
الموعدالتاريخاالسمالجامعي الرقم#

09:30 - 25/11/201408:00دباغ عرفات عيسى االء121110498

09:30 - 25/11/201408:00خليل ابو نمر عزمي رازي221310397

09:30 - 25/11/201408:00يغمور محمود الرحمن عبد محمود321311908

09:30 - 25/11/201408:00الصاحب خضر محمد خالد محمد421410087

09:30 - 25/11/201408:00ثابت عبدهللا عكرمه عبدهللا521410088

09:30 - 25/11/201408:00خضر خالد عبداللطيف اسالم621410096

09:30 - 25/11/201408:00قديمات احمد عيسى ميس721410098

09:30 - 25/11/201408:00كسار يوسف محمود ياسمين821410105

09:30 - 25/11/201408:00عريقات حسن  ابراهيم  حلوة921410106

09:30 - 25/11/201408:00مرزوقة مرزوق باسم دينا1021410110

09:30 - 25/11/201408:00دراس اديب ماجد هبه1121410116

09:30 - 25/11/201408:00دراس أديب خالد  أديب1221410117

09:30 - 25/11/201408:00قاضي محمد منذر بانه1321410118

09:30 - 25/11/201408:00جفال  صالح محمود لؤي1421410120

09:30 - 25/11/201408:00حمدان احمد نادر محمد لينا1521410121

09:30 - 25/11/201408:00عبداللطيف عمران  باسم طارق1621410122

09:30 - 25/11/201408:00مرقة راسم حاتم جنات1721410131

09:30 - 25/11/201408:00كتانه محمدلطفي رشدي احسان1821410132

09:30 - 25/11/201408:00هديب محمد اياد شذى1921410139

09:30 - 25/11/201408:00صرصور سالم سهيل نضال2021410145

09:30 - 25/11/201408:00عوض يوسف قاسم يوسف2121410147

09:30 - 25/11/201408:00غيث ابو اسماعيل علي الرا2221410153

09:30 - 25/11/201408:00دغره  الغافر عبد محمود وعد2321410157

09:30 - 25/11/201408:00السعيد محمود ياسر شرين2421410161

09:30 - 25/11/201408:00سعده  محمد ابراهيم محمد2521410163

09:30 - 25/11/201408:00هرش يوسف جمال محمد2621410165

09:30 - 25/11/201408:00دقه راشد حكمت عال2721410173

09:30 - 25/11/201408:00رمحي محمد عبدهللا  نرمين2821410175

09:30 - 25/11/201408:00الحجاجرة  ابراهيم  محمد  هديل2921410178

09:30 - 25/11/201408:00قاعود"  حجازي محمد"  غازي  ابتهال3021410181

11:30 - 25/11/201410:00حابس نمر محمود يوسف3121410183

11:30 - 25/11/201410:00الهور محمود ابراهيم محمد3221410204

11:30 - 25/11/201410:00ابوخليل مطيع موفق معن3321410210

11:30 - 25/11/201410:00حميدات خميس الجي حنين3421410212

11:30 - 25/11/201410:00عمرو عمرو  الدين صالح مرام3521410216

11:30 - 25/11/201410:00دية ابو أحمد خالد منار3621410218

11:30 - 25/11/201410:00حسان محمد يوسف مجد3721410225

11:30 - 25/11/201410:00جوابرة اللطيف عبد بسام محمد3821410232

11:30 - 25/11/201410:00حميدات أحمد  محمود تسنيم3921410235

الطب كلية



11:30 - 25/11/201410:00حروب الهادي عبد محمد ساندي4021410251

11:30 - 25/11/201410:00خضيرات  محمد  يوسف  اسيل4121410253

11:30 - 25/11/201410:00جبرية جورج فيكتور جورج4221410254

11:30 - 25/11/201410:00دويكات فتحي حاتم ياسمين4321410268

11:30 - 25/11/201410:00عويوي جمال عماد رغد4421410273

11:30 - 25/11/201410:00صالح مصطفى فايز انس4521410275

11:30 - 25/11/201410:00خليل حاج محمد عيسى ايه4621410285

11:30 - 25/11/201410:00حميدة ابو العزيز عبد خالد  ملك4721410288

11:30 - 25/11/201410:00التالحمه عوده فايق باهلل المعتصم4821410291

11:30 - 25/11/201410:00فرعون ناجي محمود وئام4921410298

11:30 - 25/11/201410:00رفاعي ابراهيم محمود صفاء5021410304

11:30 - 25/11/201410:00زمر امين القادر عبد انعام5121410312

11:30 - 25/11/201410:00رمانه سليمان خليل مهاب5221410321

11:30 - 25/11/201410:00ديوان موسى منذر حنين5321410322

11:30 - 25/11/201410:00عمرو طه  محمد  عبدالرحمن5421410323

11:30 - 25/11/201410:00يحيى حاج  الحكيم عبد  مراد  نور5521410324

11:30 - 25/11/201410:00دهيم ابو جميل زهير ياسمين5621410330

11:30 - 25/11/201410:00زلوم يعقوب خيري  براء5721410333

11:30 - 25/11/201410:00العساكره رجا ماجد اكرام5821410334

11:30 - 25/11/201410:00دالل محمد  بالل  يوسف5921410337

11:30 - 25/11/201410:00الدين ناصر غالب غسان اسالم6021410339

13:30 - 25/11/201412:00العواوده  القادر عبد ياسر عمر6121410341

13:30 - 25/11/201412:00عوينة اسماعيل حسن ليث6221410343

13:30 - 25/11/201412:00مخامره  خليل محمد  بشرى6321410352

13:30 - 25/11/201412:00احمرو كمال اسماعيل منار6421410353

13:30 - 25/11/201412:00الشالادة فهمي محمد حازم فهد6521410365

13:30 - 25/11/201412:00السفاريني فتحي غسان فتحي6621410384

13:30 - 25/11/201412:00ذويب محمد كامل مرادي6721410390

13:30 - 25/11/201412:00سنينة ابو صالح الغني عبد محمود6821410391

13:30 - 25/11/201412:00حمدهللا محمد شفيق رشا6921410392

13:30 - 25/11/201412:00دودين حسن محمد شريهان7021410406

13:30 - 25/11/201412:00حلتم ابو محمد هايل هاله7121410414

13:30 - 25/11/201412:00شقيرات خالد ابراهيم  اسامة7221410416

13:30 - 25/11/201412:00ربيع اسعد عدنان اسعد7321410417

13:30 - 25/11/201412:00دوده رشيد خالد سجى7421410422

13:30 - 25/11/201412:00شريتح شوقي  فريد أثير7521410428

13:30 - 25/11/201412:00نجاجره سالم حسن  أحمد7621410431

13:30 - 25/11/201412:00سعدة أبو أحمد سليم معاذ7721410432

13:30 - 25/11/201412:00السالمه سليمان خضر براءه7821410445

13:30 - 25/11/201412:00صيام ابو  توفيق  صبح  رنا7921410448

13:30 - 25/11/201412:00عيسى علي يوسف سلمى8021410449

13:30 - 25/11/201412:00فرج محمد مروان سجى8121410450



13:30 - 25/11/201412:00شريم محمود خالد أمل8221410455

13:30 - 25/11/201412:00القواسمه عوده ابراهيم منيى8321410461

13:30 - 25/11/201412:00عليا ابو احمد محمد ناصر8421410464

13:30 - 25/11/201412:00جوهر أحمد سمير براءة8521410481

13:30 - 25/11/201412:00بوزيه محمد علي محمد8621410483

13:30 - 25/11/201412:00الغليظ محمد طارق هيا8721410486

13:30 - 25/11/201412:00ابوعياش عيسى رفيق نديم8821410488

13:30 - 25/11/201412:00ميادمة إبراهيم جمال إباء8921410491

13:30 - 25/11/201412:00عباسي موسى الكريم عبد اسيا9021410493

15:30 - 25/11/201414:00النمورة الكريم عبد فؤاد محمد والء9121410494

15:30 - 25/11/201414:00شاكر ابو ابراهيم ساكت ياسمين9221410499

15:30 - 25/11/201414:00أعمر محمد فريد إيمان9321410501

15:30 - 25/11/201414:00الدهدور محمد فايز انسام9421410510

15:30 - 25/11/201414:00جعبة مرسي فالح وسام9521410512

15:30 - 25/11/201414:00سالمة فخري محمد رحاب9621410513

15:30 - 25/11/201414:00شوامره رسمي يوسف تاال9721410516

15:30 - 25/11/201414:00فتياني محمد هيثم جنان9821410527

15:30 - 25/11/201414:00زواهرة عبد زياد  براءة9921410529

15:30 - 25/11/201414:00مخطوب  محمد  ابراهيم  مجدولين10021410531

15:30 - 25/11/201414:00الفاخوري عوض جميل بهيجه10121410535

15:30 - 25/11/201414:00صوافطة  فايز  الناصر عبد  سندس10221410545

15:30 - 25/11/201414:00عيده أبو ابراهيم راغب محمد10321410546

15:30 - 25/11/201414:00قفيشه حسن محمد بشير وعد10421410547

15:30 - 25/11/201414:00السليم ابو حسن صبحي الرحمن عبد10521410552

15:30 - 25/11/201414:00الطاهر جمال  ابراهيم رؤى10621410553

15:30 - 25/11/201414:00حماد الحميد عبد حسن ايمان10721410555

15:30 - 25/11/201414:00دهيم ابو يونس كامل رجا10821410560

15:30 - 25/11/201414:00الوهاب عبد ابراهيم رائد أالء10921410564

15:30 - 25/11/201414:00برعاوي عبد سائد براء11021410565

15:30 - 25/11/201414:00نعمة أبو ابراهيم وليد سمر11121410568

15:30 - 25/11/201414:00عمر حسن معن حسن11221410570

15:30 - 25/11/201414:00عصا يوسف خالد روان11321410583

15:30 - 25/11/201414:00النواجعه جمعه خضر نفين11421410593

15:30 - 25/11/201414:00عالوية حسن امين  رواء11521410600

15:30 - 25/11/201414:00كعابنة صبيح محمد روان11621410625

15:30 - 25/11/201414:00مقداد الحي عبد نبيل محمد11721410627

15:30 - 25/11/201414:00نعمان محمود معروف محمود11821410629

15:30 - 25/11/201414:00الصليبي  حسن  محمود  انس11921410632

15:30 - 25/11/201414:00قيسيه خليل صبحي وفاء12021410637

09:30 - 26/11/201408:00عاصي  حسن سعيد  حليمة12121410641

09:30 - 26/11/201408:00حمادنة سالم حسام محمد12221410647

09:30 - 26/11/201408:00صوالحة أحمد مخلص أثير12321410648



09:30 - 26/11/201408:00شتيوي القادر عبد سمير عهد12421410657

09:30 - 26/11/201408:00زعاترة الرحمن عبد موسى ايناس12521410666

09:30 - 26/11/201408:00العرامين شحده محمد شروق12621410670

09:30 - 26/11/201408:00فارع احمد كمال احمد12721410673

09:30 - 26/11/201408:00مطور اسماعيل محمد براءة12821410680

09:30 - 26/11/201408:00كتانه تميم محمد خالد12921410685

09:30 - 26/11/201408:00زعيتر حسن محمد أحالم13021410690

09:30 - 26/11/201408:00رمانة محمد رافع نسرين13121410698

09:30 - 26/11/201408:00حريزات حسين جمال  لينا13221410699

09:30 - 26/11/201408:00الزرو فالح الناصر عبد ترتيل13321410710

09:30 - 26/11/201408:00الفقيه محمود جميل اصالة13421410712

09:30 - 26/11/201408:00حمارشه يوسف جهاد ميسم13521410720

09:30 - 26/11/201408:00رجوب محمد عبدهللا غرام13621410726

09:30 - 26/11/201408:00عبيد مصطفى كمال هناء13721410731

09:30 - 26/11/201408:00تكروري ماجد فهد عباده13821410741

09:30 - 26/11/201408:00عوده فوزي ابراهيم فوزي13921410782

09:30 - 26/11/201408:00عريقات العزيز عبد أنس ديما14021410783

09:30 - 26/11/201408:00سواد  علي جمال  إسراء14121410788

09:30 - 26/11/201408:00ابوصبيح توفيق شوقي اسراء14221410790

09:30 - 26/11/201408:00رضوان محمد فيصل بهاء14321410802

09:30 - 26/11/201408:00ابوالرب عزات عزام  مجد14421410809

09:30 - 26/11/201408:00جواعده حسين مصطفى فردوس14521410813

11:30 - 26/11/201410:00حمارشه أحمد جمال رايه14621410912

11:30 - 26/11/201410:00عرامين شحده احمد نيفين14721410913

11:30 - 26/11/201410:00عبدالهادي عبدالهادي علي اسراء14821410927

11:30 - 26/11/201410:00مشاقي حسن طارق حسين14921410939

11:30 - 26/11/201410:00لبادة ابو محمود تحسين راشد15021410957

11:30 - 26/11/201410:00زهور أحمد خليل ابتهال15121410959

11:30 - 26/11/201410:00اشهب راتب محمود سلين15221410960

11:30 - 26/11/201410:00بطانجي القادر عبد عاكف  داليا15321410961

11:30 - 26/11/201410:00عمار عبد خالد دميه15421410977

11:30 - 26/11/201410:00حنيحن عوض صالح  عبدهللا15521410983

11:30 - 26/11/201410:00الزير داود محمد  ماهر باهلل المعتز15621410991

11:30 - 26/11/201410:00اللدادوة موسى حسن مرام15721410999

11:30 - 26/11/201410:00شحادة محمد  جمال  جهاد15821411023

11:30 - 26/11/201410:00حمارشة محمد أحمد ميس15921411024

11:30 - 26/11/201410:00العرجه الرحيم عبد محمود تقى16021411032

11:30 - 26/11/201410:00قطو  خليل الرحمن عبد عال16121411059

11:30 - 26/11/201410:00فرعون ربيع موسى جنات16221411062

11:30 - 26/11/201410:00يزبك علي احمد ايمان16321411085

11:30 - 26/11/201410:00درويش محمد عودة عمار16421411094

11:30 - 26/11/201410:00وريدات محمود ياسر محمد16521411123



11:30 - 26/11/201410:00لعمور هللا عودة نصري رهف16621411125

11:30 - 26/11/201410:00مصطفى محمود  كارم  فاطمة16721411135

11:30 - 26/11/201410:00محمد احمد مصطفى بلقيس16821411148

11:30 - 26/11/201410:00سفاقة أبو صالح اللطيف عبد عائشة16921411158

13:30 - 26/11/201412:00تالحمه عبدالرزاق محمد خالد17021411305

13:30 - 26/11/201412:00حديد ابو ميخائيل سالم  شيرين17121411311

13:30 - 26/11/201412:00طير ابو سعيد ناصر شيرين17221411315

13:30 - 26/11/201412:00نطاح  القادر عبد  هللا عبد  إيمان17321411318

13:30 - 26/11/201412:00معالي علي جميل بهاء17421411348

13:30 - 26/11/201412:00السويطي محمد  وليد  انس17521411360

13:30 - 26/11/201412:00نجار جميل وليد رغد17621411374

13:30 - 26/11/201412:00خرشة عباس محمود عمر17721411388

13:30 - 26/11/201412:00عبسي حسين صالح نسرين17821411395

13:30 - 26/11/201412:00حنيحن محمد خليل هبة17921411410

13:30 - 26/11/201412:00صبرة أمين جمال خالد18021411425

13:30 - 26/11/201412:00اسعيد إسحق ماجد جاد18121411448

13:30 - 26/11/201412:00مصطفى ابو علي ابراهيم جميل18221411493

13:30 - 26/11/201412:00حوارث داود ماهر محمد18321411537

13:30 - 26/11/201412:00طوقان حمدهللا سامي احمد18421411544

13:30 - 26/11/201412:00قاضي الفتاح عبد احمد منال18521411611

13:30 - 26/11/201412:00مصري محمد رياض  أسيل18621411707

13:30 - 26/11/201412:00الديك  احمد موسى محمد18721411733

13:30 - 26/11/201412:00حمادنه محمد جمال ادهم18821411749

13:30 - 26/11/201412:00غرابة محمود محمد بهي18921411756

13:30 - 26/11/201412:00قعدان أحمد عامر ربى19021411782

13:30 - 26/11/201412:00ياسين كامل جمال لينا19121411809

13:30 - 26/11/201412:00قباجه المجيد عبد عدلي محمد19221411825

13:30 - 26/11/201412:00عرمان محمد ابراهيم محمود19321411854

15:30 - 26/11/201414:00عساف  علي  رجب  علي19421411938

15:30 - 26/11/201414:00العساوده محمود محمد احمد19521412041

15:30 - 26/11/201414:00ليمون طالب حسن ياسر19621412084

15:30 - 26/11/201414:00هالل أبو عبد موسى أحمد19721412091

15:30 - 26/11/201414:00العارضة محمد الدين محي لينا19821412105

15:30 - 26/11/201414:00بكر ابو عزيز احمد حنين19921412150

15:30 - 26/11/201414:00االسطل احمد الحكيم عبد احمد20021412151

15:30 - 26/11/201414:00مخ ابو حسني سعيد امير20121412160

15:30 - 26/11/201414:00رشماوي جريس حنا نتالي20221412254

15:30 - 26/11/201414:00حماد عبدالقادر باسم  ناصر20321412364

15:30 - 26/11/201414:00سباتين أشرف20421412381

15:30 - 26/11/201414:00خليفة احمد صبري سندس20521416040

15:30 - 26/11/201414:00اقنيبي يوسف ابراهيم محمد منار20621410853

15:30 - 26/11/201414:00سليمان محمد محمود محمد20721410863



15:30 - 26/11/201414:00تيم دخيل نضال امال20821410867

15:30 - 26/11/201414:00سالمه سليمان محمد مرح20921410875

15:30 - 26/11/201414:00التميمي رجب ابو فريد محمد رجائي بتول21021410906

15:30 - 26/11/201414:00صالح أحمد ياسر آية21121411161

15:30 - 26/11/201414:00بشارات محمد ذياب  تماضر21221411165

15:30 - 26/11/201414:00ساكور أبو  الرحمن عبد ياسر ربا21321411167

15:30 - 26/11/201414:00شويكي كامل موسى اية21421411170

15:30 - 26/11/201414:00صبارنة خضر محمد روان21521411219

15:30 - 26/11/201414:00زواهره محمد جمال تسنيم21621411249

15:30 - 26/11/201414:00أبوحديد محمد محمود هديل21721411861

15:30 - 26/11/201414:00جفال محمد علي ديما21821411881

15:30 - 26/11/201414:00بعلوشة موسى غسان أسامة21921411883

15:30 - 26/11/201414:00حجاجرة يوسف سمير آمال22021411885

15:30 - 26/11/201414:00خطيب محمد غالب بشرى22121411901

15:30 - 26/11/201414:00حسين عبدالرحمن عزيز خالد22221411902


