
المقعذ القاعة اإلسم

1A Student  ابتهال احمد محمود الحٌارى

3A Student  ابتهال محمد سلٌمان الحسنات

5A Student  ابراهٌم عبد الرحمن علً ابو علبه

7A Student  احمد بسام احمد الشراونه

9A Student  احمد زٌاد احمد الخلٌفات

11A Student  احمد عبد الكرٌم نظام قرقش               

13A Student  احمد فوزى محمد الحٌاصات

15A Student  احمد ماهر عماد صالح الطراونة

17A Student  احمد نعٌم اسماعٌل المصرى

19A Student  احمد هشام ابراهٌم ٌانس

21A Student  ادم احمد القٌام

23A Student  اروى جهاد محمد النصٌرات

25A Student  ارٌج حاتم محمود جابر

27A Student  ارٌج عبد الفتاح ابراهٌم ابو زر

29A Student  ارٌج مراد جودت الفرٌجات

31A Student  ارٌج مصلح سالم ابو سرحان

33A Student  اسامه محمد حماد الشخاتره

35A Student  اسامه ولٌد محمد ابو شاور

37A Student  اسراء عوده محمد السالمٌن

39A Student  اسراء منٌر ذٌب ابو هنٌه

41A Student  اسماء عٌسى سلمان الجسٌراوي

1B Student  اسٌل احمد اسماعٌل السعودي

3B Student  اسٌل فرحان راشد العلٌمات

5B Student  اسٌل وسٌم محمد حبش

7B Student  افنان احمد محمد ابو قدوم

9B Student  افنان حسن اسماعٌل فتٌان

11B Student  االء ابراهٌم خالد القهٌوى

13B Student  االء حسن فرحان الفقهاء

15B Student  العفراء ابراهٌم عواد القماز

17B Student  امانً عبد السالم احمد عطا هللا          

19B Student  امٌر فتحً بعٌرات

21B Student  امٌرة فاطن بنت عارفٌن

23B Student  انس عبد الكرٌم نجم  ابو شرٌف

25B Student  انس عماد عبد الحمٌد سالمه

27B Student  انس ماهر عبدالمنعم الصغٌر

29B Student  اٌاد باسم وفٌق سعٌد

31B Student  اٌاد محمود ابراهٌم العجلونً

33B Student  اٌالف احمد عطوان البطاٌنه

35B Student  اٌه نعٌم احمد ابو شٌخه

37B Student  أسٌل عصام طالب الخطٌب

39B Student  أفٌاء محمد علً العموش

41B Student  آالء طه روتو

43B Student  باسل عبد النبً عٌد البدور

45B Student  باسم الغنامً

47B Student  بانه عزام عمران المٌخً                  

سادسة طب- امتحان اقتصاد وسياسات صحية 



49B Student  بتول محمود موسى العواٌشه

51B Student  براءة منٌر كامل دنون

53B Student  براءه محمود ٌاسر ملحس

55B Student  بشار محمود محمد المطور

2C Student  بشرى عرٌف داود النبابته

4C Student  بشرى ماجد احمد المعاقبه

6C Student  بكر اكرم صٌفً جالوي

8C Student  بالل عبد الحً السباعً

10C Student الدعبوسً" محمد سعٌد" بنان هٌثم 

12C Student  به ٌام زرار معروف معروف

14C Student  بهاء الدٌن محمد عارف الشرٌده

16C Student  بٌان عبد الرحمن حسن زٌد الكٌالنً

18C Student  تارا وائل ماجد الناظر

20C Student  تاال رٌمون عواد خورى

22C Student  تامر أمجد عبدالعزٌز سلهب التمٌمً

24C Student  تسنٌم خالد حسٌن ملحم

26C Student  تسنٌم سهٌل ٌوسف المزٌن

28C Student  تسنٌم مخلد ابراهٌم ابو ٌامٌن

30C Student  تقى صالح عبد اللطٌف الغزاوى             

32C Student  توان نور عائشة بنت توان فوازي

34C Student  تولٌن مفٌد عونً النمر

36C Student  جستن زهٌر عودة عمارٌن

38C Student  جمٌل سامً عزت ساحورى

40C Student  جهاد ذو الفقار ضٌف هللا ابو طالب

42C Student  جهاد عبدهللا صالح مخشوم

44C Student  حسام الدٌن جرار حسٌن عطٌه

46C Student  حسن ذٌاب حسن صقور

48C Student  حسن عبدالحً حسن حمو

2D Student  حسٌن احمد حسٌن دشتً

4D Student  حال احمد عاطف حجٌر

6D Student  حال خلف صالح الرهاٌفه

8D Student  حمد محٌا عمر زبن الرشٌدي

10D Student  حمزه حسن رمضان سالمه

12D Student  حمزه محمدنجٌب سلٌمان محافظه             

14D Student  حنٌن احمد محمد القاسم

16D Student  حنٌن فؤاد خلٌل عٌسى                     

18D Student  حنٌن ولٌد علً ابو جابر

20D Student  خالد ابراهٌم محمد الصمادي

22D Student  دانا فاٌز عطاهللا الخلٌفات

24D Student  دانة جمال ٌوسف سلٌمان

26D Student  دانٌا سمٌح محمد اعبٌد

28D Student  دانٌا نوفان احمد الورٌكات

30D Student  دانٌه عادل محمد الدعجه

32D Student  دانٌه عصام عزت قرنفله                   

34D Student  دانٌه فتحً احمد ناصر

36D Student  دانٌه محمد داوود خلٌل

38D Student  دعاء سمٌح صالح دحبور

40D Student  دعاء محمود موسى ٌونس



42D Student  دٌاال مراد جودت الفرٌجات

44D Student  دٌما عدنان عبد العزٌز النموره

2E Student  دٌمه اسحق احمد القواسمه

4E Student  دٌمه عبد الكرٌم قاسم النسور

6E Student  دٌنا حازم مصباح سنقرط

8E Student  دٌنا رٌاض جواد الشرقاوى

10E Student  دٌنا عبد هللا محمد الجبور المجالً

12E Student  دٌنا نادر مراد مراد

14E Student  راشد رومل منصور دحابره

16E Student  راشد ٌاسر مبارك المناصٌر

18E Student  راكان هشام محمد نذٌر راضً

20E Student  رامً عفٌفً

22E Student  راٌه عبد الحمٌد مسلم المجالً

24E Student  رائده محمد عٌسى المناصره

26E Student  ربى اٌمن محمود الغالٌنً

28E Student  ربى علً عبد الستار العانً

30E Student  ربى عمر عواد القضاه

32E Student  ربى موسى دروٌش برٌك                     

34E Student  رجائً أسامة ٌوسف زرٌقات

36E Student  رزان عاصم حمزه منصور

38E Student  رزان علً احمد الرواشده

40E Student  رزان عماد وجٌه الجرس                    

42E Student  رشا ابراهٌم خلٌل العطعوط                

44E Student  رضا ٌحٌى الحجة

2F Student  رغد محمد رٌاض المصري

4F Student  رغده محمد عبد هللا ٌاسٌن

6F Student  رنا محمد سهل داود شحرورى                

8F Student  رند راضً عبد هللا حدادٌن

10F Student  رند رافد محً الدٌن محً الدٌن

12F Student  رند عبد الكرٌم مصطفى الخوالده

14F Student  رند فاٌز سلٌمان داود

16F Student  رند ٌحٌى عبدهللا العمري

18F Student  رنٌم سعٌد موسى بدر

20F Student  رهام بسام محمود الهندي

22F Student  رهف خالد عبد الكرٌم الصقري

24F Student  رهف قاسم البلخً

26F Student  روال غازى سعٌد بٌضون                    

28F Student  روند احمد خلٌل سالم

30F Student  رؤى محمد احمد النسور

32F Student  رؤٌا علً محمد أبوسلٌم

34F Student  رٌان عبد هللا محمد العرموطً

36F Student  رٌم موسى سلٌمان الحٌارى

38F Student  زكرٌا  ولٌد عزت شكوكانً

40F Student  زهراء التمٌمً

42F Student  زٌد حارثة بن احمد صبري

44F Student  زٌد ماجد طارق زاهد

46F Student  زٌن احمد الحارث الصواف

48F Student  زٌن عبٌدهللا عبدالصمد الخماٌسة



50F Student  زٌن محمد عزات الطعانً

52F Student /الحسٌن العواملة/ سارة جرٌر بشٌر 

54F Student  سارة صالح ٌعقوب مبارك

1G Student  سارة فراس فؤاد عبٌدات

3G Student  ساره علً هلٌل الزالبٌه

5G Student  ساره موفق بركات ابراهٌم

7G Student  ساري واثق توفٌق الحجاج

9G Student  سالً ٌحٌى ابراهٌم عوض

11G Student  سامر فاٌز سلٌمان داود

13G Student  سجا زهدي حسٌن عاشور

15G Student  سجى رٌاض احمد البطاٌنه

17G Student  سراج فائز محمد سلٌم محمد سلٌم

19G Student  سرى خلٌل سلٌمان ابو سلٌم

21G Student  سرى طارق محمد

23G Student  سرى علً محمد قوقزه

25G Student  سرى مازن محمد عٌسى

27G Student  سرى محمد سلٌمان مبارك

29G Student  سعٌد ناصر سعٌد اسماعٌل

31G Student  سالم عبد الرزاق فهد الخرٌشه

33G Student  سالم فرٌد توفٌق نصٌرات

35G Student  سلسبٌال فاروق محمد بنً حمد

37G Student  سلطان سمٌر ناٌف محمود

39G Student  سندس عزٌز توفٌق دهٌدى

41G Student  سندس محمود أمٌن هلسً

43G Student  سوار بشارة

45G Student  سٌرٌن زكرٌا نواف الخطٌب

47G Student  شحاده جاسر شحاده الزبٌدي

49G Student /الذٌابات البطوش/ شذا قاسم محمد 

51G Student  شذى محمد احمد تٌلخ

53G Student  شهد انور سلمان القطٌفان

55G Student  شٌماء عبدهللا احمد الحاج

2H Student  صاٌل هشام جمٌل الزرٌقات

4H Student  صبا حسٌن سلمى برهم

6H Student  صوفٌا سالم جوزٌف الحدادٌن

8H Student  ضحى مروان ٌوسف ناجً

10H Student  ضحى ولٌد عبد السالم الصراٌره

12H Student  طارق سمٌر متري هلسة

14H Student  طارق ناصر حسٌن بشناق

16H Student  ظالل احمد موسى الطراونه

18H Student  عالٌه محمد عمادالدٌن مصطفى خمٌس

20H Student  عامر جمال جمعه الموسى

22H Student  عامر مصطفى سلٌمان ابو شنب

24H Student  عائشة صالح علً حجازي

26H Student  عبادة محمد عباس حسن

28H Student  عبادة نبٌل فارس

30H Student  عبد الرحمن صخر احمد الخصاونه

32H Student  عبد هللا خلدون سعٌد قطٌشات

34H Student  عبد هللا فرٌد عبد هللا الجواوده



36H Student  عبد هللا محمد صبحً ٌامٌن

38H Student  محمود عٌسى خلٌل الشحام

40H Student  عبدالحافظ صالح الخلف االبراهٌم

42H Student  عبدالعزٌز عبدالرحمن سلمان الزارع

44H Student  عبدالعزٌز مطلق حماد الشراري

1 مجمع العلمية  عبدهللا احمد محمود الشرمان

3 مجمع العلمية  عبدهللا عبدالرحمن سلمان الزارع

5 مجمع العلمية  عبدهللا عوض

7 مجمع العلمية  عبدهللا محمد عبدالرحمن الوزنً

9 مجمع العلمية  عبدهللا نبٌل الحوري

11 مجمع العلمية  عبدهللا ٌوسف عبدو الجرود

13 مجمع العلمية  عدنان عبد الحمٌد سلٌمان النجادا

15 مجمع العلمية  عرار سلٌمان مصطفى الهوارى

17 مجمع العلمية  عال عاطف عبد زعنون                      

19 مجمع العلمية  عال عبد الباسط محمد الزقٌبه

21 مجمع العلمية  عال عبدهللا الموصالوي

23 مجمع العلمية  عالء ضٌاء الدٌن محمود عرفه

25 مجمع العلمية  عالء عماد خالد شعبان

27 مجمع العلمية  عالء فوزي سالم نٌنو

29 مجمع العلمية  عالء نجٌب حنا فركوح

31 مجمع العلمية  عالءالدٌن عماد رشدي الخطٌب

33 مجمع العلمية  على جمال علً الشروف

35 مجمع العلمية  علً اكرم محمد خرٌسات

37 مجمع العلمية  علً زٌاد عبد هللا العناسوه

39 مجمع العلمية  علً محسن حرابه حرابه

41 مجمع العلمية  علً محمد صالح عبد الحً

43 مجمع العلمية  علً محمد محمود لطوف

45 مجمع العلمية  علً ولٌد علً التاجً

47 مجمع العلمية  علٌاء علً محمد عرمان

49 مجمع العلمية  عمر اٌاد احمد الدوٌكات

51 مجمع العلمية  عمر بن خالد بن حسٌن الرٌماوي

53 مجمع العلمية  عمر دٌفد عرمان

55 مجمع العلمية  عمر محمد ابراهٌم القٌسً

57 مجمع العلمية  عمر محمد ادٌب الناصر

59 مجمع العلمية  عمر محمود انور حمدان

1 1-كلية علوم التأهيل   عمرو محمد حسون النجار

3 1-كلية علوم التأهيل   عهد انور سلمان القطٌفان

5 1-كلية علوم التأهيل   عٌد ابراهٌم بن عٌد البوعٌنٌن

7 1-كلية علوم التأهيل   عٌسى محمد عٌسى خشان

9 1-كلية علوم التأهيل   غدٌر احمد ٌوسف السباتٌن

11 1-كلية علوم التأهيل   غٌداء بدر علً النجداوى

13 1-كلية علوم التأهيل   غٌداء جعفر عبد الحمٌد خرٌسات

15 1-كلية علوم التأهيل   غٌداء عبد اللطٌف عقله االبراهٌم

17 1-كلية علوم التأهيل   غٌداء عصمت سالمة الحوامدة

19 1-كلية علوم التأهيل   فاٌز محمد جلعود محمد فرٌح العازمً

21 1-كلية علوم التأهيل   فرح باسل نمر زٌاده

23 1-كلية علوم التأهيل   فرح جمال نعٌم عبد اللطٌف

25 1-كلية علوم التأهيل   فرح خلدون محمد ولٌد الدوٌك              



27 1-كلية علوم التأهيل   فرح عبد الحكٌم زاهر بالل

29 1-كلية علوم التأهيل   فرح كمٌل موسى فرام

31 1-كلية علوم التأهيل   فرح مساعد مبارك العمران

33 1-كلية علوم التأهيل   قصً ماهر حسٌن الشرٌف

35 1-كلية علوم التأهيل   قصً محمد عبد الحافظ المسعد

37 1-كلية علوم التأهيل   كوثر سلٌمان احمٌد السعود

39 1-كلية علوم التأهيل   الرا احمد خالد خلٌفه

1 2-كلية علوم التأهيل   الرا حازم محمود المواجده

3 2-كلية علوم التأهيل   الرا رامً عادل القسوس

5 2-كلية علوم التأهيل   الرا عادل عبدالحسٌن السعٌدي

7 2-كلية علوم التأهيل   النا زٌاد عبد هللا حبٌشً

9 2-كلية علوم التأهيل   لبنى علً عارف الطراونه

11 2-كلية علوم التأهيل   لجٌن سعد محمد العمري

13 2-كلية علوم التأهيل   لجٌن محمد حسٌن صرار

15 2-كلية علوم التأهيل   لمٌس عبدهللا خلف الرقاد

17 2-كلية علوم التأهيل   لؤي زٌاد إبراهٌم السمٌرات

19 2-كلية علوم التأهيل   لؤي فوزى توفٌق عازر

21 2-كلية علوم التأهيل   لؤي محمد اٌمن جالل الدٌن

23 2-كلية علوم التأهيل   لؤي ٌوسف أنطون رجا زغلول

25 2-كلية علوم التأهيل   لٌان زاهر محمد راتب العتٌلً

27 2-كلية علوم التأهيل   لٌانا مروان محمد عدنان الحلبونً

29 2-كلية علوم التأهيل   لٌث زهٌر سالم المخاترة

31 2-كلية علوم التأهيل   لٌث عبد العزٌز موسى الزٌادات

33 2-كلية علوم التأهيل   لٌث كامل محمد الحواجره

35 2-كلية علوم التأهيل   لٌما صالح نبهان ابو غوش

37 2-كلية علوم التأهيل   لٌن نضال سالم ٌونس

39 2-كلية علوم التأهيل   لٌن هانً حمدهللا الدباس

41 2-كلية علوم التأهيل   ماجده محمود حمد الفقراء

43 2-كلية علوم التأهيل   مأمون موسى عزت سلٌمان

45 2-كلية علوم التأهيل   مجد نهاد حلمً الخضراء

47 2-كلية علوم التأهيل   مجدولٌن محمد جوهر عبد الحً

49 2-كلية علوم التأهيل   محمد احمد محمد امٌن القٌسً

51 2-كلية علوم التأهيل   محمد اسامه فندي البطاٌنه

53 2-كلية علوم التأهيل   محمد افٌق بن اسحار

55 2-كلية علوم التأهيل   محمد بسام محمد النواٌسه

57 2-كلية علوم التأهيل   محمد جوٌد سعٌد عمر دروٌش

59 2-كلية علوم التأهيل   محمد حابس موسى الزغول

61 2-كلية علوم التأهيل   محمد حسن احمد الكحلوت

63 2-كلية علوم التأهيل   محمد حسن عبد الرحٌم صالح

65 2-كلية علوم التأهيل   محمد حسٌن نمر االقرع

2 1-مختبر / العلوم التربوية   محمد خالد ٌوسف الشماسنه

4 1-مختبر / العلوم التربوية   محمد زٌاد محمد سالمه

6 1-مختبر / العلوم التربوية  /ابو عرابً العدوان/ محمد سلطان توفٌق 

8 1-مختبر / العلوم التربوية   محمد سلطان محمود العدوي

10 1-مختبر / العلوم التربوية   محمد سمٌح محمد ابو بكر

12 1-مختبر / العلوم التربوية   محمد سمٌر عبدهللا عكاوي

14 1-مختبر / العلوم التربوية   محمد عبدالقادر محمد الشٌخلً

16 1-مختبر / العلوم التربوية   محمد عبدالناصر سعد الموسى



18 1-مختبر / العلوم التربوية   محمد عبٌدة محمود مسودة

20 1-مختبر / العلوم التربوية   محمد فتحً نافع ابو علٌه

22 1-مختبر / العلوم التربوية   محمد كمال جمٌل حجاز

24 1-مختبر / العلوم التربوية   محمد مجاهد كامل كامل

26 1-مختبر / العلوم التربوية   محمد منٌر قائد عبده الشمٌري

28 1-مختبر / العلوم التربوية   محمد هارون جمعة جمعة

30 1-مختبر / العلوم التربوية   محمد هانً عماد الدٌن حمشو

32 1-مختبر / العلوم التربوية   محمد ٌحٌى راغب تٌلخ

34 1-مختبر / العلوم التربوية   محمود احمد خالد شهاب

36 1-مختبر / العلوم التربوية   محمود رسمً محمود دردس

38 1-مختبر / العلوم التربوية   محمود سعٌد محمود السعٌد

2 2-مختبر / العلوم التربوية   مراد محمود نافذ الخضٌرات

4 2-مختبر / العلوم التربوية   مرام عبدهللا الهاشمً إقلٌصة

6 2-مختبر / العلوم التربوية   مرح زٌد عزت الحداد

8 2-مختبر / العلوم التربوية   مرح عبد الكرٌم خلٌفه ابو رمان

10 2-مختبر / العلوم التربوية   مرح فؤاد محمد عطاري

12 2-مختبر / العلوم التربوية   مرح وجدى عبد هللا قاسم

14 2-مختبر / العلوم التربوية   مروه محمد عباس الشٌخ ابراهٌم

16 2-مختبر / العلوم التربوية   مرٌان اشرف شرٌف اباظه

18 2-مختبر / العلوم التربوية   مرٌانا نضال عٌسى حتر

20 2-مختبر / العلوم التربوية   مرٌم جعفر جابر التمٌمً

22 2-مختبر / العلوم التربوية   مصعب عصام صبحً العبكً

24 2-مختبر / العلوم التربوية   معاذ احمد سلمان البلوي

26 2-مختبر / العلوم التربوية   معاذ عبدالرحمن القاسم

28 2-مختبر / العلوم التربوية   معتز عبد اللطٌف عقله االبراهٌم

30 2-مختبر / العلوم التربوية   معتز محمد عبد الفتاح الجالودى

32 2-مختبر / العلوم التربوية   منار اٌاد محمد ٌوسف

34 2-مختبر / العلوم التربوية   منجد محمود عزمً احمد صنوبر

36 2-مختبر / العلوم التربوية   منى محمد خلف الحسبان

38 2-مختبر / العلوم التربوية   مهند فادى جرٌس حدادٌن

2 3-مختبر / العلوم التربوية   مهند ماهر ٌسر صافً

4 3-مختبر / العلوم التربوية   مهند هاشم محمد المومنً

6 3-مختبر / العلوم التربوية   مهند ٌوسف محمود ابو سالم

8 3-مختبر / العلوم التربوية   مؤمن نعٌم موسى الربٌحات

10 3-مختبر / العلوم التربوية   مؤنس عطٌه مرٌحٌل البداٌنه

12 3-مختبر / العلوم التربوية   مؤٌد احمد محمد طلفاح

14 3-مختبر / العلوم التربوية   مً زٌاد عبد اللطٌف عبد اللطٌف

16 3-مختبر / العلوم التربوية   مٌرا جالل احمد زهره

18 3-مختبر / العلوم التربوية   مٌرنا عبد الرؤوف عبد هللا بشناق

20 3-مختبر / العلوم التربوية   مٌسرة مؤمن سلٌمان الحدٌدي

22 3-مختبر / العلوم التربوية   مٌنا غازى ٌوسف بطارسه

24 3-مختبر / العلوم التربوية   مٌنا مازن ٌحٌى الحمدانً

26 3-مختبر / العلوم التربوية   نادره عالء الدٌن محمد الترك

28 3-مختبر / العلوم التربوية   نادٌا منصور محمود بطاٌنه

30 3-مختبر / العلوم التربوية   نادٌجدا درغام توفٌق بكلٌزي

32 3-مختبر / العلوم التربوية   نبٌله بنت الٌاس

34 3-مختبر / العلوم التربوية   نجمه ناصر عبدالحمٌد السعدي

36 3-مختبر / العلوم التربوية   ندى محمد عاصم لطفً الشرٌف



38 3-مختبر / العلوم التربوية   نضال عمر محمود السباتٌن

2 4-مختبر / العلوم التربوية   نعمة محمد علً الفرا

4 4-مختبر / العلوم التربوية   نوال سالم محمد ذٌاب ابو شخدم            

6 4-مختبر / العلوم التربوية   نور الشهداء بنت سفر الدٌن

8 4-مختبر / العلوم التربوية   نور الفضٌلة بنت عبدالعزٌز

10 4-مختبر / العلوم التربوية   نور النادٌة بنت ظهري

12 4-مختبر / العلوم التربوية   نور امالٌنا بنت محمد نور

14 4-مختبر / العلوم التربوية   نور املٌنا بنت ٌوسف

16 4-مختبر / العلوم التربوية   نور أبوغنٌم

18 4-مختبر / العلوم التربوية   نور حمد هللا محمد حماد

20 4-مختبر / العلوم التربوية   نور رشٌدة بنت محمد كمال

22 4-مختبر / العلوم التربوية   نور سامً احمد الحاٌك

24 4-مختبر / العلوم التربوية   نور شهٌرة محمد سهٌد

26 4-مختبر / العلوم التربوية   نور طارق اسحق ٌوسف

28 4-مختبر / العلوم التربوية   نور عبد هللا سالم الكساسبه

30 4-مختبر / العلوم التربوية   نور نادر ابراهٌم مرار

32 4-مختبر / العلوم التربوية   نوف محمد عبد الرؤوف خلٌفه

34 4-مختبر / العلوم التربوية   هاجر نجٌب محمد مانع

36 4-مختبر / العلوم التربوية   هاله احمد صالح المحامٌد

2 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   هبه حمد هللا عبد هللا الهودلً

4 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   هبه زٌاد محمد الحجاج

6 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   هبه محمد حسن مهٌار

8 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   هبه مصطفى عبد الكرٌم االطرش

10 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   هدى عامر محمدرشٌد محمدرشٌد

12 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   هدى غسان ابوالشامات

14 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   هدٌر محمد إبراهٌم الشبٌب

16 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   هدٌل احمد عبد اللطٌف ابو صاع

18 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   هدٌل سامً محمد عودة

20 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   هدٌل موسى صالح النعٌمات

22 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   هدٌل ٌوسف حسن زرٌقات

24 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   هناء هانً ٌوسف طبنجه

26 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   هند مجدي محمد هاشم محتسب

28 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   هٌا راشد خالد الشٌخ صالح

30 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   هٌا هانً سعٌد السردي

32 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   ورد نضال عبدالجابر عبدهللا

34 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   وفاء عبدالحكٌم مهٌوب الكمالً

36 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   ٌارا علً احمد الكاٌد                    

38 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   ٌارا ناصر سعٌد بحر

40 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   ٌارا نبٌل عبد هللا عناسوه

42 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   ٌاسمٌن رائد احمد خاطر

44 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   ٌاسمٌن زٌاد قوٌدر

46 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   ٌزن صالح ادٌب الهلسا

48 الذراسات العليا/مجمع االنسانية   ٌزن عمر خالد الزعبً

2 األنذلس/مجمع االنسانية   ٌزن ٌنال برهان حسن

4 األنذلس/مجمع االنسانية   ٌمان عٌسى محمد رباع

6 األنذلس/مجمع االنسانية   ٌنال احمد علً العمري

8 األنذلس/مجمع االنسانية   ٌوسف باسم محمد أحمد

10 األنذلس/مجمع االنسانية   ٌوسف جهاد ٌوسف الخرٌسات



12 األنذلس/مجمع االنسانية   ٌوسف خلٌل حسن توبه

14 األنذلس/مجمع االنسانية   ٌوسف زٌد عثمان مال هللا

16 األنذلس/مجمع االنسانية   ٌوسف مروان ٌوسف عابده

18 األنذلس/مجمع االنسانية  براءة حمد ناٌف السٌوف

20 األنذلس/مجمع االنسانية  بشاٌر ولٌد محمد السلٌم

22 األنذلس/مجمع االنسانية  سند نائل بطارسة

24 األنذلس/مجمع االنسانية  الرا مازن حسن بٌطار

26 األنذلس/مجمع االنسانية  محمد محمد مادي احمد

28 األنذلس/مجمع االنسانية  نادٌن عبد الوهاب عبد الوهاب الفرٌحات

30 األنذلس/مجمع االنسانية  نورة عثمان عبد هللا العثمان


































