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إإإلطلبةإبرنامجإالبكالوريوسإإكاديميرشادإالإالإ

إ2021/إ2020العامإالدراسي:إ

إقسمإالمحاسبة:إ
. المرشد ال  - : د. ثائر ابو طبر إكاديمي

إاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
 الهام عبداللطيف مصطفى بني سالم   201910935 1
 عمر ناصر خالد مقابله   201920009 2
 العسولي رسميه عمر حسن   201920023 3
 يزن عبد الحميد احمد مساعده  201920050 4
 عمار محمود تركي ارشيدات   201920128 5
 بهاء الدين شاهر احمد البشتاوي   201920151 6
 اسامة عبد القادر عيسى ربداوي   201920152 7
 مهند قصي قاسم ابو عين   202010024 8
 عبد الملك طالل رضوان شطناوي   202010042 9
 مجد محمد عامر عامر   202010058 10
 جهاد رائد سليمان ابو صيام   202010061 11
 مهند محمد خليل ابو ناموس  202010064 12
 عبدالكريم عبد القادر احمد متاني   202010069 13
 مؤمن ادريس احمد خضير   202010075 14
 كمال الدين  محمد توفيق هياجنه  202010078 15
 معاويه نجيب ابراهيم هيم ابرا  202010220 16
 قتيبه نايف عوض الذيابات  202010244 17
 اسامة محمد عبدالفتاح هنوش 202010277 18
 تركي عوض العبد الرزاقعالء  202010291 19
 محمد خالد  الحريري  202010302 20
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إاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
 سامر زيد محمد زياد القضاه 202010410 21
 ابراهيم أحمد سليم ابو راس  202010512 22
 رأفت بن عادل بن محمود احمد  202010539 23
 عبدالقادر سمير  الحريري  202010671 24
 عبد الرحمن اسماعيل محمود ابو الهيجاء  202010678 25
 فاديه عامر احمد سعد الدين  202010760 26
 عثمان بسام عواد القطعان  202010842 27
 مد عبد الغني حمد حاحمزه ا 202010884 28

 : أ.د. سنادء مسودة كاديمي ال المرشد  -

 مجد الدين احمد محمد كيوان  201610160 29
 مرح عامر علي القضاه   201710109 30
 اسيد ركاد علي يعيش   201710178 31
 حسين علي عبدالكريم العقيلي  201720803 32
 بالل احمد عثمان ادريس   201720813 33
 اريج علي احمد الخلف   201720830 34
 بيان يوسف فرج الحاج درويش   201721042 35
 مصطفى رافع محمد ردايده  201721104 36
 محمد فؤاد رزق حتامله  201721252 37
 محمد فتحي محمد ردايده  201721352 38
 علي انور علي الشرع   201810028 39
 محمد ماهر اسعد السعيد   201810040 40
 زينه احمد قسيم رواش   201810098 41
 محمود مأمون محمد الزعبي  201810131 42
 علي بسام عليان بشتاوى   201810133 43
 محمد عمار فايز العزام   201810203 44
 محمد ظاهر محمود نوافله  201810275 45
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إاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
 فرح عزات محمد صرايره   201810295 46

: د. ايمن المرشد الكا -  ابو الهيجاء ديمي

 عمر محمد علي الخصاونه   201620283 47
 نزار  محمد عبدللا   201630008 48
 ناصر عبد الرحمن عبد الفتاح خنفر   201630192 49
 احمد علي طالب شاكر   201710088 50
 ليث سامر هاني الريحاني   201710193 51
 دين احمد شمس الدين عمر محي ال  201710242 52
 محمد سمير  الحريري   201710295 53
 نواف وسيم نواف حسين   201720470 54
 رعد ناظم محمد مغايره   201720496 55
 امير ايمن حلمي خشان   201720693 56
 سالي خالد اسماعيل حجير   201720697 57
 حسين هيثم حسين بدوي   201720709 58
 رنيم كفاح احمد سعيد   201720717 59
 رهف بشير محمد مريان   201720735 60
 ابراهيم محمد شريف عيسى الغانم   201720758 61
 ياسمين بالل نايف عثامنه   201720782 62
 فرح وليد سالمه حتامله   201720804 63
 عمر خالد جمعه الرهيدي  201720812 64
 مروان اسعد محمد الزيني  201720821 65

: د. حيدر  - ي عطا المرشد الكاديمي
 بن 

 عمرو حسين يوسف عبيدات   201910503 66
 معتز موفق طاهر عوض   201910508 67
 حنان محمد احمد ابو مسامح   201910518 68
 عناد وليد سالم حسن   201910650 69
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إاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
 احمد رائد محمد الزيادنه  201910673 70
 زيد فراس عادل الخطيب   201910674 71
 محمد احمد مؤمن محمد عدنان القباني   201910692 72
 محمد سميح  العوض   201910735 73
 بتول فؤاد زهدي العبد   201910764 74
 ليث جالل محمد الشرمان  201910784 75
 سرى امجد عبد الحميد ذيب   201910804 76
 خالد عبدالباسط محمد الشناينه   201910812 77
 يد منصور طه هيم ز ابرا   201910862 78
 محمد معن موسى محمد   201910868 79
 ساره فادي عبد الرحمن غانم   201910884 80
 اسامه عز الدين محمد قواقنه   201910520 81
 ذكرى جمال محمد الدلقموني  201910562 82
 محمد هيثم  محاميد   201910580 83
 حمزه جمال محمود منسي   201910607 84

: د. عالمرشد ال  -  لي الربيع كاديمي

 دانه لؤى تيسير الخطيب   201820145 85
 صالح عزات صالح بني سالمه  201820153 86
 عمران قصي شفيق المريان   201820177 87
 امينه ابراهيم ماجد ابو طوق   201820211 88
 حال رضا سعيد حسن   201820233 89
 امواج عادل قسيم الشختور   201820262 90
 حسن موسى سليمان ابوطبر  201820292 91
 ايات عدنان محمد الصالحي  201820305 92
 وسام سامر كريم عاشور   201820321 93
 داود بسام داود العريض  201820337 94
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إاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
 سيف الدين رياض محمد ابو ديه   201820354 95
 كريم رامي كريم عاشور   201820379 96
 صالح معن صالح جرادات   201820532 97
 يوسف محمد صبحي صوالحه  201820580 98
 زيدان زكريا محمد اسماعيل القواسمي  201910011 99
 ايمن احمد عبدللا الناطور   201910027 100
 عز الدين محمد سليمان دراغمه   201910038 101
 احمد نوار يونس غرايبه   201910046 102

: د. شاهر المرشد الكا -  قواقنه ديمي

 امل جهاد عبد اللطيف احمد   201910061 103
 رهف عيسى محمد الشناق   201910113 104
 بكر عبد الباسط محمد السمارنه   201910114 105
 محمد وجدي محمود الطيطي  201910171 106
 بشار فاروق عبدللا زين العابدين   201910185 107
 علي سمونه  سلمى محمد   201910199 108
 صالح احمد محمد حجر  201910218 109
 احالم طه  ابراهيم   201910242 110
 احمد وصفي سالم بيبرس  201910258 111
 صخر يوسف محمد الصالحي   201910292 112
 ناديه قعيد مصبح العيسى   201910299 113
 براءه محمد سيف بني مروان   201910301 114
 براهيم مشرقي سمير ااحمد   201910328 115
 عبد الرحيم بسام داود العريض   201910335 116
 يمان محمد عامر محمد زياد االمعري   201910352 117
 زيد انيس ثلجي حداد   201910362 118
 محمد ابراهيم محمد بشابشه   201910400 119
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إاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
 حمزه سمير فالح عبابنه   201910456 120
 نور الدين فاضل حكمت الفشتكي   201910476 121

-  :  مصطف  العثامنه د. المرشد الكاديمي

 بدر زايد علي شتيوي   201810115 122
 يزن تيسير محمد شاهر الشريف  201810130 123
 ميسره محمد ناصر هنانده  201810155 124
 ازهار تيسير محمد صبحي الطالب   201810158 125
 سامي حسام نظمي سليمان   201810211 126
 حسام الدين حسن حميد لباد   201810249 127
 احمد خليل ياسين حسن   201810332 128
 مصعب عدنان علي قطرميز  201810351 129
 محمد عبدللا عليان القضاه   201810372 130
 محمد اياد حمد الحسينات   201810374 131
 لجبور امل خالد ضيف للا ا  201810386 132
 معاذ اياد ناجي اسعيد   201810496 133
 احمد حمزه احمد الوديان   201810550 134
 ابراهيم طارق ابراهيم الخاروف  201810571 135
 عبدالرحمن مهند هاشم الحايك  201820070 136
 احمد مالك  عبدالرحمن   201820079 137
 محمد عدنان عبداللطيف احمد   201820084 138
 نور قاسم احمد النعيمي   201820102 139
 شوكت غسان راشد الرشيد   201820122 140

: د. محمد عبيدات -  المرشد الكاديمي

 زياد سلطان عبدللا العزام   202010348 141
 رهف فريد ياسين جرادات   202010409 142
 محمود مصطفى  السويد   202010507 143
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إاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
 فرح عبد للا محمد الزواره  202010534 144
 سامر احمد عبد النور ابو خشريف  202010651 145
 محمد نبيل محمد علي بني هاني   202010768 146
 احمد اياد اسماعيل حالوه   202010791 147
 هاشم سيف الدين  الطحان   202010793 148
 المنذر سيف الدين  الطحان   202010801 149
 علي عبد الرزاق محمد محمود  202010927 150
 عبدللا اسماعيل سليمان طنش  202020096 151
 عبير ناجح عوض فهيد   202020136 152
 معن محمد حسين المومني   202020183 153
 محمد اياد عاهد االحمد   202020250 154
 محمد نذير  الرفاعي   202020284 155
 م محمد الداودي عبد الكريم عبد السال  202020291 156
 محمود معتز محمود عكور   202020318 157
 احمد علي خالد نمراوي   202020319 158
 يزن ساهر هاني يوسف   202020355 159

: د. محمد  -  السماره المرشد الكاديمي

 عماد محمد رزق بني هاني   201720833 160
 يزن لؤي محمد فوزي الخطيب   201720866 161
 وضاح خلدون عبد المجيد تهتموني   201720868 162
 بشرى ياسر ياسين برغش   201720872 163
 ناصر معين ناصر هنانده  201720935 164
 راما خالد عبدالفتاح الشامي   201720948 165
 عمر ناصر نزيه الحكيم   201720956 166
 احمد عمر احمد الزعبي   201721010 167
 د الحوارنهبتول ابراهيم محم  201721023 168
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إاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
 عبده علي حسن الهياجنه   201721025 169
 احمد محمد علي محمود   201721036 170
 محمد جهاد احمد السخني  201721052 171
 طه محمد مفلح االيوب   201721145 172
 اسراء شاكر فخرى عابد   201721190 173
 لبكري احمد نضال كمال ا  201721201 174
 سامر اسامه ابراهيم مهيدات   201810037 175
 سكينه ياسر مصلح الشعار   201810038 176
 بشار مالك  عبدالرحمن   201810059 177
 سيف الدين قاسم محمد الخطيب   201810060 178

: د. مناف العقيلي  -  المرشد الكاديمي

 وليد محمود حسن ابو دالل   201810377 179
 عادل محمد ايمن عمر العظمه  201810404 180
 قيس  احمد  محمد القصاص   201810521 181
 محمد امين  محاميد   201810606 182
 خالد محمود حسين منصور   201810689 183
 ابراهيم حمزه ابراهيم جرادات   201810690 184
 اسماعيل محمد محمود نمر   201810709 185
 قله صباح رافع خليف ع  201810741 186
 رزان فريد محمد الشيخ حسين   201810777 187
 ريم عايد محمد الشيخ يوسف  201820073 188
 احسان منير حسن الخليلي   201820236 189
 سالي حازم مفلح مريان   201820254 190
 احمد اياد احمد نزال  201820293 191
 محمد سعد سليمان هياجنه   201820392 192
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إاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
 عمار مازن احمد خطايبه   201820417 193
 لؤي محمود صالح خضر   201820441 194
 ميس بدر الدين اسعد السخني   201820450 195
 ابراهيم مشهور ابراهيم زين العابدين   201820599 196
 ايمان احمد سالمه خريسات   201820643 197
 همحمد نور احمد نجيب عبند   201910166 198

ي بكر  -
: م. بشار بن   المرشد الكاديمي

 ابراهيم فالح ابراهيم ابو عيد  202010099 199
 ثامر هشام نهاد اللفداوي  202010185 200
 محمود سليمان حمدان وديان  202010295 201
 هاله يوسف حمد القرعان  201910184 202
 العلوم قصي هاني عيسى  201910200 203
 ائد احمد ابو الحسن رحمن ر عبد ال 201910257 204
 امجد عصمت عبد المنعم زعيتر  201910429 205
 عبدللا حمد محمود الرجله 201910500 206
 محمد اسامه احمد عبد الرزاق 201910614 207
 ادهم نعيم جمعه نوفل 201910688 208
 محمود عبدللا مصباح طيطي 201910787 209
 بهاء خميس  رواشده  201910823 210
 محمد فريد موسى ابو رجب  201910861 211
 انس احمد محمد قصقص  201910865 212
 احمد ثائر سعيد جراح  201910914 213
 ساره عبدالرحمن احمد الحوامده 201910938 214
 احمد ايمن محمود حميدات  201911026 215
 عبدالسالم  القاسم ضياء  201920211 216
 نصايره علي محمد علي   202010055 217
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إقسمإإدارةإالعمال:إ
 

إزياد العمري : د. كاديمي ال المرشد  -
إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 عهود عبد للا محمود البطاينه 201310707 1
 سلمان موسى سعيد مسعد  201610394 2
 سالم سليمان محمد حلواني  201620198 3
 عبيد سالم سعيد سالم باغزال 201630079 4
 االء انور مصطفى خريس  201710078 5
 سيف ناصر محمد الجفالى النعيمى  201710270 6
 محمد على سالم سنيد الدعيه 201710285 7
 راشد مبارك عوجان راشد الخيارين  201710779 8
 خليفه حمد فاران قريع المرى  201711232 9
 صالح على صالح النابت المرى  201720007 10
 ى مد صفوه المر جابر راشد مح 201720063 11
 على راشد حمد البحيح المرى  201720064 12
 صالح حمد على الصفوه المرى  201720065 13
 على حمد فاران قريع المرى  201720088 14
 قتيبة باسل خلف الملكاوي  201720114 15
 غالب ناصر محمد الدوسرى حمد  201720164 16
 علي شداد همام مرزوق الفهد  201720208 17
 سعيد جابر حمد النابت المرى  201720348 18
 محمد عبد العزيز محمد راشد ال سميح  201720367 19
 حمد صالح حسين على الجرحب  201720525 20
 ابراهيم محمد عبدللا فضل البوعينين  201720530 21
 سالم محمد يسلم عبيد خبازي  201720559 22
 لمنصورى عبدللا هالل عبدللا القظام ا 201720561 23
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 منصر حسن محمد محسن سويد  201720653 24
 راما عبدالقادر احمد متاني  201720676 25

إاحمد العزام : د. كاديمي ال المرشد  -
 حسن الصادق بالل حسام   201720742 26
 راما رائد احمد فرح  201720777 27
 احمد حسن الزعبي  201720793 28
 محمد منذر عيسى الروسان  201720814 29
 محمد احمد عبدالحليم الصمادى 201720820 30
 بلقيس محمد عزات الصالح  201720933 31
 حمدي مصطفى حمدي وهبه 201721006 32
 الحليم بني ارشيد اسلم احمد عبد  201721060 33
 شجاع باسم عارف ابراهيم  201721095 34
 لنمرات محمد خالد مصطفى ا 201721135 35
 مجد جميل عبدالرحمن الواكد  201721168 36
 مجدي عواد احمد السعيد 201721183 37
 جارللا على حسن على المحمدى 201721290 38
 الجحيش محمد مبارك عبدللا مسفر  201721475 39
 محمد بريك طالب ال جميله المرى  201721513 40
 حمزه حسن فالح المالحي  201730021 41
 محمد اسامه محمد علي الكيالني  201810051 42
 غيث عدنان محمد خير برقاوي  201810181 43
 رند نبيل رشيد الروسان  201810338 44
 عوض سليم عوض ديات  201810344 45
 ميس محمد نمر مثقال  201810358 46
 وسام علي تيسير الصباغ  201810373 47
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 احمد صبحي البكاوي  201810456 48
 عمار سامر فوزي الخياط  201810487 49
 احمد كفاح احمد سعيد  201810500 50

إفريد القواسمه : د. كاديمي ال المرشد  -
 الدين بالل محمد العبد الرزاقسيف  201810581 51
 غانم حصين محمد الطيار الخيارين  201810742 52
 كروان خلف خازر الخريشه 201810841 53
 ساره عاطف يوسف قزان  201820045 54
 محمد عبدللا محمد الرفاعي  201820059 55
 دالمه احمد حميدي عبيدات  201820092 56
 الطيطي عمر ماهر احمد  201820132 57
 ساره محمد عدنان الحتاملة  201820155 58
 محمد عبدالمجيد احمد  201820157 59
 روان هشام محمود صويلح  201820158 60
 محمد عبد الرحمن محمد ابو نقطه  201820171 61
 انطوان جريس فرح الياس  201820255 62
 عماد احمد محمد ملحم  201820346 63
 محمد الفالح رفيده علي  201820368 64
 جوريه حمادين المشعل  201820540 65
 محمد خير سمير رياض الحوراني  201830025 66
 ي هاني حال اكرم احمد بن 201910005 67
 براءه زياد محمود اللوباني  201910032 68
 محمد امجد سالم الخصاونة  201910042 69
 سند اسامه محمد علي الكيالني  201910049 70
 فاطمه نادر علي ابراهيم  201910181 71
 عمر غسان محمد ابو الحمص  201910385 72



 

 

 

 

 /3 13 
 

إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 ححان ابو راجو سماح خليل فر  201910422 73
 اسالم محمود عبدللا التميمي 201910498 74
 جودي وليد محمد زكريا 201910649 75

ي : د. كاديمي ال المرشد  -
إعلي الوقف 

 رامي جمال فائق النابلسي  201910758 76
 جعفر احمد رشيد الشقيرات  201910763 77
 عبدللا سعيد حسن الزعبي  201910830 78
 شوكت عوده القواقنه مد مح 201910959 79
 اكرم محمد عبدالحكيم محمد فهد سعدون  201920039 80
 معن راضي ابراهيم شوتر  201920066 81
 محمد رزق بني هاني رزق  201920263 82
 اية فواز حسن الخيرات  201930001 83
 عز الدين انور محمد خضر  202010067 84
 محمد راتب الحماد  202010081 85
 عبدللا محمد برم  202010103 86
 محمد عبدللا محمود البشابشه 202010172 87
 سوزان عواد محمد عواد  202010202 88
 خير لطفي القرعان احمد محمد  202010276 89
 ناصر بكر محمد عبيدات  202010290 90
 اسامه احمد يوسف حمدان  202010304 100

إهبه مخامرة: د. كاديمي ال المرشد  -
 ايهاب فراس يوسف ابو سعيفان  202010742 101
 قيس محمود الحشيش  202010797 102
 رشا حسن سلطان شياب  202010869 103
 نورالدين مطهر عيسى ياسين الهتار  202020014 104
 نبيل احمد احمد ناجي العامري  202020016 105
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 رحمن اسماعيل اسامه مروان ابراهيم عبدال 202020031 106
 محمد زكي الحسن 202020035 107
 عبد للا علي طالب شاكر  202020045 108
 جمعان حمادياسماء رمضان  202020048 109
 احمد غازي محمود الطعاني  202020089 110
 سجى محمود سعيد التل  202020118 111
 محمد رياض عبد الرحمن المشعل 202020144 112
 ابراهيم زريقات  محمد كرم  202020229 113
 ثامر شاهين محمد الحمد  202020243 114
 محمد حازم محمود ست ابوها  202020273 115
 اميره احمد فرحان الشبول  202020300 116
 وديع روبير وديع معايعه  202020305 117
 عيسى عاطف مسالمه  202020327 118
 طارق مهند رأفت ابو عناب  202020375 119
 مراد وليد عبد الرحيم ابو الرب  201310462 120

إنادر الجوارنه : د. كاديمي ال المرشد  -
 رزق جفال راما حسين  201610355 121
 ركان عادل ماجد الفندي  201610365 122
 حال سمير محمد عضييات  201620286 123
 مالك يوسف حسن شواقفة  201710451 124
 مها فؤاد محمد سمور  201720694 125
 رنيم احمد مصطفى ملحم  201720785 126
 انس تحسين محمود الطوالبه 201720811 127
 احمد رافع العالونه فاطمه  201721055 128
 اسراء حمد عبد الكريم الغزاوي  201721076 129
 يزن هايل خلف الربيع  201721110 130
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 ابراهيم نايف يوسف مساعده  201721151 131
 الرا خالد صبري العسل 201721202 132
 عبد المجيد حميد علي النفيش 201721339 133
 وليد فخر الدين زيد عبدالقادر 201810082 134
 احمد بسام محمد العوايشه  201810318 135
 قاسم زياد قاسم عيد  201810498 136
 عماد ابراهيم احمد الدرابسه  201810610 137
 منصور مرعيد مرعيد ان احس 201810664 138
 راشد مأمون حسن رواشده 201810706 139
 محمد علي ملكاوي هاشم  201810774 140

إرشا الرقاد  : د. كاديمي ال المرشد  -
 محمود سعيد احمد الخصيب  201810877 141
 قاسم محمد اسماعيل قنبر  201820001 142
 عمر محمد اكراد  201820248 143
 مد القواسمهحمد احمصعب م 201820299 144
 محمد نضال محمد طايع  201820358 145
 حسين فارس ابو حجاب توفيق  201830019 146
 عبد الرحمن رضوان احمد هنانده  201910354 147
 قصي خالد عبدللا الرجوب  201910850 148
 ثنيا موسى قنبر  201910851 149
 عبدللا ناهض لطفى على  201910898 150
 قيس احمد حسن المومني  201910908 151
 اسالم محمد علي احمد المومني  201920090 152
 محي الدين محمد حسين المجاهد  201930012 153
 وصفي رامي وصفي الشرمان  202010622 154
 انوار فؤاد عياش 202010758 155
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 االء ايمن محمود حميدات   202010792 156
 ياسين مصطفى محمد السعدي 202010870 157
 خالد مروان الحموي  202020055 158
 افنان ايمن عز الدين الحورى  202020214 159
 شام خالد موسى العبدللا   201420355 160

إعبدهللا عبيدات : د. كاديمي ال المرشد  -
 فيصل جابر على العرق المرى  201620341 161
 محمد السعدي  خليفه صالح عبدالرب  201620387 162
 سيف فهد عبدللا ال تواه الهاجري  201620408 163
 فهد عسكر محمد سيف الكربي  201620430 164
 سالم راشد محمد قعيس ال دحبج  201620431 165
 محمد علي سالم محمد الكربي 201630042 166
 مسعود ناصر فرحان ناصر الحبابي  201630064 167
 ارى ى سلطان الكو مجرن محمد عل 201630119 168
 االحبابي محمد حسين محمد الغازي  201630128 169
 عبدللا محمد هادي ال دشان القحطاني  201630162 170
 محمد طالب محمد طالب هليل 201710468 171
 صالح راشد على ال سنيد المرى  201710542 172
 حمد سالم حسين هرهره اليافعى 201710550 173
 خيت عويضه هالل العذبهم بسال 201710586 174
 عبدالرحمن بخيت عويضه هالل العذبة 201710587 175
 حمد سالم عويضه هالل العذبه 201710591 176
 حمد عمران جمعه العمران القبيسى  201710611 177
 عمران محمد جمعه العمران القبيسى  201710613 178
 راشد محمد فهد ال تواه الهاجري  201710632 179
 الخيارين محمد خالد سعيدراشد  201710778 180
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 سالم محمد راشد الرابعه المرى  201710990 181
 احمد ناصر حمد صالح المرى  201711034 182
 محمد دروج محمد مثقال الدوسرى  201711037 183
 حمد محسن علي راشد المري   201711114 184
 سالم سعيد النابت  سعيد  مبارك 201711126 185

ي  : د. كاديمي ال المرشد  -  نايف الزعنر
 صالح على صالح حمد عزران 201711209 186
 جاسم يوسف خاطر السليطي 201711223 187
 جابر حمد حسين على الجرحب  201711273 188
 نواف سالم عبدللا على عفيفه 201711284 189
 لمرى على جابر على ال صفور ا  201720041 190
 محمد راشد حمد البحيح المرى  201720061 191
 سعيد محمد راشد الخيارين الهاجري  201720100 192
 عبدللا على محمد النفيحى الكبيسى  201720112 193
 سعيد ناصر سيف الجفالى النعيمى  201720223 194
 سالم سعيد حمد ال عفيفه المرى  201720238 195
 عفيفه مد حمد راشد على ح 201720240 196
 عبدللا صالح محمد احمد المطوع  201720250 197
 عبدللا مبارك سالم السفران المرى  201720274 198
 نواف محمد احمد محمد الغانم  201720337 199
 محمد صالح محمد سالم النابت  201720347 200
 سعيد عبد الهادى على البريص المرى  201720373 201
 فيصل حمد العبد الرحمن ال ثانى رك مبا 201720388 202
 عبدللا محمد ناصر الهولى النعيمى  201720421 203
 عبدللا على سعد الهولى النعيمى  201720424 204
 مبارك عبدللا سعيد القظام المنصورى  201720425 205
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إم. نادين دركل: كاديمي ال المرشد  -
إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#

 د علي سعد حمد راشد الهولي النعيمي عس 201720426 206
 ناصر راشد بخيت ناصر الهولي النعيمي  201720428 207
 خالد محمد حمد محمد جرحب  201720444 208
 راشد محمد حمد الجرحب المرى  201720445 209
 صالح حمد محمد مردف القاشوطى 201720461 210
 مردف القاشوطىخالد حمد محمد  201720463 211
 خالد علي صالح راشد القاشوطي 201720465 212
 صالح محمد سعيد حمد ابو صلعه 201720492 213
 صالح عبدالهادي علي البريص المري  201720514 214
 عبدالعزيز عبده هاشم السعدى اليافعى  201720552 215
 حمد راشد ابراهيم حسن مراد  201720553 216
 ربه العوذلى عبدللا حسين صالح عبد  201720555 217
 فهد عبدللا سطام النشيرا المرى  201720588 218
 بندر محمد ظافر ال حثيث االحبابى  201720610 219
 عبدالعزيز محمد سعود الفهيدى المرى   201720674 220
 فهد ناصر سعد الهولى النعيمى 201721232 221
 سويد خالد الهاجري سويد علي  201721329 222
 د محمد على المنيف الهاجرى مح 201721341 223
 عبدللا عبدالرحمن عمير الجبر النعيمي  201721383 224
 حمد راشد خاتم محمد المحشادى 201721399 225
 محمد مسعود سالم مسعود الحبابي  201721406 226
 ناصر عبدللا محمد طرجم السهلى 201721408 227
 بابى عبدالرحمن محمد مسعود عايظ الح 201721460 228
 جابر محمد مسعد الغواص المرى  201721540 229
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 جاسم عبدللا خليفه جاسم ال ثاني  201721542 230
 حمد حسن مهدى ال معيض القحطانى  201721633 231
 بينه محمد حمد جارللا المري  201721644 232
 دوسرى ناصر عبدالرحمن فهد عبدللا ال 201810900 233
 محمد احمد محمد الهاجري  201820013 234

إ

 قسمإالعلومإالماليةإوالمصرفية:إ

 د. محمد عوده: كاديمي ال المرشد  -
إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 وائل رائد متعب عقايله  201320226 1
 رمضان سعد عبد الكريم مصطفى  201510203 2
 محمد احمد فضيل دبور 201520223 3
 اسامه محمد عبد الخالق ابو الرب 201520279 4
 ألبير جان جبرائيل البير داغر 201520314 5
 ساره خالد نجم قبيعه  201520351 6
 علي زياد علي الرفاعي  201610447 7
 مصطفى احمد عبد الرحمن زرقيه 201620166 8
 خلدون رفعات الزبيديركان  201620192 9
 ات فاطمه منصور احمد عبيد  201710020 10
 تسنيم محمد محمود الرفاعي  201710084 11
 لينا سميح حسين هنانده  201710092 12
 اميره محمد فهد احمد  201710138 13
 بتول حموده محمد عمر عقله 201710143 14
 يزن سامر محمد خير بني هاني  201710148 15
 احمد خالد محمد ملكاوي  201710176 16
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إاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
 ليث هاشم مصطفى القرعان  201710304 17
 نور الدين عبدللا مصطفى  201710315 18
 سلمى ماجد عثمان ابو عياد  201710340 19
 لين اياد جريس الحدادين  201720699 20

إد. علي مطر: كاديمي ال المرشد  -
 ليث عماد عبدالكريم جراح  201720753 21
 مثنى بالل محمود مطر  201720755 22
 رهف حسين علي طلفاح  201720757 23
 حنين احمد قسيم عبيدات  201720805 24
 رغد خالد صالح جماحنه  201720809 25
 ايه عمر عبد اللطيف طالب  201720848 26
 قصي بشار توفيق حتامله  201720865 27
 بيان عبدالرحمن محمد الرفاعي  201720891 28
 ا ساره عادل شريف ابوسراي  201720968 29
 وعد فايز عبدالفتاح الداود  201720976 30
 مي حمود مصطفى الشدوح  201721012 31
 نوره جمال محمد اخو زينه  201721099 32
 جوانا خالد عيسى قندح  201721106 33
 محمود مريان محمد عمر  201721129 34
 ساره فالح محمد هياجنه  201721158 35
 انس محمد فايز ابراهيم  201721191 36
 ساره ابراهيم فخري صوالحه  201721243 37
 وئام بالل رشدي ياسين  201721335 38
 زكريا حمزه محمد الشرفاء 201721421 39
 ساره اياد محمد العمري  201810064 40

 



 

 

 

 

 /3 21 
 

إد. فادي الشناق : كاديمي ال المرشد  -
إاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
 احمد جواد هاني التل  201810068 41
 رؤى حكم حسني الشرفاء  201810114 42
 محمد بسام محمود الدرخباني 201810199 43
 رائد يوسف عبدالرحمن قزاقزه  201810260 44
 احمد عدنان احمد بني يوسف 201810276 45
 اسامه سليمان سالم الدخيل  201810361 46
 النا مأمون صالح عبدللا  201810423 47
 ق موده يوسف محسن زري 201810489 48
 رحمه حسن بشير عالونه  201810535 49
 رغد احمد جميل الباش  201810537 50
 مؤتمن احمد حسين عودات  201810560 51
 العريان محمد عبدللا علي  201810566 52
 صهيب محمود احمد طبيشات  201810649 53
 دنيا عبد الهادي احمد الدويكات  201810677 54
 ابوعبيد ناتلي منير فرح  201810710 55
 مجد نجيب عربي البطاينه  201810724 56
 محمد مروان احمد ابو همام  201810778 57
 عبدللا عبدالحليم محمد  201810867 58
 رهف علي صبري الرمحي 201810954 59
 منتهى باسل علي الشياب  201820115 60

إأ. د. مناور حداد : كاديمي ال المرشد  -
 صر محمد سعيد طبيشات غالي عبد النا 201820175 61
 رؤى عيسى محمد فريد العزام  201820193 62
 هبا ممدوح فريد الشناق  201820199 63
 عبده اللحام خالد عصام  201820234 64
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إاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
 ساره محمد فايز الهنداوي  201820250 65
 هنادي غازي خميس ادريس  201820303 66
 كامل قاسم غنام ابراهيم  201820373 67
 معاذ عمر محمد الحموري  201820451 68
 سمه رائد احمد فرح  201820468 69
 الشرعه العنود محمد ناصر  201820520 70
 سلسبيل محمد عوض مخادمه 201820572 71
 باسل فواز حسن  201820606 72
 مرح علي احمد النصيرات  201820629 73
 عياد يارا هشام محمود ابو   201910026 74
 فرات عماد فندي حداد 201910045 75
 مؤمن عماد يوسف طاهات  201910071 76
 دندشلي خالد طارق سليمان  201910089 77
 سيف بالل محمد باكير  201910106 78
 ديما عدنان محمد قصراوي  201910142 79
 احمد كيان احمد ابو غزاله  201910231 80

إيم. خالد هنداو  : كاديمي ال المرشد  -
 محمد عبد القادر محمد خير ابو رجيع  201910241 81
 صالح هيثم صالح صالح  201910285 82
 عبد السالم ياسر يوسف عبيدات 201910323 83
 وسيم كريم محمد الخطيب  201910379 84
 مرح محمد عبد المهدي بني هاني  201910389 85
 ميس غسان محمود السعيدين  201910397 86
 عبد الرحمن مروان سميح بيطار 201910445 87
 نفين فادي عبد حمدان 201910450 88
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إالطالبإاسمإإالرقمإالجامعي #
 تسنيم محمد داود النعيرات  201910505 89
 مؤنس محمد عيسى الروسان  201910566 90
 ناديه رافع عوض سعايده 201910571 91
 رؤى ماجد ابراهيم ابو ذيب  201910616 92
 ينال جميل جهاد اليوسف  201910665 93
 نوران امجد فتحى شواهين  201910690 94
 سلمان سليم حمايده عنود  201910701 95
 براءه محمد علي العسود  201910760 96
 احمد خالد احمد الفندي  201910800 97
 محمد علي محمد عبادي 201910811 98
 خالد مشهور ابراهيم زين العابدين  201911016 99

إم. نور نصب   : كاديمي ال شد المر  -
 براء احمد خالد مستريحي  201920116 100
 ميرنا محمود محمد الفيل  201920142 101
 زيد شاكر ذياب بني ملحم  201920227 102
 احمد معتز احمد ابو رصاع  201920234 103
 روان خلدون القداح 202010037 104
 نصري عيسى مذيب قندح  202010038 105
 ذكرى محمد عطا زايط  202010065 106
 الرشيدات احمد عاصم اسحق  202010070 107
 معتز عامر عبد الرحمن قصراوي  202010108 108
 بنان وليد عبد الرحيم ابو الرب  202010288 109
 احمد محمد محمود الدومي 202010363 110
 راما عمر موسى القصاص  202010440 111
 طاطبه انس حسان خالد خ 202010484 112
 زياد فواز سليم حداد 202010541 113
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إاسمإالطالبإإالجامعيالرقمإ #
 ناصر احمد ناصر الدقامسه 202010583 114
 اميره محمد علي الهزايمه  202010585 115
 قمر اسامه مصطفى عباس  202010693 116
 خالد نبيه غازى طرابشه  202010702 117
 ه فاديا محمد غازي طرابش 202010832 118
 عالء محمد حسني الشرفاء  202020034 119
 نارسين احمد يوسف ملكاوي  202020052 120
 مهند زاهي فهمي ابو حمده  202020143 121
 حسام شريف جازي دقامسه  202020282 122
 ايناس تيسير عيسى حماد  202020287 123
 غزل وائل غازي العالونه  202020302 124
 اسم الناطور قاسم محمد ق 202020329 125
 محمود مدللمحمود حسن  202020423 126

إ

 قسمإنظمإالمعلوماتإالدارية:إ

 د. احمد الردايده  : كاديمي ال المرشد  -
إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 اسالم حسين محمد الغرايبه  202010945 1
 ياسين احمد يوسف النصار  202010948 2
 ي محمد صالح هادي صالح الفالح 202020088 3
 طه مصعب طه محمود   202020128 4
 غزل صبحي مشرف حجازي   202020139 5
 احمد عبد القادر مصطفى حجير   202020148 6
 علي نايف علي المومني   202020153 7
 شام بشار احمد السقار   202020168 8
 بشار ابراهيم ارشيد السراحين   202020234 9
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 محمد شفيع المصري  202020251 10

إد. فوزيه مسعد  : كاديمي ال المرشد  -
 معتصم يوسف محمد بني يونس  201810597 11
 رهام انوار حسن فردوس 201810632 12
 ايهاب مصطفى حسين القواسمي 201810962 13
 عمر يوسف محمود بندقجي  201820065 14
 خالد امجد محمد النمراوي  201820130 15
 سليمان امين اكرم امين  201820405 16
 المعتمد باهلل ياسين محمد الصمادي 201820436 17
 فارس نبيل عبدللا الشوبكي  201820512 18
 خليل محمد خليل طه  201820524 19
 دان عبد للا محمد البندقجي  201910002 20
 علي ابراهيم محمد سماره  201910345 21
 بطاينة جمانه عبدللا فواز  201910371 22
 جهينه محمد مصطفى عبابنه 201910378 23
 معن ايمن كريم المصري  201910386 24

إد. منور العدوان  : كاديمي ال المرشد  -
 عبير قاسم يوسف ملكاوي  201910413 25
 عمر ذياب اسعد الدلقموني  201910434 26
 قاسم محمد محمود مبارك 201910458 27
 بواعنه علي تيسير محمد  201910587 28
 هناء ابراهيم محمد السطري  201910707 29
 بشر عبد الفتاح احمد السعدي 201910853 30
 نور موسى محمد  201910871 31
 ابراهيم خليل للا محمد خالد خليفات  201910966 32
 ابراهيم شفيق كرم داود  201911006 33
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 حمد ارشيدات عبدللا م رنيم   201920130 34
 دانية عمر عبدالرحمن الطبيشات  201920205 35
 محمد ايمن فالح القضاه  201920245 36
 نور الدين محمود حسني البزور 201920249 37
 سبأ اسماعيل محمد ملكاوي  201930024 38

إد. رعد التل  : كاديمي ال المرشد  -
 ابراهيم عبدالكريم عجاج  202010009 39
 ماني علي سليمان عنوز ا 202010203 40
 عمر محمود عبد للا حتامله  202010264 41
 سيف الدين فخرى صالح مغاربه  202010378 42
 سندس عمار غازي وهر  202010422 43
 زيد معتز علي النعمي  202010462 44
 حمزه واصل ياسين حجازي  202010492 45
 الرحيم قاقيش مسلم عبد الكريم عبد  202010518 46
 هبه محمد فاروق عبيدات  202010580 47
 روان عبدالوالي منصور طه  202010603 48
 نور محمد انور عبابنه  202010660 49
 رانيا محمود علي حمدان  202010665 50
 انس محمد عبد المجيد صيام  202010670 51
 عبدالهادي محمد سليمان الشوالي 202010726 52

إاشد. حسن الرو  : كاديمي ال المرشد  -
 مراد رسمي خليل اندراوس  201710016 53
 سالم محمد فواز العزام 201710223 54
 حمزه حسام احمد ابو الهيجاء 201710230 55
 عبد للا عيد فارس ابو عاقوله 201710264 56
 محمد خالد محمود جرادات 201710288 57
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إالطالبإاسمإ الرقمإالجامعيإ#
 طعانيمحمد خالد عداد ال 201710345 58
 زايد راشد على صبيح السنيد  201720209 59
 احمد بخيت محبوب الغزال  201720294 60
 عبدللا سالم حمد ال مسفر الكربى 201720591 61
 انسام حامد ياسين مصطفى  201720808 62
 احمد عبدالكريم علي االسمر  201810020 63
 فاروق عمر يوسف التل  201810047 64
 ر محمد نواف الطعاني صخ 201810162 65
 عبد الهادي محمد عبد الهادي العكل  201810416 66

 

 :إالتسويققسمإ

ان : كاديمي ال المرشد  -  د. بالل عنب  
إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 شطناوى  غانم محمد  احمد  201721098 1
 الحسيني  محمود  يحيى نور 201721350 2
 جرادات  الحميد  عبد  فايز محمد  201810036 3
 الحوامده عبدالفتاح محمد  قصي 201810233 4
 سعديه  اسماعيل كمال لبنى 201810270 5
 قاسم  عبدالحميد  جميل عبدالحميد  201810494 6
 ساليمه  نايف فخري  عمر 201810499 7
 الجوارنة احمد  محمد  يوسف 201810629 8
 غرايبه  سالم ابراهيم يزن  201810687 9
 رواشده مود مح حسني معاذ  201810799 10
 الشرمان  سالم زكريا محمد  201810917 11
 الحوراني  فضل محمد  مهند  201820188 12
 اغا  بكر جهاد  دعاء 201910579 13
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 العلي  عقاب  خلدون  عقاب  201910629 14
 منصور  توفيق ربيع محمد  201910926 15
 عبنده  نجيب  محمود  عباده 201920051 16
 يوسف  خازر يوسف ردين 201920233 17
 النمارنه احمد  جهاد  احمد  201920237 18
 عثمان  طاهر محمد  زين 202010820 19

إمروان الساليمه د.  : كاديمي ال المرشد  -
 العمري  تركي ايمن معاذ  201410120 20
 مرجي  النور عبد  غسان نور 201710046 21
 ل عقي الكريم عبد  محمد  بتول 201710076 22
 الحافظ عبد  حكمت  حافظ داليا 201710306 23
 البطاطي  صالح محمد  ريان 201720482 24
 الوزني خالد  احمد  محمد  201720556 25
 الروسان  سالمه احمد  سفيان 201720681 26
 قصاروه احمد  نزار حمزه 201720764 27
 الغزاوي  السيد  عبدللا احمد  201720861 28
 مريسي  وافن محمد  علي 201720920 29
 حجازى  كمال محمد  جاسم 201721102 30
 كنعان  محمود  سمير اسامه 201721121 31
 ناصر  ابو توفيق عزام اسامه 201721130 32
 المعاني  احمد  جمال رنا 201721204 33
 بركات  محمد  ماهر حسين 201810390 34
 الرفاعي  محمد  منير عبدللا 201810881 35
 الذنيبات  عبدالرزاق وليد  عمر 201820109 36
 اللفداوي  نهاد  سعيد  محمد  نهاد  201820176 37
 سباعنه  فتحي سامر محمد  201820247 38
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ع  : كاديمي ال المرشد  -  د. فتحي الشر
إالطالبإاسمإ الرقمإالجامعيإ#
 ذرعاوى  يحيى محمود  201820319 39
 الزعبي  فضل ناصر محمد  عاصم 201820390 40
 العمري  عقلة محمد  خالد  201820489 41
 حمدان موسى محمد  عرفات  201820507 42
 جيباوي  يونس عادل مؤمن 201820509 43
 القاسم محمود  ماجد  محمود  201820539 44
 حمد  محمد  محمود  قتيبه 201820605 45
 غرايبه  يونس حسن محمد  201910059 46
 ملحم  بني احمد  يحيى رؤى  201910077 47
 بطاينه  يترك محمد  زيد  201910105 48
 العنزي  محمد  حسين ماهر 201910154 49
 لحلوح احمد  عبدالناصر احمد  201910216 50
 الشرايري  الرحمن  عبد  الرحيم عبد  كرم 201910472 51
 زهو  ابو  فريد  خميس رسمي احمد  201910492 52
 سالمه  المنعم عبد  ثائر رغد  201910646 53
 النواصره محمد  احمد  مجدي 201910652 54
 الرشيدات  ناصر جودت  ناصر 201910747 55
 سليمان  محمد  جمال محمود  201910776 56
 العيادي للا ضيف خير محمد  غيث  201910792 57

ان : كاديمي ال المرشد  - إد. عدي عنب  
 المومني  جميل نزيه صائب  201910910 58
 التل  محمود  نضال مكرم 201911032 59
 عدي الس بهجت  امجد  فادي 201920127 60
 الطعامنه  عبدالرحيم علي محمد  201920145 61
 طبيشات  احمد  بسام زيد  201920176 62
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 القاضي  محمد  راشد  201920184 63
 عيروط  محمد  جمال حمدي 201920192 64
 غزال  محمد  عمر عبدالفتاح 202010289 65
 حجازي  ابراهيم جمال ياسمينه 202010505 66
 طرابشه  غازى  نبيه خالد  202010702 67
 اشتيه  محمد  رياض  حسان 202010778 68
 قسايمه  مصطفى حسين النا 202010871 69
 الرشيد اسكندر محمد  202020178 70
 للا  عبد  صالح مأمون  ساره 202020270 71
 الشرمان  محمد  حسن محمد  202020285 72
 غبن  مصطفى عمر محمد  201610285 73
 كساسبه  سليمان نزيه رؤى  201620150 74
 حمدان  مصطفى وليد  فادي 201620177 75
 النمرات  نهار احمد  محمد  201720534 76

 

 :إإدارةإالمواردإالبشريةقسمإ

 د. احمد الروسان  : كاديمي ال المرشد  -
إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 نور تحسين أحمد التل   201920007 1
 سعيد الطاهات  عالء يوسف محمد   202010644 2
 رائد عبدالحفيظ ناجي بطاينه  202020021 3
 احمد خصاونه حنين فائق   202020172 4
 محمود مجدي محمود عطيه  201720982 5
 تسنيم راتب عمران عمر   201721016 6
 عمر نمر ماجد العرسان   201710251 7
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 ايمان سامي نايف الحوارنه   201720748 8
 دياال محمود صالح ملكاوي   201720769 9
 عبدللا رسمي احمد العتوم   201720927 10
 مصطفى عوض ابو هاللايه   201810314 11
 احمد محمد احمد الشلول   201810345 12
 ياسمين يحيى حسن احمد   201810484 13
 عبادة مجاهد ابازيد   201810504 14
 ورد بكر احمد العمرى   201810727 15
 بشار يوسف محمد عجاج   201810865 16
 محمد قاسم محمد عبابنه   201810868 17
 رزق حسن ابو سردانه بالل   201820043 18
 طارق مروان احمد العمري   201820044 19
 ميس محمد غازي محمد بشير خريس   201820223 20
 رند خالد سليمان المحاسنة   201820240 21
 عبيده حسان عوض فرج للا  201820317 22
 ابراهيم حسين ابراهيم ابو عطا  201820378 23
 حسني عبيدات حسني سعيد   201820419 24
 بان معتصم محمود حميدات   201820444 25
 تيماء احمد محمد عضيبات   201820446 26
 محمد جعفر عبدللا التميمي   201820491 27
 حمزه معتصم محمد مهيدات   201820591 28
 سنابل طالب الرباع   201910096 29
 اسالم محمد علي المومني   201910197 30
 محمد عبد اللطيف امين جنزير  201910278 31
 دانه طالل ابراهيم بني هاني  201910381 32
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 صقر رياض عوض ابو سالم  201910838 33

 قيس ابراهيم قاسم عبابنه   201920005 34
 مرح محمد ابازيد   201920218 35
 نيرمين جمال حسن الزيق   202010018 36
 النصيرات وفاء ايمن علي   202010026 37
 الرا محمد توفيق ضيف للا التل  202010092 38
 عبير رشيد محمد دواغره   202010159 39
 محمود سطام فندي العالونه  202010513 40
 هيثم مصطفى عبدالغني طلفاح   201610085 41
 مرح غسان اسماعيل دقامسه  201710286 42
 زينه احمد حمدان القضاه   201710331 43
 رهف جهاد حسن محيسن  201710326 44
 عال وضاح نايف الدلقموني   201720902 45
 فيصل محمد على طفله المرى  201720047 46
 خديجه امين محمود المحاسنه   201720963 47
 عناد زياد محمد سعيد بني هاني   201720997 48
 هبه فرحان فهيم ابو الهيجاء  201721176 49
 دانه حكمت ذيب احمد   201810088 50

ي أ. د. احمد ال : كاديمي ال المرشد  -
إيوسف 

 ايهم صالح الدين ذياب الدلقموني  201620058 51
 يحيى عبد الحميد صالح بطاينه  201710299 52
 احمد حاتم احمد الطيطي  201710479 53
 محمد خالد احمد عقيلي  201720776 54
 راما مفيد احمد خصاونه  201720838 55
 سيف حسن عبدللا العمري  201720892 56
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 روان رضوان فالح النعيمات  201720953 57
 محمد عمر يوسف مرعي  201721040 58
 محمد ايهاب محمد المصري  201721077 59
 حمزه حمد فيصل الغزاوي  201721081 60
 قاسم ابراهيم القاسم سامر  201721150 61
 ليث زيدان جميل حداد  201721153 62
 ابراهيم ايمن احمد الجمال  201721169 63
 والء جمال فوزي بني مفرج  201721172 64
 حمزة ناصر محمد عبد السالم  201721244 65
 اسماء جهاد عبد المحسن الجمال 201721338 66
 محمود عوني محمد عيسى  201810180 67
 محمد قاسم محمد الشقران  201810206 68
 سجود محمد محمود ابو رمش 201810227 69
 عادل عبدالحكيم عبدالمهدي العزام  201810230 70
 ربيع عماد عبدللا سلمان  201810319 71
 محمد باسل احمد الطوالبه 201810340 72
 بالل محمود عبدللا شلختي  201810352 73
 اسامه نادر عمر ابو الرب  201810650 74
 راما بالل طاهر لبنيه  201810723 75
 رؤى علي محمود جرادات  201810766 76
 ثائر اياد قاسم الضابط  201810786 77
 قيس زياد جابر سريس  201810812 78
 عمار محمد ابراهيم ابو معالي 201820214 79
 احمد منذر ابراهيم الرفاعي  201820660 80

 



 

 

 

 

 /3 34 
 

إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 عالء هيثم احمد العزام  201910454 81
 محمد عبدالرحمن يوسف العتيبي  201910473 82
 صهيب بالل احمد الزغول  201910523 83
 سلسبيل وائل محمود الغزاوى  201910716 84
 محمد احمد محمد الخطيب  201910738 85
 ايه معتصم سعيد هنانده  201910814 86
 عادل مشرقي عباده جمال  201910888 87
 رند مهند فالح خريس  201910971 88
 صفوان خالد عبدللا الفقيه  201911003 89
 فرح عزام محمد الرواجبه  201920020 90
 ايهم بالل محمود طالفحة  201920022 91
 احمد زايد مصطفى غزاوي  201920157 92
 عبد االله عمر ظاهر الغزاوي  202010265 93
 احمد سليم العجلونيفهد  202010628 94
 علي سعيد علي حاله  202020235 95
 اسيل قاسم ناجي غرايبه  202020304 96
 مصعب عمر حسن قاسم   201810316 97
 عائشه اسماعيل عبدالمجيد محمد   201810326 98
 احمد محمد احمد الشلول   201810345 99

ي  : كاديمي ال المرشد  -
 د. فيصل البورين 

 ازهيه محمد مرعي قرباع  201721149 100
 رهف محمود صيتان الحوراني 201810842 101
 محمد خالد محمود مساعده  201810506 102
 عجاج بشار يوسف محمد    201810865 103
 شام فرحان علي السخني  201710172 104
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 الرا موفق قاسم محاسيس   201820208 105
 هدى محمد عبدالهادى العكل 201720696 106
 احمد ابراهيم محمود خصاونه 201720752 107
 دانا غسان زيدان منسي   201820362 108
 ابراهيم حسين ابراهيم ابو عطا  201820378 109
 احمد خميس الشرع ساره  201810120 110
 هال فايز الحسين  201810309 111
 بان معتصم محمود حميدات  201820444 112
 صهيب صبيح عبد الحليم العفوري   201910418 113
 حمزه محمد شريده الفندي  201910810 114
 محمد جعفر عبدللا التميمي  201820491 115
 عبدللا ابراهيم محمود ابو علي   201910931 116
 فرح احمد سعيد ارشيدات 201820583 117
 اسماعيل عاهد ابوعون  201910440 118
 ليث يوسف سالم قيزان  201910915 119
 احمد معن وحيد الطعاني   202010236 120
 نوار عثمان خليل درادكه 201710427 121
 شذى حسين نصار العالونه  201720840 122
 يوسف غسان شاهر التل  201810200 123
 حسام الدين جميل مصطفى الخلف 201820133 124
 محمد احمد سليم النجار  201910141 125
 رنا عبدالحليم صالح محمد حسن نعمان  202010345 126
 كرم حازم حسن عبابنه  201320218 127
 تيماء محمد نهار طبيشات  201720754 128
 محمد اكرم نصار العالونه  201721079 129

 



 

 

 

 

 /3 36 
 

إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 عبدالرحمن احمد محمود عالونه  201721120 130
 ابراهيم عمر سليم الخطيب  201810419 131
 عبيده حسان عوض فرج للا  201820317 132
 ابراهيم حسين ابراهيم ابو عطا 201820378 133
 جيالدا نواف عقاب العزام  201820030 134
 احمد عبد الكريم صالح ابراهيم  201710089 135
 محمد عبيدات سجى حسين  201710188 136
 شعيب خالد احمد محمد االنصاري  201720118 137
 محمد منير محمود اللوباني  201720702 138
 مايا مروان علي منصور  201720737 139
 تيماء محمد نهار طبيشات  201720754 140
 عبد السالم خلف محمد الياسين  201720819 141
 آيه وليد كليب عبيدات  201720901 142
 ميس محمد خير صالح الشريده 201720951 143
 ريم عالء علي بني هاني  201720952 144
 هبه فرحان فهيم ابو الهيجاء  201721176 145
 احمد محمد احمد الشلول  201810345 146
 اسيل صخر نعيم التل  201820269 147
 ديما محمود زيدان الجمل 01721087 148
 سردانه بالل رزق حسن ابو  201820043 149
إ
إ
إ
إ
إ
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 :إالعلومإالجمركيةإقسمإ

 د. محمود الطهراوي  : كاديمي ال المرشد  -
إاسمإالطالبإ الجامعيالرقمإإ#
 علي ضيف للا حسين ابو عاقوله  201721207 1
 عبيده منصور صالح الخطيب  201810044 2
 موسى نايف محمود جعفري  201820251 3
 ابراهيم محمود عيد زريق 201820322 4
 جعفر عبدللا شياب  محمد  201830028 5
 احمد رائد موسى جيوسي  201910067 6
 انس احمد علي عودات  201910248 7
 راما فراس فوزى الحتامله  201910342 8
 خالد ابراهيم عقله المحاسنة  201910395 9
 يزن احمد محمود بطاينه  201910457 10
 بو سليم احمد يوسف احمد ا 201910493 11
 محمد عبد النبي عيد الرشدان  201910525 12
 مؤمن محمود عبد للا طاهات  201910551 13
 محمد علي موسى بني عواد  201910567 14
 محمد باجس موسى مستريحي 201910606 15
 عبد للا خالد احمد بني سليم  201910639 16
 ليث عيسى محمد الرضوان 201911007 17
 يمن وليد محمد ختالين ا 201920026 18
 الحموري قصي فريد سالم  201920077 19
 يوسف مفلح موسى عبابنه  201920187 20

 د. منب  هليل  : كاديمي ال المرشد  -
 محمد عماد نواف جراح  201930054 21
 مؤيد بسام محمد طبيشات  202010014 22
 ريحان منذر اسعيفان سعافنه  202010040 23
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 عامر فهمي الطيطي محمد  202010054 24
 مقبل زيد صقر جميل  202010073 25
 كفى محمد محمد ابو خيط  202010119 26
 علي عبد للا فالح البشير  202010127 27
 يزن فراس محمد مخلوف  202010247 28
 مازن فادي محمد مخلوف 202010266 29
 محمد عناد صايل الطعاني  202010342 30
 راهيم العبيدات سلطان حسن اب  202010385 31
 محمد جراح محمد جهاد  202010431 32
 براءه مهدى عزت الحمد 202010441 33
 تامر بسام عثمان ابو زيد  202010461 34
 اسراء سعيد محمد شحاده 202010632 35
 ساجده حمد علي الحمد  202010699 36
 احمد سائد علي عاشور  202010873 37
 مقداديمحمود مازن هاني  202020322 38
 وليد سمير محمد حمايده  202020328 39
 محمد داهود علي قطيش  202020343 40

ي  : كاديمي ال المرشد  -
 د. طارق المومن 

 ايه احمد شحاده ابو جليل  202020364 41
 ياسر احمد محمود الزعبي  202020395 42
 لجين بشار سعيد الكيالني  202020410 43
 عبدالرحمن مهداوي حمزه محمد  202020422 44
 ابراهيم نبيل عوض العظامات  201820424 45
 عبيده كمال احمد حتامله  201910239 46
 مفلح زهاء الدين عبد السالم الرفاعي 201910510 47
 عبدللا محمد احمد الحراحشة 201910643 48
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إاسمإالطالبإ الرقمإالجامعيإ#
 نور علي ارشود المومني 201910806 49
 الحمدان حمزه عبدللا حسين  201910972 50
 محمد فراس احمد ابو سليم  201910978 51
 عالء احمد علي بني عيسى  201920165 52
 هاشم احمد ضيف للا السرحان  201920209 53
 راكان محمد عثمان ابوحصان  201920225 54
 يعرب رامي احمد عبيدات  202010005 55
 ياسين فادي تيسير ياسين  202010278 56
 اثير ذيب جريس الموسى  202010465 57
 شاهين احمد عبدالرحمن جبران 202010957 58
 بالل خالد هالل السرحان  202010966 59

 


