
 الرقم االسم  

 1 محمد جمال سليمان رحال 0127750

 2 رايه بسام سعيد جدعان 0125765

 3 سيف بسام عمر ابو بكر 0127691

 4 يزن نضال سامح الهلسه 0120383

 5 نورة عثمان عبدهللا العثمان 0124960

 6 ليث محمود محمد عالونه 0119442

 7 منى احمد عبد الغافر ابو حجله 0120072

 8 فريد عيسى فريد الحلته 0124968

 9 محمد قاسم جميل الثبيتات 0127479

 10 صهيب معين راضي الكوني 0120047

 11 سرى طارق محمد 0130283

 12 الياس اندراوس الياس شامية 0137498

 13 أحمد أمين عبداللطيف السعود 0119339

 14 طارق علي فهد الصنابره 0128806

 15 اللطيف عقله االبراهيم غيداء عبد 0120705

 16 دينا أحمد محمد العمري 0126486

 17 هاجر يوسف غالم اليوسف 0125852

 18 زينه شاهر محمد المومني 0129088

 19 االء جمال عبد الرحمن القضاه 0120011

 20 منى غازى سالم المراحله 0126364

 21 بنان بسام عارف الطراونه 0128237

 22 عامر عبدالرزاق عبدالرزاقعلي  0124552

 23 منى محسن عبدهللا مخامرة 0125186

 24 فاطمه سميح احمد الصعوب 0120054

 25 دانة صالح ماجد مبارك 0125856

 26 محمد نور الدين حمشو 0137472

 27 ليث زهير سالم المخاترة 0115687

 28 فرح مساعد مبارك العمران 0115545

 29 البلخيمحمد قاسم  0138308

 30 عمر محمود محمد عيسى 0128203

 31 تاال رضوان شحاده عرعر 0120253

 32 سالم نايف سالم كرادشة 0128478

 33 اسرار زيد صالح الكايد 0120008

 34 روان حازم محمود المواجده 0120036

 35 لينه فيصل عبد الفتاح الخطيب 0128224

 36 علي مصطفى علي ابو الهيجاء 0120051

 37 نور بسام عارف الطراونه 0128239

 38 الرا احمد حسين حسين 0125550

 39 مرح لطفي عيسى دنون 0120132
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 41 معتز ايمن زكريا الصمادي 0127411

 42 محمد عدنان محمد بني حمد 0119280

 43 السرحانعبدالسالم محمد ارحيل  0117131

 44 عالء الدين حسن علي عيسى 0119256

 45 االء عزمي محمد عليان 0120012

 46 اميمة محمد عبد الكريم العتوم 0126737

 47 راكان عدنان حسن الحموي 0120266

 48 سيف محمد موسى المومني 0116582

 49 ليث عبد الحكيم عدنان الليمون 0103779

 50 الهلساأديب صالح اديب  0128205

 51 ساجده شحده سلمان العبيديين 0120039

 52 دعاء عبدالباسط ابراهيم االمين 0128822

 53 والء عماد عبد المحسن الصالحي 0129150

 54 عال محمد علي الشيخ قاسم 0128240

 55 مؤيد ماجد عمر ابو حليمه 0128958

 56 اسماعيل مازن اسماعيل الرحاحله 0127199

 57 احمد شاكر محمد العلوان 0120003

 58 منى خالد طاهر الربعي 0128736

 59 صفية خضر حمد عبيد عبد 0125855

 60 سجى خضر نمر مصطفى علي 0127784

 61 الياس عواد 0124564

 62 مهند هاني نمر يوسف 0120074

 63 نور مروان اديب النمري 0120230

 64 هديل علي عواد الزعبي 0120081

 65 رامز عصام اميل اليعقوب 0120031

 66 ينال اياد جريس الشوارب 0129037

 67 ظالل احمد موسى الطراونه 0110038

 68 عصام خير الدين عصام بسيسو 0120119

 69 اسيل فرحان راشد العليمات 0128077

 70 شهد فوزي سليمان السعود 0125311

 71 رائده محمد عيسى المناصره 0120030

 72 عبدهللا نعيم محمد الفقير 0127806

 73 مالك رسمي احمد المومني 0118959

 74 حسام فواز ناصر عضيبات 0114406

 75 موسى الشنطي/ محمد وفا/إبراهيم  0115534

 76 نعمة محمد علي الفرا 0127151

 77 محمد عبد الحميد محمد ابو خمسه 0097467
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