
Section 1 Group A

4 3 2 1 اسم الطالب  رقم الطالب
اميره جالء محمد حمدان 1

مريم اكرم عبد هللا نوفل 2

حمزه فيصل محمد عابد 3

إيهاب خليل عودة منصور 4

مؤيد رائد حسن الذهبي 5

خلود عبده سعيد احمد نصر 6

عبد هللا احمد خليفة الهيلع 7

مالك عماد رشدي اللحام 8

دانة بسام حسن حويطي 9

عبدالعزيز منير شديد محمد منير السبيعي 10

علي أحمد ميسر ميسر 11

بدر عرفج دواس حمود 12

مصطفى محمد فالح المناصير 13

قاسم محمد قاسم الرحال 14

عبدهللا عبدالرحمن ناطق الدباغ 15

هديل فالح سباح حمود جبل المطيري 16

مريم عافت معزى الشموط 17

ايهم خالد احمد بنات 18

آيه عالء الدين محمد طالب دعاس 19

جمانة محمد عبده جعشان 20

أسماء خضر عزت كرامة 21

ساره جرير عبد المجيد ابو عبود 22

لين مروان سلطي العكشة 23

حال السوقي 24

مينه زهير عبدالجبار البياتي 25

ساره اياد احمد الجبوري 26

شيماء احمد الناموس 27

النا كيالني 28

دانه كيالني 29

عبدالعزيز صالح محمد صالح عبدالمحسن محمد الشمالي 30

مريم بنت ابراهيم بن يوسف السالم 31

الحمزة لؤي جواد المحسن 32

ساره جهاد علي عبدهللا محمد المال 33

زهره احمد علي محمد ندوم 34

تسنيم احمد النابلسي 35

نور الهدى هيثم عباس عباس 36

احمد ابراهيم الصالحات 37

الدجيلي/ محمد صالح/هاشم مهدي  38

رحمه عثمان جالب سعيدي 39

نضال محمد خميس 40





Section 1 Group B

4 3 2 1 اسم الطالب  رقم الطالب
محمد رائد محمد الشديفات 1

غيداء حسين عبدهللا ابوعساف 2

نائل امجد حمدان جاد هللا 3

رايه ايمن محمود عالونه 4

رغد احمد حسن رمضان 5

زيد معن ابراهيم ابو عميره 6

ريان احمد حرب القريوتي 7

النا محمد عرندى عرندى 8

ليان شحاده عبد الرحمن العرموطي 9

رفيده حسين خلف العمايره 10

عامر محمد مهدي الحاج صديق كمال 11

نور عماد محمد صوان 12

طارق زياد احمد الصمادي 13

كمال ياسر كمال الشعبان 14

بتول معاويه مزعل احمد الحباشنه 15

فرح مازن احمد المدلل 16

يارا زياد توفيق العدوان 17

منه منذر نبيه مشتهى 18

عبدهللا جمال علي العدوان 19

زيد عبد محمد سالمه 20

راشد زيد سليمان الدبوبي 21

سديل عبد هللا سليمان العمرات 22

منية بشار عدنان كرمي 23

صبا محمد خليل المسيمي 24

دارا اسامه عبد هللا سليمان 25

ساره ايمن سليم خريم 26

سديل رياض يوسف ابو ذياب 27

لين امجد سليمان الدويكات 28

لينا محمد صالح الطراونه 29

دانا ايمن محمد امين القطاونه 30

اسامه سامي ابراهيم سرحان 31

احمد مصطفى يوسف مهيار 32

نور محمود انور حمدان 33

علي موسى علي العبادي 34

رغد احمد يحيى الزق 35

معاوية اسامة محمد موسى ابورجب 36

محمد شحاده ابراهيم سليمان 37

دانه زياد عبدالفتاح الفواعير 38

دانيال اندراوس زكي عيزر 39

اسيل ادهم حماده  النجار 40





Section 1 Group c

رقم الطالباسم الطالب 4321
1مي علي فيصل الفياض

2فاطمه ناصر اكبر قمبر اسد الري

3تمارا صايمه

4بيان نعيم احمد ابوشيخة

5روبي جمالي

6طروب مطرب عراك مطرب سعيدان

7دانيه ليث عباس الفخري

8يسر ميسر رجا رجا

9نادين ياسر ريان

10زينة محمد لبيب الحلو

11دانيه ناطق صباح صباح

12احمد رفيق حموده احمد

13رؤى حسام اميل اليعقوب

14آيه منير قاسم الزقه

15دانه محمود شفيق مرعي

16تمارا يعقوب امين عويس

17باسل احمد خلف االزايده

18اماني محمد وحيش علي

19النا محمد خليل دودين

20قتيبه صالح احمد الوريكات

21ساره يوسف فهمي ابومطاوع

22عائشه زياد عدنان اوتي

23هديل عماد ابراهيم الخطيب

24ابراهيم اياد محمد الزريقي

25منار مامون رشدى حسونه

26ساره خالد ايوب ابو حليمه

27تسنيم صالح محمد الرواضية

28فرح عماد الدين محمد رامز العزيزى

29مؤمن محمود رشيد عبده

30شدى راكان عبد هللا الغرايبه

31ساره محمود علي الجعار

32فرح عدنان حسن عبد الغني

33توفيق عبد هللا توفيق العكايله

34يزن يحيى مرشد عبيد

35ميرنا موسى فكتور المدني

36تاال محمد يوسف قطيشات

37احمد محمد فخرى الشلمي

38احمد عمار بكر ابو بكر

39محمد عمر صادق الحسن

40احمد غسان حسين الشقيرات

41محمد يوسف احمد العوضي

42عاصم خالد نهار المعايعه

43عفراء باسم يوسف المغزز

44مريم علي طالب طالب

45مريم عمار حجاوي



Section 3 Group A

4 3 2 1 اسم الطالب  رقم الطالب
مهند هاني الموسى 1

حال احمد جميل القرعان 2

علي حسين محمد األربش 3

جراح طالل سالم العنزي 4

هدى سعد عبدهللا عبدالرحمن محمود 5

دانة صقر نايف الرديني 6

صالح الدين ابراهيم موسى ابو الشيخ 7

فاطمة عبدالرزاق مهدي القالف 8

حمد راشد حمد العازمي 9

علي عبد الهادي عبد هللا الوزان 10

لولوه عبد العزيز بدر الجناعي 11

زهراء سليمان إسماعيل 12

سعد رويشد سعد الحربي 13

لمى حامد نايف الكبيسي 14

ريهام فؤاد قاطع الشمري 15

حنان احمد نجم نجم 16

يعقوب كمال الزوبع الحميد 17

مريم خالد بدر راشد العويشير 18

حيدر طالب جيجان السماوتلي 19

سارة فراج نهار العجمي 20

نوره عادل جاسم المسبحى 21

عبدالعزيز عواض بعيجان المطيرى 22

عبد الرحمن صالح الدين احمد العنزى 23

عبد هللا خالد كامل الهاشمي 24

هاجر غانم عيسى بورسلى 25

أحمد نهار مخلد الميمونى 26

فهد سعد راشد العبهول 27

فهد جاسم محمد االنصاري 28

نوار محمد ابراهبم المال 29

رند كميل موسى فرام 30

نداء شوكات علي بني عطا 31

اسامه محمد حسين ابونصار 32

علي محمد قاسم السعدي 33

حسن علي محمد القيسي 34

دينا خالد محمد محمد 35

النزاع/ محمد ياسين/إسراء  36

فاطمه عبدهللا احمد حسن عيسى الصابري 37

ابراهيم عودة محمد ابونمر 38

سعد نواف بجاد المطيري 39

يزن عدوان راغب برغوثي 40

عبدالرزاق صفوق الحاج مواس 41

خالد حسين صالح مرشد فالح العمري 42

ماريا هلون 43

ميشيل جرايسي 44



صالح جمال صالح الرشيدي 45

عيسى فرات إبراهيم إبراهيم 46

هاشم سعد ابراهيم الجرجيس 47

حسن محمد فقيه 48

نيفين عامر رائق رائق 49

شحاده ماهر شحاده عيد 50



Section 3 Group B

4 3 2 1 اسم الطالب  رقم الطالب
راضي فراس راضي احمد 1

مرح بشار عبد الرحمن البيطار 2

محمد هيثم عبد العزيز الرواشده 3

لجين جعفر سالمه الزعبي 4

مي محمود سلطان العدوان 5

عبد هللا ابراهيم جميل امين حماد 6

اسامه محمد حسن حسين 7

يارا صدام علي حمد 8

مرح احمد ابراهيم الدراوشه 9

احمد صبحي عبد الرحيم بدوان 10

اوس وسيم محمد ذيب وهبه 11

تامر نائل محمد بركات 12

دعاء محمود فليح الرواحنه 13

تاال علي احمد الحديد 14

ميرا عصام موفق جبري 15

موسى نزار موسى رضوان 16

عبد هللا قاسم نعيم الزعبي 17

محمد كمال عبد هللا الدرادكه 18

رازي رأفت بديع كتانه 19

ساره رائد جميل العقاد 20

نور ايمن تيسير حسين 21

فيصل اسالم محمد صالح الدين مساد 22

عمر سمير خالد الجبعيتي 23

احمد يحيى عبدهللا العمري 24

نسيم طارق محمود محافظه 25

رشيد منذر رشيد حطاب 26

محمد صقري علي بني عيسى 27

احمد عنان فضل مكحول 28

اسامه ماهر اسماعيل عفانه 29

نور ماجد حسين العفيف 30

بان رامي خليل خريسات 31

نايف فائق محمد نايف ابو صفيه 32

وليد احمد سعيد ابولباد 33

عبد هللا مروان محمد عدنان الحلبوني 34

محمد صالح حمد الفرا 35

اصاله كمال يونس المعايطه 36

محمد خالد احمد شاور 37

محمد مصطفى رضا يوسف 38

نسيم هشام محمد الدميري 39

هشام ماهر احمد ابو محمود 40

ريناد بنت عبدهللا بن حسين الشريف 41

سالمه سامي جريس الهلسه 42

رند بالل محمد ابو عنزه 43

عبد الرحمن ياسر سميح الرجبي 44



عمر بسام حلمي ابراهيم 45

مجد محمد قاسم عضيبات 46

ديمه خالد محمد اللوزي 47

احمد عصام طالل الصباح 48

ليث ناصر الدين تاج  الدين الشريقي 49

جود امين عواد المشاقبه 50



Section 3Group c

رقم الطالباسم الطالب 4321
1هيا جهاد سلمان الدحدوح

2عدي إياد محمد عنبتاوي

3فيصل المختار

4زيد الياس فاخوري

5مراد حداد

6سيرين احمد حمدان حاليقة

7احمد علي حسين الرفاعي

8جعفر ضياء حسين االسدي

9محمد عدي فالح العلي

10فراس سليمان الخطيب

11دياال ابوالهيجاء

12كارول عاصله

13مريم جاسم عبدهللا البهادلي

14لين قاسم

15سدن احمد عبدالفتاح عبدالفتاح

16هيام عامر اجبير فهد الفضلي

17محمد نبيل لطفي العمري

18يارا سعد يحيى عوده

19جود ثائر سعود العدوان

20عبد هللا محمد احمد االعرج

21مهند سلمان محمد العساف

22روتانا وليد محمود ابو عبيده

23دينا حاتم عز الدين الخطيب التميمي

24رزان عماد محمد ابو  ملوح

25احمد عادل ابراهيم اسعد

26بيان يوسف احمد نور محمد صالح

27صالح سعد صالح صالح

28تيسير المطارنه

29وداد احمد محمد جميل سواس

30احمد فراس احمد الحموري

31ليلى زكريا علي العمايره

32علي عادل عبدالحافظ العاشور

33علي حسين خليل هالل الدوخي

34محمد عبدهللا علي ابراهيم حسن محمد حياتي

35براءه محمد عماد جميل العلي

36لينا غالب احمد الخضور

37رنا حسن عبدهللا شقبوعه

38مهند ماهر حامد جمعه

39اسامه عبد الرحمن حسن الفريحات

40محمد خلف مونس البوات

41نور الهدى نافذ محمد سعيد السيوري

42قصي عصام عبد هللا الخصيب

43وعد عبدهللا خالد الشديفات

44احمد مفيد محمد الجعيدى



45محمد سعيد احمد النشاش

46سيف محمد يحيى يامين

47عون وليد عبد هللا ابو هزيم

48حمزه فراس عطا هللا الشهوان


