
Surname First name

ربى محمد حمد السالمات 201011091

عثمان بسام عثمان زيدات 201011616

منال محمد علي مرعي 201011210

بلقيس جمعه ابراهيم الخوالده 201011058

حنين محمد درويش المملوك 201011170

والء تيسير صالح ابو العطا 201011037

دينا موسى زهدي موسى شحاده 201011125

فهيمه فوزي يعقوب عبدهللا 201011153

ماريا اسامه جريس الغيشان 201120377

مجد يوسف مصطفى العسود 201011022

حنان صالح يعقوب ابوزيد 201010982

فرات خالد عبد المهدي النوايسه 201011559

عفاف محمد عبدالمنعم الميمه 201010561

نيفين ناجي نظيف النابلسي 201010365

ايناس ناصر عبد العزيز البنا 201010317

مريم صالح اسماعيل النوباني 201210189

فرح عزام محمد حشمه 201010283

ساجده سليمان محمد زبن 201210214

ناصر علي سعيد ابوعاذره 201111585

االء مفيد محمد الدعاجنه 201010946

محمود يوسف  دراوشة 200830107

عمر محمود عبدالرحمن حسن 201030021

روان حمدي فالح الفاعوري 201210100

هيثم سليمان محمد عمران 201110939

ريم مصعب محمد مسعود 201010411

ميساء عبدالكريم فياض العمايره 201020703

والء محمود داود الغنيمات 201011796

تسنيم محمود عبدالرحمن خليل 201220330

نزار محمود جوده نعواش 201020880

ايمان امين محمود ابواعمير 201111137

محمود موسى احمد الجيالني 201111586

ساره يوسف محمود الطريفي 201120111

نجود عدلي عرفات المحتسب 201011380

بهاءالدين ابراهيم عبدالقادر محاريق 201010839

اسيد حسام عبدهللا حمشو 200911111

نوره يوسف  عمري 201011425

نورالدين زيد حسن القطيشات 201011588

ساره صائب خليل شطه 201011377

ربيع احمد محمد عزازمه 201011451

بيان سليمان محمد الوحش 201111264

سماح ابراهيم سلمان وشاح 201111682

الفت غصوب احمد صبح 201110040

غفران منذر ابراهيم ابونصار 201111317

شيخ حسين محمد  محاميد 201111828

راسم محمد  عماش 201111521

احمد محمود نصر داود 201011340

امير خالد حميدي زرعيني 201111595

ريم عبدالهادي محمود الشواوره 201220384

هزار وسام  عراقي 201120194

محمد مصطفى سميح الشرايعة 201111459

ابراهيم محمد  خاليله 201111496

هبه نبيل محمد صبح 201120196

آالء محمود سليم  حمدان دوعر 201110887

خوله حسن عمر دندش 200710018

حسن نجيب حسن المحاميد 201020545
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محمد وليد سعدو الهشيم 201011467

تيميه محمدعمار محمدخير موسى 201011304

امل خليل ابراهيم حمد 201211253

ابتسام اسماعيل محمد ابوسعده 201211285

اسماء جمال مداد الطوالبه 201110962

ايمان ايمن  بصول 201220467

ودين محمد محمود علي 201111511

خالد راسم عبدالفتاح حميض 201110274

فدوى حسن ابراهيم جالد 201111455

سراج عادل  جبارة 200711314

اسماء محمد جالل ديب ابو هيكل 201111741

االء حسن سعيد عوض 201110099

والء فؤاد مصطفى الجبالي 201111841

اروى احمد محمد قراقيش 201011768

ايناس حسين احمد عثمان 201120192

دانيه محمد حسين عبدالسالم 201111739

منال امين محمود دلو 201010269

محمد خالد صالح القالف 201211108

نهلة محمد علي عوض 201111044

حنان فارس عبدالرحمن االشقر 201020309

احمد علي محمود الشياب 201010845

مرح خالد سالمه الجبور 201011256

براءة محمد موسى قنديل 201011417

دعاء علي السيد فرج 201120041

Group average

Overall average


