
  ةيانات جديدك برمجةمختبر فتح شعبة 

 ا�ربعاءيانات جديدة يوم ك برمجةتم فتح شعبة مختبر 

  :للطلبة التالية اسماؤھم  الرازي )4-2(

 ياسمين زياد احمد الوحواح

 اسامة احمد علي بطش

 مدلين احمد محمد المصري

 دانيه احمد فضل جبارين

 معاذ بسام مرشد رجوب

 عسيلهاحمد باسم محمداسحق 

 مصعب عادل محمد ھيموني

 بيان عبد الحليم حلمي كركي

 محمد عرفات عبدالھادي الفطافطه

 ج@ل فاروق سالم ابوسيف

 احمد عزات علي ابوع@ن

 ناجي يوسف عبدالجواد الجزار

 عصام حسين محمد المشارقه

 مالك قيس خليل ثوابته

 يوسف داود اسحق الزعتري

  

  ا�لتزامميع يرجى من الج

   



  )1(رقم ياناتك برمجةشعبة مختبر 

  

 اريج محمد عبدالوھاب خوره

 سامي خالد عبدالرحمن دار البرميل

 سامي سعيد عبد الكريم ابو خضر

 سميه محمد ابراھيم بس

 شروق ناصر عبد الحليم الطل

 شھد محمد طارق عبد السميع قصراوي

 عباده موسى حسين عمرو

 Oمريزيقعلي محمد عطا 

 فراس سفيان فارس مسودة

 مجدي عبدهللا احمد دعاجنه

 محمد ابراھيم محمدديب الوحوش

 مھدي ابراھيم عودة القواسمة

 مھران محمدياسر محمد زرو

 ع@ن محمود  محمد  ھديل

 يافا فتحي عبدالفتاح ح@يقة

 علي ناجي طلب عجلوني

 اية فايز ابراھيم مسك

 اسراء كامل يوسف ابوريان

 الھام جمال علي بدوي

 نضال غانم طالب حامد

  

   



  )3(رقم ياناتك برمجةشعبة مختبر 

 أحمد سعدي مصطفى طباخي

 أمينة عاطف عرفات قواسمي

 ابراھيم طلب ابراھيم طرده

 اريج عبدالمجيد محمود قصراوي

 اسراء احمد محمد ابوطير

 اس@م محمد عيسى بوجه

 ا�ء محمود علي وريدات

 ھشام كاظم المصريبھاء 

 جم@ت فايز محمود نواجعه

 حنان رزق محمود ابو مارية

 خالد ماھر شكيب عويوي

 رائده عيسى محمد ابو صبحه

 ربيع صادق حسن الطرده

 رغد ھاني عطا العوايصة

 ريم محمد احمد نصار

 سجى محمد نادر محمد سعيد مرقه

 سجى محمود سالم ابو دية

 الكركيشيماء قاسم محمد 

 ضرار محمد عبد الحميد ابوشيخه

 ع@ء الدين محمد بركات محمود دويك

 غدير ماجد سليمان الشروخ

 كتائب أحمد يوسف عمرو

 ليقة جميل محمد دغامين

 محمد خليل ابراھيم الدبابسه

 معتز محمد عدنان مصطفى ابو زينه

 ميساء جواد محمود الزرو

 ھنادي فايز عبد الحافظ زرو

 محمد مصباح طنينه ھيا

 وسام يونس طه دودين

 انوار نواف محمود الش@لفة



  )4(رقم ياناتك برمجةشعبة مختبر 

  

 أمين عبد الجليل عبد الرحمن ت@حمة

 أنوار مروان محمد عامر سدر

 احمد حسن محمد الحروب

 اسماء محمد يوسف مرقطن

 العباس عبد الھادي عبد المطلب نتشه

 الغني ملحمامنة عمر عبد 

 رزان محمود زيدان طه

 روان رسمي عوده مخامره

 سارة خليل عبد المجيد ص@ح

 شھد راغب جودت س@يمه

 عبد هللا سمير محمد قواسمه

 محمد شاھر حامد النموره

 محمد محمود عمر تميمي

 معتز اكرم شعبان حمدان

 مھند بشار قدري شاھين

 ميساء حجازي محمد داود دنديس

 ابراھيم محمد الحليقاوي نمير

 و�ء اشرف محمد اسحق شاور

 و�ء عبد الحميد عوض البكري

 


