
Surname First name

افلين جورج نصيف الخوري 201020847

مؤمن صدقي حسني سالمه 201010219

تاله خالد محمد سليمان الدجاني 201020584

محمد عاهد رمضان الحاج عيد 201011705

زيد محمد علي فاروق شناته 201011367

نزيه زياد محمد اخميس 201210912

رزان محمود صابر صخريه 201020178

محمد سفيان احمد نوفل 200920540

نهايه ابراهيم امين حتقه 201110608

عبدهللا احمد محمد الداغستاني 201010170

محمود فتحي محمود ابوعصبه 200930132

احمد عمر خليل ابوشندي 201110505

ياسمين سالم  صليبا 201110560

ايناس عبد الفتاح مصطفى خليل 201110271

اماني سميح محمود حماد 201010386

مجد غسان نوري عوايص 201111199

ابتسام ابراهيم محمود عبدهللا 201020586

مشاري بدر نجم الحميدان 201210968

شهد لؤي سليمان الشلمي 201111314

لمى عوني محمدخير الدين الزفري 200820166

همام موسى عبدالكريم ابوهاني 201020492

بشير محمد سعيد حوى 200920632

عمر خالد صبري الحلبي 201020508

رامي نزال حمدان حمدان 201020102

حاتم عبدالكريم محمد القضاه 201010455

احمد تيسير احمد جاسر 201010585

اسالم ابراهيم محمد العسراوي 201010011

فهد خالد عبدهللا محمد الكفيف 201020039

دعاء احمد مصطفى داود 201010400

يوسف عبدالمنعم عبدالقادر السعيد 201020393

معاويه مصطفى ناجي ابوحيط 201010387

نهى خليل عبدالجليل النعيمات 201020497

مرضي محمد مرضي العازمي 200930099

احمد يوسف احمد فرحان 201110613

ميناس اكرم زهدي مصطفى 201211178

"حسن عبدهللا"احمد محمد عمر  200910836

الخطاب محمد عبدهللا الثوابيه 200820770

لؤي خليل عبدهللا ابوهالل 201010099

محمود محمد رشيد خضر 201211100

ابي محمود صبري  درويش 201111437

مجدي حامد سعيد القيسيه 201110614

همام ابراهيم يوسف عيسى 201020396

احمد عوض رشيد قاسم 200910267

جانيت عيسى ابراهيم داود 201110296

عبر أكثم محمد المجالي 201111371

مصطفى زهير مصطفى الرمحي 201111035

عبدهللا هاني عبدهللا شعبان 201210049

محمود مجدي محمود الشامي 201010881

كنده لبيد سليمان درويش 201011356

رامي عبدالحميد عيسى الزعبي 201020507

عبدهللا محمد سعيد احمد 200920953

عمار حسين موسى الدمسيس 200920590

احمد محمد علي الدقس 200911051

صالح خالد احمد جبر 200911590

علي ضياء طه الطائي 201010136

Business-

 امتحان الكفاءة

 - الجامعية

-المستوى المتوسط

grades



احمد نظمي عبداللطيف شكري 201020533

محمود نايف سليمان زيدان 201110369

يارا بشاره جورج بقله 201110534

هال ماجد جبرين جابر 201011379

فاطمه محمد حميدان دنديس 201020871

ريم نذير محمود الدراوشه 201020314

امل محمد عبد الرحمن القيسي 200910547

مجد احمد امين الشريده 200911643

لينا عبد هللا سيف الدين العطيوي 201120016

محمد خالد محمد ابوسعد 201020410

محمد حمزه عبدالكريم االطرش 201020486

محمود ايمن محمود عيد 201020446

غدير طالب حسين ابوطه 201020692

مراد علي فايز العورتاني 201110265

علي محمدحسن عبدالمحسن ابوزعرور 201010928

يزن احمد صادق االمام 201111482

اسراء عبداالله رشيد ابوغوش 201010889

اماني طه حسن عبدالحق 201020080

امل نادر عبدالمجيد السويطي 200911116

سليم محمد سليم الصوص 201020436

هيثم وليد لطفي قاسم 201111566

عمر علي محمد ابو صبيح 201020511

انس محمدعلي حسن مكاحله 201020463

محمد محمود محمد ابو صبيح 201020603

انس خالد محمد ابوفوده 200911813

يزن طلعت احمد قضاه 201010704

محمد يوسف عبدالمجيد الجواوده 201110384

عبيده عبد الفتاح عيسى فروخ 201110168

محمد عبدالرؤوف توفيق القاسم 200911727

مصطفى محمد خالد الطوالبه 200820974

والء وليد امين قنديل 201010732

محمد نصر حسين شحاده 200710252

مراد بشير محمد طه 201110761

زيد نافز محمد المجدالوي البزلميط 201110239

قصي جمال محمدمصطفى حريز 201020820

سعيد يوسف سعيد جالجل 201010348

عالء محمود محمد الزعاتره 201110647

عمر مرشد عبدالوهاب النمر 200920183

سامر تيسير عبد الحافظ جرادات 201020660

االء مروان محمد ابوعتمه 201020653

رانيا احمد يوسف ابوشماله 201110512

طارق مروان علي ابومشنك 201010238

دينا طالل خضر ابوحليمه 201110262

بكر عبدهللا اسماعيل اللحام 201020677

عثمان غالب حمدان السكارنه 201020072

محرر مروان عارف الطرمان 200920700

مصعب محمد محمود جرادات 200910435

محمد علي احمد ابوسرحان 200920433

ريم خالد رجا النمر 201010518

زياد جميل عبدالرحيم ابومطاوع 201010767

وائل احمد محمد ابوحلوه 201020873

احمد محمد عيسى حسونه 200920087

يوسف عبد هللا محمد ابو عيشه 201110654

احمد محمد احمد ابراهيم 201020594

محمد عبدهللا احمد مرعي 201010052

فرح عبد الرزاق محمد ابو ليل 201111833



عبدهللا ماهر ابراهيم عصفور 201010684

ساره احمد محمد ابوجبه 201210208

ظاهر فيصل نجم الرويلي 200910770

احمد هاني هاشم احمد التوتي 200911859

حنين حامد صالح المهيرات 201010602

فداء عمر محمد دمج 201110537

انس سامي موسى مرعي 200920704

محمد عوده فالح الضرابعه 201220300

روان عاطف عبدهللا قريش 201111125

اكرم عبدالمجيد محمود عبدهللا 201010523

راما صدقي احمد غنام 201010461

ثائر خالد محمود ابوشاور 201010780

احمد محمد محمود اوشاح 201120359

احمد عطاهللا طلب اللحام 201010129

رشد محمود عبدالقادر ابوالنصر 201011684

عبدالرحمن سامي عبد حماد 201020256

فرح خالد محمد السحت 201111532

والء محمد احمد الزعبي 201111627

عبدالوهاب سيف صالح الضبيب 201020288

انس ايمن اسماعيل الفاخوري 201010494

حمزه عيد هيشان عبدالالت 201110892

زيد سمير سليمان صالح 200920068

حازم جمال عبدهللا العويوي 201020514

منى حسام احمد عليان 201010429

حنان حسن ابراهيم احمد 201011270

خالد حسن شريف ابوطحيمر 200920232

انس محمود محمد النشاش 201110177

نعمت عبدالرزاق عبدالرحمن البيطار 200920928

يزن عزات محمد ابوعباس 201010462

رعد عبدالكريم علي الحوراني 201020516

عليا محمود نصر ابوعوده 201210096

غدير حسن جبر عقل 201030038

عبدهللا احمد عبدهللا ابوعواد 201020406

محمد ايمن خليل مكحل 201011192

فالح فيصل عبدالهادي العفيشات 201011199

ابراهيم جعفر علي الطرايره 201220164

علي فاهد حمدان السكارنه 201020495

خالد محمد عبدالعزيز العزه 200920954

احمد صالح يوسف خيرهللا 200811048

انس اعقيالن عبد هللا العمايره 200910768

حمزه فاضل عواد السكارنه 201020551

محمد عناد عوده البكار 201020120

ديما جابي جورج بطماني 201220983

عالءالدين احمد محمد الكسبه 201010996

ريم احمد عبدالرزاق ابوالسندس 201010241

محمد عبد هللا عبد الكريم العربيات 201111714

محمد روحي عثمان محمد 201030013

عالء حسين مصطفى البيجاوي 200920549

وسن ايوب محمد عبد الرحمن 201110375

سيف محمد عبدالرحمن العفيشات 201111885

ميسم فائق خليل السيد 200820554

اسامه خليل مفضي السليحات 201111617

احمد ابراهيم محمد عياش 200630337

سمارا عماد سامي شهاب 201211130

حسام عوده مفلح القطيفان 201111612

عمر بالل عيسى بشير 201020642



يزن فؤاد محمود السباتين 200920868

ايهاب سليم جميل السماعين 201030087

فاطمه حسين ابراهيم النجادا 201220025

بدر خالد عبد الرحمن الرفاعي 201211102

نجود موسى مخائيل النحاس 200920043

ايه ابراهيم سالم النجادا 200920284

دعاء عواد سليم الخريشه 200920532

ياسر سليمان حامد ابوسبيتان 200920371

عبدهللا محمد سالم العطيات 200910384

ايمن فتحي عبدالحميد صندوقه 200810040

اثير محمد سالمه العفيشات 200820937

حسن عاكف حسن محمد غلبان 201010480

علي محمد عيسى الراعي 201010874

فارس يوسف زهران جاموس 201111140

بتول جميل محمد قاسم 200820943

فهد عبدهللا فهدسعد البوزوير 201030031

حمزة عبد الحليم خليل النسور 201111846

عدي محمود محمد ابوفريجه 200910127

داليا يوسف محمد عكاشه 201211146

حمزه مروان سعدالدين قاسم 201110832

عبدهللا سعدي عبدهللا نصرهللا 201010693

احمد حكم مصطفى الشيخ حسين 200710999

عمار بسام حمزه الحشيش 201110231

Group average

Overall average


