 الهندسة الميكانيكية 0146602 مأمون محمد عبداهلل القيسي  .1141

 ندسة العمارةه 0146605 أنس أيمن عبدالرحمن البيطار  .1142

 الهندسة المدنية 0146618 فرح خالد إبراهيم الرمحي  .1141

 الهندسة المدنية 0146634 إيمان محمد عبدالفتاح حياصات  .1144

 هندسة العمارة 0146640 إيمان عمر صالح السطري  .1145

 الهندسة الكيميائية 0146668 روان وجيه عبدالكريم محمد  .1146

 هندسة الميكاترونكس 0146670 لما /محمد غانم/ فهد الفواز  .1147

 الهندسة المدنية 0146692 آية أحمد غنام  .1148

 الهندسة المدنية 0146696 عدي موسى الحسين  .1149

 الهندسة الصناعية 0147178 سوار حسن أحمد القماز  .1151

 الهندسة المدنية 0147222 رهف نمر سعيد حسن  .1151

 الهندسة الصناعية 0147282 نور ياسين محمد المعايطه  .1152

 هندسة العمارة 0147291 دي محمود يوسف الحربيجو  .1151

 الهندسة الميكانيكية 0147358 سند ياسر طاهر زعبالوي  .1154

 هندسة العمارة 0147393 حنين مهند سامي تفاحه  .1155

 الهندسة الصناعية 0147549 رشا نائل أحمد عمرو  .1156

 هندسة الحاسوب 0147572 دعاء فؤاد طالب داود  .1157

 هندسة العمارة 0147598 رنا محمد كريم عبادي  .1158

 الهندسة المدنية 0147957 عدي ساطي فايز دراغمه  .1159

 الهندسة المدنية 0148165 نزار محمد حامد الطراونة  .1161

 الهندسة المدنية 0150192 رؤى ماهر خربوطلي  .1161

 الهندسة الصناعية 0150345 مصطفى وميض عبداألمير شكاره  .1162

 لهندسة الصناعيةا 0150707 مارينا نادر إميل سالمة  .1161

 الهندسة الصناعية 0150732 حنين خالد عبدالجابر عواد  .1164

 الهندسة المدنية 0150987 مهند محمود ضيف اهلل الردايده  .1165

 الهندسة الصناعية 0151097 نور محمد رياض عرفات  .1166

 الهندسة المدنية 0152996 تمارا عدنان محمد الخوالدة  .1167

 الهندسة الكيميائية 0154101 روان نواف أسعد مشاقي  .1168

 الهندسة المدنية 0154893 رزان خميس داود ادكيدك  .1169

 هندسة العمارة 0155225 أحمد ماهر موسى عريقات  .1171

 هندسة العمارة 0155928 جود عماد أحمد الحياري  .1171

 الهندسة الكيميائية 2110335 براءه أدهم عادل عابد  .1172

 حاسوبهندسة ال 2120100 ضحى وليد أحمد أبوعيشة  .1171
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 هندسة العمارة 2120294 آمنة أحمد ممدوح الكبيسي  .1174

 الهندسة الميكانيكية 2120329 محمد هاشم محمد الهدار  .1175

 الهندسة الميكانيكية 2120464 عالء حاتم علي عفانة  .1176

 الهندسة المدنية 2120519 إسماعيل إبراهيم حسن العواملة  .1177

 لعمارةهندسة ا 2120741 سناء سالم سالمة اللوزي  .1178

 هندسة العمارة 2120856 سارة عوني عبدالفتاح الفواعير  .1179

 الهندسة الكيميائية 2120968 علي فواز قنديل البديوي  .1181

 هندسة الميكاترونكس 2120991 خالد صالح محمد الذنيبات  .1181

 الهندسة الميكانيكية 2120993 فيصل هاني سحيمان الزبن  .1182

 الهندسة الكيميائية 2120994 حسن عبدالحميد حسن أبوهاشم  .1181

 الهندسة الكيميائية 2121022 أحمد عبدالحليم محمد السالمات  .1184

 هندسة الميكاترونكس 2121044 سامي أحمد حسين أبوالسعود  .1185

 هندسة الحاسوب 2121063 عالء أحمد محمد األطرم  .1186

 الهندسة الميكانيكية 2121068 أحمد /محمد جمال/ محمود طافش  .1187

 الهندسة الميكانيكية 2121074 ماعيل العزةبدر معين إس  .1188

 هندسة العمارة 2121085 ميرا حسن محمد العمري  .1189

 الهندسة الصناعية 2121087 دنيا ضرار جميل الهيالت  .1191

 الهندسة الصناعية 2121121 طارق فايق داود السلطي  .1191

 هندسة الحاسوب 2121134 حنين أحمد جميل أبو غزلة  .1192

 الهندسة الكيميائية 2121279 برهمهبه ماجد إبراهيم   .1191

 الهندسة الكهربائية 2121287 سالم تيسير عبد العزيز طه  .1194

 الهندسة الكهربائية 2121434 فادي بسام بكر قندوس  .1195

 هندسة الحاسوب 2121448 سيف سعيد سليم عبد الفتاح  .1196

 الهندسة الصناعية 2121458 طارق إبراهيم حسن النوايسه  .1197

 الهندسة الميكانيكية 2121463 اجح سلمانسلمان حسين ر  .1198

 الهندسة المدنية 2130044 سيف الدين زكي / /سيدأحمد/  .1199

 الهندسة الصناعية 2130067 راما وليد حامد العجارمه  .1111

 هندسة العمارة 2130068 فاطمه وليد سعيد عطيوي  .1111

 هندسة الميكاترونكس 2130116 يزن عبدالباسط عبداللطيف أبوطاحون  .1112

 هندسة العمارة 2130121 إلهام نضال جمال بدران  .1111

 الهندسة الميكانيكية 2130141 خالد سامر أحمد أبوزايد  .1114

 الهندسة المدنية 2130155 حسام محمد رشدي ناصر  .1115

 الهندسة الميكانيكية 2130173 مهند صالح يوسف العمصي  .1116

 الهندسة الصناعية 2130207 عبداهلل نادر اهيب حجيج  .1117

 الهندسة الميكانيكية 2130228 عدنان شاكر اللحام أحمد  .1118

 هندسة العمارة 2130250 عمر أحمد عبد الحميد دودين  .1119

 هندسة الحاسوب 2130266 سماح علي محمد الذويب  .1111

 الهندسة الميكانيكية 2130275 محمد أحمد رسمي عبدالهادي  .1111

 يةالهندسة الكيميائ 2130282 رنيم فيصل عبدالرحمن العقاربه  .1112

 الهندسة المدنية 2130298 محمد حيدر شحادة أيوب  .1111
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 الهندسة المدنية 2130301 جهاد علي صالح أبوسكر  .1114

 الهندسة الميكانيكية 2130303 مصطفى عادل إبراهيم الكسواني  .1115

 هندسة الميكاترونكس 2130319 إيناس محمد إبراهيم اجعابو  .1116

 انيكيةالهندسة الميك 2130356 عمر خليل يوسف عمر  .1117

 الهندسة الكيميائية 2130360 قصي غالب محمود يوسف  .1118

 الهندسة الميكانيكية 2130395 أحمد عماد أحمد برهم  .1119

 هندسة العمارة 2130419 نجوان مروان ميخائيل حدادين  .1121

 هندسة الميكاترونكس 2130501 أحمد عادل بدر كمال  .1121

 كانيكيةالهندسة المي 2130508 محمد جمال أسعد أبوالنور  .1122

 هندسة العمارة 2130581 عال رامي اسبير المدانات  .1121

 الهندسة المدنية 2130588 ذكريات يحيى موسى أحمد  .1124

 الهندسة الميكانيكية 2130622 صالح إبراهيم جميل الصمادي  .1125

 الهندسة الميكانيكية 2130648 ليث نبيل محمود عارضه  .1126

 الصناعيةالهندسة  2130687 براءة عرابي حسن الغول  .1127

 الهندسة المدنية 2130733 فداء رجائي أحمد الجنيدي  .1128

 الهندسة الصناعية 2130763 طارق زياد محمد الضمور  .1129

 الهندسة الكيميائية 2130837 سامي خالد عبد الخالق جبريل  .1111

 هندسة العمارة 2130863 محمد فيصل رمضان الكفري  .1111

 هندسة الكيميائيةال 2130881 سليمان نائل سليمان المناصره  .1112

 هندسة العمارة 2130887 ساره جهاد عبد المجيد عبوي  .1111

 الهندسة المدنية 2130908 أحمد يوسف أحمد المشايخ  .1114

 الهندسة الكيميائية 2130925 تسنيم ناصر خليف األحمد  .1115

 الهندسة الصناعية 2130942 فرح جودات عبد الرحيم جويحان  .1116

 هندسة العمارة 2130951 نسرين طالب سالم ابومحفوظ  .1117

 الهندسة الصناعية 2130967 محمد أنور سالمة الجندي  .1118

 الهندسة المدنية 2130969 محمد احمد محمد العابد  .1119

 الهندسة المدنية 2130982 سيرين كمال علي الصالحي  .1141

 الهندسة المدنية 2131014 أنس علي محمد درابكة  .1141

 الهندسة الميكانيكية 2131084 محمد دخل اهلل صالح /الحاج  محمد/  .1142

 الهندسة الكيميائية 2131139 فرح مصطفى محمد محمد  .1141

 الهندسة المدنية 2131152 محمد علي يوسف الزعبي  .1144

 

  


