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 كلية الهندسة المعلوماتية واالتصاالت
Faculty of Informatics and Communications Engineering 

1 نقوال ظافر  ابو جراب1201610027

2 عبد الخالق علي  البطحاوي2201520067

3 محمد عالء محمد مطاع  النشواتي3201410325

4 ليلى محمد  المارديني4201820125

5 محمد غازي  حمد5201610209

6 محمد علي احمد  قاسمي كرمانشاهي6201710062

7 المثنى أحمد  أحمد7201610892

8 عبد الرحمن خلدون  ابو النعاج8201810294

9 رهام احمد  غازي9201810694

10 تيسير فراس  الزعيم10201510245

11 عبد الرحمن رضوان  الزيبق11201610946

12 رنيم احسان  الطبيش12201820126

13 معاذ انور  عنان13201710267

14 عابد محمد فايز  عثمان14201810687

15 هيا أحمد رجب  الطواشي15201810716

16 يوسف بسام  حداد16201330002

17 محمد شاهر محمد نبيل  شرشار17201710831

18 ايه فجر  الرحبي18201820117

19 انعام خالد  انجو19201810771

20 بشار خالد  قاضي20201810411

21 مصطفى عاصم  خشان جازيه21201810797

22 شام أحمد  البقاعي22201610403

23 محمد عماد  الملوحي23201620007

24 خالد فريد  مارديني24201710753

25 هيا اسامه  عوكر25201810629

26 محمد زيد سمير  عربش26201510186

27 محمد أنس محمد بشار  ياسين الصباغ27201610453

28 ساره محمد هشام  اآلغا28201810621
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1 براءة يوسف  عبد المجيد29201810529

2 محمد فوزي  يزبك30201810256

3 مهند موفق  القادري31201820115

4 ضياء محي الدين  يزبك32201610634

5 محمد سعيد المعتصم باهلل  العكل33201510432

6 أبي عمار  ببيلي34201820073

7 أحمد محمد ماهر  بزره35201710376

8 بتول سامح  الدغري36201610727

9 حسين محمد  ديوب37201711044

10 عبد الرحمن محمد  صالح38201710293

11 محمد حمزه أحمد  السمان39201810770

12 معاذ أحمد  الهندي40201820036

13 ماسا محمود  الزايد41201820118

14 بتول  نجف علي  نجف علي42201710783

15 يمان ياسر  لقيس43201820098

16 محمد ماهر هيثم  طيفور44201710437

17 إسراء سمير  مرزوقه45201810255

18 بشير محمد نبيل  الموات46201710730

19 أمجد عامر  خليل الرداوي47201610735

20 محمد معاذ ايمن  شربجي48201710460

21 عمر حسام الدين  اللحام49201810175

22 محمد فواز يحيى  التجار50201610725




