
اسم الطالب Group
1 ابراھیم زھیر یحیى الصعیدى 1A
2 اسامھ محمد جمعھ یوسف صالح 1A
3 اصیل ھشام عباس ال محمد 1A
4 امینة عدنان محمد بوجیري 1A
5 آیھ محمد مصطفى الرشدان 1A
6 باسل فرید عبد الفتاح الرمحي 1A
7 براء وائل جاسم مفرجي 1A
8 1A                     بشرى عرفھ عارف زاید
9 بھاء غالب احمد البرادعیھ 1A
10 تاال جالل یحیى الرواشده 1A
11 تقى ابراھیم صالح الحمیدى 1A
12 حمزة عوني طالب عمیرة 1A
13 حنان عبدالدایم اإلبراھیم 1A
14 دانھ جمعھ موسى عماره 1A
15 دعاء حابس سلمان الھالالت 1A
16 رفاء موسى خلف المعاني 1A
17 رند مفلح امین الجراح 1A
18 ریحان وافي 1A
19 زھراء جاسم محمد محمد 1A
20 1A               سارة عادل عنیزان الزیادنة
21 سامر حسین بطرس جمیعان 1A
22 1A                  سجى شاكر سالمھ العبوشي
23 سالمة عبدالمجید سالمة العرود 1A
24 سندس عبد العزیز محمد الخطیب 1A
25 شمس صباح نوري 1A
26 شھد نصر عبد هللا المھدبي 1A
27 شیماء احمد احمد الضراسي 1A
28 عباده احمد ربحي الصادق 1A
29 عبدالرحمن ابراھیم احمد السلیمیھ 1A
30 عبدهللا طارق فخري العاني 1A
31 عبدهللا مبارك عبدهللا الحدي 1A
32 عبدهللا نھاد امین شفاقوج 1A
33 عصام محمد نضال عصام خورشید 1A
34 عالء الدین حسن علي عیسى 1A
35 علي راتب حسن یونس 1A
36 عمر محمد الوزني 1A
37 عمرو عدنان سلطان 1A
38 عیسى فؤاد عیسى بطارسھ 1A
39 فرح طھبوب 1A
40 فرح محمد بسام مطلق المحتسب 1A
41 فیحاء محمد یاسر حسني االخرس 1A
42 فیصل مطرب عراك مطرب سعیدان 1A
43 قیس راسم عوض جرار 1A
44 النا یعقوب محمود ابو صبیح 1A
45 لجین ھیثم سلمان الرحاحلھ 1A
46 لیث محمود محمد عالونھ 1A
47 لین زعرورة 1A
48 لینا ابراھیم محمد منصور 1A
49 لینھ فھد حسن العموش 1A
50 مجد سعد علي البشیر 1A
51 محمد انس محمد ایاد مراد 1A
52 1A                   محمد باسم محمد الھندي
53 محمد ناجح حسن العزام 1A
54 مصطفى إبراھیم أبو أصبع 1A
55 مالك محمد مفضي الكساسبھ 1A
56 مھند بالل ھشام بدران 1A
57 مھند موسى عطیة عالونة 1A
58 مي حسن عوده ابو حاكمھ 1A
59 میرا طاھر الحسیني عبد الحمید علي 1A
60 نسرین برھان الدین محسن الدویكات 1A
61 1A                نور الدین جمال یونس صبیح
62 نور شاكرة بنت محمد عزمي 1A
63 نورھان بنت سلیمان بن فؤاد بسیوني 1A
64 1A               ھاشم احمد عبد الرحمن محمد
65 ھبھ احمد فوزى حجازى 1A
66 ھزاع غانم ھزاع المطیري 1A
67 یزن محمد مفلح معتوق 1A
68 یوسف عماد احمد ابو اصبع 1A



اسم الطالب Group
1 احمد بن عرفات بن احمد ابو العز 1B
2 اشرف حمود سالم الدبعي 1B
3 الحارث محمد سلیمان الجبور 1B
4 انیس فریشا بنت نور عزمان 1B
5 أكرم طارق عبدالعزیز السامعي 1B
6 بتول احمد عبد هللا عقل 1B
7 1B                    براء یوسف محمد شحاده
8 بالل اسعد صبحي ابو حسین 1B
9 بیان محمد رجب المجالي 1B
10 تاال وفیق محمد كمال 1B
11 حسن انور حسن جانسیز 1B
12 حمزه احمد خمیس سمور 1B
13 خیر النساء عاطرة بنت محمد ناصر 1B
14 دانیھ محمود خالد الحاج یاسین 1B
15 دیما محمد غازي ابو عفیفھ 1B
16 1B                  رند جعفر صالح ابو زاید
17 روان رائد غازى الحمارشھ 1B
18 ریم محمود مصطفى حماشا 1B
19 زید رائد محمد تیم 1B
20 ساره بادى محمد الرفایعھ 1B
21 سبیكة عبدالرحمن داود الوزان 1B
22 سجى محمد احمد الخالیلھ 1B
23 سند ماھر طعیمھ داود 1B
24 سیتي عائشة بنت مت طھار 1B
25 شھد حسن فاروق ریحان 1B
26 شیرین نافذ درویش ابو جرادة 1B
27 طارق اكرم حمود الصعوب 1B
28 عبدالحكیم مطیع علي عبدهللا حزام 1B
29 عبدالرحمن نادر سعید السنتریسي 1B
30 عبدهللا عمار عبدهللا العبودي 1B
31 عبدهللا موسى كامل الشویكي 1B
32 عبیر احمد عبده محمد قاسم 1B
33 عال نائل إسلیم 1B
34 علي النیل عبدالقادر محمد 1B
35 عمر زید جمیل سرحان 1B
36 عمر مراد 1B
37 عمرو غسان یوسف ابو لبن 1B
38 فارس بشیر خلیل الشماس 1B
39 فرح عبد هللا سالم الكساسبھ 1B
40 1B            فرقان محمد ابراھیم نھاد ھالل
41 فیصل حسین ارفیفان الخریشا 1B
42 قصي عوني عطا هللا الضالعین 1B
43 قیس ریتشارد معن صویص 1B
44 لجین نزار ابراھیم داوود 1B
45 لیانا احمد محمد الحیاري 1B
46 لیلى ماھر سلیم المحمدیین 1B
47 لین نعمان اسمیر ابو شنب 1B
48 لینا غازي سرحان 1B
49 مالینا نجیب زكریا أبوالجبین 1B
50 محمد احمد موسى الفواعیر 1B
51 محمد أحمد فرج الحاسي 1B
52 محمد مروان محمد اللوزي 1B
53 محمد وھیب جمال زحالوي 1B
54 مالك صالح الدین فایز علي 1B
55 منى طایل فاضي الحسبان 1B
56 مھند محمد محمود العجلوني 1B
57 موریس باسم موریس كلیس 1B
58 مي محمد ماجد الوالي 1B
59 ناردین فضیلة 1B
60 نسرین یوسف مصطفى عشا 1B
61 نور الفاطني دلیلة بنت خیر الصالح 1B
62 نور شفیقة بنت روملي 1B
63 نیفین محمد فایز عزام 1B
64 ھاشم عامر ھاشم العاني 1B
65 ھدایة اسعد رشید 1B
66 وسن احمد عبد العزیز الشرایعھ 1B
67 یوسف عادل كامل العمیري 1B



اسم الطالب Group
1 احمد عصام مصطفى حمادین 2A
2 ادوار اسطفان ادوار نعمھ 2A
3 اسماء محمد ابراھیم زید الكیالني 2A
4 2A            اسیل عبد الحكیم عوني ابو كشك
5 2A                     االء جعفر احمد ھدیب
6 االء مأمون احمد السخني 2A
7 امل صالح احمد العقیلي 2A
8 امنھ فتحي محمد النسور 2A
9 امیره سامي ابراھیم سرحان 2A
10 ایات محمد موسى الزغول 2A
11 ایھ رعد محمد محمد 2A
12 ایھ مؤید عبد الرزاق الفواعیر 2A
13 أركان عبداللطیف إبراھیم الخضیر 2A
14 ألمى خالد جركس 2A
15 إیناس أمین محمد اللوزي 2A
16 بیان عمار رافع شاھین 2A
17 جواد جریس عزیز المصاروه 2A
18 جود محمد قاسم احمد الجبور المجالي 2A
19 حسن عبد الرؤوف حسین محمود 2A
20 دیانا رائد ساري جبرین 2A
21 رحمھ محمد فاضل امین الخطاطبھ 2A
22 رشا عمر عواد الخوالد 2A
23 رغد ولید محمد بطاینھ 2A
24 رند فتحي ابراھیم العضایلھ 2A
25 روان جواد محمد ابو داود 2A
26 ریم محمد خیرو الشیاب 2A
27 زید بشار عاصي الزریقات 2A
28 ساره یاسین صالح الحدید 2A
29 سعد سطم عواد حایف الشمري 2A
30 سعید یاسر سعید الناطور 2A
31 سنال ھایل حمیدى الشعرات 2A
32 سوزان جمال یوسف الیوسف 2A
33 شذى نبیل عزت خضر 2A
34 شریفھ سلیمان فیاض المساعید 2A
35 صھیب محمد احمد فحماوى 2A
36 عائشة عبدهللا اسحاق الیاسي 2A
37 عبد هللا برجس محمد قصول 2A
38 عبدالرحمن وائل عثمان یامین 2A
39 عبدهللا سلیمان /محمد جمعة/ سلیمان 2A
40 علي حمزة حبیب حسین اإلبراھیم 2A
41 عمر سمیر ابراھیم صفار 2A
42 غیداء محمد علي عتوم 2A
43 فاطمة داود سلمان الداود 2A
44 فراس جبارین 2A
45 فرح فاروق علي قاسم 2A
46 فرح محمد عبد الحمید ابو سمك 2A
47 كارولین سمیر سلیمان سبانخ 2A
48 لین نواف سالم الدباس 2A
49 مادلین تیسیر احمد المعاني 2A
50 2A              مجد محمد عبد هللا الرواشده
51 مجد میسلون جورج حداد 2A
52 2A               محمد زكریا اسماعیل مساعده
53 محمد ضیاء عبد عبد 2A
54 محمد عالء الدین محمد طالب دعاس 2A
55 محمد نایل محمد السمرین 2A
56 مرام یحیى محمود القرعان 2A
57 مریانا سھل أحمد نصیر 2A
58 مصطفى عیسى نمر سعاده 2A
59 مالك سھیل سعدو البیطار 2A
60 میساء وائل محمد شاھین 2A
61 2A                   نادیھ احمد محمد الكوز
62 نور أمجد عبد الحمید 2A
63 نور زید احمد المعابره 2A
64 نورة راشد علي الحربي 2A
65 2A               ھبھ محمد رائد كامل الالال
66 ھدى ایاد حسین حسین 2A
67 ھمس زیاد احمد الخلیفات 2A
68 ھیا جمال عادل یانس 2A
69 وفي عبد هللا زكي العقیلي 2A
70 یارا عماد صالح النبر 2A
71 یاسمین سالم محمد منصور 2A
72 2A                   یوسف طاھر ھاني االسعد



اسم الطالب Group
1 احمد فؤاد محارب العلیمي 2B
2 اسماء رائد محمد غازى شابسوغ 2B
3 اسیل احمد محمد ابو دقھ 2B
4 2B                     اسیل ماجد عمر حبابھ
5 2B              االء عبد الوھاب جابر علیان
6 2B   االء محمد عبد الكریم سلیمان ابو جراده
7 2B                  امل یاسر محمد وھبھ جبر
8 امنھ منیر یوسف حماد 2B
9 انمار علي محمد ابو رمان 2B
10 ایمان احمد سالم العموش 2B
11 ایھ شاكر حموده قطیش 2B
12 آیة محمد حسون النجار 2B
13 أسماء یوسف علي الرزیقات 2B
14 إیمان شكري محمد سعید المقطري 2B
15 باسل ھزاع احمد نوفل 2B
16 2B             بیان نضال عبد الغني عبدهللا
17 جواھر خالد عیسى الصقر 2B
18 حسان سعدي 2B
19 دانا رضا عبدهللا شبلي 2B
20 2B                      ربى خالد محمد حسین
21 رسل عماد محمد المرایاتي 2B
22 رغد ماجد عوده 2B
23 2B                     رنا اكرم محمد تحبسم
24 2B                    روان بالل ماجد مصطفى
25 ریم عواودة 2B
26 ریم/ محمد نضال/ صالح العقیلي 2B
27 زین محمد علي القضاه 2B
28 سجى حسین زعل المعایطھ 2B
29 سعید عبد العظیم سعید الشعراوى 2B
30 سالم عطاهللا علي الجعافره 2B
31 سند حاتم محمد القواسمي 2B
32 2B               سینامیس سعادات سعید ادریع
33 شذى نزار محمد بدرالدین البشتاوي 2B
34 شھد ماھر عبد الرحمن یاغي 2B
35 ضیاءالدین سھیل محمد سلیمان 2B
36 عبد الكریم محمد عبد الكریم الحیارى 2B
37 عبد الھادي محمد حامد ابو محسن 2B
38 عبدهللا جمال جودة 2B
39 علي حسن الحلبي 2B
40 عمر جمال صالح خضر 2B
41 عمر ولید سلیمان محافظھ 2B
42 فارس عامر موسى الوریكات 2B
43 2B            فداء احمد عبد هللا ابو السمن
44 فرح اشرف احمد مزھر 2B
45 فرح مثنى عبدالمجید ابو عبود 2B
46 فرح محمد نور خیرى البیطار 2B
47 لین صادق عبد الرزاق العلوان 2B
48 لیندا ممدوح عبدالعزیز البصول 2B
49 مجد عمار رافع شاھین 2B
50 مجد محمد یوسف الخریسات 2B
51 محمد باجس عواد الفواعیر 2B
52 محمد زكریا قاسم القضاه 2B
53 2B                محمد عبد هللا یوسف شاھین
54 محمد مصطفى سلیمان كراجھ 2B
55 مراد محمد صبحي القرم 2B
56 مرح بسام محمد مكاحلھ 2B
57 مریم علي صالح الجمال 2B
58 -مصعب خالد موفق -خزنة كاتبي 2B
59 منیھ لؤى سعید السلطي 2B
60 نادیا انیس یوسف الوریدات 2B
61 ندى بنت احمد حجاج 2B
62 نور زھیر داود الداود 2B
63 نورا صباح توفیق البراھیم 2B
64 ھبھ جعفر خضر العمورى 2B
65 2B                      ھبھ نمر فوزى السید
66 ھدیل أحمد صبحي عالیة 2B
67 ھناء نعمان محمد حیمور 2B
68 وائل احمد سلیم قادري 2B
69 والء حسن عبدالحمید ابورمان 2B
70 یاسمین احمد حسین النسور 2B
71 یزید احمد عبد المجید بني حمد 2B



اسم الطالب Group
1 ابراھیم حاتم عبدالرؤوف طھ 3A
2 احمد عبدهللا مصلح الحیارى 3A
3 احمد محمد عوض النوایسھ 3A
4 اسماء عماد محمدفایز الطیار 3A
5 اسیل بسام محمد سعاده 3A
6 الحسن صایمة 3A
7 المثنى امجد عبد العزیز شدید 3A
8 امل حسین یحیى بلتاوى 3A
9 ایمان جعفر صالح الدروبي 3A
10 ایھاب احمد عید الغرابلي 3A
11 أحمد ولید كردي 3A
12 أمل ماھر امین ابو حشیش 3A
13 إلھام إبراھیم محمد الطیرة 3A
14 بشائر صادق /محمد تقى/ عبدالرسول 3A
15 بلقیس منور محمد التراكیھ 3A
16 بھاء ناجي بایر بطاینھ 3A
17 تمارا عناد محمود بني احمد 3A
18 حسام عبد محمد اللوزي 3A
19 خالد نایف عزیز البقاعین 3A
20 دالیا ماجد خلیل الشامي 3A
21 3A                     دانا مصطفى رضا سكجي
22 دانھ غسان حسن جباره 3A
23 دعاء جمال الدین عوني خلف 3A
24 دیمھ فیصل حلمي المصاروه 3A
25 دینا عصام مبارك عوده 3A
26 راوند یحیى مفضي الحسامي 3A
27 ربى فواز احسان ابو الھدى 3A
28 رند نضال سالم یونس 3A
29 روان محمد محمد خلیل عویمر 3A
30 ریحان یحیى مفضي الحسامي 3A
31 ریم فؤاد أحمد أحمد 3A
32 زینھ فؤاد زكي عثمان 3A
33 سعود فایق سعود القاسم 3A
34 سیف صباح بندر الخالدي 3A
35 صبرى موسى حمود 3A
36 عامر محمد عبدالجلیل عرمان 3A
37 عبد هللا حسام عبد هللا زید الكیالني 3A
38 عبدااللھ عماد الطیار 3A
39 عبدالعزیز محمد عبدالعزیز صالح 3A
40 عبیر فؤاد محمد داود 3A
41 عصام فرحان عصام ھلسھ 3A
42 علي وسام سھیل الموسوي 3A
43 عمر عوني محمد الخباز 3A
44 غدیر صالح احمد عبابنھ 3A
45 غیداء سلیمان محمدالحسن سلیمان 3A
46 قصي معن عبدالحمید المناصیر 3A
47 كمال ماھر یوسف حسان 3A
48 النا علي داود العبوس 3A
49 لجین جمال احمد ابو رداد 3A
50 لیث حازم عبد هللا زید الكیالني 3A
51 لیلى محمد الحسن محمد ھشام الحافظ 3A
52 لین ناصر امین الشجراوي 3A
53 ماھر محمد احمد خریس 3A
54 محمد احمد عواد الخریسات 3A
55 محمد بشر عبدالحكیم الدرویش 3A
56 محمد رسول احمد مصطفى القضاه 3A
57 محمد ضیاء/ سامر الشاش 3A
58 محمد مازن یحیى الحمداني 3A
59 محمد نور عدنان محمد ابو حمور 3A
60 محمد یوسف مصطفى عبد الغني 3A
61 محمود سمیر محمود القواسمي 3A
62 مراد منذر محمود دویك 3A
63 مصطفى رامي مصطفى علي 3A
64 معاذ نعیم احمد ابو شیخھ 3A
65 منى سعد محمد صالح الحربي 3A
66 میساء عبدهللا الطیار 3A
67 نیفین یوسف برھان صالح 3A
68 ھیا عثمان رمضان كرامة 3A
69 یزن ابراھیم عبد هللا الھنیدى 3A
70 یزن عزمي امین ھارون 3A
71 یزن عیاض حسني خریم 3A



اسم الطالب Group
1 احمد بشیر احمد خمیس 3B
2 احمد مجاھد بن مزلن 3B
3 اسراء محمد صالح الدین اسعد عبده 3B
4 اسماعیل عوني اسماعیل كوكش 3B
5 اسیل عوني عز الدین قطیشات 3B
6 الرمیصاء السر الحاج الضھیبان 3B
7 اماني عاطف ابراھیم ابو شریعھ 3B
8 انس حسین سلیمان بني اسماعیل 3B
9 ایھ عامر عبد الجبار الشاطي 3B
10 آالء عزت دویك 3B
11 أسماء محمد علي األحرش 3B
12 أنس خالد صالح سلطان 3B
13 بدر بن عید ظلیفان الشراري 3B
14 بشایر سالم خمیس سالم الخضیري السعیدي 3B
15 بندر سعود ھالل العنزي 3B
16 3B                      تاال عمر حسن عاشور
17 جمایل عدنان مبارك العطاوي 3B
18 حسین ایمن حسین الصمادي 3B
19 خدیجھ نائر محمد الجمیلي 3B
20 دانا فوزي ادیب دبابنھ 3B
21 دانھ سمیح محمد الخلیفات 3B
22 دانھ مغربي 3B
23 دیاال محمد عبد الفتاح زعبالوى 3B
24 دینا أشرف أحمد فوده 3B
25 دینا غسان عوني یونس 3B
26 رایھ زید یوسف االشرم 3B
27 رند عماد صالح الطراونھ 3B
28 رھف سلیمان فالح القضاه 3B
29 روند ھایل طالل العدوان 3B
30 3B                    ریم امجد سعید الموسى
31 زینب ندیم علي عبید 3B
32 سالي صالح مصطفى السعدى 3B
33 سلطان خالد صالح سلطان 3B
34 شھد نواف مرزوق الحسیني 3B
35 عاصم خالد عبدهللا ابوقمر 3B
36 عامر محمد عوض صوالحھ 3B
37 3B                عبد هللا علي صبحي الساعد
38 عبدالحكیم عاطف الصیاد 3B
39 عبدهللا حسن (محمد رشاد) الحنبلي 3B
40 عساف ھاشم مھدي الفرھود 3B
41 عالء عبدالرحمن طیفور 3B
42 علیاء تیسیر احمد الشوابكھ 3B
43 عنود فواز زاید الحداد 3B
44 غفران حسني موسى الخطیب 3B
45 فارس نبیل كمال قاقیش 3B
46 كریم نایل عبد القادر الصوالحھ 3B
47 الرا صخر نایف الشباطات 3B
48 لبنى ھیكل فواز ھیكل 3B
49 لجین عبدهللا شفاقھ العنزي 3B
50 لیث شالش 3B
51 لین اسالم سعدالدین الفارس 3B
52 مالك محمود احمد العدوان 3B
53 محمد ابراھیم عبد ربھ ابو زینھ 3B
54 محمد احمد عوده عفانھ 3B
55 محمد حیدر عبد االلھ 3B
56 محمد ریاض محمد الدقور 3B
57 محمد قصي علي الصباغ 3B
58 محمد نذیر مفلح عبیدات 3B
59 محمد وحید ھاشم امام 3B
60 محمدكریم/ حامد ولید ابسیس 3B
61 محمود عاصف غازى البكرى 3B
62 مصطفى المال 3B
63 مصطفى عاطف مصطفى قاسم 3B
64 معتصم حمدى سالم الدبعي 3B
65 میس علي یوسف النوافلھ 3B
66 نسرین عزمي امین ھارون 3B
67 ھدى منذر شاكر العقاد 3B
68 یحیى أمین خضیر 3B
69 یزن عارف مصطفى الدعاس 3B
70 یزن عالء الدین فؤاد جرار 3B


