
 كلية االداب والعلوم  

     اللغة العربية وادابها

     الطلبة الخريجون

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   اللغة العربية وآدابها ايناس كامل عوده النصاصره 1

   اللغة العربية وآدابها بثينه حسن مصطفى الددا 2

   اللغة العربية وآدابها حفصه خليل حسين ابو كوش 3

   اللغة العربية وآدابها حمزه محمد عبد الواحد ابو خضير 4

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  اللغة العربية وآدابها سهام محمد سليمان النصاصره 5

   اللغة العربية وآدابها مروه يوسف محمد الددا 6

   اللغة العربية وآدابها موسى محمد جمعة اعور 7

   اللغة العربية وآدابها هبه حماد منور العطاونه 8

   اللغة العربية وآدابها وصال جبر نمر الصانع 9

        

     الطلبة المتوقع تخرجهم

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   اللغة العربية وآدابها اسيل جبر نمر الصانع 1

   اللغة العربية وآدابها انجود عطيه شريتح النصاصره 2

   اللغة العربية وآدابها محمد سليمان النصاصرهعماد  3

   اللغة العربية وآدابها عوده موسى سالم مسعودين 4

   اللغة العربية وآدابها فاطمه صالح حسين ابو كوش 5

   اللغة العربية وآدابها نسرين سليمان عبد ابو كوش 6

   اللغة العربية وآدابها نور شحده خليل ابو كوش 7

   اللغة العربية وآدابها علي سالم ابو قرنهود  8

        

        

        

        

        

     اللغة االنجليزية التطبيقية

     الطلبة الخريجون

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

 اريج حموده الياس عايش 1
اللغة االنجليزية 

   التطبيقية

 اسراء محمد حسين أبو االعمل 2
اللغة االنجليزية 

   التطبيقية

 امواج محمد عليان طوس 3
اللغة االنجليزية 

   التطبيقية

 ايه زهير عيسى عبيات 4
اللغة االنجليزية 

 ممتاز مع درجة الشرف االولى  التطبيقية

 جنى خالد محمد غول 5
اللغة االنجليزية 

   التطبيقية

 حنين وجيه محمد علي 6
اللغة االنجليزية 

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  التطبيقية

  اللغة االنجليزية  سالي ابراهيم محمد الصليبي 7



 التطبيقية

 صابرين ناصر عبدهللا عفيفي 8
اللغة االنجليزية 

   التطبيقية

 مجد ربحي يوسف عبد العال 9
اللغة االنجليزية 

   التطبيقية

 مهيرة ميخائيل حنا قمصية 10
االنجليزية اللغة 

   التطبيقية

 والء خليل عبدهللا موسى 11
اللغة االنجليزية 

   التطبيقية

 يسرى محمد عيسى شديد 12
اللغة االنجليزية 

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  التطبيقية

        

     الطلبة المتوقع تخرجهم

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   اللغة االنجليزية التطبيقية روان عمر محمد خويص 1

   اللغة االنجليزية التطبيقية يارا ماجد يوسف عمرو 2

        

     علم االجتماع

     الطلبة الخريجون

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   علم االجتماع ابتسام سليمان موسى ابو حامد 1

   علم االجتماع اثير عيسى سليمان العمور 2

   علم االجتماع ثلجي ابراهيم ابو قويدراسماء  3

   علم االجتماع اسيل حسن خليل حميده 4

   علم اجتماع ايات يوسف احمد الخمور 5

   علم االجتماع اية جهاد محمود ديرية 6

   علم االجتماع ايمان عقل سليمان ابو عرار 7

   علم االجتماع ايمان محمود عبدهللا عايش 8

   علم االجتماع ابراهيم ابو باللبيان فايز  9

   علم االجتماع دعاء سليمان جمعة أبو عرار 10

   علم االجتماع ديما نادر موسى عثمان 11

   علم االجتماع ساره فتحي اسحق فراج 12

   علم االجتماع سعاد احمد محمد الصانع 13

   علم االجتماع سماهر محمد فرج القريناوي 14

   علم االجتماع حلبيه شذى عبد عطا 15

   علم االجتماع ضحى خالد ابراهيم ابو بدر 16

   علم االجتماع مادلين ابراهيم حسان ابوكوش 17

   علم االجتماع محمود علي داود السيد احمد 18

   علم االجتماع مرح خالد حسين العبره 19

   علم االجتماع منال خالد بطاح ابو عرار 20

   علم االجتماع مضعان ابو عرارمها محمد  21

   علم االجتماع نور ابراهيم احمد ابو الحسن 22

   علم االجتماع هيثم ابراهيم حمدان محبوب 23

   علم االجتماع وفاء سالمه حسن ابو عصا 24

   علم االجتماع يزن نعيم علي الردايدة 25



   علم االجتماع يوسف أحمد عبدالرحمن الزبارقة 26

        

        

     الطلبة المتوقع تخرجهم

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   علم االجتماع اخالص موسى سلمان بني عقبه 1

   علم االجتماع استبرق محمد احمد قنطار 2

3 
 علم االجتماع اسراء سليمان اسماعيل ابو فياض

  

   علم االجتماع اسراء عاطف عوض ابو عرار 4

   علم االجتماع محمد موسى عبيديهاسالم  5

   علم االجتماع اسماعيل نجيب ابراهيم فراج 6

   علم االجتماع اكرام يوسف خليل ابو زايد 7

   علم االجتماع امل عليان عوض ابو عرار 8

   علم االجتماع اية رمضان صبحي الكتناني 9

   علم االجتماع اية موسى محمد عليان 10

   علم االجتماع سليمان ابو كوشايمان محمد  11

   علم االجتماع بدور سليمان سالمه القريناوي 12

   علم االجتماع خلود جهاد خليل شحادة 13

   علم االجتماع خلود سالمة جمعة ابو كوش 14

   علم االجتماع رانية ابراهيم عيد ابو غظية 15

   علم االجتماع رهام سالمة خليل امطيرات 16

   علم االجتماع روان عماد تيسير مبروك 17

   علم االجتماع ساجدة محمد احمد قنطار 18

   علم االجتماع ساره حسن صقر الهزيل 19

   علم االجتماع سامر احمد محمد ابو مطير 20

   علم االجتماع سجود محمد عبدهللا القريناوي 21

   علم االجتماع سوار صالح عبد الكريم ابو غنيم 22

   علم االجتماع شروق شحدة محمد ابو طه 23

   علم االجتماع صابرين عثمان سعيد القريناوي 24

   علم االجتماع صباح جبريل موسى أبو العسل 25

   علم االجتماع صفاء صالح مصطفى ابو كوش 26

   علم اجتماع  غدير حكمت عليان عيسى  27

   علم االجتماع عواطف فارس محسن سرحان 28

   علم االجتماع فراس درويش حامد ابو صيام 29

   علم االجتماع فرح جميل محمد علقم 30

   علم االجتماع مجدولين يوسف رزق ابو حامد 31

   علم االجتماع مرام خليل سليمان ابو عرار 32

   علم االجتماع مرام مفيد ابراهيم محمد سمارة 33

   علم االجتماع مرح فؤاد نمر سلمان 34

   علم االجتماع مرسيل عبد الجليل موسى عمرو 35

   علم االجتماع مريم خليل رمضان ابو عرار 36

   علم االجتماع مصعب عاطف محمد ابوكف 37

   علم االجتماع منيرة ابراهيم محمد عباسي 38

   علم االجتماع مهد محمد خالد عفانه 39



   االجتماععلم  ناريمان محمد صالح ابو حميد 40

   علم االجتماع نسيم جابر اسماعيل القرناوي 41

   علم االجتماع نور انور محمد مرار 42

        

     الدراسات االسالمية

     الطلبة الخريجون

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   الدراسات االسالمية ازهار سميح محمود العمور 1

   الدراسات االسالمية شعيباتامل عمر نجيب  2

   الدراسات االسالمية ايمان محمد صالح رمضان 3

   الدراسات االسالمية توفيق عدنان توفيق الفواغرة 4

   الدراسات االسالمية روز زاهي جمال صليبي 5

   الدراسات االسالمية شروق ياسين خليل دعدره 6

        

        

     الطلبة المتوقع تخرجهم

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   الدراسات االسالمية  عبد الرحمن محمد رمضان حسنة 1

        

        

 كلية الحقوق  

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   الحقوق ابرار خالد محمد الشيخ 1

   الحقوق احمد حسن احمد شاهين 2

   الحقوق محيميداحمد خالد محمود ابو  3

   الحقوق اخالص محمود عبدهللا شطريط 4

   الحقوق اسراء جمال محمد البربراوي 5

   الحقوق اسراء رياض محمود بريغيث 6

   الحقوق اسماء خالد حسن علقم 7

   الحقوق اسماء خالد فؤاد ملحم 8

   الحقوق اميرة محمود محمد البو 9

   الحقوق الرحيم سلهباميمه عبد الناصر عبد  10

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  الحقوق انس عيسى حميد الحمامره 11

   الحقوق انوار يوسف محمد ابريغيث 12

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  الحقوق ايه سميح موسى زير 13

   الحقوق أمير جورج حلمي عبد ربه 14

   الحقوق بالل يوسف عثمان رمضان 15

   الحقوق جين خضر مينا قصاصفه 16

   الحقوق حسام نعمان محمد رشايده 17

   الحقوق حنين انور عبد اللطيف ديريه 18

   الحقوق خليل اسماعيل خليل مصطفى 19

   الحقوق ديانه عوني احمد ثوابته 20



   الحقوق روان عزيز أحمد تنوح 21

22 
روان نادر محمد مصطفى غزال 

   الحقوق المصري

   الحقوق سجا محمد راتب السباتين 23

   الحقوق سجى سليمان محمد االفندي 24

   الحقوق شريف عامر عبد الحافظ شبانه 25

   الحقوق صبا نادر محمد سليميه 26

   الحقوق صفاء راجح محمود عجره 27

   الحقوق عادل كمال احمد هماش 28

   الحقوق كركيعبد الفتاح نضال عبد الفتاح  29

   الحقوق علي أمين محمد طقاطقة 30

   الحقوق علي خالد عزات الزبون 31

   الحقوق علي نادر جبران سالم 32

   الحقوق عيسى محمد ابراهيم الشرايعه 33

   الحقوق غيد بريغيث محمد بريغيث 34

   الحقوق كبار اسماعيل محمود ابو طربوش 35

   الحقوق الحايكلؤي رياض ميخائيل  36

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  الحقوق مارغريت طارق رفله الصوص 37

   الحقوق مجدي سالم ميخائيل مراجده 38

   الحقوق محمد اسماعيل حرب الطوباسي 39

   الحقوق محمد طاهر علي جوابره 40

   الحقوق محمود محمد جمال ابو مياله 41

   الحقوق عيسىمحمود محمد محمود  42

   الحقوق مصطفى خالد مصطفى خليل 43

   الحقوق معتصم رجائي سمور ابوخلف 44

   الحقوق ميساء موفق محمد رحال 45

   الحقوق نرمين محمد عبد العزيز ابو رموز 46

   الحقوق هيا ايوب محمود داود 47

   الحقوق هيا حاتم عبد هللا الطقاطقة 48

   الحقوق الطقاطقه وصال محمود محمد 49

   الحقوق وفاء ابراهيم أحمد بجالي 50

   الحقوق والء حاتم اسماعيل طقاطقه 51

   الحقوق يحيى حسن عطا المحتسب 52

   الحقوق يزن محمد نمر عودة 53

        

        

        

        

     الطلبة المتوقع تخرجهم

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   الحقوق اسالم ابراهيم المصري 1

   الحقوق اسيل احمد محمد "خليل ابراهيم" 2

   الحقوق اميره مجاهد راتب رباع 3

   الحقوق أحمد مجدي محمد عمرو 4

   الحقوق جمانة حسين محمد مشني 5



   الحقوق  حسين عبد الكريم الديريه 6

   الحقوق حنين ذياب أحمد بطمه 7

   الحقوق عواوده خضر نصري طالب 8

   الحقوق دنيا نعيم محمود ابو عهور 9

   الحقوق رنين موسى محمد عليان 10

   الحقوق زهراء ابراهيم احمد الحجاجره 11

   الحقوق سفيان عادل خليل علي 12

   الحقوق  سمر اسعد محمود ابو فارة 13

   الحقوق شروق سعيد سعدي التميمي 14

   الحقوق فاطمة أمين محمد طقاطقة  15

   الحقوق صهيب محمد عبد الحميد غانم 16

   الحقوق مازن مصلح محمد أبوعرام 17

   الحقوق محمد راغب جودت ساليمه 18

   الحقوق محمد صالح عطا ازرينه 19

   الحقوق محمد عيسى موسى عبيات 20

   الحقوق منتصر خالد عمر خليل 21

   الحقوق إبراهيم مصطفى أبو سرورمهند  22

   الحقوق نسرين علي حسين عادي 23

   الحقوق هاني أحمد علي الصيفي 24

   الحقوق وسام نصار محمد الطل 24

   الحقوق يوسف نافز يوسف ابو جودة  25

 كلية العلوم االدارية والمالية  

     ادارة االعمال

     الطلبة الخريجون

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  ادارة االعمال احمد سليمان عبد الرحمن ابوالرب 1

   ادارة االعمال احمد محمد احمد صالح 2

   ادارة االعمال احمد محمود محمد سباتين 3

   ادارة االعمال اسراء ناصر محمد فرج 4

   ادارة االعمال اسالم امين محمد نجاجره 5

   ادارة االعمال انس عمار مصطفى شعراوي 6

   ادارة االعمال بيان ياسر اسماعيل طويل 7

   ادارة االعمال تمارا نافز مصطفى داود 8

   ادارة االعمال جهاد صالح بدر صبيح 9

   ادارة االعمال جوليانا عودة جريس جرايسي 10

   ادارة االعمال جينيفر نشأت جبرا سمعان 11

   ادارة االعمال دنيا خالد مصطفى سلمان 12

   ادارة االعمال دينا محمود محمد موسى 13

   ادارة االعمال رزان رياض خليل احمد 14

   ادارة االعمال رهف حسن خليل حميده 15

   ادارة االعمال رونزا مفيد حمدان محمود 16

   ادارة االعمال رينيه نبيل اميل قواس 17

   ادارة االعمال محمد صراصرةسامي عيسى  18

   ادارة االعمال سجا اسماعيل محي الدين شامي 19



   ادارة االعمال شذى حلمي محمود نجاجرة 20

 ادارة االعمال غاده خليل محمدنعيم جرادات 21
ممتاز مع درجة الشرف االولى )االولى على 

 الجامعة(

   ادارة االعمال لورد توفيق ابراهيم حنضل 22

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  ادارة االعمال لينين علي محمد خالوي 23

   ادارة االعمال محمد خالد زكي ابو نعمة 24

   ادارة االعمال ناجي موسى ناجي خليل 25

   ادارة االعمال نجيب خالد نجيب االعمى 26

   ادارة االعمال نرمين ماجد فهد شعيبات 27

   ادارة االعمال منهنسيم ماريو مناويل  28

   ادارة االعمال نور امجد نصري مره 29

   ادارة االعمال هبه ناصر زهير عسيلي 30

   ادارة االعمال ورود نادر جابر الهريمي 31

   ادارة االعمال والء محمود حسن ذويب 32

   ادارة االعمال يزن نضال محمد الدويك 33

        

     المتوقع تخرجهم

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   ادارة االعمال احمد صالح عبد الفتاح عوينه 1

   ادارة االعمال أنس عبد الفتاح محمد قراقع 2

   ادارة االعمال دنيا جورج عادل القسيس 3

   ادارة االعمال ساره محمد عامر حميدان 4

   ادارة االعمال عروب عوني علي علي 5

   ادارة االعمال صياممجدي هاني محمد  6

   ادارة االعمال محمد نائل محمد عبد الرحمن 7

   ادارة االعمال مروله عيسى جريس جرايسه 8

   ادارة االعمال هدى سعد عبد جودة 9

   ادارة االعمال هند زين يوسف درويش 10

        

     المحاسبة

     الطلبة الخريجون

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   المحاسبة امير ابراهيم محمود برميل 1

   المحاسبة انوار جميل محمد االعرج 2

   المحاسبة ايناس احمد محمد ابوعمريه 3

   المحاسبة ايه اكرم مصطفى عدوي 4

   المحاسبة أنوار عيسى محمود محمود ابراهيم 5

   المحاسبة رجاء مخلص محمود الجوابره 6

   المحاسبة امين اللورزان حمزة  7

   المحاسبة رشاد محمود احمد القشقيش 8

   المحاسبة رنا خالد طايع فنون 9

   المحاسبة رنا محمد اسماعيل صالح 10

   المحاسبة رنين عرفات ابراهيم عبيدات 11

   المحاسبة روزانا عوده جريس جرايسي 12



   المحاسبة سامر حربي محمد جوابرة 13

   المحاسبة سالمه عبد الرحمن نصارسامر  14

   المحاسبة سليمان عودة عارف سمارة 15

   المحاسبة سماهر جالل ياسين الهريمي 16

   المحاسبة سندس سامي محمد شواوره 17

   المحاسبة شذا محمد نايف السناوي 18

   المحاسبة شروق محمد عيسى عباسي 19

   المحاسبة صابرين أحمد محمد أبو عسله 20

   المحاسبة ضحى حسين مفضي علي 21

   المحاسبة عايد نسيم عايد العالم 22

   المحاسبة عبد الرزاق خالد عبد الرزاق حمدان 23

   المحاسبة عبدالرحيم زياد عبدالرحيم محتسب 24

   المحاسبة عصام جوني جبران سابيال 25

   المحاسبة غدير محمد رسمي المسالمه 26

   المحاسبة مأمون اسحق احمد سعاده 27

   المحاسبة مجد اكرم محارب عدوي 28

   المحاسبة محمد خليل موسى العمور 29

   المحاسبة محمد عماد محمد أبو فرحة 30

   المحاسبة محمد يوسف احمد اخليل 31

   المحاسبة محمود ابراهيم عبد بطمه 32

   المحاسبة محمود موسى عبد هللا صليبي 33

   المحاسبة هيثم عيسى سالم عيايده 34

   المحاسبة ياسمين نافز ابراهيم جعيوي 35

        

        

     الطلبة المتوقع تخرجهم

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   المحاسبة اية رائد عيسى عزة 1

   المحاسبة ربى سمير خضر مسالمه 2

   المحاسبة رغده جهاد يوسف ديريه 3

   المحاسبة محمد أيمن صبحي بيوض 4

   المحاسبة محمد صالح عبد الرحمن رضوان 5

        

     العلوم المالية والمصرفية

     الطلبة الخريجون

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   المالية والمصرفية اكرام فؤاد صالح حاج مير 1

   المالية والمصرفية امل سليمان محمد سويلم 2

   المالية والمصرفية ايناس علي خليل ابو مفرح 3

4 
جنات "محمد هشام" "محمد جمعه" 

   المالية والمصرفية دوفش

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  المالية والمصرفية حنين عباس زهدي عادي 5

   المالية والمصرفية خالد خليل ابراهيم حماده 6



   المالية والمصرفية داود دنون دارين وليد 7

   المالية والمصرفية رغد عزيز علي ردايدة 8

   المالية والمصرفية رنده خالد محمد كامل 9

   المالية والمصرفية سالمه حسين خليل علي 10

   المالية والمصرفية شروق عمر عيسى مصطفى 11

   المالية والمصرفية صبح سالم خليل علي 12

   المالية والمصرفية منيف موسى عمروعدي  13

   المالية والمصرفية غاده امجد أحمد اسماعيل 14

   المالية والمصرفية محمد خالد فهد قواسمه 15

   المالية والمصرفية محمود احمد محمود الدرعاوي 16

   المالية والمصرفية محمود ماهر محمد شكارنه 17

   والمصرفية المالية معاذ محمد محمود نشاش 18

   المالية والمصرفية يزن محمد محمود بربراوي 19

        

        

     الطلبة المتوقع تخرجهم

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   المالية والمصرفية احمد محمد صالح عبيدو 1

   المالية والمصرفية حازم فتحي خلف حميد 2

   المالية والمصرفية حمزه علي محمد عمرو 3

   المالية والمصرفية سناء محمود احمد بطاح 4

   المالية والمصرفية علي موسى علي شكارنة 5

   المالية والمصرفية ماجد سفيان ماجد سياعره 6

   المالية والمصرفية مرام بسام سعيد خير 7

        

        

        

        

 المعلوماتكلية تكنولوجيا   

        

     تكنولوجيا المعلومات

     الطلبة الخريجون

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  تكنولوجيا المعلومات اسالم احمد محمود اسعد 1

   تكنولوجيا المعلومات انوار فتحي سعيد عليان 2

   تكنولوجيا المعلومات ذيب سليمان سالم شليبي 3

   تكنولوجيا المعلومات صالح مصطفى يوسف حمودة 4

   تكنولوجيا المعلومات محمد مصطفى احمد عبد الجميل 5

   تكنولوجيا المعلومات مصطفى يوسف حسين أبو سرحان 6

        

        

     الطلبة المتوقع تخرجهم

        



 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   تكنولوجيا المعلومات شيماء احمد سعيد قباني 1

   تكنولوجيا المعلومات صالح الدين جميل احمد طميزة 2

   تكنولوجيا المعلومات احمد خالد عبد القادر رقبان 3

   تكنولوجيا المعلومات وجدي خالد سليم خليف 4

   تكنولوجيا المعلومات وعد جميل عطاهلل جبران 5

        

        

 كلية العلوم الطبية المساندة   

        

     االشعة

     الطلبة الخريجون

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   االشعة ابراهيم يوسف محمد حريبات 1

   االشعة اسراء جالل محمد بحر 2

   االشعة ايمان سالمه محمد قبوعه 3

   االشعة تمارة عياد محمود ابو عظيه 4

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  االشعة جيسيكا سليم جريس بدوي 5

   االشعة حمزه عزيز علي طروه 6

   االشعة خالد علي خالد سلمان 7

   االشعة رزق الياس يوسف بزازو 8

   االشعة رفيق محمد موسى النصاصره 9

   االشعة رواء خالد عبد المجيد علقم 10

   االشعة درويشرؤى محمد سعدي  11

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  االشعة سامي احمد سالم حسين 12

   االشعة سهام سليمان جمعة ابوكوش 13

   االشعة عرين محمد رشيد الحميدي 14

   االشعة علي محمود نجيب ابو ريا 15

   االشعة محمد سلمان سليمان العمور 16

   االشعة محمد عدلي محمد دويك 17

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  االشعة محمد علي ابراهيم الدرعاوي 18

   االشعة محمد عمر محمد زبون 19

   االشعة محمد غازي يوسف ابو طاعه 20

   االشعة محمد مروان عبدالنبي شويكي 21

   االشعة مراد عمر محمد شيخ أحمد 22

   االشعة نورا ماهر احمد عبد هللا 23

        

        

     الطلبة المتوقع تخرجهم

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   االشعة سعيد حسن سعيد غنايم 1

   االشعة سلوى خليفة عيسى بويرات 2



   االشعة عدي جميل حسن خاليله 3

   االشعة عالء الدين محمد محمود سليم 4

   االشعة كاملة سلمان محمد ابو حميد 5

   االشعة محمد هاشم عبد القادر وتد 6

   االشعة نداء محمد قويدر ابو قويدر 7

        

     العالج الطبيعي

     الطلبة الخريجون

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  العالج الطبيعي ايمان عزيز عبدهللا ابو عصا 1

   العالج الطبيعي ابوصويصايناس ماجد عبد  2

   العالج الطبيعي أمير تيسير محمد مراعبه 3

   العالج الطبيعي تاال موسى احمد رومي 4

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  العالج الطبيعي ريما عدنان محمد الدراغمه 5

   العالج الطبيعي زينب حسام موسى العبد 6

   الطبيعيالعالج  سهى طالل صبري ابوعرار 7

   العالج الطبيعي شيماء محمود ابراهيم الشوشه 8

   العالج الطبيعي صايل عماد اسماعيل ابو داوود 9

   العالج الطبيعي عايشة ناصر محمد قاعود 10

   العالج الطبيعي عالء يونس عبد الحميد ابو ساكور 11

   العالج الطبيعي فايزة احمد حسين الجرجاوي 12

   العالج الطبيعي محمد محمود االطرشلينا  13

   العالج الطبيعي مجد خالد عبد الفتاح غطاشه 14

   العالج الطبيعي مجدولين رمزي ابراهيم ابو عرار 15

   العالج الطبيعي محمد خالد محمد عساكرة 16

   العالج الطبيعي مراد حسن احمد العدم 17

   الطبيعيالعالج  مرام كمال حسن ابو موسى 18

   العالج الطبيعي منار ايمن نمر ابو عكر 19

   العالج الطبيعي موسى عمر موسى عمرو 20

   العالج الطبيعي نجوى جميل محمد برهوم 21

        

     الطلبة المتوقع تخرجهم

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   العالج الطبيعي احمد رامي احمد سالمه 1

   العالج الطبيعي حموده عواد الدغاغمه امل 2

   العالج الطبيعي اية زكريا محمد ابو شقرة 3

   العالج الطبيعي حسن أحمد علي شاهين 4

5 
 العالج الطبيعي رأفت راجح عبدالرؤوف دراوشه

  

   العالج الطبيعي صابرين نصر أحمد ثوابته 6

   العالج الطبيعي غيداء حازم حسن الزغير 7

   العالج الطبيعي محمد جودة أحمد صبيح 8



   العالج الطبيعي معاذ دياب عمران ابو شخيدم 9

   العالج الطبيعي هبة اسحاق علي الشرفاء 10

        

 كلية المهن التطبيقية / الدبلوم  

        

     برنامج االدارة واتمتة المكاتب

     الطلبة الخريجون

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   االدارة واتمتة المكاتب جزيل صقر نعيم مكركر 1

   االدارة واتمتة المكاتب جميله حسن حسين موسى 2

   االدارة واتمتة المكاتب دانييال جورج فؤاد اندوني 3

   االدارة واتمتة المكاتب دياال حسن محمود الفرارجه 4

   واتمتة المكاتب االدارة ديما عبد الفتاح محمود اخميس 5

   االدارة واتمتة المكاتب رامز جورج وديع خليليه 6

   االدارة واتمتة المكاتب زكريا بالل محمد عمرو 7

   االدارة واتمتة المكاتب سائد هاني نمر عادي 8

   االدارة واتمتة المكاتب عاهد منذر عمر الوعرة 9

   واتمتة المكاتباالدارة  علي عبد الفتاح ابراهيم عواوده 10

   االدارة واتمتة المكاتب محمد عبدالناصر عوض سعيد 11

   االدارة واتمتة المكاتب محمد عزيز طه يغمور 12

   االدارة واتمتة المكاتب مروة عوض سليمان الزواهرة 13

   االدارة واتمتة المكاتب نادين بيتر اسحق بليك 14

        

     الطلبة المتوقع تخرجهم

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   االدارة واتمتة المكاتب اسامه مهاد محمد خليل 1

   االدارة واتمتة المكاتب وجيه زهير عبدالفتاح عواد 2

   االدارة واتمتة المكاتب يعقوب نبيل يعقوب العلي 3

        

        

        

     برنامج المحاسبة التقنية

     الخريجون الطلبة

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   المحاسبة التقنية احمد اسامة محمد غريب 1

   المحاسبة التقنية اسراء ابراهيم محمود نجاجره 2

   المحاسبة التقنية اسيل انور ابراهيم ابو ديه 3

   المحاسبة التقنية اندريه رمزي جبرا دقماق 4

   المحاسبة التقنية ابراهيم مشايخانوار عقل  5

   المحاسبة التقنية ايلي جورج موسى حنا عبد االحد 6

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  المحاسبة التقنية حنين ابراهيم عرابي مسوده 7



 ممتاز مع درجة الشرف االولى  المحاسبة التقنية ديما احمد عودة هللا كامل 8

   المحاسبة التقنية ربايعهرهف اسامه احمد  9

 ممتاز مع درجة الشرف االولى  المحاسبة التقنية زهره علي عبيد الربايعة 10

   المحاسبة التقنية شروق محمد احمد الخمور 11

   المحاسبة التقنية طوني بسكال انطون سلمان 12

   المحاسبة التقنية عبد هللا جميل احمد عميرة 13

   المحاسبة التقنية ابراهيم شكارنهعدي عبد الرحيم  14

   المحاسبة التقنية عالء جالل حسن ابو نصار 15

   المحاسبة التقنية فينسا طارق نخله عبدربه 16

   المحاسبة التقنية مجدلينا باسم فؤاد الما 17

   المحاسبة التقنية منال خليل اسماعيل عليان 18

   التقنيةالمحاسبة  منتصر حمزة احمد ثوابتة 19

   المحاسبة التقنية يزن محمد احمد الحسني 20

        

     الطلبة المتوقع تخرجهم

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   المحاسبة التقنية احمد عيسى ابراهيم فواغرة 1

   المحاسبة التقنية براءة جوده محمود صبيح 2

   التقنيةالمحاسبة  دنيا علي محمد مصلح 3

   المحاسبة التقنية دينا رائد عاطف شريف 4

   المحاسبة التقنية رنا سمير محمد علقم 5

   المحاسبة التقنية روان عزات محمود بلو 6

   المحاسبة التقنية زهير سيد احمد 7

   المحاسبة التقنية ساندي عيسى محمود دقدق 8

   التقنيةالمحاسبة  لورين جادهللا حنا القسيس 9

   المحاسبة التقنية محمد زياد احمد شعيبات 10

   المحاسبة التقنية محمد شاهر محمد نجاجرة 11

        

        

     برنامج التسويق وادارة المنتوجات

     الطلبة الخريجون

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

 جوزيف خالد نجيب االعمى 1
التسويق وادارة 

   المنتوجات

 جوني نبيه وديع سالمه 2
التسويق وادارة 

   المنتوجات

 داليا وليد محمد الحجاجله 3
التسويق وادارة 

   المنتوجات

 ديما أكرم حسني غنايم 4
التسويق وادارة 

   المنتوجات

 رزان عبدهللا محمود حسين 5
التسويق وادارة 

   المنتوجات

 زياد ابراهيم زياد نتشه 6
وادارة  التسويق

   المنتوجات

  التسويق وادارة  سمر محمد محمود برغوث 7



 المنتوجات

 عبد هللا احمد عبدهللا عدوان 8
التسويق وادارة 

   المنتوجات

 عالء محمود علي حماد 9
التسويق وادارة 

   المنتوجات

 عمر سميح ابراهيم حمود 10
التسويق وادارة 

   المنتوجات

 لمى محمد سليمان موسى 11
التسويق وادارة 

   المنتوجات

        

        

     الطلبة المتوقع تخرجهم

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

 ادهم عيسى الياس اليتيم 1
التسويق وادارة 

   المنتوجات

 اليانا نضال يعقوب عوده 2
التسويق وادارة 

   المنتوجات

 انس محمد عبدهللا صبيح 3
 التسويق وادارة

   المنتوجات

 حال ابراهيم جميل مسيف 4
التسويق وادارة 

   المنتوجات

 مازن ناصر مرزوق زواهرة 5
التسويق وادارة 

   المنتوجات

 وسيم مازن نعيم عطية 6
التسويق وادارة 

   المنتوجات

        

        

     برنامج تكنولوجيا االعالم

     الطلبة الخريجون

        

 مالحظات التخصص الطالباسم  #

   تكنولوجيا االعالم اسراء جميل عطيه عساكره 1

   تكنولوجيا االعالم اماني سلطان فؤاد طقاطقه 2

   تكنولوجيا االعالم اميره سهير جميل الحمامره 3

   تكنولوجيا االعالم انتصار ماهر عبد القادر عمرو 4

   االعالمتكنولوجيا  أحمد فايز جاد هللا رمضان 5

   تكنولوجيا االعالم بتول احمد محمد الوهادين 6

   تكنولوجيا االعالم بيان محمد خليل ابو حور 7

   تكنولوجيا االعالم توجان محمد أحمد الخطيب 8

   تكنولوجيا االعالم رنا ابراهيم محمد األعرج 9

   تكنولوجيا االعالم رهام اكرم عيسى جبران 10

   تكنولوجيا االعالم خليل "سليمان حميد"ريم عبد  11

   تكنولوجيا االعالم ساره خليل سالم الحجاجره 12

   تكنولوجيا االعالم سائد جميل اسماعيل قراقع 13

   تكنولوجيا االعالم سجى عيسى اسحق حمود 14

   تكنولوجيا االعالم سجى محمد حسين سند 15

   االعالمتكنولوجيا  عروب رائد نعيم رداد 16

   تكنولوجيا االعالم فاطمة محمد محمود ابو ارميس 17



   تكنولوجيا االعالم لينا وائل جميل الترك 18

   تكنولوجيا االعالم ماريا ايمن نصري ابوماريه 19

   تكنولوجيا االعالم محمد خالد محمد الوحش 20

   تكنولوجيا االعالم محمد منير عبدهللا عيسى 21

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  تكنولوجيا االعالم محمد مصطفى ديريهمرح  22

   تكنولوجيا االعالم منه هللا راجح محمود عجره 23

   تكنولوجيا االعالم مي محمد حماد تنح 24

   تكنولوجيا االعالم وائل يوسف حسن ذويب 25

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  تكنولوجيا االعالم وجد أحمد عيسى البو 26

   تكنولوجيا االعالم وسيم وائل علي صالح 27

   تكنولوجيا االعالم يارا نعيم راجح القصراوي 28

        

        

     الطلبة المتوقع تخرجهم

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   تكنولوجيا االعالم اية ابراهيم جادهللا رمضان 1

   تكنولوجيا االعالم براء عبدهللا عايش حمدان 2

   تكنولوجيا االعالم سارة نائل دياب دنديس 3

   تكنولوجيا االعالم مأمون ابراهيم علي شقيرات 4

   تكنولوجيا االعالم محمد سمير عبدالحميد شامي 5

   تكنولوجيا االعالم هديل علي صبري البلبول 6

   تكنولوجيا االعالم يزن اياس ناجي نزال 7

   تكنولوجيا االعالم نسيبة طاهر عبد العزيز عدم 8

  
  

  

     برنامج التاهيل المجتمعي

     الطلبة الخريجون

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   التأهيل المجتمعي ابراهيم منير احمد عرفه 1

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  التأهيل المجتمعي استبرق محمد ابراهيم موسى 2

   التأهيل المجتمعي اسماء علي اسماعيل عليان 3

   التأهيل المجتمعي ايمان زياد أحمد شعيبات 4

   التأهيل المجتمعي بتول محمود علي ابو غنام 5

   التأهيل المجتمعي براءه وائل محمد محمود 6

   التأهيل المجتمعي تاال اكرم عرابي الشويكي 7

   التأهيل المجتمعي جيهان خالد حمد ابو حامد 8

   التأهيل المجتمعي حنين طه محمود اطرش 9

   التأهيل المجتمعي خالد فيصل سليمان الصالح 10

   التأهيل المجتمعي دياال عماد عامر االحمر 11

   التأهيل المجتمعي رنين احمد محمود ابوطير 12

   التأهيل المجتمعي زاهده رنين خليل "محمد ابراهيم" 13

   التأهيل المجتمعي روزالين ريمون فؤاد حبيبه 14

   التأهيل المجتمعي سالم قاسم احمد المصري 15

   التأهيل المجتمعي سجى محمد سلمان سالمة 16



   التأهيل المجتمعي سماح راتب خلف علي 17

   التأهيل المجتمعي شيماء صالح الدين خليل شاويش 18

   التأهيل المجتمعي غدير عيسى عطيه ابو طير 19

   التأهيل المجتمعي فاطمه عدنان محمد النايف 20

   التأهيل المجتمعي نرمين سمير أحمد رومي 21

 جيد جدا مع درجة الشرف الثانية  التأهيل المجتمعي نور حسين محمد ابوكف 22

   التأهيل المجتمعي نور نمر علي سليمان 23

        

        

     الطلبة المتوقع تخرجهم

        

 مالحظات التخصص اسم الطالب #

   التاهيل المجتمعي عنود نضال احمد الحموز  1

   التاهيل المجتمعي هيثم فؤاد محمد عفانه  2

   التاهيل المجتمعي رغد محمد محمود الهريمي 3

        

        

        

        
 


