
Section 2 Group A

4 3 2 1 اسم الطالب  رقم الطالب
يوسف اسامه حسن عمر 1

هديل حاتم عبدالفتاح غانم 2

حسين طاهر عبد الفتاح ابو رمان 3

حمدي اسامه حمدهللا الدباس 4

هند بالل عبد هللا ابو طويله 5

ايمن محمد صبحي مصلح 6

زيد نادر محمد سرحان 7

رناد حمود سالم الدبعي 8

وسن فوزي محمد هاشم الصفدي 9

عامر صالح متروك ابو شتال 10

احمد عطا احمد ابو هاني 11

شهد ابراهيم كريم الشواوره 12

صبا صالح عبد هللا الفيومي 13

ناصر قاسم ناصر الدغمي 14

عمر محمد محمود النعيرات 15

نوف سامي علي مسباح جاسم المسباح 16

آيه امين نعيم حياصات 17

عبد العزيز علي داود العبوس 18

فرح زياد احمد الرفاتي 19

محمد حمد علي زعبي 20

محمد صالح عبد الرحمن خضيرات 21

صهيب احمد سعيد الساليمه 22

يعرب نضال ابراهيم الحوراني 23

دانيه طارق يوسف احمد 24

عمرو عاطف موسى عصفور 25

عبد الرحمن محمد محمود العلي 26

يحيى عمران سليمان سالم 27

فرح انور فالح المعايعه 28

عبد هللا محمد عبد الكريم الخرابشه 29

عمار سالمه رضوان الرجوب 30

وداد عبدالكريم علي الورافي 31

غسان محمد بالل رجا الزعبي 32

عبد هللا هشام نعيم الشرفا 33

رغد محمد خير سليم بني حمد 34

اسامه زياد عبد الوهاب الغفري 35

روبينا وليد منصور ذياب 36

محمد اكرم محمد الدبايبه 37

النا عادل جورج طنوس 38

فرح حيدر عبد الفتاح البستنجي 39

باسل محمد علي الرمحي 40

حمزه حسني علي عنيزات 41

نور محمد عباس ابو مره 42

مروه محمد احمد خريس 43

ديمه راتب عيسى بطارسه 44



تاال صالح حسني الشرايعه 45

لين محمد محمود عمرو 46

ابراهيم رائد ابراهيم العوايشه 47

زهير مروان زهير الحياري 48

اكرم باسل محمد كيالني 49

رهف بسام محمود الهندي 50



Section 2 Group B

4 3 2 1 اسم الطالب  رقم الطالب
يقين محمد ثامر الزقاريط 1

ساره محمود علي الحراسيس 2

شهاب احمد محمود جبر 3

سندس سالم حسن مال عبدهللا صالح الجاركي 4

محمود عمر موسى الشنيكات 5

أبرار طالل احمد الهالل 6

حسام مروان بطرس المساعده 7

تقى عاهد عبد الرحيم الشرايده 8

جود صادق فهد الكرمي 9

عمر خليل عبد الحميد الجدع 10

دنيا زياد احمد جابر 11

مالك محمد صالح عوامله 12

سلسبيل خليل محمد شومان 13

شيرين يوسف مصطفى عشا 14

تيماء نمر حسن العوامله 15

عال رائد وديع نعمان 16

ثريا نائل عيسى الصائغ 17

محمد عمر عبد هللا حمورى 18

رنا سلطان فالح الخريشا 19

نور زاهر محمد راتب العتيلي 20

اسماء عاطف اسحق الجوالني 21

مرام عبد الرحمن احمد الجايح 22

محمد سناوي الخطيب 23

حال محمد عبد الحافظ صالح 24

لين اسامه محمد النمراوي 25

حمزة اسعد غزال 26

رغد صالح محمد الحمادين 27

عائشه خليل عبد الفتاح الحمادين 28

معتصم سفيان بكر ابو جابر 29

باسل عماد هواش البكور 30

طارق السيوري 31

رهام عبد الحكيم رحمي ابو عره 32

عبدالرحمن الحصني 33

احمد حازم احمد عطاري 34

عمار ثائر محمود عمرو 35

قصي خليفه غالب طاشمان 36

مالك محمد اسماعيل الشديفات 37

هبه زهدى اسماعيل جانبك 38

محمد طارق محمد الصانوري 39

ايه صباح نوري رشيد 40

عبد الرحمن بكر لطفي الفواضله 41

عال احمد علي العمرى 42

سمير عميش 43

عائشة حنين حاج صالح 44



احمد عمر احمد العليمات 45

دارين جمال حسين ابوشلبك 46

رتاج ماجد محمد الرياحى 47

لين باسم محمد الساحلي 48

راما رائد جاسر عموري 49

عمرو هشام ابراهيم الخطيب 50



Section 2 Group C

4 3 2 1 اسم الطالب  رقم الطالب
بهاء نبيل محمد سعيد عبد الرحيم 1

غسق صالح 2

رزان محمد خليفه الزعبي 3

هيثم بن منير هميلة 4

رهف زياد زاهي ملحم 5

يعقوب يوسف شريف مطرب جوده 6

فيصل بسام تركي نمري 7

مصطفى مهند سلمان الكواك 8

وحيد فايز توفيق حماد 9

حسين حيدر عبداالله عبداالله 10

والء علي عقله العظيمات 11

بهاء غاندي محمد الجرادات 12

فادي بقلة 13

احمد بشير عبدالجبار غزالة  14

رنيم عمر محمد عثمان 15

عاصم هاجم الرفاعي 16

عمر باسم فوزى احمود 17

احمد امجد حسين قراجه 18

لجين غازى عبد الوهاب الشوابكه 19

احمد امجد احمد طوباسي 20

دينا عبد السالم فيصل النصير 21

نور محمد فايز شويكاني 22

ايه صبري طاهر الزرقان 23

وهب وليد جهاد التكريتي 24

عمر عيسى صالح حجازي 25

امواج احمد عقيله الفرجات 26

احمد عز الدين مصطفى قفاف 27

امجد محمد انور توفيق عابدين 28

نرجس صائب جليل صويص 29

جود ماجد فتحي الغالييني 30

عبد هللا رائد عبد هللا القواسمه 31

خزامى محمد ابراهيم بني سعيد 32

عرين ماجد سالمه الصمادي 33

رشا وليد خضر عطيه 34

نسيم محمد موسى الزغول 35

حذيفه محمد حسين عبابنه 36

الواثق باهلل سامي عبد هللا العتيالت 37

دانه خلدون محمد عطيات 38

مي مجد احمد خريس 39

لجين محمد تيسير حمدان 40

حمد فرحان حمد عامر حمد فالح العجمي 41

رافي سهيل فرح عوده 42

نور عبد المجيد خليفه خابور 43

زيد معتصم عبداللطيف الغزاوي 44



زين محمود محمد ابوعامريه 45

تسنيم حامد محمد صالح االشهب 46

روان نادر عبد الرحمن ياغي 47

ايه عبدالكريم سالمه عيال عواد 48

هيا توفيق محمد الحياصات 49

فرح احمد عوض الخالد 50

تمارا عدنان خليل العزه 51

ايه عماد محمود علي عوده 52


