
NB66:   القاعة
التخصصالرقم الجامعياالسم

علوم الحاسوب20110173036هيا فراس فريد رواشده

علوم الحاسوب20120173065يزيد رامي فالح ابو عامود

علوم الحاسوب20110173118محمد سعيد محمد جربوع

علوم الحاسوب20132173014معتز ناصر علي المحمود

علوم الحاسوب20122173046ربا عبدهللا احمد ابو الهيجاء

علوم الحاسوب20130173118يزن ابراهيم عبدهللا ابوحموده

علوم الحاسوب20130173110اسامه صايل محمد قبالن

علوم الحاسوب20130173061سميه فرحان منفي العيسى

علوم الحاسوب20130173008احالم خلدون احمد جرادات

علوم الحاسوب20130173028دعاء احمد عبدالكريم كليب

علوم الحاسوب20130173087اسراء هاشم فالح طاهات

علوم الحاسوب20130173095مريم عبدالكريم حرب حرب

علوم الحاسوب20130173124ميمونه ابراهيم محمد شخاتره

علوم الحاسوب20132173024ساره ادريس محمد الصمادي

علوم الحاسوب20130173025بلقيس حسن محمد الربابعه

علوم الحاسوب20130173034اماني محمد كايد الصمادي

علوم الحاسوب20130173054اسالم محمود حسن عبدالقادر

علوم الحاسوب20130173075ريم زكريا محمد الشرقاوي

علوم الحاسوب20130173082غيداء صالح مصطفى ابوعاشور

علوم الحاسوب20130173035هدى علي احمد عتوم

علوم الحاسوب20130173051تسنيم عادل خلف خلوف

علوم الحاسوب20140173026عبدهللا محمد عبدالقادر قزمار

نظم المعلومات الحاسوبية20110174016حنين احمد عبدالكريم الشريف

نظم المعلومات الحاسوبية20100174116كرم عمر محمد االيوب

نظم المعلومات الحاسوبية20120174091لمى خالد سامح عبيدات     

نظم المعلومات الحاسوبية20120174103بندر احمد مبارك عامر
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نظم المعلومات الحاسوبية20122174015صخر مازن محمود البركات

نظم المعلومات الحاسوبية20120174080ديمه زياد علي بني بكر     

نظم المعلومات الحاسوبية20132174011فادي عيد فرحان الرزقاهلل

نظم المعلومات الحاسوبية20130174005هيا حسن عليان غزاوى

نظم المعلومات الحاسوبية20130174028دعاء صالح محمد بني يونس

نظم المعلومات الحاسوبية20130174015روان عبدهللا محمد ابودلو

نظم المعلومات الحاسوبية20130174058مرح احمد عبدالقادر الخطيب

نظم المعلومات الحاسوبية20130174069دعاء احمد ابراهيم الناجي

نظم المعلومات الحاسوبية20130174103سمر عوني صالح الغرايبه

نظم المعلومات الحاسوبية20142174001محمدجواد محمدمعن  العمري العقيلي

نظم المعلومات الحاسوبية20130174061عال عبدهللا محمد الزعبي

نظم المعلومات الحاسوبية20130174101ايسر عاطف عبدهللا القضاه

نظم المعلومات الحاسوبية20130174098لمياء عبدالمعين محمد مكرد

نظم المعلومات الحاسوبية20130174074محمد عبدالسالم مزعل الذيابات

نظم المعلومات الحاسوبية20130174078هاله احمد خلف مسالمه

نظم المعلومات الحاسوبية20130174105اسراء فيصل خليفه عبابنه

نظم المعلومات الحاسوبية20130174044وسل عبدالرؤوف عبدهللا شطناوى

نظم المعلومات الحاسوبية20130174024نجوى بسام محمد عمور

نظم المعلومات الحاسوبية20130174026زهور حسين علي الغرايبه

نظم المعلومات الحاسوبية20130174093يزن عمر محمد القرعان

نظم المعلومات الحاسوبية20130174071زهره عبدالكريم محمد الحوراني

نظم المعلومات الحاسوبية20130174007نهاد سامي ابراهيم قمر

نظم المعلومات الحاسوبية20130174096بنان مشهور حسن الجوارنه

نظم المعلومات الحاسوبية20130174073ليث تحسين محمد عثمان

نظم المعلومات الحاسوبية20132174029نور يحيى ابراهيم طسلق

نظم المعلومات الحاسوبية20130174077كليم هللا ضيف هللا فليح المومني

نظم المعلومات الحاسوبية20142174010كامل مروان كامل عبدهللا

نظم المعلومات الحاسوبية20110174140سهير حسان ساكت الزغول

نظم المعلومات الحاسوبية20112174042روان نصر يوسف الشطناوي

نظم المعلومات الحاسوبية20110174139سارة احمد محمد غرايبه

نظم المعلومات الحاسوبية20120174143سيف بسام كامل الخوالده



نظم المعلومات الحاسوبية20120174153اثار سعيد محمد سعيد االخطيب

نظم المعلومات الحاسوبية20110174141والء مروان خالد المحاميد

هندسة البرمجيات20122176050خالد جمال خالد الطيطي

هندسة البرمجيات20120176093ريما احمد عبدهللا ابو عاقوله

هندسة البرمجيات20122176002نايف محمد   قصبه

هندسة البرمجيات20122176054يزن عصام محمد الحديدي

هندسة البرمجيات20132176068عماد فتحي خليل الدردور

هندسة البرمجيات20120176138نور ماجد يعقوب الربضي

هندسة البرمجيات20132176003محمد هادي وليد  الصويص

هندسة البرمجيات20132176004محمد عبدالمهيمن  الطحان

هندسة البرمجيات20132176014محمد جمال محمد الخطيب

هندسة البرمجيات20122176103دانا ماهر سعيد اللوباني

هندسة البرمجيات20132176015صالح الدين محمد احمد الزعبي

هندسة البرمجيات20132176025امر محمد صالح دخان

هندسة البرمجيات20130176055فاطمه علي محمد ادغيم

هندسة البرمجيات20130176011خلدون محمد عبدهللا الرشيدات

هندسة البرمجيات20130176031حنين نعيم محمد علي

هندسة البرمجيات20132176100سلطان نعمان محمود نعمان

هندسة البرمجيات20130176070راما تيسير عبدالفتاح قنو

هندسة البرمجيات20130176074تقى فهمي مصطفى بني فواز

هندسة البرمجيات20130176042سفيان عبدالقادر حسين حوريه

هندسة البرمجيات20130176111صالح الدين فيصل صالح ملوح

هندسة البرمجيات20130176108علي عدنان علي هالل

هندسة البرمجيات20130176115محمد حسام الدين محمد العودات

هندسة البرمجيات20130176030محمود محمد خليل ابو جوهر

هندسة البرمجيات20130176041مرح سمير خليل الخطيب

هندسة البرمجيات20130176052نسرين جهاد محمود القضاه
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هندسة البرمجيات20130176133نوره احمد محمد عالونه

هندسة البرمجيات20130176122فراس نايف مصلح ابو ملوح

هندسة البرمجيات20130176096االء حسن احمد خمايسه

هندسة البرمجيات20130176082جعفر محمد موسى الزعبي

هندسة البرمجيات20132176116ابوبكر غطي  

هندسة البرمجيات20101176001قصي عبدالحكيم محمود مناصره

هندسة البرمجيات20110176118علي عبدالرحمن محمد زيادنه

هندسة الحاسوب20100171079سيرين خالد خلف المشاقبة

هندسة الحاسوب20100171062محمد اقبال نايف  يونس الزعارير

هندسة الحاسوب20120171025رحمه محمد خالد الصالح     

هندسة الحاسوب20120171034سامر رائد محمود علي      

هندسة الحاسوب20120171050مرام محمد سلمان السعيد     

هندسة الحاسوب20122171022سلسبيل احمد كامل مقدادي

هندسة الحاسوب20120171011اسراء حمزه سعد عبدالنبي     

هندسة الحاسوب20120171070مريانا سامح نواف غدايره

هندسة الحاسوب20120171072فرح رائد عبداللطيف فريج    

هندسة الحاسوب20120171073آيه احمد علي عتوم      

هندسة الحاسوب20122171060ساره ماجد خالد الملكاوي

هندسة الحاسوب20132171056احمد مازن  ياسين الصباغ

هندسة الحاسوب20120171089سجود خالد حامد حماشا     

هندسة الحاسوب20122171051رانيا  مازن  احمد صباح 

هندسة الحاسوب20120171096رغد محمد مصطفى المومني

هندسة الحاسوب20132171045رائد خلدون احمد ابو قازان

هندسة الحاسوب20132171014حمزه يونس محمد عوده

هندسة الحاسوب20130171013ريناد محمد عبدالكريم حداد

هندسة الحاسوب20130171029عبيده محمد يحيى احمد  كناني

هندسة الحاسوب20130171032محمد موسى حمد الحراوي

هندسة الحاسوب20130171033ايمان محمود عبدالكريم الشرع

هندسة الحاسوب20130171035رغد وليد محمد حتامله

هندسة الحاسوب20130171074نضال محمد فايز الشبول



هندسة الحاسوب20130171081محمد هشام خليل ابو جلبان

هندسة الحاسوب20130171019اسراء طالل محمد الزعبي

هندسة الحاسوب20130171017روان اسماعيل حسن ملوح

هندسة الحاسوب20130171012عبدالرحمن صالح علي حمدان

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20110175052ليلى وليد خالد هنداوي

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20112175021مرح عمر عز الدين الحوري

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20110175069زيد احمد عثمان مسلط

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20122175018محمد مازن محمود جمال

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20122175015احمد هاشم عبدهللا العمري

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175046غيداء صقر اسماعيل البدارنه    

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20122175010عمر عصام محمد سوالمه

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20122175022محمد منذر  نصرهللا

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20122175024االء ابراهيم حسين الهامي

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175089غيداء ابراهيم عبدالفتاح عمار   

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20132175001محمدعمار محمدزاهر  الرفاعي

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175098تسبيح جميل حسين شتات     

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175084لبنى عدنان احمد الرفاعي     

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20122175044محمود وليد خيرو المعاني

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20122175045احمد هاني عدلي حجازى

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175091شيماء زياد احمد الزعبي     

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175017رنا عبدالرحمن محمد فحماوى

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175040معاذ عماد حسن حسونه

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20102175044حنين هاني صالح قواسمه

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20102175047غدير خالد كساب المصرى

علوم الحاسوب20100173104محمد مصطفى قاسم بني دومي

علوم الحاسوب20120173100سالم عوض صالح الخليفي

علوم الحاسوب20120173115حسن محمد حسن الشبول

علوم الحاسوب20132173012علي صالح علي اسماعيل

علوم الحاسوب20120173107نبيل عبدالقادر يحيى الماخذي

علوم الحاسوب20130173111رامي معن دوخي عبيدات
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علوم الحاسوب20130173108محمد عيظه عمر عبدهللا

علوم الحاسوب20130173049حال توفيق سليمان الفقيات

علوم الحاسوب20130173045مرام محمد طايل غرايبه

علوم الحاسوب20130173058دينا احمد عثمان ظاظا

علوم الحاسوب20130173081اسراء حسين ممدوح العودات

علوم الحاسوب20130173021اياد محمد بركات العجالين

علوم الحاسوب20130173089رؤيات بكر احمد علي

علوم الحاسوب20130173077حمزه هاني طالب القيمري

علوم الحاسوب20130173105ابتهال محمد يوسف خطاطبه

علوم الحاسوب20130173107سوزان يوسف احمد عبابنه

علوم الحاسوب20130173063فرح عصام محمود بدارنه

علوم الحاسوب20112173043حنين منذر قاسم الدراوشه

نظم المعلومات الحاسوبية20120174092عمر احمد محمود بطيحه

نظم المعلومات الحاسوبية20120174003مرح ابراهيم محمود عماري     

نظم المعلومات الحاسوبية20132174001هادي احمد فريد غرايبه

نظم المعلومات الحاسوبية20112174037هبه اسماعيل عبدهللا الصومالي

نظم المعلومات الحاسوبية20130174113عمر عزام بركات الزعبي

نظم المعلومات الحاسوبية20130174023بشرى عبدهللا حسن العمرى

نظم المعلومات الحاسوبية20130174062معاذ عبدالكريم خليف الزعبي

نظم المعلومات الحاسوبية20090174137خالده وليد محمود عزام

نظم المعلومات الحاسوبية20130174110نارمين هاني حسن جعباني

نظم المعلومات الحاسوبية20130174038مي غازى ضيفاهلل درويش

نظم المعلومات الحاسوبية20130174114شذى بالل محمد جوابره

نظم المعلومات الحاسوبية20130174011ركسام خالد محمد غزو

نظم المعلومات الحاسوبية20130174068عال حسن عبدهللا أبوفارس

نظم المعلومات الحاسوبية20122174044ياسين هشام ياسين موافي

نظم المعلومات الحاسوبية20122174043يوسف اياد يوسف العريان
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نظم المعلومات الحاسوبية20130174059اسيل يوسف محمود عبدالرزاق

نظم المعلومات الحاسوبية20130174019روان عماد احمد الحوري

نظم المعلومات الحاسوبية20130174063دالين راتب ممدوح عبيدات

نظم المعلومات الحاسوبية20130174064دانيه خليل محمد الصمادي

نظم المعلومات الحاسوبية20102174047صفاء صالح محمد مقدادي

نظم المعلومات الحاسوبية20130174083عبدالرحمن ابراهيم عوض الطريني

نظم المعلومات الحاسوبية20140174032ريام حسين امين البدارنه

نظم المعلومات الحاسوبية20140174041والء خلف يوسف سماره

نظم المعلومات الحاسوبية20140174048اسراء حسن احمد الهزايمه

نظم المعلومات الحاسوبية20110174136محمود عاطف محمود دلقموني

نظم المعلومات الحاسوبية20120174157اسيل راتب عبدالكريم ابو عبطه

نظم المعلومات الحاسوبية20122174054مجد فارس ناصر البواب

نظم المعلومات الحاسوبية20090174139والء عبدالحليم سالم ابو معالي

نظم المعلومات الحاسوبية20130174129افنان خالد صالح احمد

نظم المعلومات الحاسوبية20120174151روان خالد كامل الربابعه     

نظم المعلومات الحاسوبية20150174067مؤمن بسام محمود سالمه

هندسة البرمجيات20110176094محمد ابراهيم امين ابو فاره

هندسة البرمجيات20122176068محمد محمود موسى كنعان

هندسة البرمجيات20122176076ديما مصطفى عبدهللا القضاه

هندسة البرمجيات20120176067دينا احمد محمد عمر  النقشبندي

هندسة البرمجيات20122176060اياد عمر خالد جعابو

هندسة البرمجيات20130176005رايه نايف عوض الذنيبات

هندسة البرمجيات20132176040ياسمين الورد ابراهيم محمد الحسن

هندسة البرمجيات20132176043عبدهللا زهير عبدالرحيم الطرابيشي

هندسة البرمجيات20120176112حيدر كفاح عبد الحالوي

هندسة البرمجيات20132176033دعاء عبدالفتاح محمد مطالقه

هندسة البرمجيات20132176050مرح باسل ذيب المرشد

هندسة البرمجيات20122176116سعيد احمد سعيد علي

هندسة البرمجيات20132176094رافت امين احمد سماره

هندسة البرمجيات20130176034ديمه رامز راجح الخصاونه

هندسة البرمجيات20130176081هبه معين عزت قبالن



هندسة البرمجيات20132176092رهف عمر عبدهللا عطار

هندسة البرمجيات20130176114سيف الدين مصطفى احمد الصبيحات

هندسة البرمجيات20130176017حسام الدين زهير محمود عبيدات

هندسة البرمجيات20130176012االء عبدالهادى مصطفى الحوامده

هندسة البرمجيات20130176107رؤى عدنان سليمان الشطناوى

هندسة البرمجيات20132176112محمد حامد علي التني

هندسة البرمجيات20122176118اشرف علي حامد كنعان

هندسة البرمجيات20130176095ساره عبدالوالي عقله المومني

هندسة البرمجيات20122176122ياسمين خالد عبدالعزيز الزعبي

هندسة البرمجيات20112176077ايهاب محمود محمد الصبيح

هندسة البرمجيات20140176047عبدالقادر سهل عبدالقادر الشرايري

هندسة البرمجيات20140176043امل وليد فرحان الزعبي

هندسة البرمجيات20140176011قمر وليد فرحان الزعبي

هندسة البرمجيات20112176081طارق محمد سليمان اللحام

هندسة البرمجيات20122176127محمد فريد عبدهللا طوالبه    

هندسة البرمجيات20120176149محمد امجد محمد العزام

هندسة الحاسوب20112171062داليا محمود حسين الصياحين

هندسة الحاسوب20122171018رامي توفيق محمد مياس

هندسة الحاسوب20120171020االء فريد ضيف هللا السيد احمد   

هندسة الحاسوب20120171053ربيع فيصل نايف مناع      

هندسة الحاسوب20122171037اريج محمد شفيق ابو يونس

هندسة الحاسوب20132171035بيان خالد يوسف عيسى

هندسة الحاسوب20120171088ليث محمد نور محمد اباط

هندسة الحاسوب20132171036حسام جهاد محمد عكور

هندسة الحاسوب20120171097ساجده عبدالمجيد احمد الجماحنه   

هندسة الحاسوب20120171090رهف محمود خالد مقدادي     

هندسة الحاسوب20130171038سجى سامح علي مهيدات

هندسة الحاسوب20130171018رغد ابراهيم محمد الكراسنه

هندسة الحاسوب20130171003زين هامان محمد غرايبه

هندسة الحاسوب20130171014يمامه منصور حسين الشطناوى

هندسة الحاسوب20130171030ايمان جمال محمد كمال  طعان



هندسة وأمن شبكات الحاسوب20122175035احمد امين عبدالرحمن القضاه

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20110175046ضياء مالك احمد البداينه

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20112175001جهاد اياد جمال ايوب

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20110175001دينا عبدهللا محمد الشريده

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20102175035الحسن هيثم حسن حساسنه

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175008يوسف ياسر فريد  حادر

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20122175009امجد محمد اجود الشرع

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175020عرين قسيم محمد عبيدات     

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175072عائشه نسيم محمود السعيدين    

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175066شيماء محمد جاسر سعايده     

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20122175008محمدراغب محمدخالد  الوفائي

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175003اسراء خليل محمود النادي     

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175095مراد فراس محمد المومني     

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175093عبدالرحمن خالد مطلق عبيدات    

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175096دانا محمد احمد بني ملحم     

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175069اسيل عوض حسين الغزو

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175102بشرى عبدهللا محمد الزيدانين    

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175014يزيد سليمان ناجي عبدالقادر

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20130175104عبدهللا بسام احمد الرواش

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175106غدير نظام لطفي جلبوش     

هندسة وأمن شبكات الحاسوب20120175108روان نبيل صالح مهيار     

نظم معلومات حاسوبية93884ريم تيسير محمد بواعنة


