
الرقم  

 الرقم االسم الجامعي

 1 يزن محمد نجيب الرزية 0119300

 2 شهد محمد فالح القضاه 0127582

 3 توان نور عائشة بنت توان فوازي 0128954

 4 عبدالسالم سالم عبدالسالم اكحيل 0128414

 5 قتيبه عبد هللا راجي الرضاونه 0127253

 6 هديل خالد عثمان الفارس 0120079

 7 ليان رياض عبد هللا عبيدات 0120062

 8 سرى مازن محمد عيسى 0120042

 9 محمد يوسف يعقوب طالب حسين 0129443

 10 حنان عبدالدايم اإلبراهيم 0130688

 11 بشار محمود مصطفى حرز هللا 0116944

 12 االء احمد عبد الرحمن الشقيرات 0110090

 13 السفارينيسالفه غازي عبد الفتاح  0127835

 14 احمد مجاهد بن مزلن 0128981

 15 يزن هيثم القحف 0127330

 16 شهد عمار فايق الهلسه 0126665

 17 رنا نخله جورجي ثلج 0124376

 18 مالك نعيم محمد عليوه 0120067

 19 خديجه زهير سعيد ابو زيد 0120028

 20 سند نصر نسيم الصناع 0120043

 21 سعود الخرابشهاسماء احمد  0120151

 22 روان علي داود العبوس 0120037

 23 عبدهللا عودة محمد السالمين 0119384

 24 خالد غسان حسن جباره 0120026

 25 اسيل محمود يوسف عباد 0120009

 26 ديما عاطف عبد العزيز عساف 0120029

 27 سارا حسن عصري السعود 0116107

 28 احمد رياض رضوان دملخي 0120001

 29 احمد بسام محمود العياط 0127352

 30 طارق مازن احمد خريسات 0128929

 31 عمر ماجد الصعيدي 0124611

 32 احمد علي حسن ابوعواد 0126697

 33 ابراهيم عالء الدين ابراهيم بريك 0124729

 34 نور فتحي حسني هارون 0127683

 35 دانيه فتحي احمد ناصر 0128365

 36 سبيكة عبدالرحمن داود الوزان 0124955

 37 هديل عبد هللا حسين يونس 0120080

 38 االعرجي/ محمد سعيد/مريم حسنين  0114530

 39 رند رافد محي الدين محي الدين 0133476

 40 دينا مالك علي داري 0125227



 41 خالد محمد يوسف حمد هللا 0120027

 42 حنين سمير مصطفى صقر 0129386

 43 فيصل مضر عواد النعيمي 0124765

 44 محمود خالد محمود المزيد 0119428

 45 حمزة محمد حسين نغوي 0131019

 46 محمد نبيل طالب شواقفه 0126538

 47 هاله احمد عبد هللا مكاحله 0120077

 48 العفراء ابراهيم عواد القماز 0137535

 49 دانه معاذ موسى الصمادى 0128735

 50 محمد جمعه احمد ابو دوش 0120069

 51 نور نادر إبراهيم مرار 0119522

 52 موسى عبدهللا موسى عامر 0124464

 53 صالح محمود صالح الصالحات 0119386

 54 بتول خالد محمود ابو صبره 0127561

 55 سرى رياض عبد الحفيظ الدغيم 0120041

 56 مهدية شاهر حسن صالح 0119396

 57 اسعد محمد الشاميمحمد  0128780

 58 مصطفى ثائر سلمان القرغولي 0124546

 59 محمد سهيل مندالوي 0118681

 60 محمد هارون عيسى القيسيه 0129518

 61 خير محمد خليل حمو 0127341

 62 لين رشدى نعيم الكخن 0120065

 63 فيحاء محمد ياسر حسني االخرس 0126841

 64 الطوالبةفارس محمد عبد  0119348

 65 سالي أسامة كامل كامل 0124543

 66 ضياء الحق راضي محمد الحاللمه 0120048

 67 فداء ياسر سعيد الناطور 0127709

 68 لين خالد احمد مسمار 0120064

 69 أحمد مؤيد سعيد ناصر 0126496

 70 مها محمد مجلي البيايضه 0120073

 71 مي ايمن زكي عباس 0124885

 72 مجد نجيب امين ابو الشعر 0127540

 73 احمد سعدي شحده عقل 0120002

 74 لؤي فادي يوسف مدانات 0128570

 75 محمد عامر حمودي الوزير 0128518

 76 ورد زياد فراس الذنيبات 0125076

 77 يزن عدنان محمود غرايبه 0120085

 78 رزان باسم معروف قاسم 0126765

 79 سعود سليمان الفاضل عائشة فاضل 0106142

 


