
االسم األخير االسم األول

محمد خالد محمد ابوسعد 201020410

روان عبدالعزيز محمود طه 201020844

بيان طايل حميدي العدوان 201020848

روزان سميح احمد عكيله 201020822

مها غازي غضيان الشنون 201020760

ساجده يوسف صالح نصار 201020746

اشجان نواف محمد ابوفنس 201020825

زينب جمال ابراهيم الدريدي 201110800

رزان محمود صابر صخريه 201020178

سلينا احمد عبد الرحيم المهيرات 201010431

يوسف عبدالمنعم عبدالقادر السعيد 201020393

روان حمدي فالح الفاعوري 201210100

ساجده سليمان محمد زبن 201210214

تاله خالد محمد سليمان الدجاني 201020584

نوره يوسف  عمري 201011425

نزيه زياد محمد اخميس 201210912

عالءالدين احمد محمد الكسبه 201010996

والء تيسير صالح ابو العطا 201011037

ليث محمد سعيد الميادمه 200920942

نرمين خالد احمد الرياشي 201020691

مجد يوسف مصطفى العسود 201011022

االء شعيب يعقوب غازي 201111707

محمود نايف سليمان زيدان 201110369

اماني سميح محمود حماد 201010386

دعاء احمد مصطفى داود 201010400

رهف هاشم محمود العليمي 201010250

ايمن عياده محمود القفعان 201020526

صفاء اسعد سليم خضر 201111461

حاتم عبدالكريم محمد القضاه 201010455

المعتز باهلل وليد خالد مساعده 201011513

نهايه ابراهيم امين حتقه 201110608

اسراء صالح احمد حماد 201011517

عبدهللا احمد محمد الداغستاني 201010170

وسام محمد احمد ابوعواد 201011142

فرات خالد عبد المهدي النوايسه 201011559

شهد لؤي سليمان الشلمي 201111314

عثمان بسام عثمان زيدات 201011616

منال محمد علي مرعي 201011210

احمد عوض رشيد قاسم 200910267

محمد عاهد رمضان الحاج عيد 201011705

افلين جورج نصيف الخوري 201020847

ربى محمد حمد السالمات 201011091

منى محمد داود الراشد 201110522

الخطاب محمد عبدهللا الثوابيه 200820770

احالم سالمه علي الحنيطي 201020705

يارا بشاره جورج بقله 201110534

مجد غسان نوري عوايص 201111199

ديانا نادر نعيم خيو 201110856

محمد نصر حسين شحاده 200710252

دينا موسى زهدي موسى شحاده 201011125

امال عبداللطيف ارشيد الحمود 201120141

معاويه مصطفى ناجي ابوحيط 201010387

عمر خالد صبري الحلبي 201020508

اسراء عبدالحليم نمر وهدان 201111519

محمود محمد رشيد خضر 201211100

general-

 امتحان الكفاءة

 - الجامعية

-المستوى العام

grades



دعاء ماجد محمد حمدان 201011187

ليالي نضال عبد الحميد عبد هللا 201111021

عاليه احمد حسين البراهمه 201120319

ورده باسم رزق احمد 201111132

ريم محمد وليد ابراهيم العالم 201020682

رحمه عباس يحيى الخواجا 201111053

جانيت عيسى ابراهيم داود 201110296

خالد حسن سعيد حجازي 201210073

حنين ناصر احمد عشا 201020669

ناصر بدر عبدهللا القطامي 201011652

رنا عبد القادر موسى الزعبي 201020583

اسماء ياسين اسماعيل نشوان 201020670

فيصل بدر عبدهللا القطامي 201011653

رنا سعيد احمد الحديدي 200720762

فرح خالد محمد السحت 201111532

محمد فالح مشهور العشيبات 200820780

منال كامل اسماعيل دودين 201020147

نداء محمدامين جبر ابودوش 201011155

لينا عبد هللا سيف الدين العطيوي 201120016

امل محمد عبدالرحمن ابوسعد 201110232

حنين نبيل محمد الحاج علي 201110618

ابتسام ابراهيم محمود عبدهللا 201020586

ايهاب عيسى نموره نمر 201020793

وفاء محمد عبدالرحمن  ابو سعد 201011085

محمود فتحي محمود ابوعصبه 200930132

دعاء يونس حمد العبادي 201020665

هال ماجد جبرين جابر 201011379

محمد سفيان احمد نوفل 200920540

مصعب محمد محمود جرادات 200910435

لمى عوني محمدخير الدين الزفري 200820166

ايمان جودات ابراهيم سعيد 201110629

ظالل نافذ محمد ابوجابر 201111555

اريج وجيه مصطفى الدبعي 201111695

لينا جمال علي عبد الباري 201110773

عزام محمود مصطفى احمد 200920488

دينا توفيق مصطفى داود 200920847

حسام الدين سعدات محمود حسن 200820404

اماني غازي احمد ابو ديه 201210731

روزالين جورج مرقص نعمه 201020413

صفاء بوادي يوسف الزق 201111378

مرح غسان يونس عريقات 201111069

عامر ابراهيم محمد ابوشلباية 201110466

نيفين ناجي نظيف النابلسي 201010365

رشا علي محمد ابوعوده 201110842

ديمه عبدالكريم سلمان السعودي 201120179

ياسمين حسان علي شريم 201020781

روان محمد احمد صندوقه 201020424

ايناس عبد الفتاح مصطفى خليل 201110271

شهد محمد خير عزت الشماس 201110385

زيد عاطف صالح جعاره 200810727

غادة عمر محسن العميان 201111685

روان عوده خلف البصيص 201011382

يزيد صالح ذيب الفقيه 201110564

احمد عمر خليل ابوشندي 201110505

ميساء ناصر احمد السعدون 201011135

ساره غسان سعيد عباس 201120243



محمد وليد فهمي النجار 201110022

عمر عبدالحكيم محمد عقالن 201111364

ربى مصطفى درويش التليني 201020700

تذكار علي ابراهيم التميمي 200920932

مرح خالد سالمه الجبور 201011256

عامر زهير صالح صالح 201011276

بشير محمد سعيد حوى 200920632

علي اسماعيل كايد ناصر 201020047

حنان صالح يعقوب ابوزيد 201010982

رزان محمودصبري  درويش 201111436

فرح عزام محمد حشمه 201010283

روان جبريل عيسى المقوسي 201020704

احمد عبدالرحمن عبدالكريم الحسابين 201011541

منذر حامد جديع السواعير 201111024

محمد جمال سعيد ابوحاشيه 201011267

مالك محمود حسين رضوان 201020541

رشا عبد الحميد محمد ابو السندس 201110871

محمد عبدالرؤوف توفيق القاسم 200911727

حسين سمير حسين عرقوب 201111372

امل علي محمود الخطيب 201010799

رغد تيسير موسى الحسن 201111222

نور مجحم محمد ابو ناصر 201211206

سعيد عاصم عبدالرحيم الكرمي 201111375

بتول احمد محمد ابوالعوض 201020485

احمد محمد احمد صدقي قشوع 201111310

نور عادل احمد الهمشري 201110692

صابرين موسى ابراهيم ياسين 201111301

مالك محمود احمد ابواصبع 201220350

نوار بسام فوزي سعيفان 201111391

ميساء عوض عبد الغني الربيحات 201111423

وسيم مجدي لبيب خليل 201010272

امل خليل ابراهيم حمد 201211253

لينا احمد خلف الشراب 200910942

سمر فاضل موسى الشوابكه 201111358

شروق بسام عليان المواس 201111393

ختام علي عمر صباح 201020137

امل محمد عقله المجالده 201011443

سند ياسر حرب الرقب 201110332

عبدالرحمن جميل محمد العجالين 201120157

عمر محمود عبدالرحمن حسن 201030021

همام موسى عبدالكريم ابوهاني 201020492

رناد ابراهيم عبد العزيز السعاده 201111801

شروق علي عبد الرحمن الدويري 200920649

ريما احمد مصطفى الخطاطبه 200920619

دينا محي الدين درويش البيشاوي 201011551

فاطمه نصرالدين احمدمحمد القرنه 201011018

يونس جمال حسن الرواجفه 201010785

ايناس ناصر عبد العزيز البنا 201010317

االء مفيد محمد الدعاجنه 201010946

والء محمد احمد الزعبي 201111627

االء مروان فريد جابر 201010483

اسراء غازي احمد ابوديه 201111249

سجود خالد هالل ابونصير 201011422

زيد محمد علي فاروق شناته 201011367

دعاء سمير توفيق حماده 201010731

ناصر علي سعيد ابوعاذره 201111585



اسراء يحيى حسن ابورمان 201111282

ديما جابي جورج بطماني 201220983

همام ابراهيم يوسف عيسى 201020396

تسنيم عارف محمود ابوصبره 201010819

حنين محمد درويش المملوك 201011170

عفاف محمد عبدالمنعم الميمه 201010561

ماريا اسامه جريس الغيشان 201120377

فهيمه فوزي يعقوب عبدهللا 201011153

بلقيس جمعه ابراهيم الخوالده 201011058

محرر مروان عارف الطرمان 200920700

لؤي خليل عبدهللا ابوهالل 201010099

مرضي محمد مرضي العازمي 200930099

حمزه عبدهللا محمود عمار 201011102

نهى خليل عبدالجليل النعيمات 201020497

اماني طه حسن عبدالحق 201020080

هبه محمد عبدالحميد زعتر 201011120

حنين موسى عبدالقادر العزه 201020577

خوله حسن عمر دندش 200710018

حسين ماهر عفيف النابلسي 201020470

يزن محمد احمد سماره 201020679

سهاد حاتم سالم المساعفه 200820637

ساندرا هيثم خالد عبدالواحد 200820097

عبدهللا محمد سعيد احمد 200920953

سامر احمد سعد البياضي 200911670

عبر أكثم محمد المجالي 201111371

احمد شحده حسين المشط 201020732

ماضي داوود محمد العدوان 200820003

عالء كريم عبد الحليم ابو رمان 201111471

دعاء عواد سليم الخريشه 200920532

حمزه محمد حامد الظرابعه 200920561

اسراء ماهر درويش ابوسيف 201020213

عبدهللا هاني عبدهللا شعبان 201210049

حاكم جمال محمد الدروبي 201120140

حنين موسى عبد المنعم رزق 201111120

وعد محمد عبد العزيز حيمور 201020144

احمد حكم مصطفى الشيخ حسين 200710999

نعمت عبدالرزاق عبدالرحمن البيطار 200920928

روان عاطف عبدهللا قريش 201111125

كنده لبيد سليمان درويش 201011356

محمد حسن عيسى الشاعر 201010498

محمد جعفر عبد شنيور 201010353

عبدهللا محمد سالم العطيات 200910384

ابي محمود صبري  درويش 201111437

انس سامي موسى مرعي 200920704

غسان نسيم محمد عجولي 201011305

حنان حسن ابراهيم احمد 201011270

افنان ناصر محمد ابو نصره 201110612

مراد علي فايز العورتاني 201110265

احمد نظمي عبداللطيف شكري 201020533

محمد يوسف عبدالمجيد الجواوده 201110384

عبيده عبد الفتاح عيسى فروخ 201110168

رانيا احمد يوسف ابوشماله 201110512

بالل خالد محمد محفوظ 201110659

عمر علي محمد ابو صبيح 201020511

حمزه عيد هيشان عبدالالت 201110892

سامر تيسير عبد الحافظ جرادات 201020660



محمد خليل محمد خليل جابر 201020477

معاذ جميل ابراهيم الشله 201111447

ليث ناهض سليمان مزهر 201110633

يزن احمد صادق االمام 201111482

رؤيا رائد احمد الرضاونه 201111130

امل نادر عبدالمجيد السويطي 200911116

محمد اكرم سميح الخطيب 201020739

منار محمد محارب نجيب 201011555

هبه نايف محمد جبر 201011501

محمود ايمن محمود عيد 201020446

سامر زياد ربحي علي سليم 201020720

فاطمه محمدطاهر رباح المحتسب 201011561

احمد ضرغام عبدالرحيم قادري 201011289

محمد عبد هللا عبد الكريم العربيات 201111714

ياسمين سالم  صليبا 201110560

مهدي مصطفى ناجي ابوحيط 201020611

محمد عالن محمود ابوكف 201011702

تسنيم محمود عبدالرحمن خليل 201220330

قتيبه محمد عبدالقادر ابوالسعود 201020698

سليم محمد سليم الصوص 201020436

محمد محمود ابراهيم عبدالرحمن 201011609

ايمن راتب محمود عبدهللا 200910335

حازم احمد سالمه الجندي 201020582

ساري ماهر عايد حدادين 201220368

محمود موسى احمد الجيالني 201111586

عزيزه عيسى يعقوب الكسواني 201110223

منير مؤيد احمد الحامد 201010070

عبير محمود رمضان السليحات 201110152

محمد مقبول عبد مقبول 201020437

مصطفى نايف حسين مصلح 201020733

اروى احمد عبد الشراب 201020787

زيد حسين زهدي جخلب 200920686

سيف هللا محمد ياسين يوسف زلوم 200920719

عبدهللا حسن عبدهللا المحروق 201020482

بيان سالمه عايد السواريه 201111263

سعيد ماجد محمد حمدان 200920770

طارق مروان علي ابومشنك 201010238

عبدالرحمن جمال عبد الكجك 201011126

يوسف يعقوب يوسف الشمري 201211531

محمد عقله نهار طاهات 201011511

والء محمود داود الغنيمات 201011796

قاسم محمود احمد عريضه 201020258

انس عبد الرحمن محمد رشيد طهبوب 201020638

سماح ابراهيم سلمان وشاح 201111682

معتز خالد محمد العسراوي 201010214

غفران منذر ابراهيم ابونصار 201111317

انس محمد احمد مطر 201111281

رمزي ابراهيم محمد حمدان 201020448

عامر احمد عيد قمر 201020552

مصطفى محمد خالد الطوالبه 200820974

صالح خالد احمد جبر 200911590

يوسف محمد يوسف حماد 201020467

عبد الكريم هشام عبد الكريم الريان 201110752

حسام عوده مفلح القطيفان 201111612

ميساء عبدالكريم فياض العمايره 201020703

يزن طلعت احمد قضاه 201010704



بيان سليمان محمد الوحش 201111264

مصعب احمد محمود ابورقيق 201020641

ايناس حسين احمد عثمان 201120192

رامي نزال حمدان حمدان 201020102

محمد ايمن خليل مكحل 201011192

مريم صالح اسماعيل النوباني 201210189

استبرق يوسف تقي عسكر 201120166

هيثم سليمان محمد عمران 201110939

سيف الدين ابراهيم سليمان بني هذيل 201111797

عبدهللا عبدالكريم صالح بركات 201011031

فالح فيصل عبدالهادي العفيشات 201011199

محمد ايمن عبدهللا الشطرات 201111727

مالك احمد راشد اخميس 201020404

حازم جمال عبدهللا العويوي 201020514

ايمن ناصر عطاهللا الطيطي 201111492

آالء محمود سليم  حمدان دوعر 201110887

محمد علي احمد ابوسرحان 200920433

محمد حمزه عبدالكريم االطرش 201020486

فاطمه محمد حميدان دنديس 201020871

ارام محمد محمود علي 201111013

حسن عاكف حسن محمد غلبان 201010480

عليا محمود نصر ابوعوده 201210096

خالد محمد عبدالعزيز العزه 200920954

مجدي حامد سعيد القيسيه 201110614

فرح عبد الرزاق محمد ابو ليل 201111833

هبه نبيل محمد صبح 201120196

اسالم ابراهيم محمد العسراوي 201010011

احمد محمد احمد ابراهيم 201020594

احمد يوسف احمد فرحان 201110613

زيد نافز محمد المجدالوي البزلميط 201110239

احمد عطاهللا طلب اللحام 201010129

عالء محمود محمد الزعاتره 201110647

احمد محمد عيسى حسونه 200920087

سعيد يوسف سعيد جالجل 201010348

عمر مرشد عبدالوهاب النمر 200920183

قصي جمال محمدمصطفى حريز 201020820

ايمان امين محمود ابواعمير 201111137

فداء عمر محمد دمج 201110537

احمد مفلح عيد الكرازنه 201020858

احمد محمد علي الدقس 200911051

محمود مجدي محمود الشامي 201010881

ظاهر فيصل نجم الرويلي 200910770

هيثم وليد لطفي قاسم 201111566

انس محمدعلي حسن مكاحله 201020463

مراد بشير محمد طه 201110761

حمزه فاضل عواد السكارنه 201020551

محمد مصطفى سميح الشرايعة 201111459

يوسف عبد هللا محمد ابو عيشه 201110654

غدير طالب حسين ابوطه 201020692

اسيد حسام عبدهللا حمشو 200911111

نجود عدلي عرفات المحتسب 201011380

احمد محمود نصر داود 201011340

ريم مصعب محمد مسعود 201010411

نورالدين زيد حسن القطيشات 201011588

ساره صائب خليل شطه 201011377

تيميه محمدعمار محمدخير موسى 201011304



محمد وليد سعدو الهشيم 201011467

بهاءالدين ابراهيم عبدالقادر محاريق 201010839

نزار محمود جوده نعواش 201020880

علي فاهد حمدان السكارنه 201020495

ليث حامد حماد الرقب 200820661

ميناس اكرم زهدي مصطفى 201211178

ريم خالد رجا النمر 201010518

عبدهللا ماهر ابراهيم عصفور 201010684

محمد شاكر علي عربيات 201011329

ثائر خالد محمود ابوشاور 201010780

اكرم عبدالمجيد محمود عبدهللا 201010523

احمد تيسير احمد جاسر 201010585

عثمان غالب حمدان السكارنه 201020072

احمد صالح يوسف خيرهللا 200811048

يزن عزات محمد ابوعباس 201010462

راما صدقي احمد غنام 201010461

اسراء عبداالله رشيد ابوغوش 201010889

حنين حامد صالح المهيرات 201010602

احمد محمود عمر محمدعيسى 201220335

احمد محمد محمود اوشاح 201120359

عبدهللا احمد عبدهللا ابوعواد 201020406

زيد سمير سليمان صالح 200920068

سهى محمد خليل ابو صبيح 201210114

رعد عبدالكريم علي الحوراني 201020516

دينا طالل خضر ابوحليمه 201110262

ساره يوسف محمود الطريفي 201120111

امير خالد حميدي زرعيني 201111595

ابراهيم محمد  خاليله 201111496

والء وليد امين قنديل 201010732

حسن نجيب حسن المحاميد 201020545

راسم محمد  عماش 201111521

شيخ حسين محمد  محاميد 201111828

الفت غصوب احمد صبح 201110040

نضال حمدان محمد الشوملي 200920421

محمود يوسف  دراوشة 200830107

هزار وسام  عراقي 201120194

هيثم سميح اسماعيل الزبديه 201020572

حمزه حسين عايد ابوطافش 200920884

سناء جهاد محمد شريم 201010995

علي عماد علي الحافي 200910404

محمدانس عمر  الحافي 201011235

باسل حسين ابراهيم عوده 201010521

احمد ابراهيم محمد النحوي 201120033

بيان محمود صالح النمر 201010519

ريم ابراهيم عبد داود 201010178

محمود روحي محمود حمد 201020290

مهند جعفر محمد الحموز 201010601

فاتن فضل محمود ابوزهره 201010778

معتصم نهاد مصطفى حماد 201010095

منير زهدي سليم خضر 201011050

عبدهللا صقر زهدي ياغي 201011344

هناء حسين محمد ابوسالم 201010486

عيد شريف حسن الطيب 201011545

محمد فايز محمد عمرو 201010980

عاصم عبدالحافظ ارشيد العتيالت 201011335

محمد بسام حرب سند 201010944



رشد محمود عبدالقادر ابوالنصر 201011684

ماريا صبري مطلق الرقاد 201011786

محمد روحي عثمان محمد 201030013

اثير محمد سالمه العفيشات 200820937

انس محمود محمد النشاش 201110177

خالد حسن شريف ابوطحيمر 200920232

حمزه نعمان احمد مجدوب 201011284

عبدالعزيز مرزوق طلق العتيبي 201220272

داليا نامق سليم مرقه 201011251

ياسمين وليد محمود ابودية 200820055

يوسف عبد القادر يوسف خالد 200930120

االء خليل ناجي عباد 201011139

انس ايمن اسماعيل الفاخوري 201010494

علي زياد علي برهم 201011528

محمد محمود محمد ابو صبيح 201020603

غدير حسن جبر عقل 201030038

ايناس يوسف محمد القناص 201020752

ريم عبدالهادي محمود الشواوره 201220384

ربيع احمد محمد عزازمه 201011451

علي محمد عيسى الراعي 201010874

محمد عناد عوده البكار 201020120

ايهاب سليم جميل السماعين 201030087

احمد داود مصطفى عبيد 200910655

مؤمن صدقي حسني سالمه 201010219

انوار فرحان خالد امرحيل 201011792

عدي محمود محمد ابوفريجه 200910127

دعاء علي السيد فرج 201120041

فراس ابراهيم اسماعيل االخرس 201110176

ابراهيم جعفر علي الطرايره 201220164

ريم احمد عبدالرزاق ابوالسندس 201010241

عبدالوهاب سيف صالح الضبيب 201020288

محمد خالد احمد الشيخ علي 201020650

عمر احمد محمد ابوخضير 201020449

محمد زياد عزو المغربي 201111745

منى حسام احمد عليان 201010429

فارس جهاد عبدالرزاق حرزهللا 201011350

عمار حسن موسى الجبالي 201011191

عماد هشام محمد رشدان 201010958

مصطفى عبد الكريم مصطفى عيسى 201120305

روان سفيان خليل ابوجاموس 201111262

روان عماد هاشم حساين 200911734

وسن محمد ناصح المحمود 201010336

حذيفه فتحي علي علي 201210948

نافز عبدهللا نافز االعوض 200911165

عبد القادر جمال عبد الجعبري 200910956

روان محمود يوسف السليمات 201111287

محمد يوسف محمد ابونزال 201011707

سيوار جهاد راجي الطوال 201010934

روان خالد زامل الجفيرات 201011658

محمد موسى حامد الكركي 201310013

احمد حامد خالد ابو غزاله 201020544

وليد خالد ياسين ابو دقر خماش 201110611

شيماء محمد سليم الرواحنه 201211516

مشاري بدر نجم الحميدان 201210968

ميسم فائق خليل السيد 200820554

عبدالرحمن محمد شامان الرفاعي 201120117



عدي غالب حسن ابوحسان 201011121

احمد تيسير جمعه النجار 201030093

ياسر سليمان حامد ابوسبيتان 200920371

يزن علي ضيف هللا المخامره 201010629

اسراء عدنان محمود القيسي 200920887

عماد نذير محمد دحدوح 201020270

ريم نذير محمود الدراوشه 201020314

ساره احمد محمد ابوجبه 201210208

انس اعقيالن عبد هللا العمايره 200910768

داليا يوسف محمد عكاشه 201211146

وسن ايوب محمد عبد الرحمن 201110375

شروق رأفت عبد الرؤوف حسين 200910233

ليندا ايمن كامل ابوبكر 201120326

شروق عايد خلف المواصل 201020620

تحرير علي جرمان الزبن 201020774

رفيف فاروق يوسف الشاعر 201210164

محمد خالد صالح القالف 201211108

سراج عادل  جبارة 200711314

منال امين محمود دلو 201010269

براءة محمد موسى قنديل 201011417

ايمان ايمن  بصول 201220467

دانيه محمد حسين عبدالسالم 201111739

والء فؤاد مصطفى الجبالي 201111841

االء حسن سعيد عوض 201110099

حنان فارس عبدالرحمن االشقر 201020309

نهلة محمد علي عوض 201111044

اسماء جمال مداد الطوالبه 201110962

عبدهللا سعدي عبدهللا نصرهللا 201010693

يزن فؤاد محمود السباتين 200920868

فدوى حسن ابراهيم جالد 201111455

احمد علي محمود الشياب 201010845

دعاء خالد محمد خنفور 201210151

اسماء محمد جالل ديب ابو هيكل 201111741

خالد راسم عبدالفتاح حميض 201110274

اروى احمد محمد قراقيش 201011768

محمود محمد محمود ابو معيلي 201110993

هبه نواف سليمان الشوره 201010289

ودين محمد محمود علي 201111511

نجود موسى مخائيل النحاس 200920043

سمارا عماد سامي شهاب 201211130

روان جمال ابراهيم محمود 200920742

احمد ابراهيم محمد عياش 200630337

احمد خالد احمد رضوان 201010033

انس خالد محمد ابوفوده 200911813

فواز سند فالح سند الفعر 201011622

احمد جمال اسماعيل بطران 201011216

وجدي عبد الرحمن حامد الحساميه 201211217

احمد ابراهيم محمود سرور 201120066

انغام محمد السيد الشهودي 201211391

عز الدين محمد سعيد اماره 201111594

عالء حسين مصطفى البيجاوي 200920549

ايه ابراهيم سالم النجادا 200920284

فارس يوسف زهران جاموس 201111140

االء عيد عواد الكعابنه 201020874

هيجر حسين سليم عويمر 200920724

بتول جميل محمد قاسم 200820943



شهد وهران  جاسم 201210150

رامي عبدالحميد عيسى الزعبي 201020507

ايمن فتحي عبدالحميد صندوقه 200810040

مروه محمد احمد ابوعواد 201010744

ابتسام اسماعيل محمد ابوسعده 201211285

حمزه مروان سعدالدين قاسم 201110832

شرين محمد احمد القيسي 201020521

فاطمه حسين ابراهيم النجادا 201220025

سيف محمد عبدالرحمن العفيشات 201111885

عمر مصطفى عبد المصري 201020352

اسامه خليل مفضي السليحات 201111617

نجالء جميل محمد ابوعويضه 201220979

محمد عمر فائز السائح 201011156

عمار بسام حمزه الحشيش 201110231

فهد خالد عبدهللا محمد الكفيف 201020039

يزن عائد محمد الشيخ حسين 201030068

عالء جميل محمد نصرهللا 201211466

محمد عبدهللا احمد مرعي 201010052

امل محمد عبد الرحمن القيسي 200910547

حمزة عبد الحليم خليل النسور 201111846

بدر خالد عبد الرحمن الرفاعي 201211102

احمد محمد علي ابوعامريه 201020439


