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معلم الصفابتسام نارص اسماعيل قريش

تكنولوجيا معلومات األعمالابراهيم انور ابراهيم الحديدي

نظم المعلومات اإلداريةاحمد سعيد محمد رصار

إدارة األعمالاحمد عبد هللا محمود ابراهيم

هندسة الحاسوباحمد عيىس احمد فريحات

ي
 
ي الدسوق ن ناج  الهندسة الميكانيكيةاحمد محمد امي 

هندسة العمارةاحمد مصطفن عبد الكريم ريان

الجغرافيااخالص فوزي علي خميس

أنظمة المعلومات الحاسوبيةادهم مراد جودت الفريجات

البستنة والمحاصيلارساء عبد هللا محمد بطاح

الهندسة الميكانيكيةارساء محمد محمد عياد

ات الرياضياتاسالم خليف مسلم المطي 

تربية الطفلاسماء سليم داود ابو خليفه

العمل اإلجتماعياسيل حسن علي العموش

البستنة والمحاصيلاكرم فايز ابراهيم المرع

ي بسام احمد حمدان
تغذية اإلنسان والحمياتامانن

الفقه وأصولهامل نبيل احمد خليل

ن عمري حبيل محمد امي  ن رسر اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعيةامي 

ن شبيب المناصي  الفقه وأصولهايه احسي 

اإلدارة العامةايه عبد هللا محمد الشوابكه

علم المكتبات والمعلوماتايهم خالد حمدان المناعسه

علم النفسايوب جمال ايوب عبد الرحمن

أصول الدينايوب سالمه احمد سمرين

اثية وصيانتهاآيه زهران محمد زهران إدارة المصادر الي 

اكيه يةآيه عزام كامل الي  ن ن اإليطالية واإلنجلي  اللغتي 

التمويلبراءه عماد عواد الخريسات

الجغرافيابسمه مروان محمد العبادي

اللغة العربية وآدابهابيداء صهيب عبد القادر العمري

ي
ن
هندسة الحاسوبتاال خضن عبد الكريم كفاق

ي خليل
علم النفستاال محمد لطفن

ي احمد
الهندسة الكيميائيةتف  زياد عونن

التاري    ختمارا محمد كامل القواسمه

ن زياد خليل عمرو إقتصاد األعمالجني 

تكنولوجيا معلومات األعمالحسام الدين نضال عبد هللا اشتيه

الصيدلةحال امجد محمود الثبته

علم الحاسوبحمزه ابراهيم خليل العطيات

ن سامر مصطفن خرما الصيدلةحني 

ن عبد هللا صادق ابو طربوش ي الصيدلةحني 
ن
دكتور ق

ه ن نض احمد ابو خضن بية الخاصةحني  الي 

اإلدارة العامةخديجه ماجد احمد قادوس

الكيمياءدارين حمود مصطفن المواس

إدارة األعمالداليا كفاح مسلم العمايره

التاري    خدانا خالد ذياب سالمه

قاوي إقتصاد األعمالدانه عمر يوسف الشر
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العالج الطبيعيدانيه احمد جميل الخطايبه

ي
 
ي الصيدلةدانيه اسامه سليم الدابوق

ن
دكتور ق

العمل اإلجتماعيدانيه انور سعد زمنون
ن ية وآدابهادانيه عيىس عارف حسي  ن اللغة اإلنجلي 

ي
اللغة العربية وآدابهادعاء عبد الكريم عبد الجواد العنان 

العمل اإلجتماعيدينا طالل ابراهيم الصعيدي

ي
ي االلفن أصول الدينراما طارق حرن 

اإلدارة العامةراما عدنان عبد المشاعله

ي
ي طب األسنانراما ماهر محمد الحسنن

ن
دكتور ق

ن اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعيةرانيا رافت محمود الحاج ياسي 

أصول الدينرجاء باسم توفيق ابو شعبان

ن النجار اللغة العربية وآدابهارزان بسام حسي 

ي
نظم المعلومات اإلداريةرزان منذر داود الطريفن

الرياضياترشا خالد محمود سالم

ي طب األسنانرغد ايمن عبد الرزاق ابو صالحه
ن
دكتور ق

اللغة الفرنسية وآدابهارغد عرسان عبد الحليم عثمان السعدي

التسويقرغد محمد شفيق ابو بكر

إدارة األعمالرنا صالح عبد الكريم الشوابكه

القانونرنا موىس محمد صالح ابو عمره

هندسة الميكاترونكسرهف خالد عبد المالك النادي

إدارة األعمالرهف عامر صبحي الصباغ

تكنولوجيا معلومات األعمالرهف محمد عبد اللطيف البلبل

علم الحاسوبرؤى وائل هليل الدويكات

علم الحاسوبزين محمد يوسف العتوم

الهندسة المدنيةزينه اسامه سليمان مغايضه

الرياضياتساره اسامه احمد محفوظ

ي طب األسنانساره عبد هللا عيىس الكايد
ن
دكتور ق

اإلدارة العامةساره فالح محمد الخريشة

ي زايد السعود
معلم الصفساره لطفن

علم الحاسوبسالم علي سالمة الحديدي

الجغرافياسامر سليمان ضاجي الديكه

العمل اإلجتماعيسائد مخلص عبد هللا المعايطه

ي والمياه والبيئةسدين علي فهد نارص
األراضن

العمل اإلجتماعيسدين محمود عبد الحميد بزادوغ

ي الهريدي ي طب األسنانسلسبيل خضن صي 
ن
دكتور ق

 المجلي
العمل اإلجتماعيسلسبيل عقله مصطفن

يةسلىم احمد سليمان السمارات ن ن اإليطالية واإلنجلي  اللغتي 

علوم السمع والنطقسلىم محمد صالح الجدبيه
ن ن الشاحي  هندسة الحاسوبسماح امجد امي 

الصيدلةسماح محمد اسعد مقبل

الجغرافياسندس نايف عواد خوالده

العمل اإلجتماعيسوار عبد هللا نعيم اسعد

يةشذى احمد علي جي  ن ن الروسية واإلنجلي  اللغتي 

اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعيةصقر فالح صبحي الصبيح

اللغة العربية وآدابهاضح احمد سعيد الهندى

اإلرشاد والصحة النفسيةضياء الدين عماد صبحي صدقه
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ي سعد
ن
إدارة األعمالطه عبد الرزاق الالق

علم النفسعائشه عمر محمود الغزاوي

العلوم الحياتيةعبد الرحمن اياد صبحي ملحم

أصول الدينعبد الرحمن عادل محمد بالونه

اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعيةعبد الرحمن محمود عطا السليحات

ي ن ن كاظم حسن الضاجي العين القانونعبد العزيز حسي 

أنظمة المعلومات الحاسوبيةعبد هللا ايهاب ربحي عاشور

الصيدلةعبدالنارص حسن ذيب عبدالجواد

الصيدلةعدي عماد صالح الجارجي

اإلدارة العامةعلي احمد عبدالمهدي النمر

ياءعمار علي محمد فتحي ابو شكر ن الفي 

اإلدارة العامةعمر سعود حميد ابو سويلم

الفقه وأصولهعمر محمد محمود حسن

التاري    خعمر محمود عبد هللا الرغايفه

التمريضغرام عامر موىس السليحات

يةغفران صالح محمد النوافله ن ن اإليطالية واإلنجلي  اللغتي 

ن الزبيدى التسويقغفران نعيم عبد المعي 

البستنة والمحاصيلغيث ابراهيم محمود صالح

اللغة الفرنسية وآدابهافجر االسالم خالد محمد مسعود

الصيدلةفوزي رضوان فوزي ابوسنينة

البستنة والمحاصيلقصي اسامه محمد طه

ي
ن
التمريضالنا شوكت ابراهيم المراق

ن  ن/لبنن عبد الرحمن ياسي  أنظمة المعلومات الحاسوبية/حاج حسي 

الفقه وأصولهلىم فايز محمد عشاوي

ي طب األسنانليان جهاد حسن ابو عادي
ن
دكتور ق

اإلدارة العامةليان فهد صالح الحسامي
ن علم النفسليث سعيد فوزي الغصي 

ي البستنة والمحاصيلليث يوسف احمد ناج 

تكنولوجيا معلومات األعمالليل مجدي محمد عني 

ن عالء عبد هللا العمد القانونلي 

ن عماد محمد جباره نظم المعلومات اإلداريةلي 

ن فهد مصباح محفوظ الرياضياتلي 

ن محمد احمد الحنيطي الوقاية النباتيةلي 

العلوم الحياتيةمالك زكريا محمد موىس حسونه

التمويلمايا خالد عبد الرؤوف نارص

التاري    خمجد امجد سعيد ابوطوق

ن عبد الجبار محمد سعدي الدويك الفقه وأصولهمجدولي 

الهندسة الصناعيةمحمد إبراهيم كامل أبوجوده

اآلثارمحمد خالد عبد الرحمن الحلو

تكنولوجيا معلومات األعمالمحمد خي  عادل فائق ابو مطاوع

البستنة والمحاصيلمحمد رائد احمد ابو السندس

هندسة الحاسوبمحمد عبد الشكور محمود ادريس

هندسة الحاسوبمحمد عصام سليمان ابو حميده

إقتصاد األعمالمحمد محمود فؤاد حجازى

الكيمياءمحمد محمود محمد خي  اغا

اآلثارمحمد موفق مصطفن عاشور
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الفقه وأصولهمروه خالد عبدهللا حماد

التاري    خمريم محمد داود الحليىسي

ي
المصارف االسالميةمريم محمود احمد اليمانن

يمصطفن عمر عبد الفتاح شحاده
اإلنتاج الحيوانن

الجغرافيامصطفن وائل مصطفن ابو هيبه

التمريضمعاذ خالد خميس الرواجفه

الفقه وأصولهمعن يوسف عوض المراشده

تنسيق المواقع وإنتاج األزهارمالك عبد الفتاح زهدي برهوم

إقتصاد األعمالمالك عمر حسن عبد الهادي الجعفري

ن البسط/ممدوح محمد  الصيدلة/ابو لي 

ي طب األسنانمنار جمال محمود الشيش
ن
دكتور ق

البستنة والمحاصيلمنار خضن صبحي ضمره

ان المغاربه ن المصارف االسالميةمنال سالم عني 

الفقه وأصولهمها احمد محمد الفالح

معلم الصفميس جمال ربحي العرجا

علم المكتبات والمعلوماتميساء محمود نعيم خاطر

البستنة والمحاصيلناهد دندن علي العتوم

المحاسبةندى نايف محمد عوض هللا

البستنة والمحاصيلنذير انور اسماعيل الخوالده

ي حمد
اللغة العربية وآدابهانشين ماجد عونن

اللغة العربية وآدابهانهاد زياد عبد الهادي العقايله

اللغة العربية وآدابهانىه خالد تركي السعدون

تنسيق المواقع وإنتاج األزهارنور جمال يوسف فريحات

التسويقنورة بنت ابراهيم بن محمد البلوي

اإلدارة العامةهبه هللا بهاء فرح محسن

علم الحاسوبهبه حسن هارون غوجه

الفقه وأصولههبه عماد حسن ملحيس

إدارة األعمالهدى ماجد عبد الحفيظ غنام

ي حمد
معلم الصفهديل علي احمد بنن

هندسة الميكاترونكسهشام نارص هشام ابو غزاله

اإلدارة السياحيةهيا كمال رمضان الباسطي

ات تكنولوجيا معلومات األعمالورد محمد عبد الرحمن الشقي 

ن الصبيحي أنظمة المعلومات الحاسوبيةوسن صالح حسي 

التاري    خوعد جمعة ذيب الكواملة

ن باسل رفيق الجيوىسي يةياسمي  العلوم الطبية المخي 

ن ضياء حسن ابو حسان يةياسمي  ن ن الكورية واإلنجلي  اللغتي 

الهندسة الصناعيةيزن جمال رفيق قشوع

اإلدارة السياحيةيزن مصطفن احمد عاضي

أنظمة المعلومات الحاسوبيةيزيد سمي  حمد قواسمه

البستنة والمحاصيليوسف نمر احمد ابو شارب
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