
الرقم اسم الطالب Group
1 ابراهيم زهير يحيى الصعيدى 1
2 اسامه محمد جمعه يوسف صالح 1
3 اصيل هشام عباس ال محمد 1
4 امينة عدنان محمد بوجيري 1
5 آيه محمد مصطفى الرشدان 1
6 باسل فريد عبد الفتاح الرمحي 1
7 براء وائل جاسم مفرجي 1
8 1                     بشرى عرفه عارف زايد
9 بهاء غالب احمد البرادعيه 1
10 تاال جالل يحيى الرواشده 1
11 تقى ابراهيم صالح الحميدى 1
12 حمزة عوني طالب عميرة 1
13 حنان عبدالدايم اإلبراهيم 1
14 دانه جمعه موسى عماره 1
15 دعاء حابس سلمان الهالالت 1
16 رفاء موسى خلف املعاني 1
17 رند مفلح امني الجراح 1
18 ريحان وافي 1
19 زهراء جاسم محمد محمد 1
20 1               سارة عادل عنيزان الزيادنة
21 سامر حسني بطرس جميعان 1
22 1                  سجى شاكر سالمه العبوشي
23 سالمة عبداملجيد سالمة العرود 1
24 سندس عبد العزيز محمد الخطيب 1
25 شمس صباح نوري 1
26 شهد نصر عبد اهلل املهدبي 1
27 شيماء احمد احمد الضراسي 1
28 عباده احمد ربحي الصادق 1
29 عبدالرحمن ابراهيم احمد السليميه 1
30 عبداهلل طارق فخري العاني 1
31 عبداهلل مبارك عبداهلل الحدي 1
32 عبداهلل نهاد امني شفاقوج 1
33 عصام محمد نضال عصام خورشيد 1
34 عالء الدين حسن علي عيسى 1
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الرقم اسم الطالب    Group
35 علي راتب حسن يونس 2
36 عمر محمد الوزني 2
37 عمرو عدنان سلطان 2
38 عيسى فؤاد عيسى بطارسه 2
39 فرح طهبوب 2
40 فرح محمد بسام مطلق املحتسب 2
41 فيحاء محمد ياسر حسني االخرس 2
42 فيصل مطرب عراك مطرب سعيدان 2
43 قيس راسم عوض جرار 2
44 النا يعقوب محمود ابو صبيح 2
45 لجني هيثم سلمان الرحاحله 2
46 ليث محمود محمد عالونه 2
47 لني زعرورة 2
48 لينا ابراهيم محمد منصور 2
49 لينه فهد حسن العموش 2
50 مجد سعد علي البشير 2
51 محمد انس محمد اياد مراد 2
52 2                   محمد باسم محمد الهندي
53 محمد ناجح حسن العزام 2
54 مصطفى إبراهيم أبو أصبع 2
55 مالك محمد مفضي الكساسبه 2
56 مهند بالل هشام بدران 2
57 مهند موسى عطية عالونة 2
58 مي حسن عوده ابو حاكمه 2
59 ميرا طاهر الحسيني عبد الحميد علي 2
60 نسرين برهان الدين محسن الدويكات 2
61 2                نور الدين جمال يونس صبيح
62 نور شاكرة بنت محمد عزمي 2
63 نورهان بنت سليمان بن فؤاد بسيوني 2
64 2               هاشم احمد عبد الرحمن محمد
65 هبه احمد فوزى حجازى 2
66 هزاع غانم هزاع املطيري 2
67 يزن محمد مفلح معتوق 2
68 يوسف عماد احمد ابو اصبع 2
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الرقم اسم الطالب Group
1 احمد بن عرفات بن احمد ابو العز 3
2 اشرف حمود سالم الدبعي 3
3 الحارث محمد سليمان الجبور 3
4 انيس فريشا بنت نور عزمان 3
5 أكرم طارق عبدالعزيز السامعي 3
6 بتول احمد عبد اهلل عقل 3
7 3                    براء يوسف محمد شحاده
8 بالل اسعد صبحي ابو حسني 3
9 بيان محمد رجب املجالي 3
10 تاال وفيق محمد كمال 3
11 حسن انور حسن جانسيز 3
12 حمزه احمد خميس سمور 3
13 خير النساء عاطرة بنت محمد ناصر 3
14 دانيه محمود خالد الحاج ياسني 3
15 ديما محمد غازي ابو عفيفه 3
16 3                  رند جعفر صالح ابو زايد
17 روان رائد غازى الحمارشه 3
18 ريم محمود مصطفى حماشا 3
19 زيد رائد محمد تيم 3
20 ساره بادى محمد الرفايعه 3
21 سبيكة عبدالرحمن داود الوزان 3
22 سجى محمد احمد الخاليله 3
23 سند ماهر طعيمه داود 3
24 سيتي عائشة بنت مت طهار 3
25 شهد حسن فاروق ريحان 3
26 شيرين نافذ درويش ابو جرادة 3
27 طارق اكرم حمود الصعوب 3
28 عبدالحكيم مطيع علي عبداهلل حزام 3
29 عبدالرحمن نادر سعيد السنتريسي 3
30 عبداهلل عمار عبداهلل العبودي 3
31 عبداهلل موسى كامل الشويكي 3
32 عبير احمد عبده محمد قاسم 3
33 عال نائل إسليم 3
34 علي النيل عبدالقادر محمد 3
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الرقم اسم الطالب Group
35 عمر زيد جميل سرحان 4
36 عمر مراد 4
37 عمرو غسان يوسف ابو لنب 4
38 فارس بشير خليل الشماس 4
39 فرح عبد اهلل سالم الكساسبه 4
40 4            فرقان محمد ابراهيم نهاد هالل
41 فيصل حسني ارفيفان الخريشا 4
42 قصي عوني عطا اهلل الضالعني 4
43 قيس ريتشارد معن صويص 4
44 لجني نزار ابراهيم داوود 4
45 ليانا احمد محمد الحياري 4
46 ليلى ماهر سليم املحمديني 4
47 لني نعمان اسمير ابو شنب 4
48 لينا غازي سرحان 4
49 مالينا نجيب زكريا أبوالجبني 4
50 محمد احمد موسى الفواعير 4
51 محمد أحمد فرج الحاسي 4
52 محمد مروان محمد اللوزي 4
53 محمد وهيب جمال زحالوي 4
54 مالك صالح الدين فايز علي 4
55 منى طايل فاضي الحسبان 4
56 مهند محمد محمود العجلوني 4
57 موريس باسم موريس كليس 4
58 مي محمد ماجد الوالي 4
59 ناردين فضيلة 4
60 نسرين يوسف مصطفى عشا 4
61 نور الفاطني دليلة بنت خير الصالح 4
62 نور شفيقة بنت روملي 4
63 نيفني محمد فايز عزام 4
64 هاشم عامر هاشم العاني 4
65 هداية اسعد رشيد 4
66 وسن احمد عبد العزيز الشرايعه 4
67 يوسف عادل كامل العميري 4
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الرقم اسم الطالب Group
1 احمد عصام مصطفى حمادين 5

2 ادوار اسطفان ادوار نعمه 5
3 اسماء محمد ابراهيم زيد الكيالني 5
4 5            اسيل عبد الحكيم عوني ابو كشك
5 5                     االء جعفر احمد هديب

6 االء مأمون احمد السخني 5
7 امل صالح احمد العقيلي 5
8 امنه فتحي محمد النسور 5
9 اميره سامي ابراهيم سرحان 5

10 ايات محمد موسى الزغول 5
11 ايه رعد محمد محمد 5
12 ايه مؤيد عبد الرزاق الفواعير 5
13 أركان عبداللطيف إبراهيم الخضير 5

14 أملى خالد جركس 5
15 إيناس أمني محمد اللوزي 5
16 بيان عمار رافع شاهني 5
17 جواد جريس عزيز املصاروه 5

18 جود محمد قاسم احمد الجبور املجالي 5
19 حسن عبد الرؤوف حسني محمود 5
20 ديانا رائد ساري جبرين 5
21 رحمه محمد فاضل امني الخطاطبه 5

22 رشا عمر عواد الخوالد 5
23 رغد وليد محمد بطاينه 5
24 رند فتحي ابراهيم العضايله 5
25 روان جواد محمد ابو داود 5

26 ريم محمد خيرو الشياب 5
27 زيد بشار عاصي الزريقات 5
28 ساره ياسني صالح الحديد 5
29 سعد سطم عواد حايف الشمري 5

30 سعيد ياسر سعيد الناطور 5
31 سنال هايل حميدى الشعرات 5
32 سوزان جمال يوسف اليوسف 5
33 شذى نبيل عزت خضر 5

34 شريفه سليمان فياض املساعيد 5
35 صهيب محمد احمد فحماوى 5
36 عائشة عبداهلل اسحاق الياسي 5
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الرقم اسم الطالب Group
37 عبد اهلل برجس محمد قصول 6
38 عبدالرحمن وائل عثمان يامني 6
39 عبداهلل سليمان /محمد جمعة/ سليمان 6
40 علي حمزة حبيب حسني اإلبراهيم 6
41 عمر سمير ابراهيم صفار 6
42 غيداء محمد علي عتوم 6
43 فاطمة داود سلمان الداود 6
44 فراس جبارين 6
45 فرح فاروق علي قاسم 6
46 فرح محمد عبد الحميد ابو سمك 6
47 كارولني سمير سليمان سبانخ 6
48 لني نواف سالم الدباس 6
49 مادلني تيسير احمد املعاني 6
50 6              مجد محمد عبد اهلل الرواشده
51 مجد ميسلون جورج حداد 6
52 6               محمد زكريا اسماعيل مساعده
53 محمد ضياء عبد عبد 6
54 محمد عالء الدين محمد طالب دعاس 6
55 محمد نايل محمد السمرين 6
56 مرام يحيى محمود القرعان 6
57 مريانا سهل أحمد نصير 6
58 مصطفى عيسى نمر سعاده 6
59 مالك سهيل سعدو البيطار 6
60 ميساء وائل محمد شاهني 6
61 6                   ناديه احمد محمد الكوز
62 نور أمجد عبد الحميد 6
63 نور زيد احمد املعابره 6
64 نورة راشد علي الحربي 6
65 6               هبه محمد رائد كامل الالال
66 هدى اياد حسني حسني 6
67 همس زياد احمد الخليفات 6
68 هيا جمال عادل يانس 6
69 وفي عبد اهلل زكي العقيلي 6
70 يارا عماد صالح النبر 6
71 ياسمني سالم محمد منصور 6
72 6                   يوسف طاهر هاني االسعد
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الرقم اسم الطالب Group
1 احمد فؤاد محارب العليمي 7
2 اسماء رائد محمد غازى شابسوغ 7
3 اسيل احمد محمد ابو دقه 7
4 7                     اسيل ماجد عمر حبابه
5 7              االء عبد الوهاب جابر عليان
6 7   االء محمد عبد الكريم سليمان ابو جراده
7 7                  امل ياسر محمد وهبه جبر
8 امنه منير يوسف حماد 7
9 انمار علي محمد ابو رمان 7
10 ايمان احمد سالم العموش 7
11 ايه شاكر حموده قطيش 7
12 آية محمد حسون النجار 7
13 أسماء يوسف علي الرزيقات 7
14 إيمان شكري محمد سعيد املقطري 7
15 باسل هزاع احمد نوفل 7
16 7             بيان نضال عبد الغني عبداهلل
17 جواهر خالد عيسى الصقر 7
18 حسان سعدي 7
19 دانا رضا عبداهلل شبلي 7
20 7                      ربى خالد محمد حسني
21 رسل عماد محمد املراياتي 7
22 رغد ماجد عوده 7
23 7                     رنا اكرم محمد تحبسم
24 7                    روان بالل ماجد مصطفى
25 ريم عواودة 7
26 ريم/ محمد نضال/ صالح العقيلي 7
27 زين محمد علي القضاه 7
28 سجى حسني زعل املعايطه 7
29 سعيد عبد العظيم سعيد الشعراوى 7
30 سالم عطااهلل علي الجعافره 7
31 سند حاتم محمد القواسمي 7
32 7               سيناميس سعادات سعيد ادريع
33 شذى نزار محمد بدرالدين البشتاوي 7
34 شهد ماهر عبد الرحمن ياغي 7
35 ضياءالدين سهيل محمد سليمان 7
36 عبد الكريم محمد عبد الكريم الحيارى 7
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الرقم اسم الطالب Group
37 عبد الهادي محمد حامد ابو محسن 8
38 عبداهلل جمال جودة 8
39 علي حسن الحلبي 8
40 عمر جمال صالح خضر 8
41 عمر وليد سليمان محافظه 8
42 فارس عامر موسى الوريكات 8
43 8            فداء احمد عبد اهلل ابو السمن
44 فرح اشرف احمد مزهر 8
45 فرح مثنى عبداملجيد ابو عبود 8
46 فرح محمد نور خيرى البيطار 8
47 لني صادق عبد الرزاق العلوان 8
48 ليندا ممدوح عبدالعزيز البصول 8
49 مجد عمار رافع شاهني 8
50 مجد محمد يوسف الخريسات 8
51 محمد باجس عواد الفواعير 8
52 محمد زكريا قاسم القضاه 8
53 8                محمد عبد اهلل يوسف شاهني
54 محمد مصطفى سليمان كراجه 8
55 مراد محمد صبحي القرم 8
56 مرح بسام محمد مكاحله 8
57 مريم علي صالح الجمال 8
58 -مصعب خالد موفق -خزنة كاتبي 8
59 منيه لؤى سعيد السلطي 8
60 ناديا انيس يوسف الوريدات 8
61 ندى بنت احمد حجاج 8
62 نور زهير داود الداود 8
63 نورا صباح توفيق البراهيم 8
64 هبه جعفر خضر العمورى 8
65 8                      هبه نمر فوزى السيد
66 هديل أحمد صبحي عالية 8
67 هناء نعمان محمد حيمور 8
68 وائل احمد سليم قادري 8
69 والء حسن عبدالحميد ابورمان 8
70 ياسمني احمد حسني النسور 8
71 يزيد احمد عبد املجيد بني حمد 8
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الرقم اسم الطالب Group
1 ابراهيم حاتم عبدالرؤوف طه 9
2 احمد عبداهلل مصلح الحيارى 9
3 احمد محمد عوض النوايسه 9
4 اسماء عماد محمدفايز الطيار 9
5 اسيل بسام محمد سعاده 9
6 الحسن صايمة 9
7 املثنى امجد عبد العزيز شديد 9
8 امل حسني يحيى بلتاوى 9
9 ايمان جعفر صالح الدروبي 9
10 ايهاب احمد عيد الغرابلي 9
11 أحمد وليد كردي 9
12 أمل ماهر امني ابو حشيش 9
13 إلهام إبراهيم محمد الطيرة 9
14 بشائر صادق /محمد تقى/ عبدالرسول 9
15 بلقيس منور محمد التراكيه 9
16 بهاء ناجي باير بطاينه 9
17 تمارا عناد محمود بني احمد 9
18 حسام عبد محمد اللوزي 9
19 خالد نايف عزيز البقاعني 9
20 داليا ماجد خليل الشامي 9
21 9                     دانا مصطفى رضا سكجي
22 دانه غسان حسن جباره 9
23 دعاء جمال الدين عوني خلف 9
24 ديمه فيصل حلمي املصاروه 9
25 دينا عصام مبارك عوده 9
26 راوند يحيى مفضي الحسامي 9
27 ربى فواز احسان ابو الهدى 9
28 رند نضال سالم يونس 9
29 روان محمد محمد خليل عويمر 9
30 ريحان يحيى مفضي الحسامي 9
31 ريم فؤاد أحمد أحمد 9
32 زينه فؤاد زكي عثمان 9
33 سعود فايق سعود القاسم 9
34 سيف صباح بندر الخالدي 9
35 صبرى موسى حمود 9
36 عامر محمد عبدالجليل عرمان 9
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الرقم اسم الطالب Group
37 عبد اهلل حسام عبد اهلل زيد الكيالني 10
38 عبداالله عماد الطيار 10
39 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز صالح 10
40 عبير فؤاد محمد داود 10
41 عصام فرحان عصام هلسه 10
42 علي وسام سهيل املوسوي 10
43 عمر عوني محمد الخباز 10
44 غدير صالح احمد عبابنه 10
45 غيداء سليمان محمدالحسن سليمان 10
46 قصي معن عبدالحميد املناصير 10
47 كمال ماهر يوسف حسان 10
48 النا علي داود العبوس 10
49 لجني جمال احمد ابو رداد 10
50 ليث حازم عبد اهلل زيد الكيالني 10
51 ليلى محمد الحسن محمد هشام الحافظ 10
52 لني ناصر امني الشجراوي 10
53 ماهر محمد احمد خريس 10
54 محمد احمد عواد الخريسات 10
55 محمد بشر عبدالحكيم الدرويش 10
56 محمد رسول احمد مصطفى القضاه 10
57 محمد ضياء/ سامر الشاش 10
58 محمد مازن يحيى الحمداني 10
59 محمد نور عدنان محمد ابو حمور 10
60 محمد يوسف مصطفى عبد الغني 10
61 محمود سمير محمود القواسمي 10
62 مراد منذر محمود دويك 10
63 مصطفى رامي مصطفى علي 10
64 معاذ نعيم احمد ابو شيخه 10
65 منى سعد محمد صالح الحربي 10
66 ميساء عبداهلل الطيار 10
67 نيفني يوسف برهان صالح 10
68 هيا عثمان رمضان كرامة 10
69 يزن ابراهيم عبد اهلل الهنيدى 10
70 يزن عزمي امني هارون 10
71 يزن عياض حسني خريم 10
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الرقم اسم الطالب Group
1 احمد بشير احمد خميس 11
2 احمد مجاهد بن مزلن 11
3 اسراء محمد صالح الدين اسعد عبده 11
4 اسماعيل عوني اسماعيل كوكش 11
5 اسيل عوني عز الدين قطيشات 11
6 الرميصاء السر الحاج الضهيبان 11
7 اماني عاطف ابراهيم ابو شريعه 11
8 انس حسني سليمان بني اسماعيل 11
9 ايه عامر عبد الجبار الشاطي 11
10 آالء عزت دويك 11
11 أسماء محمد علي األحرش 11
12 أنس خالد صالح سلطان 11
13 بدر بن عيد ظليفان الشراري 11
14 بشاير سالم خميس سالم الخضيري السعيدي 11
15 بندر سعود هالل العنزي 11
16 11                      تاال عمر حسن عاشور
17 جمايل عدنان مبارك العطاوي 11
18 حسني ايمن حسني الصمادي 11
19 خديجه نائر محمد الجميلي 11
20 دانا فوزي اديب دبابنه 11
21 دانه سميح محمد الخليفات 11
22 دانه مغربي 11
23 دياال محمد عبد الفتاح زعبالوى 11
24 دينا أشرف أحمد فوده 11
25 دينا غسان عوني يونس 11
26 رايه زيد يوسف االشرم 11
27 رند عماد صالح الطراونه 11
28 رهف سليمان فالح القضاه 11
29 روند هايل طالل العدوان 11
30 11                    ريم امجد سعيد املوسى
31 زينب نديم علي عبيد 11
32 سالي صالح مصطفى السعدى 11
33 سلطان خالد صالح سلطان 11
34 شهد نواف مرزوق الحسيني 11
35 عاصم خالد عبداهلل ابوقمر 11
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الرقم اسم الطالب Group
36 عامر محمد عوض صوالحه 12
37 12                عبد اهلل علي صبحي الساعد
38 عبدالحكيم عاطف الصياد 12
39 عبداهلل حسن (محمد رشاد) الحنبلي 12
40 عساف هاشم مهدي الفرهود 12
41 عالء عبدالرحمن طيفور 12
42 علياء تيسير احمد الشوابكه 12
43 عنود فواز زايد الحداد 12
44 غفران حسني موسى الخطيب 12
45 فارس نبيل كمال قاقيش 12
46 كريم نايل عبد القادر الصوالحه 12
47 الرا صخر نايف الشباطات 12
48 لبنى هيكل فواز هيكل 12
49 لجني عبداهلل شفاقه العنزي 12
50 ليث شالش 12
51 لني اسالم سعدالدين الفارس 12
52 مالك محمود احمد العدوان 12
53 محمد ابراهيم عبد ربه ابو زينه 12
54 محمد احمد عوده عفانه 12
55 محمد حيدر عبد االله 12
56 محمد رياض محمد الدقور 12
57 محمد قصي علي الصباغ 12
58 محمد نذير مفلح عبيدات 12
59 محمد وحيد هاشم امام 12
60 محمدكريم/ حامد وليد ابسيس 12
61 محمود عاصف غازى البكرى 12
62 مصطفى املال 12
63 مصطفى عاطف مصطفى قاسم 12
64 معتصم حمدى سالم الدبعي 12
65 ميس علي يوسف النوافله 12
66 نسرين عزمي امني هارون 12
67 هدى منذر شاكر العقاد 12
68 يحيى أمني خضير 12
69 يزن عارف مصطفى الدعاس 12
70 يزن عالء الدين فؤاد جرار 12
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