
 الرقم اسم الطالب رقم الطالب

 1 هبة احسان علي العبادي 0124347

 2 نور امالينا بنت محمد نور 0128947

 3 نورا صباح توفيق البراهيم 0127522

 4 عون عادل محمد محاسنة 0127738

 5 رؤى صخر تيسير الكلوب 0120032

 6 آيه محمد مصطفى الرشدان 0115104

 7 احمد الحاجشيماء عبدهللا  0115891

 8 محمد حسين نمر االقرع 0119261

 9 وجدان بنت عريمان بن عويض العصيمي 0128902

 10 محمود سعيد محمود السعيد 0128174

 11 مهند انور عبدالشكور الجوالني 0124817

 12 ثابت جميل محمد قباجا 0124975

 13 حسن حسام الدين عبدالحليم القطان 0126987

 14 ناظم شبيطهملك  0117325

 15 سالمة عبدالمجيد سالمة العرود 0119436

 16 رعد زيد احمد المحيسن 0120034

 17 اسماعيل الرمضاني" محمد صفاء الدين"بهار  0124566

 18 زينة هاني احمد القلعجي 0117006

 19 حال إياد أكرم الحلبوني 0124399

 20 رنا مازن عطية هللا الرواشدة 0128915

 21 مهند خالد عبدالسالم األعرج 0119298

 22 اسراء منير ذيب ابو هنيه 0100002

 23 محمد موسى عبد المحسن الثوابي 0117612

 24 داود طارق داود الجنابي 0126580

 25 مي نادر محمد البصول 0120075

 26 اديبة شاكرة بنت محمد كامل 0128982

 27 روان خالد محمد البلوشي 0115542

 28 جنان جاسر محمد غيضان 0120021

 29 لطفي عطية لطفي حسين 0119530

 30 محمود القناص/ محمد الصادق / أحمد  0119449

 31 ريما عدنان طاهر شرف الدين 0128354

 32 فرح عيسى محمد كتانه 0120056

 33 طارق ليث طارق التل 0126940

 34 فرح احمد اسماعيل الفيومي 0120055

 35 اشجان احمد حسني الشقاح 0120010

 36 لوزان طارق العشي 0124452

 37 هاجر نجيب محمد مانع 0126533

 38 احمد زياد احمد الخليفات 0129159

 39 اسامه خالد محمد الخليفات 0120006

 40 بهاء عبد احمد عاشور 0120017



 41 رزان عبد القادر ابراهيم سالمه 0120033

 42 عبد الحافظ الخليفاتسيرينا بكر  0127643

 43 تقوى عمر طالب الدويري 0126485

 44 ليث كامل محمد الحواجره 0128787

 45 فرح محمد خليل ابو شيخه 0120057

 46 مي خالد المختار 0126656

 47 خالد صادق حسن عامر 0115937

 48 اميرة فاطن بنت عارفين 0128973

 49 محمد رياض حسين النوايسة 0130001

 50 مروج بنت عائش بن عبد ربه النفيعي 0106856

 51 راكان علي سليمان خريسات 0128859

 52 احمد عمر محمد العرموطي 0120004

 53 ديمه اسحق احمد القواسمه 0127548

 54 محمد وجدي سالم المعاني 0126605

 55 امين عوني نمر اسماعيل 0128790

 56 اروى مخلد يوسف الدويكات 0120005

 57 محمد عبد ديب النقله 0124683

 58 ادم احمد القيام 0133426

 59 امل سهو علي الزعبي 0115544

 60 ليث عمر صالح ابو العيس العموش 0125321

 61 محمد هاني حامد الضمور 0127483

 62 مالك عماد احمد ابو اصبع 0127544

 63 سبأ باسم عارف الطراونه 0120040

 64 فريد توفيق نصيراتسالم  0127614

 65 حنين ناصر مصطفى البنا 0120023

 66 ديمة صالح عبدالفتاح سليم 0119510

 67 مرام يوسف احمد السميرات 0119379

 68 بشار محمود محمد المطور 0114557

 69 لميا عائض عبدهللا القرني 0127523

 70 سيف عمر عبد هللا حمورى 0120044

 71 محمد العرامينرند اخليف  0127308

 72 عدنان ياسين أحمد الطراونة 0119287

 73 مالك أحمد عطوان البطاينة 0115977

 74 نور عبد هللا سالم الكساسبه 0128264

 75 االء محمد عواد العظامات 0124977

 76 سالم محمد سالم العلي 0119391

 77 فارس بالل عبد الرزاق خمايسه 0128353

 78 علي محمد أبوسليمرؤيا  0119498

 79 يزن عبد عبد الحميد الخرابشه 0127563

 80 محمد هاني مرعي شرعان 0125124

 


