
Surname First name

محمد اكرم سميح الخطيب 201020739

رمزي ابراهيم محمد حمدان 201020448

يزيد صالح ذيب الفقيه 201110564

ايمن عياده محمود القفعان 201020526

ساري ماهر عايد حدادين 201220368

انس عبد الرحمن محمد رشيد طهبوب 201020638

دعاء يونس حمد العبادي 201020665

دعاء ماجد محمد حمدان 201011187

حمزه عبدهللا محمود عمار 201011102

االء شعيب يعقوب غازي 201111707

امال عبداللطيف ارشيد الحمود 201120141

صفاء اسعد سليم خضر 201111461

االء خليل ناجي عباد 201011139

هبه نايف محمد جبر 201011501

منار محمد محارب نجيب 201011555

وسام محمد احمد ابوعواد 201011142

رؤيا رائد احمد الرضاونه 201111130

ايمن راتب محمود عبدهللا 200910335

رهف هاشم محمود العليمي 201010250

محمد جمال سعيد ابوحاشيه 201011267

تسنيم عارف محمود ابوصبره 201010819

مهدي مصطفى ناجي ابوحيط 201020611

زيد حسين زهدي جخلب 200920686

محمد مقبول عبد مقبول 201020437

محمد وليد فهمي النجار 201110022

عمر عبدالحكيم محمد عقالن 201111364

اروى احمد عبد الشراب 201020787

عبير محمود رمضان السليحات 201110152

احمد شحده حسين المشط 201020732

معتز خالد محمد العسراوي 201010214

انس محمد احمد مطر 201111281

عبدالرحمن جمال عبد الكجك 201011126

مصعب احمد محمود ابورقيق 201020641

معاذ جميل ابراهيم الشله 201111447

محمد خليل محمد خليل جابر 201020477

فاطمه محمدطاهر رباح المحتسب 201011561

حسين ماهر عفيف النابلسي 201020470

ليث ناهض سليمان مزهر 201110633

سامر زياد ربحي علي سليم 201020720

يوسف محمد يوسف حماد 201020467

عالء كريم عبد الحليم ابو رمان 201111471

عامر احمد عيد قمر 201020552

سيف هللا محمد ياسين يوسف زلوم 200920719

عبدهللا حسن عبدهللا المحروق 201020482

حازم احمد سالمه الجندي 201020582

احمد محمد علي ابوعامريه 201020439

مالك احمد راشد اخميس 201020404

منير مؤيد احمد الحامد 201010070

سعيد ماجد محمد حمدان 200920770

محمد محمود ابراهيم عبدالرحمن 201011609

محمد عالن محمود ابوكف 201011702

مصطفى نايف حسين مصلح 201020733

بيان سالمه عايد السواريه 201111263

محمد شاكر علي عربيات 201011329

ارام محمد محمود علي 201111013
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مادلين عماد ممدوح الحسن 200920497

عزيزه عيسى يعقوب الكسواني 201110223

حمزه حسين عايد ابوطافش 200920884

حمزه نعمان احمد مجدوب 201011284

عبدهللا عبدالكريم صالح بركات 201011031

قاسم محمود احمد عريضه 201020258

اسراء صالح احمد حماد 201011517

نضال حمدان محمد الشوملي 200920421

قتيبه محمد عبدالقادر ابوالسعود 201020698

هيثم سميح اسماعيل الزبديه 201020572

سناء جهاد محمد شريم 201010995

احمد داود مصطفى عبيد 200910655

نافز عبدهللا نافز االعوض 200911165

عمار حسن موسى الجبالي 201011191

روان عماد هاشم حساين 200911734

يزن عائد محمد الشيخ حسين 201030068

احمد حامد خالد ابو غزاله 201020544

محمد يوسف محمد ابونزال 201011707

مصطفى عبد الكريم مصطفى عيسى 201120305

حذيفه فتحي علي علي 201210948

فارس جهاد عبدالرزاق حرزهللا 201011350

شيماء محمد سليم الرواحنه 201211516

روان سفيان خليل ابوجاموس 201111262

وليد خالد ياسين ابو دقر خماش 201110611

عماد نذير محمد دحدوح 201020270

بيان محمود صالح النمر 201010519

مهند جعفر محمد الحموز 201010601

عدي غالب حسن ابوحسان 201011121

عماد هشام محمد رشدان 201010958

عبد القادر جمال عبد الجعبري 200910956

محمد عمر فائز السائح 201011156

عبدالرحمن محمد شامان الرفاعي 201120117

روان محمود يوسف السليمات 201111287

Group average

Overall average


