
  .. السالم عليكم

.. سوف يترتب عليكم المشاركة في ارشاد وتوجيه طلبة الثانوية  الطلبة المقبولين والواردة اسماؤكم باألسفل 
ابتداءا من يوم األحد القادم  C العامة الجدد بتواجدكم على شكل مجموعات في مبنى التسجيل واد الهريا مبنى

 . ثيق الدوام... ستشرف عليكم أ.ريناد ابو عيسى وأ.مي النتشة لغايات تو

االرشاد يكون حول الكلية بشكل عام وتخصصاتها .. وفي حال تم استشارتكم في مجال تخصصكم يمكنم تزويد 
 .  الطلبة واالهالي بالمعلومات المطلوبة او توجيههم الى جهة االختصاص

 
اجد فيها من الكمال اجراءات التسجيل للخدمة نرجو منكم تزويدنا بااليام واالوقات التي ترغبون التو

  .مع العلم ان اي طالب ال يكمل اجراءاته يعتبر منسحبا من اللجنة"  الفورم التالي"اضغط هنا خالل
 

  اسماء المقبولين

 
 

 الرقم الجامعي اسم الطالب

 167527 عبدالكريم مناصرة

 154214 زهراء فيضي محمود شبانه

 154012 سالم عدنان محمد حجازي المحتسب

 144009 سالم بسام عالمه

 144242 روان نبيه بكري

 144098 خلود نبيل عبد المحيي قفيشه

 164166 اسيل حاتم طعمه ابوارميله

 144099 جالء شحادة أحمد أبو زهرة

 154062 ندين عبد الرزاق عمرو

 164263 احمد ابو سباع

 164059 محمد فايز يحيى ابو حماد

 154150 سارة عبد الناصر عارف الشماس

 154258 محمد رزيقات

 154194 نورا عادل حسونة

 167546 جنان عادل حسونة

 154137 ايه محمد ماجد مرقه

 164202 يافا محمد ماجد محمد سعيد مرقه

 154191 شفاء ماهر مشارقه

 144209 آمال احمد محمد عيايدة

 154005 آية ماهر ابوميزر

 154023 االء نور الدين اسعيد
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 154091 ناجد نائل دبابسة

 154005 آية ماهر ابوميزر

 167504 هبة نبيل زلوم

 154014 مروة "محمد مراد" شاور

 144169 عطر يوسف خليل نصر

 164152 شروق نائل شعبان غانم

 154163 احمد حليقاوي

 154083 صبه كريم ناجي الجنيدي

 154065 شهد عادل دوفش

 164158 محمد عاصم عبد الحي الزغير

 144074 نادر محمد طردة

 157520 محمود عوني عوض

 144189 عبد الناصر يوسف كرجه

 144087 احمد سليم عيسى البطش الحسيني

 154155 طه نور الدين طه سيوري

 144023 عمرو احمد رشيد غنايم

 144221 أحمد حوامدة

 164245 عادل مجدي حجازي حموري

 164030 قصي موسى قديمات

 144199 ياسمين سعد الرجبي

 164075 اسالم ابومنشار

 164002 روزانه محمد عمرو

 164133 سهى ياسر شريتح

 154265 ورود عبد المنعم القواسمي

 144151 زيد مسالمة

 144166 سماح شاهر عبد الجبار المحتسب

 144053 ايات ناصر حسين غيث

 164266 راية "محمد منذر" مصباح الحرباوي

 157554 جهاد اسماعيل قاسم بخاري

 164109 المهدي بنان احمرو

 147621 حمزة نواف كمال عرفة

 134265 بيان احمد محمد شاللدة

 164007 سند حسام عمرو



 157618 ترتيل القواسمي

 144160 ياسمين عامر الحيح

 164244 الياس

 154063 نداء أحمد نور الدين شرباتي

 164183 ياسمينه صبري عبد الفتاح االطرش

 147525 صابرين ماجد شاكر سياج

 154081 براء فيصل طالب خمايسة

 144052 شفاء عمرو

 154056 أحمد حوشيه

 154167 فرح نبيل قفيشة

 154212 مروه المحاريق

 154123 اسراء هشام التميمي

 157524 اخالص عبدالرحمن حسين رصرص

 164085 عبد الرؤوف الزعتري

 164106 وسام محمد جمال سلهب

 164223 يارا القواسمة

 164204 شهد النتشة

 164110 منال النجار

 164240 حمزة يونس محمد ابو تركي

 154033 عمر مجدي الخطيب

 154038 مالك عودة

 164816 يزن عايش

 


