
التاريخالوقتالطالب اسمالجامعي الرقم#

9:3022/11-8:00حمد سالم مصطفى خليل19615775

9:3022/11-8:00عودة حسين علي  حسن220611851

9:3022/11-8:00قاحوش منور نوار عرابي320620206

9:3022/11-8:00ثوابتة عبدهللا حسن روان420720209

9:3022/11-8:00فطافطة احمد محمود بغداد520910436

9:3022/11-8:00الدولة أبو شفيق الدين صالح الدين تاج620920163

9:3022/11-8:00عبيدات حسين اسعد محمد721011338

9:3022/11-8:00عواوده خليل احمد صالح821011845

9:3022/11-8:00قريع خليل عطا محمد921012412

9:3022/11-8:00الخطيب قاسم حسن محمد1021012643

9:3022/11-8:00حالحله الرازق عبد محمود بديع1121020056

9:3022/11-8:00الرحمن عبد  عبد  يوسف محمد1221110061

9:3022/11-8:00سرية ابو علي داوود احمد1321110089

9:3022/11-8:00بدوان موسى بسام محمد1421110224

9:3022/11-8:00حماد مصطفى غالب سامح1521110357

9:3022/11-8:00جمل فخري مفيد  محمد1621110708

9:3022/11-8:00الدويك عوني سمير محمد  منتصر1721110800

9:3022/11-8:00زماعره عطا حسن عطا1821110885

9:3022/11-8:00الدين صالح محمد  ناصر  امل1921111307

9:3022/11-8:00فيراوي موسى حسن مرام2021111364

9:3022/11-8:00عيشة ابو سلمان سميح منصور2121111403

9:3022/11-8:00حمايل احمد محمد احمد2221111435

9:3022/11-8:00جاموس محمود خالد طارق2321111437

9:3022/11-8:00الهنيني خليل وائل الياس2421111581

9:3022/11-8:00صالح محمد صالح معتصم2521111645

11:3022/11-10:00سنينه ابو  هاشم  ضرار عالء2621111722

11:3022/11-10:00داري خليل هشام محمد2721111755

11:3022/11-10:00الغالسي ابو خليل محمود حمزه2821111763

11:3022/11-10:00شويكي داود  عايد  احمد2921111879

11:3022/11-10:00زرعي محمد حسين  حنين3021112095

11:3022/11-10:00أبوشخيدم عمران عبدالرحمن عبدهللا3121112422

11:3022/11-10:00حمدان أحمد ابراهيم  هبة3221112550

11:3022/11-10:00اديابي حسن عماد يزن3321112622

11:3022/11-10:00عثمان عثمان إبراهيم راضي3421112623

11:3022/11-10:00عيسى بكر عيسى  زينب3521112638

11:3022/11-10:00الفيالت ابو محمود زهدي رايه3621112682

الحقوق كلية



11:3022/11-10:00الكار الرحمن عبد الرحيم عبد محمد3721120088

11:3022/11-10:00خواجا العزيز عبد محمد  مدحت3821210576

11:3022/11-10:00ياسين  عزمي ابراهيم  مرام3921210608

11:3022/11-10:00جواريش لطفي خالد نادين4021210624

11:3022/11-10:00حلبية علي الدين ناصر جوهر4121210778

11:3022/11-10:00شاللفه نعيم صبري رمزي4221210787

11:3022/11-10:00حجازي كمال باسل يزن4321210834

11:3022/11-10:00مصلح مصلح  حامد محمد4421210930

11:3022/11-10:00سليمان عبد محمد الرحمن عبد4521210955

11:3022/11-10:00عبادي أحمد حسن اسماء4621211063

11:3022/11-10:00دبابسة الحميد عبد عارف هللا عبد4721211103

11:3022/11-10:00طبنجة محمود كامل فاطمة4821211233

11:3022/11-10:00علوي فهمي الوهاب عبد  فهمي4921211243

11:3022/11-10:00عمار محمد سعيد سما5021211352

13:3022/11-12:00الديك هللا عبد حسن مهند5121211363

13:3022/11-12:00دعدوع توفيق ماهر ريم5221211375

13:3022/11-12:00زنيد ابو حسين حسين مهند5321211395

13:3022/11-12:00مصلح عبدالغفور موسى محمد5421211528

13:3022/11-12:00دويكات جميل خيرات احميد5521211569

13:3022/11-12:00جاليطة درويش حسن احمد5621211607

13:3022/11-12:00حمد محمد هاني ساجدة5721211814

13:3022/11-12:00العروم صالح ابراهيم احمد5821211819

13:3022/11-12:00شبيطه هاشم شاهر  هاشم5921211825

13:3022/11-12:00الصبار عبدالقادر جهاد فيصل6021212024

13:3022/11-12:00شرقية محمد زايد مؤمن6121212131

13:3022/11-12:00عالمي يوسف امجد حمزة6221212138

13:3022/11-12:00هللا حمد  فوزي  جميل  ثائر6321212149

13:3022/11-12:00عياش ابو محمد امين غيث6421212314

13:3022/11-12:00عطار محمد جمال صفاء6521212478

13:3022/11-12:00القواسمي  شاكر نضال  نمر6621212509

13:3022/11-12:00شباب علي امجد ريم6721212538

13:3022/11-12:00جعافرة سليمان  نبيل  عالء6821212598

13:3022/11-12:00الشاللده هللا عبد موسى باسل6921212720

13:3022/11-12:00طه احمد زهير محمود7021212763

13:3022/11-12:00سالمة محمود  الناصر عبد وسيم7121212936

13:3022/11-12:00الدجاني  رشاد  خلود هبه7221212944

13:3022/11-12:00طويل مصطفى زياد اشرف7321213012

13:3022/11-12:00عوض محمود سعيد ابراهيم7421213140



13:3022/11-12:00كنس طه ربحي بالل7521213181

15:3022/11-14:00عريبه  احمد  عبدهللا  سجى7621213183

15:3022/11-14:00شاللدة أحمد سعدي  وعد7721220028

15:3022/11-14:00شلبي توفيق عمر اياد7821220104

15:3022/11-14:00ناصر محمد يوسف أمل7921220231

15:3022/11-14:00رجبي عبدالمنعم عبدالمعطي محمد8021220237

15:3022/11-14:00صبيح ابو علي هشام يارا8121220271

15:3022/11-14:00خياط راضي  رائد  محمد8221220279

15:3022/11-14:00انجاص عوض محمد  فرحة8321310246

15:3022/11-14:00سويطي محمد سمير وفاء8421310270

15:3022/11-14:00صوان حسن جمال دانا8521310280

15:3022/11-14:00محيسن احمد يوسف رناد8621310295

15:3022/11-14:00شيحة محمد خليل قصي8721310297

15:3022/11-14:00كعابنه  سحيمان  حسين  حاتم8821310460

15:3022/11-14:00علي ابو محمد ماجد رافت8921310472

15:3022/11-14:00الدودة رشيد  عادل محمد9021310493

15:3022/11-14:00هللا عودة أحمد موسى ايه9121310536

15:3022/11-14:00شماسنة احمد انور دنيا9221310562

15:3022/11-14:00عودة رسمي احمد محمود9321310584

15:3022/11-14:00حيح  شاكر  سامي  ابراهيم9421310606

15:3022/11-14:00نمر خليل ماهر حسن9521310627

15:3022/11-14:00حلبية  عطية محمود هند9621310633

15:3022/11-14:00الرحيم عبد احمد معمر االمير9721310642

15:3022/11-14:00صحصاح مصطفى مجدي رسيله9821310649

15:3022/11-14:00عطيله محمد رمضان سامر9921310667

15:3022/11-14:00صالح محمد محمود محمد10021310668

9:3023/11-8:00دغامين سليمان سالم حسن10121310695

9:3023/11-8:00وهدان شاكر جمال  فاطمة10221310698

9:3023/11-8:00زوربه  علي  محمد الناصر عبد10321310707

9:3023/11-8:00مطور مصباح داود صالح10421310743

9:3023/11-8:00حجة صبح جمال اسيل10521310811

9:3023/11-8:00فرعون يحيى زهير رانيا10621310829

9:3023/11-8:00زباينه محمود جمال تيسير10721310836

9:3023/11-8:00حوشيه جودة جمال جودة10821310849

9:3023/11-8:00مدلل محمود جميل عمرو10921310853

9:3023/11-8:00قراقع داود عماد هيثم11021310854

9:3023/11-8:00ابوصالح حسن محمد ابراهيم11121310857

9:3023/11-8:00ابودبور حسن محمود نهاد11221310858



9:3023/11-8:00صبيح نعيم عصام نعيم11321310886

9:3023/11-8:00امطير رجب عاطف  اية11421310905

9:3023/11-8:00عطية محمد محمود ختام11521310950

9:3023/11-8:00ابوعواد حمد رمضان معتصم11621310956

9:3023/11-8:00الشكارنه محمد الحميد عبد شفاء11721311004

9:3023/11-8:00نتشة هاشم جهاد محمود11821311008

9:3023/11-8:00بدر خالد ماجد طارق11921311025

9:3023/11-8:00سليمان عرسان حكمت نور12021311039

9:3023/11-8:00صبيح محمد فرح  مهدي12121311055

9:3023/11-8:00مفارجه محمد نافز براءه12221311099

9:3023/11-8:00دندن  حسن  طالل شيماء12321311136

9:3023/11-8:00فشافشة فوزي محمد شريف12421311151

9:3023/11-8:00ابوفارة محمد عياد علي12521311165

11:3023/11-10:00داود محمد مالك محمد12621311189

11:3023/11-10:00رجبي  حجازي  صالح محمود12721311232

11:3023/11-10:00العبيديه الدين عز حسن فاطمة12821311300

11:3023/11-10:00السالمين يوسف محمد يوسف12921311332

11:3023/11-10:00نجوم محمود انور محمد13021311410

11:3023/11-10:00دنديس الغفار عبد   مفيد  نانسي13121311413

11:3023/11-10:00البحيري حرب نايف دانا13221311416

11:3023/11-10:00صبيح أبو صالح جمال أحمد13321311487

11:3023/11-10:00عيسى اسماعيل محمد بالل13421311524

11:3023/11-10:00شواوره شحاده احمد حامد13521311528

11:3023/11-10:00كردية اسحاق نضال مرح13621311530

11:3023/11-10:00شرباتي حمزة فالح محمد االء13721311545

11:3023/11-10:00ابوهدوان ابراهيم  هشام  حنين13821311594

11:3023/11-10:00مناصرة يوسف محمود محمد13921311667

11:3023/11-10:00عريقات محمد حسن هشام14021311725

11:3023/11-10:00شقرة ابو خالد صالح  محمد14121311737

11:3023/11-10:00شاهين عيسى هاني دينا14221311751

11:3023/11-10:00محمود مصطفى فاروق احمد14321311753

11:3023/11-10:00الخنافسه  محمد  يوسف  احمد14421311764

11:3023/11-10:00غزاونة حسن نزار محمد14521311787

11:3023/11-10:00نصر السيد علي الدين بهاء14621311819

11:3023/11-10:00نتشه محمد شعبان مراد14721311893

11:3023/11-10:00شلبك ابو حسين محمود محمد14821311900

11:3023/11-10:00ادكيدك سعيد نزار سجى14921311906

11:3023/11-10:00احشيش محمود ماجد  فاتن15021311984



13:3023/11-12:00القواسمه فهد عمر سعد15121312037

13:3023/11-12:00تنح حماد جمال ليث15221312077

13:3023/11-12:00اخليل محمد علي  ماهر15321312080

13:3023/11-12:00فتياني المجيد عبد ماجد حنين15421312086

13:3023/11-12:00زعاقيق حسن محمد حسن15521312112

13:3023/11-12:00غياظه ابو محمود أحمد مدحت15621312113

13:3023/11-12:00عريقات يوسف محمود يوسف15721312124

13:3023/11-12:00أبوهنية محمد هاني جهاد15821312129

13:3023/11-12:00اخليل  احمد ابراهيم محمد15921312144

13:3023/11-12:00خليل دار احمد محمد ابراهيم16021312154

13:3023/11-12:00الحروب عبد محمد ميس16121312196

13:3023/11-12:00ذريع ابو بدوي شرحبيل  منصور16221312203

13:3023/11-12:00حميدات أحمد  زياد  نسيم16321312233

13:3023/11-12:00سليمان سليمان ابراهيم محمد16421312268

13:3023/11-12:00شراكة حسن جميل حسن16521312279

13:3023/11-12:00عاصي عطا نائل محمد رامي16621312368

13:3023/11-12:00ابوعياش محمد احمد شروق16721312395

13:3023/11-12:00خرعوبا متري داود  متري16821312396

13:3023/11-12:00ابوفرحة عبدهللا جمال عبير16921312553

13:3023/11-12:00عبيد خليل محمد أمجد17021312572

13:3023/11-12:00هالل ابو موسى خضر موسى17121312681

13:3023/11-12:00ادعيس ادعيس محمود  احمد17221312748

13:3023/11-12:00العصافرة  سليمان  غازي ضياء17321320037

13:3023/11-12:00جبر نمر فهمي  دالل17421320074

13:3023/11-12:00جلده بندلي الياس  بندلي17521320101

13:3023/11-12:00حسين عزت شوقي مالك17621320106

13:3023/11-12:00طميزة محمد نعيم وفاء17721320202

13:3023/11-12:00سطوف محمود حسن احسان محمود17821320252

13:3023/11-12:00القاضي محمد  عزيز سجى17921320253

13:3023/11-12:00حمامدة مصلح جبريل انس18021320256

13:3023/11-12:00سيوري الدين عز اياد محمد18121320276

13:3023/11-12:00كرجه محمد  عادل والء18221320285

13:3023/11-12:00الحنش حسن محمد حسن18321211354


