
التخصصصالكليةاسم الطالب

األوىل عىل الجامعة

فرهف مفيد عبد هللا (4معدل ) هندسة الحاسوب الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

أوائل الكليات 

فرشا نرصالدين توفيق ابو كشك ياءكلية العلومكلية الشر ز الفي 

فاليسار انيس يونس سويدان ية وآدابها كلية العلوم اإلنسانيةكلية الشر ز فرعي اللغة الفرنسية/ رئيسي اللغة اإلنجلي 

فشيماء منير علي صبحة يعةكلية الشر ي    عكلية الشر الفقه والتشر

فشهد موىس اسماعيل الحسن نكلية الشر بوية وإعداد المعلمي  بية الرياضيةكلية العلوم التر الير

ن عمر سليم مسعد يةالطب وعلوم الصحةحنير العلوم الطبية المخير

المحاسبةكلية االقتصاد والعلوم اإلجتماعيةامير عباس جير دويكات

الطب البيطريكلية الزراعة والطب البيطريمحمد جميل يونس حامد

فزينه يارس فهمي عفوري القانونكلية القانونكلية الشر

الموسيقركلية الفنون الجميلةريتا ماهر واصف فارس

ن جمل ماجستي  الرياضياتكلية الدراسات العلياسندس اسامه حسير

أوتوميكاترونكسكلية هشام حجاوي التكنولوجيةاألول عل الكليةعمران خالد محمود صمادعة

المساحة والمساحة الجويةكلية مجتمع النجاح الوطنيةاألول عل الكليةعباده أحمد محمد مرعي

أوائل األقسام 
فكلية العلوم كلية الشر

لطيف األحياء البيوتكنولوجياكلية العلومدانية محمدوسيم عبدالحفيظ عبدال

فمرح محمد احمد عشاير  الرياضياتكلية العلومكلية الشر

فنورا  عزام  كمال  ابو بيح الكيمياء التطبيقيةكلية العلومكلية الشر

كلية العلوم االنسانية

اللغة العربية وآدابهاكلية العلوم اإلنسانيةضىح عامر عبد المنعم سعد

ية/ رئيسي اللغة الفرنسية كلية العلوم اإلنسانيةليان بسام نظمي عامر ز فرعي اللغة اإلنجلي 

ي  ديك السياحة واآلثاركلية العلوم اإلنسانيةروان  جمال جير

التاري    خكلية العلوم اإلنسانيةرزان ايمن عبدهللا شوارب

يعة كلية الشر

ي
يعةفرسان خنا دان فوزي هانن أصول الدينكلية الشر

فايمان سعيد ابراهيم عوض يعةكلية الشر المصارف اإلسالميةكلية الشر
ن بوية واعداد المعلمي  كلية العلوم التر

زشيماء جعفر جميل  يحير بوية وإعداد المعلمي  بية، معلم المرحلة األساسية الدنياكلية العلوم الير الير



فارس اد عمر ال فلينا اي زكلية الشر بوية وإعداد المعلمي  بية، معلم المرحلة األساسية العليا كلية العلوم الير ية- الير ز تعليم اللغة االنجلي 

كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

فاحمد حسام فواز زعرور الهندسة المدنيةكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

الهندسة المعماريةكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتلمياء حسام هشام عناب

ن هندسة البناءكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتاسالم رائد أحمد عدوا

ي عبدالحميد حموده يكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتشيماء  يحير
هندسة التخطيط العمرانز

لطيف زايد الهندسة الميكانيكيةكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتمحمد عواد عبد ال

فيارا شاهر كاظم بسطامي الهندسة الكيميائيةكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

ن"مين  ف"تكروري تميمي"عبد الجواد " محمد معير الهندسة الصناعيةكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتصهيب شهاب أحمد صنوبر

هندسة االتصاالتكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتمرام حازم واصف االغير

هندسة الميكاترونكسكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتسوسن يعقوب عبدالرحمن ابو عمارة

ي هندسة الطاقة والبيئةكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتلم عيىس محمد صير

هندسة علوم الموادكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماترزان خالد عبد هللا اعمور

علم الحاسوبكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماترغد جهاد جير دحمان

ا نادر محمد جردانه أنظمة المعلومات اإلداريةكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتمير

أنظمة المعلومات الحاسوبيةكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتايمن صالح عبد الجليل الحنجل

الشبكات وأمن المعلوماتكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتخنفر (عبد هللا عز الدين)لبيب عمار 

كلية الطب وعلوم الصحة

العلوم الطبية الحيويةالطب وعلوم الصحةرغد محمد عبد الكريم عبد الكريم

يالطب وعلوم الصحةالرين صالح محمود جباره الطب البشر

قادر يوسف  صالح الصيدلةكلية الطب وعلوم الصحةدانا  عبد ال

دكتور صيدليكلية الطب وعلوم الصحةعروب عماد صالح عبد الحق

ا البرصياتكلية الطب وعلوم الصحةسندس محمد يوسف الخواج

فمحمد عبد الرحيم خرصن عليان التمريضكلية الطب وعلوم الصحةكلية الشر

القبالةكلية الطب وعلوم الصحةسبأ مأمون محمد مبيض

ار مسعود محمد نعجه يكلية الطب وعلوم الصحةاث التصوير الطبر

علوم السمع والنطقكلية الطب وعلوم الصحةدينا أيمن سالم عويوي

العالج  الطبيعيكلية الطب وعلوم الصحةتسنيم محسن سليمان نادي

العالج  الطبيعيكلية الطب وعلوم الصحةروان خالد ماجد زيدان

العالج  الطبيعيكلية الطب وعلوم الصحةبتول جاد الكريم محمد عمله

كلية االقتصاد والعلو م االجتماعية

االقتصادكلية االقتصاد والعلوم اإلجتماعيةسىحر زيدون شاكر سعاده



العلوم السياسيةكلية االقتصاد والعلوم اإلجتماعيةسالي سليم نواف حسونه

فرعي الجيومتكس/ رئيسي الجغرافيا كلية االقتصاد والعلوم اإلجتماعيةسناء داود نادر حجاج

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةكلية االقتصاد والعلوم اإلجتماعيةعطاء يعقوب صبىحي مرصي

فرعي إرشاد نفسي- علم النفس  كلية االقتصاد والعلوم اإلجتماعيةرائف الكرمي" محمد سعيد"هبه 

ي عبدهللا شولي
ونيةكلية االقتصاد والعلوم اإلجتماعيةرهف هانن الصحافة المكتوبة وااللكير

فهديل فالح مفلح دويكات اإلذاعة والتلفزيونكلية االقتصاد والعلوم اإلجتماعيةكلية الشر

ففرح سامي عاطف شله العالقات العامة واالتصالكلية االقتصاد والعلوم اإلجتماعيةكلية الشر

إدارة األعمالكلية االقتصاد والعلوم اإلجتماعيةدعاء مراد رشيد حمد

فتقى مصطقن حسن صفدي العلوم المالية والمرصفيةكلية االقتصاد والعلوم اإلجتماعيةكلية الشر

فرغد حسن محمد عصيدة التسويقكلية االقتصاد والعلوم اإلجتماعيةكلية الشر

كلية الزراعة والطب البيطري

ه ي والوقايةكلية الزراعة والطب البيطريحسان خالد حسان عوارسر
اإلنتاج النبانر

ي وصحة الحيوانكلية الزراعة والطب البيطرياحمد خالد احمد يعقوب
اإلنتاج الحيوانز

يكلية الزراعة والطب البيطريزمزم طالب محمود جابر
التغذية و التصنيع الغذان 

كلية الفنون الجميلة

(ديكور)التصميم الداخلي كلية الفنون الجميلةمنة هللا جمال منيب دردوك

الرسم والتصويركلية الفنون الجميلةمحمود محمد محمود حامد

الرسم والتصويركلية الفنون الجميلةنورا صالح صالح خطيب

التصميم الجرافيكيكلية الفنون الجميلةدانة بالل محمود حمزة

فن الخزفكلية الفنون الجميلةنور علي محمود جودة

كلية الدراسات العليا

يبيةالدراسات العلياكايد محمد محمد الطنبور ماجستي  المنازعات الرصز

الصيدلة الشيريةالدراسات العليارند عصام عادل حواش

ي الكيمياءالدراسات العلياروال سلطان محمود الكرم
ز
الدكتوراه ف

يكلية  ةهشام حجاوي التكنولوج 

فنون التطبيقيةكلية هشام حجاوي التكنولوجيةميس هشام فايز براهمة قسم ال

كلية مجتمع النجاح الوطنية

وطنيةوعد محمود عباس نادي ةكلية مجتمع النجاح ال علوم االداري ية وال ب  قسم اليى



ف كلية الشر
الرياضياتكلية العلومأثير ايش محمد حمادنه

ن ابو صنوبر عةأفنان نادر حسير ي عكلية الشر ي     تشر فقه وال ال

الهندسة المدنيةكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتاسالم منيف محمود كوع

هندسة الحاسوبكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتحياة زكريا عبد المعطي سالوده

لوم الصحةداليا راتب خالد حميدان يةالطب وع العلوم الطبية المخير

قادر يوسف صالح لوم الصحةدانا عبد ال الصيدلةكلية الطب وع

لطيف عبد هللا ياء البيوتكنولوجياكلية العلومرهف احمد عبد ال األح

عةفاطمه عبدهللا محمود دراغمه ي عكلية الشر ي     تشر فقه وال ال

الهندسة المدنيةكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتقيس مفيد غالب دراغمه

ن معتصم عبدهللا اسماعيل نلير داد المعلمير وية وإع ب ية الرياضيةكلية العلوم اليى ب اليى

به سانيةمرح عصام محمد رواج هاكلية العلوم اإلن ية وآداب ن جلير لغة اإلن ال

هندسة الحاسوبكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتملك احمد محمود بواب

هندسة الحاسوبكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتنجوى محمد بهجت دويكات

سانيةنور نضال سعيد الزغل هاكلية العلوم اإلن ية وآداب ن جلير لغة اإلن ال

ن سماره عةهديل محمود امير ي عكلية الشر ي     تشر فقه وال ال

هندسة الحاسوبكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتهديل نائل سعيد حبيشه

عةوالء سلمان محمد مهداوي ي أصول الدينكلية الشر

الرياضياتكلية العلوميارا عناد مصطقن مياله

ات ن بشير علي شقير لوم الصحةيقير الصيدلةكلية الطب وع

عةاالء بالل مصطقن فتيان ي عكلية الشر ي     تشر فقه وال ال

قانوناالء رايق موىس بركات قانونكلية ال ال

لوم الصحةامل حسان سليم زقه نطقكلية الطب وع سمع وال علوم ال

اد ابراهيم رجا ولويل الرياضياتكلية العلوماي

ه لوم الصحةايه أيمن مصطقن ذواب نطقكلية الطب وع سمع وال علوم ال

ي سلعوس فتاح صير الرياضياتكلية العلومايه عبدال

الهندسة المدنيةكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتديانا عمرو كامل هنديه

تماعيةرنا حسام عبد هللا استيته علوم اإلج المحاسبةكلية االقتصاد وال

ي محمد عبدو
لوم الصحةرهف هانن نطقكلية الطب وع سمع وال علوم ال

قادر الخطيب لوم الصحةروان رجب عبد ال يةالطب وع العلوم الطبية المخير
تماعيةريام عزام صالح مصطقن علوم اإلج المحاسبةكلية االقتصاد وال

الرياضياتكلية العلومريما رفعت يوسف رمضان

قانونسىحر عبدالمجيد حكمت المرصي قانونكلية ال ال



الهندسة المدنيةكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتشهد عمر محمد ابراهيم

فتاح دريدي الرياضياتكلية العلومصفاء ابراهيم عبد ال

وجاموس تماعيةضىح عبد النارص زهيد اب علوم اإلج المحاسبةكلية االقتصاد وال

تماعيةلما زياد توفيق مكحول علوم اإلج المحاسبةكلية االقتصاد وال

عةمريم حسن واصف عصايرة ي عكلية الشر ي     تشر فقه وال ال

قانونمريم يعقوب جميل عويىسي قانونكلية ال ال

لوم الصحةميساء ايمن رفيق نزال دكتور صيدليكلية الطب وع

عةنور االسالم عبدالحكيم احمد اسماعيل ي عكلية الشر ي     تشر فقه وال ال

لوم الصحةنور محمد محمود بواب الصيدلةكلية الطب وع

ة لوم الصحةهديل محمد حسن صير يةالطب وع العلوم الطبية المخير

لوم الصحةهديل ربىحي يوسف حمايدة الصيدلةالطب وع


