
 توزيع مختبرات الحاسوب واساسيات البرمجة

رقم 
 الطالب

 اسم الطالب
     

      بدريه وليد محمود الحساسنه 174149

  الثالثاء   جمانه يوسف جبر هروش 174209

 01-01الساعة   زهراء شاهر سالم قفيشه 174240
  140قاعة    احمد سليمان شفيق الطل 184021
شهد خلدون محمد جبريل  184038

      سلطان

      شيرين سمير محمد ابوعلي 184236

      عدن عبد الحليم بدوي عليان 184217

      علي مجدي ماجد الخطيب 184161

      كريم محي الدين عزات امريش 184057

      لمى ناجح دياب هشلمون 184079

      ليالي محمد مروان بديع قنيبي 184056

الفتاح معز الدين خالد عبد  174215
      دغامين

      ميرا عادل عايد ابوعريضه 184013

      رؤى جبرين احمد النتشه 184106

      رغد سامر سالم شروخ 184186

      صهيب محمد حامد قواسمه 184069

      جودة عايش جوده قصراوي 184214

      دانه نضال عبدالحي حلواني 184046

      عبدالشكور االطرشغدير نسيم  174326

      قصي محمد عطية مناصره 154206

      جالل اسامة اسماعيل ارزيقات 184093

      امل محمود علي مخارزة 184178

      شفاء شريف أحمد وزوز 184101

      ياسمين هاشم احمد ابوالريش 184196

      مجد محمد عايد السويطي 184126
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رقم 
 الطالب

 اسم الطالب
     

      ابراهيم عايد محمد رجوب  184188

      ابراهيم نبيل حمد هريني  184076

      اميره محمد عوض عوض  174265

      جليلة باسم سليم السيوري  184170

      ديانا حافظ علي شريتح  174108

      محمد عزمي يوسف رباح  174049

      محمد غالب محمد العمايره  174171

  االثنين   مصعب راغب محمد ارزيقات  184109

 4-1الساعة   نور خالد مصباح محتسب  184034
  142قاعة    نور شوقي فضل الشمالي  184062
ياسمين محمد خميس موسى   184103

      حميدات

      فداء نور الدين طه سيوري  174016

      رؤى اكرم ابراهيم ديبه  174028

      زكيه مدحت جمال فطافطه  174037

      تاله سامر موسى سلطان  184015

      تاله عليان فؤاد أبو غربيه  184016

      لورا هشام عبد الفتاح الساليمه  184019

      قمر جبريل فالح أبو عمر  184020

      خديجة ابراهيم احمد زماعره  184023

      سيف محمد ماهر دياب هشلمون  184035

      مايا عماد محمد ابو عياش  184036

      هيا عايد عادل اشهب  184042

      جمانة زياد عبد المهيمن يغمور  184049

      مروه داود صالح زغير  184052

      نعمان سيوريلما محمد منصور   184053

      صفا عبد الحليم موسى عاشور  184055

      هيا عامر عبد الغفار الشعراوي  184059

      نور برهان حمدي قفيشه  184028
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رقم 
 الطالب

 اسم الطالب
     

      أسيل محمد يحيى عطا فنون  184190

  االحد   اسالم بالل علي سعده  184202

 01-01الساعة  اسيل وائل صابر ثوابتة  184163
  142قاعة    بشار ابراهيم عيسى المحاريق  184098
      تامر بسام طه دنديس  187022

      تسنيم محمد علي وحوش  174127

      تقى انور ابراهيم ابو عمر  184155

      تيماء نعمان مغامس السعافين  184200

      داليا خليل ياسر شراونه  184201

      ديما بالل سلمان اسعيد  184125

      ذكرى حاتم أحمد صبار  184128

      رنا زياد علي المشني  184096

      سارة احمد محمود سيد احمد  184099

عبدالله اسماعيل أحمد   174020
      الحروب

      علي محمد توفيق مطر  184123

      النا داود رشيد جعبه  184143

      لينا بركات أحمد طرده  184110

      ليندا حازم عبدالمنعم العسيلي  184134

      مصعب وليد سعيد القشقيش  184094

      مالك صالح محمود البتيري  184165

      ميار نهاد محي الدين صالح  184197

      نوال عز الدين عبد الغفار نتشه  184100

      هديل فهمي فضل جبارين  184160

      هيا محسن عبد المحسن ارشيد  184122

      يارا عيسى عبدالله البدارين  184105
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رقم 
 الطالب

 اسم الطالب
      

       القادر ابو عليابراهيم محمد عبد   174097

  االحد    اسامه أيمن محمد العويوي  184127

 1-01الساعة   اسراء جمعة احمد ابوعواد  184152
  142قاعة     اشواق محمود خليل عواوده  184063
       ايهاب محمد محمود حساسنة  184179

       حنين خالد نظمي صالح  184080

       ربا محمود احمد ابو دبوس  184193

       رشا محمد بدوي عبدالرحمن ادريس  184244

       رهف فواز فارس ابورميله تميمي  184011

       زينب عوني يوسف عيده  184070

       زينة سمير منير القصراوي  184215

       سارة جواد عبد الفتاح النتشة  184173

       سجود عبوده كامل دبابسه  184198

       عبير جبر عودة رمضان  184224

       عمر هاشم حسن مراد  184081

       مؤمن نادر رشاد العويوي  184095

       مروه نصار فايز كركي  184107

مصطفى محمدمراد عبدالرحيم   184168
       شاور

       مالك خالد حسن قواسمه  184194

       منار محمد سالمه قواسمه  184092

       ميساء مكرم محمود عمرو  184183

       نبال روبين أحمد بدوي  184115

       االء يونس أحمد تميم نتشه  184113

       لين اسامه ابراهيم عياد  184136

       عليان علي عليان سنقرط  184162

       احمد خليل موسى عمرو  184192
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رقم 
 الطالب

 اسم الطالب
     

      أري    ج جودي عبد الرحيم أبو حديد  184239

      اسراء مراد أحمد ابو حارثية  184083

  االحد   االء مصطفى اسماعيل نيروخ  184210

 4-1الساعة   ايات عاطف محمد عادي  184227
  142قاعة    ثائر هشام سعد الله بدر  184087
      حسام "محمد طالب" "محمد حجازي" المحتسب  174251

      داليه عيسى طالب عبيدو  184230

      دياال "محمد مجدي" صادق نتشه  164156

      ربى عدنان محمد حجازي محتسب  184091

      ربى ماهر محمد عزمي مجاهد  184154

      رماز خالد خليل طرده  184234

      روعة عبد الناصر اسماعيل صوالحة  184242

      زيد محسن شاكر عبد الباسط  174029

      سلسبيل جمال موسى طه  184130

      سمر جواد عبد المغني البكري  184024

      شهد خالد محمود ابو عمر  184243

      الرسول سويطيعروب اسماعيل عبد   174122

      غفران رائد محمد امين جعبري  184176

      فادي نبيل "محمد عبد الله" الجوالني  174318

      النا ابراهيم محمد عرفه  184216

      مالك بشار عبدالحميد شاور  184027

      محمد محمود محمد الشروف  184225

      محمود عيسى احمد نمر  174105

      نرمين محمد أحمد الدويك  184219

      نعمه محمود اسماعيل مناصره  177599

      نور الدين احمد خليل ابو عرقوب  184226

      نور محمود احمد الزماعره  184078
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رقم 
      اسم الطالب الطالب

      الكريم قواسمهرغد عمران محمد عبد   184151

      رنا يوسف محمد السويطي  184141

  االحد   رناد هشام عبدالله الوحوش  184147

  01- 8الساعة   رنين خضر عبد المغني طويل  184120
  142قاعة    سارة عمر راجح شيخ ابراهيم  184009
      ساره سفيان خالد شبانة  184207

      سندس عدنان عبد الله قواسمه  184139

      سيما زياد سعدي اعبيدو  184169

      شروق نائل عيد عرفه  184131

      عبد الرحمن عالء الدين هايل جعبري  174315

      غيداء ابراهيم محمد طرايره  184171

      فاطمة رائد سعدي ابوصبيح  184159

      عصبهفرحة خالد شاكر أبو   184148

      ليث رفيق حسن دبابسه  184157

      لينا يوسف عصفور جريوي  184208

      مريم محمد مبارك عموري  184116

      ناريمان خالد كايد اغريب  184189

      هديل "محمد ايمن" يوسف "سيد احمد"  177049

      وجد اكرم عبد الهادي زهور  184150
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  امجد هرينيطالب لديه مشكلة في موعد المختبر او ال يوجد له اسم عليه مراجعة االستاذ اي 

رقم 
 الطالب

 اسم الطالب
    

     أسيل حسن علي حمدان  184205

  االحد  ابراهيم نبيل ابراهيم ابوعزيزة  184132

  01- 8الساعة  ازدهار رامي يعقوب نتشه  184104
  140قاعة   اسيل حازم حمدي دويك  184097
     اسيل يوسف كايد جبريل  184119

     اصاله محمد سليمان طل  184144

     االء جمال فؤاد حليقاوي  184191

     انتماء طالب نايف وريدات  184146

     انسام ادم محمد سليميه  184145

     تغريد ناصر عيسى معاط  184111

     جنه جمال عثمان كرامه  184167

     حنين جباره سعيد رجبي  184133

     خلود عبد الرحمن محمد غانم  184166

     رزان ابراهيم رشيد جويحان  184158

     نبيل مروان نبيل كاتبه  184008

     محمد غسان عبد الرحمن ادريس  184142

     وسن عدلي حسين جعبري  184182

     منجد صائب عثمان عابدين  184206

     أحمد مازن عبدالغفار عابدين  184014

     منار رائد محمد طرده  184118

     معاذ رجائي محمد فريد ابو رجب التميمي  184030

     صفوان نور الدين مصباح شاهين  184203

      


