
االسم األخير االسم األول

بكر مرجي طالق القطيفان 1.2011E+11

يوسف احمد حميد علي 1.201E+11

عوض خالد محمد الدهامشه 1.2009E+11

حنين امين يوسف بني ايوب 2010137092

ساره عباس شفيق ابو السعود 201010337

اماني حمدان محمود رضوان 201010546

-مروة كامل كريم  200811479

أسحار سعيد أسعد النتشه 200911210

حسين ياسين حسين سطم سعد العنزي 201010044

مهران عبد هللا  رشيد 200620451

فراس ابراهيم ذيب عبدهللا 200920470

جاد هشام نايف عطيه 200510341

فادي باسم انور الريماوي 201010641

عدي محمود ذياب الفايز 200810239

وعد هاني ضيف هللا الحديد 201010817

سلطان مشهور محمد الفالح 201010216

رؤى عماد عبد المسيح همو 200910525

مازن سامح مسلم المعايطه 20111114

تمام عبدالحفيظ محمد سليمان 20110818

فاطمه عمر صديق سيف 20122393

عابد نبيل نظمي سعيد 20102157

معاويه احمد محمد فريج 20102198

يمان هاشم  القدور 20101647

بشار حاتم عيسى المراشده 20121536

فارس  محمد علي الصالحات 20112283

خالد حكمت احمد الزعبي 20092271

كريم محمد كريم المسند 20101757

خالد نوري خليفه االبراهيم 2010837007

محمد صالح كريم خصاونه 2009137088

رنين نضال محمد محمد 2011137031

لينا محمد حسني احمد بني ياسين 2011137058

هدى ابراهيم سليمان السماحين 2011137071

محمد حسام سليمان عبيدات 2011137096

مريم صادق عبده ناصيف 2011137065

بيان محمد احمد بني عطا 2011137019

اسراء حسن محمد الحمزات 2011137130

كوثر فراس فارس البعول 2010137079

هبه ياسين علي المومني 2011837034

ياسمين عبدالرحمن وجيه عبدالهادي 2011137140

لين رامي محمد ابو السميد 2010137041

والء تركي نايف الشوملي 2011137118

ساره غالب حسين خطاطبه 2010137025

ايه احمد علي الشرع 2011137015

سجود ابراهيم محمد عتوم 2010137027

ربى عمر يوسف الصالح 2012137088

حنين ماهر بشاره قالنزي 2010137076

دعاء زياد سليمان العمرى 2010137017

اسيل قاسم خلف اللطايفه 2011137124

احمد علي حسين الحمادي 2011837028

احمد فايز بركات الرواشده 2011137127

عبدهللا اسماعيل محمد سعيفان 2010137034

مجدي خليل مسلم السعافين 2010137082

ساره صالح محمد الدباكه 2011139038

انوار غازي فيصل الشريده 2010139079

الدانا محمد نمر مدردس 2009139065

jornal-امتحان 

 - الكفاءة الجامعية

-المستوى المتوسط

grades



ساره نعمان ابراهيم الشواهين 2011139039

غرام محمد اسماعيل عنانبه 2011139049

هبة احمد حسن الدرابسة 2011139066

فهد مشعل تركي فالح الظفيري 201110891

هديل خليل محمد ابو عريضه 2011139094

فاتن زياد حسن دحيليه 2011139051

امنه خالد علي بني حمدان 2010139006

ربا يوسف حسن بني عامر 201020428

سهام وليد احمد العالونه 2011137036

احمد صالح محمد ابوجعفر 201030069

انور جاسم حمد المهندي 201030020

رامه محمد حسن حمدان 201011064

خلدون محمد علي النهود 201111059

ميسون حسين علي المحاسنه 2010139058

دينا عبد الوهاب سالم الختاتنه 201110409

تسنيم انور  عمر 201111242

راية حسن محمد عويضه 201110737

ايه عامر سليم سعيد 201020334

عبد العزيز أسامه فتحي يونس 200910384

شهد محمد بسام كمال كمال 20110154

احمد بسام علي حبيب هللا 20101779

محمد اسامه محمد سعيد باكير 20110412

رهف صخر ربيع الذهبي 20111803

شادي صالح علي عبدهللا 20101811

بسام جمعه محمد جمعه 2010138014

احسان يوسف محمد العقله 2011139001

ايمان احمد نهار السمامعه 2011137116

سالم زياد نزال الزبون 2011139040

رهام نايل علي الخزاعلة 2010138081

ديما ابراهيم محمد الخطيب 2012138102

اريج عبدهللا صالح الحسبان 2011138092

معاذ عباس احمد الفريحات 2010838003

عبدهللا محمد احمد مشرقي 2009138041

ضرار علي محمود الشبول 2009138056

خالد خليل ابراهيم الشوره 2011138022

هيا غالب ناجي الشرايعه 2010138079

اميره ضيف هللا محمد المومني 2011138077

كفى فائق حسين الفي 2011138051

ايهم محمد عبد النسور 2010138012

عمر احمد عبدالقادر مقدادي 2011838010

عبدالرحمن نبيل خالد حمدان 2010138036

نسرين مصطفى سليمان الخطاطبه 2011138064

روان هشام فالح مهيدات 2010138076

صفا محمد عبدهللا محمود 2011138095

محمد حابس صالح الشلول 2011138055

اسراء مروان عزت خضر 20102217

مصعب جمال حسين حمدان 20110604

رضا طالب عبدالرحمن ياسين 2010839006

فاطمه محمود عبدالقادر عبدالقادر 2010138042

اماني صالح عيسى العمرى 2011837046

فرح محمد شحاده شلبايه 2010138045

سجى نزيه عمر الجنايده 2011137141

ليث علي رجاء العموش 2011138089

هديل تيسير شحاده ابو خلف 2010138055

روند يحيى حسين عبيدات 2011837019

احمد محمد احمد الخطاطبه 2011137128



عبيدة يوسف عطا طه 201110213

بشار توفيق حمد نجم 201210114

وفاء مطيع محمد الزنابيط 200910314

صخر فهد محمد الفايز 200920252

ياسمين عبد القادر محمد خليل 201210074

محمد احمد قبالن الشهوان 201110204

فاطمة محمود عبد النعيمي 201010226

أنجود تيسير رضوان المعايطة 201020152

عصام زعل عبد الرحمن الساليطه 201120170

علي غالب صالح الدنادنة 201120230

رزان محمود عمر السيد 201210658

حنان حسن محمد البو 201020101

محمد اسكندر محمد السواعير العجارمه 201020090

اجود وهيب بدر عوض 201020109

نور عبد الكريم هجر الفايز 201110330

حكم مطلق محمد الطالفيح 201020214

صبا ابراهيم منير يوسف 20110342

اسماء ابراهيم علي علي 20110297

عبد هللا محمود سليمان المعايطه 201210699

الحكم عامر عبد المحسن الهيتي 201110003

االء محمد صبحي موسى علي الفريحات 2011137011

غيداء خالد عبدالرحمن الزعبي 2011137050

رقيه ضيف هللا حمود القالب 20100470

فراس محمد طالب السرحان 2010137038

عامر محمد جبر العزام 200920300

محمد ناصر محمد الجدوع 201020073

احمد علي حسن ابورضوان 2010839005

محمد السمور 27200920314

سماح جاسر أحمد 2011110229


