
سٌئون  - م 2018-2017كشف الطالب المقبولٌن المستحقٌن للصرف لشهر فبراٌر للفصل األول للعام الجامعً 

لغة عربٌةالتربٌةلبنان فٌصل حسن عباد1

لغة عربٌةالتربٌةاٌمان عمر عوض بن عبٌدون2

لغة عربٌةالتربٌةسمٌة عمر عوض بن عبٌدون3

لغة عربٌةالتربٌةاشواق جمعان محفوظ بن كروره4

لغة عربٌةالتربٌةفاطمة خمٌس سبٌت الحدري5

لغة عربٌةالتربٌةصفاء محفوظ عمر مدح6ً

لغة عربٌةالتربٌةشفاء خالد ربٌع فراره7

رٌاضٌاتالتربٌةمعاذ علً احمد حمران8

رٌاضٌاتالتربٌةنور فوزي صالح باعطوه9

رٌاضٌاتالتربٌةبهٌه عبدهللا احمد بافضل10

فٌزٌاءالتربٌةفاطمة شكري صالح باشغٌوان11

فٌزٌاءالتربٌةدٌنا ناصر عوض مزروع12

فٌزٌاءالتربٌةسلمى حسٌن دمحم العٌدروس13

فٌزٌاءالتربٌةنسٌبة ٌحٌى سهل ابو فطٌم14

فٌزٌاءالتربٌةفاطمة احمد كرامه باوزٌر15

فٌزٌاءالتربٌةعبدالعزٌز عمر عبدهللا بامكاندو16

لغة عربٌةالتربٌةهنوف فوزي بدر الكثٌري17

ادارة اعمالالعلوم التطبٌقٌةرقوان وهبً سالم باذٌب18

تكنولوجٌا نظم زراعٌةالعلوم التطبٌقٌةسعٌد خالد سعٌد سلم19ً

تكنولوجٌا نظم زراعٌةالعلوم التطبٌقٌةعبدهللا سعٌد سالم لجرب20

علوم حاسوبالعلوم التطبٌقٌةسمٌة هادي دمحم باجبٌر21

لغة انجلٌزٌةالبناتشهرة كرامه مرعً باجري22

لغة انجلٌزٌةالبناتمرام علً احمد الحبش23ً

لغة انجلٌزٌةالبناتمارٌة محفوظ علً فتح24

دراسات اسالمٌةالبناتماجدة سعٌد محفوظ معٌبد25

دراسات اسالمٌةالبناتصفٌة عٌظه سالمٌن باعصبه26

دراسات اسالمٌةالبناتمدٌنة كرامه ٌسلم بازهٌر27

رٌاض اطفالالبناتبشرى مبارك عاشور بن عبٌد هللا28

لغة انجلٌزٌةالبناتسلوى عبدالحكٌم احمد محروس29

تكٌٌف وتبرٌدالمجتمععارف سالمه سعٌد علٌو30

نظم معلومات ادارٌةالمجتمععبدهللا مبارك ٌسلم بن شهاب31

نظم معلومات ادارٌةالمجتمععبدالرحمن احمد  بافضل32

محاسبةالمجتمعدمحم سعٌد مبارك بلقحوم33

التخصصالكلٌةاسم الطالبم



تمرٌض عاممعهد العلوم الصحٌةمنى عوض سالم زربادي34

تمرٌض عاممعهد العلوم الصحٌةخدٌجة عبدالرحمن صالح بن سعد35

تمرٌض عاممعهد العلوم الصحٌةنور دمحم سالم حسان36

فنً مختبرمعهد العلوم الصحٌةهالء ربٌع كرامه بن طالب37

فنً مختبرمعهد العلوم الصحٌةسمٌة هود كرامه بافرج38

فنً مختبرمعهد العلوم الصحٌةعبٌر سعٌد فرج النوب39ً

تمرٌض عاممعهد العلوم الصحٌةمرٌم فتحً عمر الجرٌدي40

لغة انجلٌزٌةالتربٌةصباح احمد سالم عباد41

لغة انجلٌزٌةالتربٌةمرٌم ربٌع احمد دٌان42

لغة انجلٌزٌةالتربٌةفنون خالد احمد العامري43

لغة انجلٌزٌةالتربٌةفارس فهد عبدهللا بن زٌرق44

لغة انجلٌزٌةالتربٌةخالد سالم احمد قمران45

لغة عربٌةالتربٌةسارة سلٌم خمٌس الصوٌل46

لغة عربٌةالتربٌةوفاء علً عبدهللا الجرو47

علوم حاسوبالعلوم التطبٌقٌةبشرى عوض فرج مزود48

علوم حاسوبالعلوم التطبٌقٌةخدٌجة احمد دمحم جبران49

علوم حاسوبالعلوم التطبٌقٌةمنى ربٌع سالم حنٌن50

محاسبةالعلوم التطبٌقٌةحسٌن احمد ابوبكر العٌدروس51

محاسبةالعلوم التطبٌقٌةنجود دمحم محسن الكثٌري52

محاسبةالعلوم التطبٌقٌةسارة شٌبوب عوض برض53ً

ادارة اعمالالعلوم التطبٌقٌةسلمى دمحم عبدهللا بن قاض54ً

رٌاض اطفالالبناتمنٌرة كرامه ٌسلم بازهٌر55

رٌاض اطفالالبناتعائشة دمحم ٌعقوب باٌعقوب56

لغة انجلٌزٌةالبناتمرٌم احمد سعٌد بن عبٌدهللا57

لغة انجلٌزٌةالبناتهبة هللا فهمً احمد الكثٌري58

لغة انجلٌزٌةالبناتعودة حٌمد مبارك حٌمد مبارك59

لغة انجلٌزٌةالبناتفوائد احمد عبدهللا الجابري60

محاسبةالمجتمع خالد عبد سالم بن سوٌد61

محاسبةالمجتمعكفى ٌسلم سعٌد معشوق62

تكٌٌف وتبرٌدالمجتمعدمحم نبٌل علوي المشهور63

تكٌٌف وتبرٌدالمجتمععبدهللا احمد خمٌس باصالح64

تمرٌض تقنًمعهد العلوم الصحٌةشفاء صالح سعٌد حسنون65

تمرٌض تقنًمعهد العلوم الصحٌةاسماء عرفان سعٌد الدباء66

تمرٌض تقنًمعهد العلوم الصحٌةبشاٌر حسٌن علً بن طالب67

تمرٌض تقنًمعهد العلوم الصحٌةافراح سالمٌن محبوب عبدات68

مساعد طبً عاممعهد العلوم الصحٌةماجد عبدهللا صالح الحداد69

مساعد طبً عاممعهد العلوم الصحٌةسعٌد احمد سعٌد زقامه70



مساعد طبً عاممعهد العلوم الصحٌةسعٌد صالح بلخٌر جوبح71

دراسات اسالميةالتربيةعبدهللا مبارك احمد بازهير72

دراسات اسالميةالتربيةعبدهللا احمد صالح باجري73

لغة عربيةالتربيةاكرم سالم عمر بارادم74

محاسبةالتربيةهادية عمر علي الخديد75

محاسبةالتربيةمحسن سعد محسن لحمدي76

محاسبةالتربية كرامه عبيد كرامه باضاوي77


