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إدارة اإلنشاء والتشییدالھندسةمجدي محمود العمصيعبیر .33

ھندسة البرمجیاتالھندسةولید ناھض أحمد عایش.34

نظم المعلومات االداریةتكنولوجیا المعلوماتمتري فرح إلیاس الدباغدالیة.35

نظم المعلومات االداریةالمعلوماتتكنولوجیامصعب تیسیر جابر الشرافي.36

المعلومات االداریةنظمتكنولوجیا المعلوماترابمحمد سلیم شعبان ش.37

المعلومات االداریةنظمتكنولوجیا المعلوماتیسرى سمیر سعدي لظن.38

نظم المعلومات االداریةتكنولوجیا المعلوماتنور زھیر عبد هللا أبوحان.39

نظم المعلومات االداریةتكنولوجیا المعلوماتبھاءالدین  اسعد  على   عباس.40

إنجلیزي- إدارة اعمال المال واالعمالإدارةغسان حمودة شعتأمل.41

إنجلیزي- اعمال إدارة المال واالعمالإدارةاحمد سالم مطرعبدالكریم.42

إنجلیزي- إدارة اعمال المال واالعمالإدارةالشریف/ خالد نعیم عزالدینھبھ.43

إنجلیزي- إدارة اعمال المال واالعمالإدارةفواز سلیم السعديدیانا.44

إنجلیزي- إدارة اعمال المال واالعمالإدارةأالء یحیى اسماعیل فرحات.45

إنجلیزي- إدارة اعمال ل واالعمالالماإدارةمحمد ربیع خلیل دلول.46

عربي- إدارة االعمال إدارة المال واالعمالخلیل محمد االعرجاسراء.47

عربي- إدارة االعمال المال واالعمالإدارةحمید حسین أبوعریبانذكریات.48

عربي- إدارة االعمال المال واالعمالإدارةسرحي سالمھ ابومندیلعبدالرحمن.49

عربي- إدارة االعمال المال واالعمالإدارةلقادر أحمد سلمانعبد اأحمد.50

عربي- إدارة االعمال المال واالعمالإدارةحسین محمد حمودةشریف.51

عربي- إدارة االعمال المال واالعمالإدارةسامح عبدالرحیم حسن خمیس.52

بيعر- إدارة االعمال المال واالعمالإدارةأیمن سالم شعبان الفلیت.53

عربي- إدارة االعمال المال واالعمالإدارةرائد باسم سالم شعت.54

عربي- المحاسبة المال واالعمالإدارةمحمد عطیة كشكوأحمد.55

عربي- المحاسبة المال واالعمالإدارةعماد محمد صباحامال.56

عربي- المحاسبة المال واالعمالإدارةسعد محمود شرابأیمن.57

عربي- المحاسبة المال واالعمالإدارةالح نواسصبحي صأحمد.58

عربي-إدارة االعمال المال واالعمالإدارةعلي حسن المقادمةربا.59



إنجلیزي-إدارة االعمال المال واالعمالإدارةالھدى احسان أسعد الغصیننور.60

المحاسبةالمال واالعمالإدارةفایز رضوان أبوشعبانبشرى.61 - عربي

-القانونعوني فھمي بارودمروان.62

-القانونسالم محمد أبوعمرةمحمود.63

-القانونسالم محمد نصارنھى.64

-القانونرفیق سلیم أبو ضلفةأحمد.65

-القانونزوق حامد بركةأحمد مر.66

-القانونمحمد محمد جرادةجمال.67

-القانونیاسر أحمد الشاعررشا.68

-القانونعماد محمود قشطةحمد.69

-القانونفواز داود أبو شحادةفوزي.70

-القانونمحمود حمودة نصارأحمد.71

-القانونحسن محمد نصرإیاد.72

-القانوننافذ محمد عزاممحمد.73

-القانونمحمد منیر محمد علیان.74

-القانوننصر محمد نصر العدیني.75

-القانونزید نمر اللوحشرف.76

-القانونعبدالفتاح عبدهللا ابوالحصینمعین.77

-القانونرائد علي سلمي القرم.78

-القانونجھاد أحمد محمد الشرباصي.79

-اإلعالممحمد عطوة رستمعطوة.80

-اإلعالممان الدحدوحمصطفى سالمة سل.81

-اإلعالمأحمد ھاني رشدي مشتھى.82

-اإلعالمجمعة محمد المنیروايمنیر.83

-اإلعالمعبدهللا محمد الھسيسامي.84

-اإلعالمفاید دیاب حرارةرامي.85

-اإلعالمجھاد الشیخ خلیلسعدي.86

-اإلعالموفاء إبراھیم محمود البطراوي.87

-اإلعالمو سلیمریھام ماھر سلیمان أب.88

-اإلعالمحمزة مصطفى موسى ابو القمصان.89



-اإلعالمإسماعیل أحمد محمد أبو رحمة.90


