
االسم األخير االسم األول

عبدالرحمن جميل محمد العجالين 201120157

سند ياسر حرب الرقب 201110332

االء مروان فريد جابر 201010483

علي اسماعيل كايد ناصر 201020047

منذر حامد جديع السواعير 201111024

ديانا نادر نعيم خيو 201110856

عاليه احمد حسين البراهمه 201120319

عزام محمود مصطفى احمد 200920488

حنين ناصر احمد عشا 201020669

امل علي محمود الخطيب 201010799

ريم محمد وليد ابراهيم العالم 201020682

عامر زهير صالح صالح 201011276

صابرين موسى ابراهيم ياسين 201111301

ايمان جودات ابراهيم سعيد 201110629

صفاء بوادي يوسف الزق 201111378

فيصل بدر عبدهللا القطامي 201011653

شهد محمد خير عزت الشماس 201110385

لينا جمال علي عبد الباري 201110773

افنان ناصر محمد ابو نصره 201110612

ياسمين حسان علي شريم 201020781

ناصر بدر عبدهللا القطامي 201011652

اسراء عبدالحليم نمر وهدان 201111519

ليالي نضال عبد الحميد عبد هللا 201111021

رحمه عباس يحيى الخواجا 201111053

شروق بسام عليان المواس 201111393

ديمه عبدالكريم سلمان السعودي 201120179

غادة عمر محسن العميان 201111685

اسماء ياسين اسماعيل نشوان 201020670

رنا عبد القادر موسى الزعبي 201020583

عامر ابراهيم محمد ابوشلباية 201110466

اريج وجيه مصطفى الدبعي 201111695

ايناس يوسف محمد القناص 201020752

منال كامل اسماعيل دودين 201020147

حنين موسى عبدالقادر العزه 201020577

نرمين خالد احمد الرياشي 201020691

روان محمد احمد صندوقه 201020424

اسراء ماهر درويش ابوسيف 201020213

زيد عاطف صالح جعاره 200810727

يزن محمد احمد سماره 201020679

فيصل احمد سالم نصيرات 200920689

مرح غسان يونس عريقات 201111069

ساره غسان سعيد عباس 201120243

رنا سعيد احمد الحديدي 200720762

رناد ابراهيم عبد العزيز السعاده 201111801

ميساء ناصر احمد السعدون 201011135

رشا علي محمد ابوعوده 201110842

اسراء يحيى حسن ابورمان 201111282

اسراء غازي احمد ابوديه 201111249

حاكم جمال محمد الدروبي 201120140

تذكار علي ابراهيم التميمي 200920932

ساندرا هيثم خالد عبدالواحد 200820097

حنين موسى عبد المنعم رزق 201111120

مالك محمود احمد ابواصبع 201220350

حسام الدين سعدات محمود حسن 200820404

وسن محمد ناصح المحمود 201010336

ethics-امتحان 

 - الكفاءة الجامعية

-المستوى المتوسط

grades



اماني غازي احمد ابو ديه 201210731

عالء جميل محمد نصرهللا 201211466

مريم مصطفى عبدالرحمن ابوداود 200711403

محمد فالح مشهور العشيبات 200820780

خالد حسن سعيد حجازي 201210073

ليندا ايمن كامل ابوبكر 201120326

دينا توفيق مصطفى داود 200920847

عمر مصطفى عبد المصري 201020352

سيوار جهاد راجي الطوال 201010934

شروق رأفت عبد الرؤوف حسين 200910233

اسراء عدنان محمود القيسي 200920887

متوسط المجموعة

المتوسط العام


