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توجيهياحمد محمد عادل النجار

علميتوجيهياحمد يوسف "محمد سرحان" عبد الرحيم
ادبيتوجيهياسراء خالد شوكت نوفل

ادبيتوجيهياسيل (زهراء) نبيل محمد  عبدالعال
توجيهياسيل بسام الكدش

توجيهياسيل بسام جالل الحنفي 
ادبيتوجيهيانس إياد محمد سعد عبدالعال

توجيهيانس عادل محمد النمروطي
أدبيتوجيهياية عايش محمد عبدالعال

ادبيتوجيهيايمن رياض حامد النمروطي
علميتوجيهيايناس عبد القادر محمود ( مصطفى حماد)

توجيهيبالل محمود عبد الحليم عبد الهادي
توجيهيبهاء احمد عوده الدويك

توجيهيبيان زياد علي برهم
توجيهيدانا محمد أحمد الحاج

علميتوجيهيدانة محمد احمد احمد (الحاج)
ادبيتوجيهيدانية مصطفى احمد حماد

توجيهيدعاء احمد علي برهم
علميتوجيهيدنيا ياسين موسى حمو 

ادبيتوجيهيرامي خالد عبد اللطيف طرخان
ادارة معلوماتيةتوجيهيرزان فؤاد احمد  عبدالعال

توجيهيرغد محمد شفيق عبد الرحيم
توجيهيرغد منير مصطفى طرخان

توجيهيرهام اسامه عمر ابو السعود
علميتوجيهيرهف باسم محمد حماد

العلميتوجيهيريم وائل محمد عبد الرحمن  (ابو حميد الحاج)
توجيهيزيد خالد محمود عايش عبدالعال

ادبيتوجيهيزينه علي حسين العابد
ادبيتوجيهيسارة خالد محمد طرخان

علميتوجيهيسجى ابراهيم "محمد سرحان" عبد الرحيم
ادبيتوجيهيسالم سمير محمد  عبدالعال

اقتصادتوجيهيسلسبيل خالد احمد  عبدالعال
ادبيتوجيهيسمر سامر صادق الصادق
توجيهيسميرة زياد محمد طرخان

اقتصادتوجيهيسنا وائل محمود برهم
اقتصاد منزليتوجيهيسندس أحمد محمد عبدالعال 

ادبيتوجيهيسهيلة فهمي احمد حماد
توجيهيشروق عامر موسى عثمان

ادبيتوجيهيشيماء شاهر اسعد حسن
ادبيتوجيهيصفا ماجد محمود جانم

ادبيتوجيهيضحى خالد عيسى عبدالعال
صناعيتوجيهيعبادة ناصر محمد عبدالعال

توجيهيعبد الرحمن كمال ابراهيم جحيش
علميتوجيهيعبد العزيز جمال عبد العزيز جانم

ادبيتوجيهيعزيزة محمد عيسى عيسى طرخان 
ادبيتوجيهيعالء الدين محمد علي سعيد عبدالعال

أدبيتوجيهيعمر غسان محمد عبدالعال 
توجيهيعيسى زكريا عيسى عبدالعال

ادبيتوجيهيفاطمة محمد المهدي خليل برهومة
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ادبيتوجيهيفاطمة محمد عبدالعال عبدالعال

ادبيتوجيهيفرح ياسر محمد حماد
توجيهيقصي محمد الحاج

علميتوجيهيالرا سليمان احمد رشيد عبدالعال
ادبيتوجيهيالنا ماجد رشيد  عبدالعال

توجيهيلين بيان جميل محمود
توجيهيمامون ابراهيم عمر عثمان
ادبيتوجيهيمحمد إياد محمد  عبدالعال
ادبيتوجيهيمحمد أحمد فتحي الحنفي
توجيهيمحمد حامد موسى عثمان

توجيهيمحمد رائد عزمي نوفل
ادبيتوجيهيمحمد رائد مصطفى ابو السعود
صناعي الجامعات كهرباء المركباتتوجيهيمحمد فخري حسين عبدالرحيم
علميتوجيهيمحمد ناصر عبدالوهاب العطار

ادبيتوجيهيمحمود محمد يونس عبد الهادي
توجيهيمالك احمد عبدالفتاح العطار

توجيهيملك شريف لطفي الدويك
علميتوجيهيمنى حمزة محمود النمروطي

ادبيتوجيهيناصر محمد ناصر حماد
ادبيتوجيهينعمة عبدهللا محمد عبدهللا برهومة

توجيهينهيل ماجد عبد القادر نوفل
توجيهينور رائد مصطفى ابو السعود

علميتوجيهينور زياد محمود الحاج
علميتوجيهيهاشم شريف حسن عبدالعال

ادبيتوجيهيهالة احمد سليم  عبدالعال
توجيهيهنا موسى عبدالفتاح ابوطوق
توجيهيوالء محمود موسى عبدالعال

ادبيتوجيهييارا محمد راتب حماد
توجيهييوسف كمال نجم

بكالوريس لغة انجليزيةجامعةاحمد ايوب محمود النمروطي
بكالوريس برمجياتجامعةاحمد محمد احمد الحاج

بكالوريس ارشاد نفسيجامعةاسالم أحمد موسى عبدالعال
بكالوريوس رياضاتجامعةاسالم عزمي سعيد حماد

بكالوريس هندسة معماريةجامعةاالء ابراهيم خليل عبدالعال
جامعةاماني تيسير محمود طرخان

بكالوريس محاسبةجامعةامجد محمد شفيق عبد الرحيم  
بكالوريوس هندسة حاسوبجامعةاميرة احمد العطار

بكالوريس هندسة مدنيةجامعةانس خالد محمد صادق
بكالوريس معلم صفجامعةانوار احمد موسى عثمان

بكالوريس علوم مالية ومصرفيةجامعةايمان عادل عبد السالم جانم
بكالوريس هندسة معماريةجامعةبشاير جهاد يونس عبدالعال

بكالوريس هندسة برمجياتجامعةبيان زياد محمود الحاج
بكالوريس هندسة الميكاترونكسجامعةبيترا شحادة عزات عبدالعال

ماجستير مصارف اسالميةجامعةجمال حسن جمعة الحاج محمد
بكالوريس ادارة شحن وتخليص جمركيجامعةجمعة احمد محمد عبدالعال 

بكالوريس اقتصادجامعةحال محمود احمد حمدان الحاج
بكالوريس هندسة زراعيةجامعةحنين محمد موسى عبدالعال

هندسة ميكانيك عامجامعةخالد جمال عبد الفتاح العطار 
بكالوريس محاسبةجامعةرائد حسن جمعة الحاج محمد 
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بكلوريس معلم صفجامعةرغد مصطفى محمد االشقر

بكالوريس تربية طفلجامعةرؤى وائل محمود برهم
بكالوريس هندسة كهربائيهجامعةزيد عبد المنعم احمد طرخان  
بكالوريس الفقه واصولهجامعةسمية وليد موسى  عبدالعال   
بكالوريس هندسةجامعةسوزان سامر صادق الصادق

بكالوريس الللغة العربية وادابهاجامعةصفاء محمد سعد  عبدالعال
بكلوريس شريعة وقانونجامعةعبير محمد عايش  عبدالعال
بكالوريس هندسة ميكانيكيةجامعةعز الدين حسن نجم          

طبيب عام باطنيةجامعةعمار محمد حسين ابو السعود
بكالوريس تربية طفلجامعةغاده أحمد عبد اللطيف  عبدالعال
بكالوريس محاسبةجامعةلؤي محمود خميس عبد الرحيم  

بكالوريس شريعةجامعةمحمد احمد حسين ابو السعود 
بكالوريس هندسة مدنيةجامعةمحمد احمد خميس الحاج

بكالوريس صيدلةجامعةمحمد تيسير محمد الصيصان
بكالوريس محاسبةجامعةمحمد حسن محمد حسن عبدالعال

بكالوريس هندسه ميكاترنكسجامعةمحمد نبيل يوسف نوفل  
بكالوريس الكيمياءجامعةمرام وائل محمد عبد الرحمن  (ابو حميد الحاج)

بكالوريوس تربية طفلجامعةمروى نبيل محمود (مصطفى حماد)
بكالوريس معلم صفجامعةمريم محمود علي عبدالعال

بكالوريس هندسة مدنيةجامعةمصطفى احمد محمد عبدالعال
بكالوريس تمريضجامعةمها احمد محمد  عبدالعال

ماجستير هندسة القوى الكهر بائية والتحكمجامعةمؤمن احمد عبد الفتاح العطار
بكالوريس علم التمريضجامعةميساء وائل محمد عبد الرحمن (ابو حميد الحاج)

بكالوريسجامعةهديل ماجد عبد القادر نوفل
بكالوريس هندسة زراعيةجامعةهيا احمد سعيد عبدالعال

بكالوريس اللغة االنجليزية وادابهاجامعةهيام محمد عيسى عيسى طرخان
بكالوريس هندسة الكترونيةجامعةوارف سلطان يوسف عبدالعال

بكالوريس شريعة الفقه واصولهجامعةوالء محمد عبد هللا طرخان
بكالوريس اقتصاد منزليجامعةياسمين أحمد حافظ أبو السنديان

دبلوم صيدلةكليةاحمد انيس علي طرخان
دبلوم تمريضكليةاسراء عبدالحليم حافظ ابو السنديان 

دبلوم لغة عربيةكليةامال عبد السالم محمد صافية  
دبلوم ادارة اعمالكليةامنة رمضان مصطفى (حمدان الحاج)  

دبلوم اوتوترنكسكليةانس علي جبريل عبدالعال
دبلومكليةبيان علي حسن ابو السعود

دبلوم هندسة مساحة وحسابكليةعمر نبيل فتحي جحيش
دبلوم محاسبةكليةوسام تيسير محمود طرخان


