
الرقم 

 الرقم االسم الجامعي

 1 زيد علي عبداإلله عبداإلله 0124291

 2 االء محمد سعيد العداسي 0120013

 3 قيس ماهر طعيمه داود 0127668

 4 ريم عبد الحليم علي الحلحولي 0124973

 5 هيا احمد راضي الصالحي 0128833

 6 لينه فهد حسن العموش 0120066

 7 الفراحنة عثمان حسن عثمان 0127573

 8 االء سليم احمد ابوديه 0129007

 9 هديل محمد ابراهيم الصغيرين 0129022

 10 محمد حسن عبدالرحيم صالح 0119325

 11 نانسي حسن فرحان الفقهاء 0128816

 12 براء عبدهللا بركات الرواشدة 0119347

 13 محمد عبد الحكيم رحمي ابو عره 0128854

 14 أبوحجلة/ محمد سعيد/ندى عزيز  0127265

 15 بتول احمد عبد هللا عقل 0127543

 16 نايف ملفي زايد الديحاني 0126627

 17 رنا بسام محمد النعيمات 0119249

 18 دينا وهيب  شعبان 0124475

 19 الرا ابراهيم يوسف رمضان 0120058

 20 اصال سامح محمد التميمي 0127781

 21 الخليليفارس حازم صادق  0128967

 22 فارس هاني سالم اللوزي 0126861

 23 روان بنت عريمان بن عويض العصيمي 0128181

 24 محمد منير قائد عبده الشميري 0125854

 25 وئام محمد موسى الزغول 0120083

 26 عيسى فؤاد عيسى بطارسه 0124866

 27 شروق راشد ناصر غريب 0120045

 28 الكريم الخرابشهثامر محمد عبد  0120019

 29 رغد اخليف محمد العرامين 0120035

 30 ندى رعد عبد الشديدي 0126319

 31 سعد سطم عواد حايف الشمري 0127012

 32 علي حمزة حبيب حسين اإلبراهيم 0129449

 33 اسراء عبدالجليل ابراهيم الفياض 0124550

 34 محمد رفيق محمد عقل 0116380

 35 سلمان القطيفان شهد انور 0116463

 36 زها يحيى يوسف الزعبي 0116100

 37 لميس عبدهللا خلف الرقاد 0125535

 38 عبد الهادي محمد حامد ابو محسن 0120050

 39 محمد عبد هللا عيد الهباهبه 0120070

 40 رعد ايسر سليمان مزاهرة 0127595



 41 مجد سعد علي البشير 0125412

 42 سعيد صالح دحبورعالءالدين  0127991

 43 زياد خالد ذيب العيسى 0119268

 44 زينه نذير مفلح عبيدات 0120197

 45 عمار ياسر محمد سيف 0120052

 46 دياال وليد احمد جاموس 0125040

 47 النا نافز محمد توفيق ناصيف 0120060

 48 عمر محمد عبدهللا عرعراوي 0119273

 49 الحمادينهديل احمد عطاهللا  0120078

 50 ليانا احمد محمد الحياري 0127662

 51 سحر بالل اسحق فرحان 0125407

 52 خالد عبد هللا مطلق الجبور 0120025

 53 صخر يوسف محمود الصرايره 0120046

 54 حمد محيا عمر زبن الرشيدي 0129426

 55 نور الفضيلة بنت عبدالعزيز 0128956

 56 العبدليابراهيم بداي نور  0126642

 57 تينا صفا حميدة 0124315

 58 كمال" محمدامين"وسيم بالل  0124941

 59 بيان جمال عادل يانس 0120018

 60 ياسمين ايمن عبدالرحمن خندقجي 0124343

 61 النا زيد عبد هللا مكاحله 0120059

 62 ايه مياس محمد المحاسنه 0120015

 63 بتول احمد علي الوهداني 0120016

 64 ابراهيم ضياء ابراهيم ابو النادى 0127986

 65 ميس سامر شيخ الجبل 0115984

 66 روان محمود محمد حسن 0128311

 67 سماح ابراهيم محمد الخليفات 0110034

 68 رنيم ابراهيم خليل ابومشرف 0126172

 69 سيف حاتم عبدالفتاح ابوخلف 0127672

 70 نور رشيدة بنت محمد كمال 0128969

 71 فراس بن عبدالعزيز بن حسين سيت 0130373

 72 مجد نور الدين ضيف هللا السليتي 0120068

 73 محمد غسان عيسى ابو السعود 0110069

 74 قصراوي/ محمد شفيق/دانة ماهر  0124805

 75 زين احمد الحارث الصواف 0131508

 76 زين عبيدهللا عبدالصمد الخمايسة 0125512

 77 نور بنت أحمد حجاج 0125902

 78 ريتا هدير تبوني 0124526

 79 /الذيابات البطوش/شذا قاسم محمد  0125775

 80 في عادل محمد حمد التميمي الحوطي 0125995

 


