
إسم الطالبرقم الطالباللمرشد االكاديميتسلسل

ليث محمد عبد الرحيم السده201810360احمد نجار1

احمد جهاد عدوان عبد الرحمن201810363احمد نجار2

احمد على احمد ناصر201810366احمد نجار3

ابراهيم محمد ابراهيم ياسين201810370احمد نجار4

مجد محمد محمود العزه201810372احمد نجار5

ميس محمد عبد القادر حمدان201810374احمد نجار6

رؤى يحيى احمد ابراهيم201810375احمد نجار7

يوسف منير خليل الدراس201810378احمد نجار8

لمى موسى محمود الحافظ201810390احمد نجار9

رهف امين خضر ابو ادهيم201810395احمد نجار10

سلمى مروح سعيد نهيه201810396احمد نجار11

سوزان مسعود محمود البخاري201810404احمد نجار12

مالك محمد علي قشطه201810414احمد نجار13

ليان نضال عبد الحفيظ غيث201810425احمد نجار14

النا تيسير حسين االطرش201810441احمد نجار15

رند عيسى محمد قباجه201810444احمد نجار16

رنا فؤاد حسين بيان201810445احمد نجار17

رغد نادر توفيق ابو طالب201810448احمد نجار18

سندس محمد سليمان النجار201810470احمد نجار19

عبد الرحمن خالد فهيم مناع201810490احمد نجار20

0رغد طحان الحريري 201810496احمد نجار21

ديمة خالد عبد الرحيم الجعبري201810497احمد نجار22

احالم اسماعيل محمود سليمان ابو غياض201810501احمد نجار23

راما زهير صالح خوالني201810503احمد نجار24

خيرو عبد هللا خيرو خطيب201810509احمد نجار25

ساره انيس سليمان قشطاوي201810521احمد نجار26

لين عرفات غالب سعيد201810525احمد نجار27

هديل احمد عوض المناصير201810528احمد نجار28

ميرنا عماد عبد الرحيم مرقه201810565احمد نجار29

رغد عبد الرحيم محمد غالب الكحاله201810571احمد نجار30

ساره نادر سليمان قداره201810581احمد نجار31

ايناس اسامة السيد احمد201810583احمد نجار32

ريناد ابراهيم احمد قنيص201910092احمد نجار33

راما محمد حمد هللا الهبارنه201910100احمد نجار34

حسين عصام حسين محمد201910102احمد نجار35

محمود بدر (محمد خالد)مرام 201910106احمد نجار36

عمر فادي عصام ابراهيم201910114احمد نجار37

ماهر طارق ماهر الحبال201910123احمد نجار38

عمر يوسف جاسم الفايز201910125احمد نجار39

مهند انور يوسف عبد القادر201910131احمد نجار40

لين اياد سلمان ابو ناموس201910133احمد نجار41

هال مرزوق حامد الزعبي201910136احمد نجار42

0امل وليد القاسم 201910138احمد نجار43

0اسالم وليد القاسم 201910139احمد نجار44

سيلين رائد باسم ابو شريخ201910141احمد نجار45

0مريم يوسف جراد 201910144احمد نجار46

محمود ياسين طه الحراحشه201910151احمد نجار47

عبد الرحمن خالد كامل جمعه201910152احمد نجار48

ريداء محمد عبد الملك السعدي201910156احمد نجار49

رحمه عمر محمد الوريكات201910159احمد نجار50

سميه محمد نبيل وهيب عبابنه201910167احمد نجار51

بتول ايمن ابراهيم الزيتاوي201910171احمد نجار52



فرح يوسف جمال القصاروه201910172احمد نجار53

دانه يوسف توفيق قاسم201910173احمد نجار54

0ريم عامر محمود 201910183احمد نجار55

بيان كمال عبد الغني توتونجي201910187احمد نجار56

0مرح عايش غازي 201910201احمد نجار57

عوده اسعد عوده الناطور201910207احمد نجار58

خالد هاني موسى حماد201910216احمد نجار59

آرام محمد سليمان القرعان201910229احمد نجار60

راما سليمان محمد الحسبان201910230احمد نجار61

االء علي حسن غنيم201910233احمد نجار62

حسن محمد محمد امين زيد الكيالني201910235احمد نجار63

قاسم صالح الدين قاسم خزاعلة201910236احمد نجار64

0هبة هللا طارق دحدل 201910239احمد نجار65

يوسف خالد محمد عبد هللا201910240احمد نجار66

ريهام عماد محمد عبد الكريم201910244احمد نجار67

مامون حجاب توفيق الزيود201910267احمد نجار68

عائشه يوسف عدنان القطاونه201910269احمد نجار69

0ظالل عبد هللا خطيب 201910271احمد نجار70

0اسالم محمد احمد 201910274احمد نجار71

يارا زهير عبد اللطيف حارون201910283احمد نجار72

ساره كمال خطيب201910767ايناس أبو قديس73

فرح ماجد عبد الرحمن العتيلي201910776ايناس أبو قديس74

بهيه ماجد عبد الرحمن العتيلي201910777ايناس أبو قديس75

0معاذ يحيى الحريري 201910778ايناس أبو قديس76

0قصي حسن القادري 201910784ايناس أبو قديس77

ايه عمار موفق محمود201910801ايناس أبو قديس78

اية عبد الرحيم حميدي الشلبي201910824ايناس أبو قديس79

هشام عدنان خليل خليل201910829ايناس أبو قديس80

هديل ابراهيم محمود توفيق201910834ايناس أبو قديس81

عدن راجح محمد المرعي201910862ايناس أبو قديس82

تبارك محمد ساري الساعدي201920002ايناس أبو قديس83

محمد منصور محمد ابو شباب201920006ايناس أبو قديس84

يوسف عبد الكريم ذياب ذياب201920009ايناس أبو قديس85

نشأت صالح الدين قاسم خزاعلة201920010ايناس أبو قديس86

طارق محمود محمد ابو حليمه201920011ايناس أبو قديس87

كوثر عدنان المحمد201920027ايناس أبو قديس88

تاال محمود عبد الرحيم زبن201920029ايناس أبو قديس89

دينا هشام احمد الدوري201920032ايناس أبو قديس90

هبه عبد االله محمد الصمادي201920033ايناس أبو قديس91

احمد باسم قحطان قحطان201920035ايناس أبو قديس92

علي محمد جبار النويصري201920036ايناس أبو قديس93

حسن فالح حسن الخيالني201920047ايناس أبو قديس94

تاره رياض وناس وناس201920055ايناس أبو قديس95

انس عبد الحميد احمد محمد201920061ايناس أبو قديس96

لبيبه محمد احمد الشورى201920062ايناس أبو قديس97

امنة نشوان سالم سالم201920067ايناس أبو قديس98

جلنار حسين علي الطائي201920072ايناس أبو قديس99

لبنى ناصر عبد الجليل ابو عوض201920082ايناس أبو قديس100

دعاء ماجد سليم حافظ201920086ايناس أبو قديس101

محمد محمود مصطفى السعدي201920092ايناس أبو قديس102

عمر هاني محمد الجرف201920095ايناس أبو قديس103

مجدولين مؤيد فيصل الحاج حسين201920099ايناس أبو قديس104

امنه محمد هاشم الدباغ201920100ايناس أبو قديس105



0نغم محمد االبراهيم 201920103ايناس أبو قديس106

منار محمود سالم الخرابشه201920105ايناس أبو قديس107

بنان مامون الرهوان201920144ايناس أبو قديس108

محمد فتحي محمود منسي201920184ايناس أبو قديس109

محمد عمر ابراهيم الزبيدي201920195ايناس أبو قديس110

اسامه ليث اسماعيل اسماعيل201920208ايناس أبو قديس111

فرح محمد برهان جدعان201930016ايناس أبو قديس112

حسين محمد محمد الزعبي201930029ايناس أبو قديس113

براء ياسر مصطفى المصطفى201930030ايناس أبو قديس114

عبد المنعم توفيق محمد صالح الدين الشربجي201910525أسماء الشرع115

دنيا لطفي فوزى صدقه201910526أسماء الشرع116

اسامة محمود فهيم الحاج اسعد201910534أسماء الشرع117

حنين هشام موسى حمديه201910538أسماء الشرع118

راما صالح محمد الحاج201910540أسماء الشرع119

بهاء ناصر عبد عبد الدين201910542أسماء الشرع120

تبارك عبد هللا طه غريري201910560أسماء الشرع121

دهاق ابراهيم داود خلف201910565أسماء الشرع122

ميار محمد طارق العاني201910568أسماء الشرع123

شيراز عصمان محمد سعيد201910573أسماء الشرع124

يحيى عمر سميح الجوابره201910574أسماء الشرع125

زهراء قاسم عبيد البجري201910580أسماء الشرع126

ابراهيم محي الدين سوغان201910581أسماء الشرع127

دانا عفيف حسن العلوي201910591أسماء الشرع128

فرح سليمان علي ابو شاشيه201910592أسماء الشرع129

هديل اسحق حسونه نمر201910594أسماء الشرع130

موالن احمد كانبي كانبي201910602أسماء الشرع131

سميه محمد يوسف ياسين201910604أسماء الشرع132

محمد فيصل محمود عدواني201910605أسماء الشرع133

دياال عبد االله محمد الشبول201910607أسماء الشرع134

احمد رسول خلف خلف201910609أسماء الشرع135

عبد الرحمن شبانه محمد سيد احمد201910616أسماء الشرع136

0بيان محمد شربجي 201910618أسماء الشرع137

ابراهيم عبد الفتاح مصطفى بنات201910630أسماء الشرع138

خنساء محمود احمد الحراحشة201910633أسماء الشرع139

حسام الدين ناصر عبد الرحيم حبيشه201910634أسماء الشرع140

محمد توفيق ثجيل االسدي201910640أسماء الشرع141

زيد زيدان عادل ابو توهه201910641أسماء الشرع142

0بشرى محمود زيدان 201910643أسماء الشرع143

0نور محمود زيدان 201910644أسماء الشرع144

سندس جاسر محمد عرفات201910645أسماء الشرع145

فادي فؤاد محمد حسن201910651أسماء الشرع146

فواز عفريت شراد سعيدي201910658أسماء الشرع147

0عبد هللا عصام الزايد 201910660أسماء الشرع148

ابراهيم ثائر فيصل الياس201910677أسماء الشرع149

رهف محمد موسى عالن201910686أسماء الشرع150

االء محمد راشد بابولي201910688أسماء الشرع151

صبا ماهر عبد الحميد القدسي201910692أسماء الشرع152

اسيد احمد عارف الزريقات201910699أسماء الشرع153

وئام احمد حجي خلف201910702أسماء الشرع154

عمر عبد الرزاق راشد بابولي201910721أسماء الشرع155

مسره موسى عطوان الزهيري201910729أسماء الشرع156

حليمه عيسى محمد العرايضه201910732أسماء الشرع157

محمد مصطفى حسين ال مهدي201910735أسماء الشرع158



روعه حيدر علي الرواشده201910743أسماء الشرع159

وليد خالد وليد اليمن201910744أسماء الشرع160

اشرف محمد فايز سمودي201910745أسماء الشرع161

ميار بديع شرف الدين النقيب201910746أسماء الشرع162

ميس عبد الخالق حسني معال201910758أسماء الشرع163

ميس فاضل يوسف ابو صلوع201910764أسماء الشرع164

0اية ياسر العايش 201910765أسماء الشرع165

0نور علي حسن 201910294آالء عدنان166

ساره احمد محمد عدنان بدير201910298آالء عدنان167

0اسالم محمد االحمد 201910299آالء عدنان168

نيرمين محمود محمد خوالده201910303آالء عدنان169

0محمد مامون الشريف 201910305آالء عدنان170

عبير محمد احمد عبد الهادي201910310آالء عدنان171

بتول علي احمد العنباوي201910316آالء عدنان172

عهد محمود حسين العفيف201910321آالء عدنان173

جعيدي" محمد سعيد"محمد اوس 201910337آالء عدنان174

جواد اكرم جواد نزال201910338آالء عدنان175

مصعب عبد الرحمن محمد طايع201910340آالء عدنان176

0عالء الدين سمير الهندي 201910342آالء عدنان177

عبد الرحيم ابراهيم محمد الحمد201910360آالء عدنان178

مصطفى نيازي محمد جميل محمد جميل201910368آالء عدنان179

احمد نبيل شحاده ابو زيد201910375آالء عدنان180

براءه محمد بهاء سالم201910378آالء عدنان181

سلسبيل مصطفى محمد عوده201910392آالء عدنان182

محمد اشرف عبد القادر عبد القادر201910409آالء عدنان183

0احمد اكرم الخطبا 201910418آالء عدنان184

0يوسف ياسين ابو جيش 201910419آالء عدنان185

قصي موفق طه الحسين201910422آالء عدنان186

الرا احمد محمد ابو شقره201910430آالء عدنان187

حسن ايمن حسن الشغنوبي201910432آالء عدنان188

فرح خالد عبد الرزاق رحاحله201910437آالء عدنان189

سلمى وليد موسى العمري201910438آالء عدنان190

راما مهيد احمد البرازي201910439آالء عدنان191

رانيا غسان محمد فؤاد ابو سنينه201910440آالء عدنان192

رزان انور احمد قعدان201910447آالء عدنان193

امل محمد وحيد التنه201910451آالء عدنان194

شذى ابراهيم زاهر الخرابشه201910459آالء عدنان195

0مطيعه احمد عثمان 201910460آالء عدنان196

سندس مشهور احمد ارطيش201910461آالء عدنان197

رند عبد الرحمن سليم الزغول201910463آالء عدنان198

افنان ابراهيم عبد المهدي الخواجا201910472آالء عدنان199

بنين سعد حسن الحسين201910473آالء عدنان200

راما حسين اسماعيل علقم201910477آالء عدنان201

ثائر محمد مصباح الخطيب201910478آالء عدنان202

ابراهيم ماهر محمد المبيض201910479آالء عدنان203

رغد محمد علي قوقزه201910492آالء عدنان204

ايه جبر عبد الجابر الكسواني201910494آالء عدنان205

جنان وائل محمود سلمان201910495آالء عدنان206

رند بشار محمد جرادات201910500آالء عدنان207

يارا شحاده حسن ابو دعابس201910507آالء عدنان208

آمال نضال احمد الخاليله201910511آالء عدنان209

قمر غسان طالب القيسي201910522آالء عدنان210

رحيق عبد الحكيم حمدي كيوان202020185رهام الجالمدة211



عبد هللا محمود صالح البطوش202020186رهام الجالمدة212

مهند ياسر ماجد العسلي202020192رهام الجالمدة213

0خالد عبد الكريم البراغثه 202020193رهام الجالمدة214

ايه يوسف فالح خوالده202020194رهام الجالمدة215

عمرو محمد سعادات محمد202020196رهام الجالمدة216

رنيم عارف موسى المومني202020197رهام الجالمدة217

تمارا رامي محيسن ابو عمره202020201رهام الجالمدة218

نور ابراهيم يوسف عرايضه202020203رهام الجالمدة219

تاال عبد الناصر عصام ابو صبح202020211رهام الجالمدة220

شهد عيسى محمد قباجه202020212رهام الجالمدة221

سوار فضيل علي فريحات202020215رهام الجالمدة222

تمارا عدنان احمد بنات202020220رهام الجالمدة223

عمر جمال عبد الرحمن يونس202020223رهام الجالمدة224

بيان ابراهيم حسن صومان202020225رهام الجالمدة225

ايمان خليل اسماعيل عيال سلمان202020238رهام الجالمدة226

روزانا عيسى202020243رهام الجالمدة227

احمد خالد محمود العوضات202020244رهام الجالمدة228

فاتن مثنى ياسين ياسين202020246رهام الجالمدة229

0لمى رمزي مرعي 202020251رهام الجالمدة230

سالم صباح محمد محمد202020254رهام الجالمدة231

اسراء يوسف سليمان بشناق202020256رهام الجالمدة232

جود سليم نزيه الحكيم202020259رهام الجالمدة233

شهد محمد عصام الدين ابو عصب202020266رهام الجالمدة234

رؤى حيدر عمر ابو قعدان202020267رهام الجالمدة235

محمد وائل محمد زبن202020277رهام الجالمدة236

سجى ايمن محمد دواغره202020278رهام الجالمدة237

فاطمه ضرار احمد عبابنه202020282رهام الجالمدة238

حذيفه محمود محمد صوافطه202020284رهام الجالمدة239

مريانا عمر علي القضاه202020290رهام الجالمدة240

ساره محمود سليمان القطاونه202020295رهام الجالمدة241

بتول تحسين ربحي بشناق202020304رهام الجالمدة242

ساره شريف اسعد قنطار202020305رهام الجالمدة243

جادر احمد محمود الجادر202020307رهام الجالمدة244

حمزه جمال عبد الرحمن حرب202020315رهام الجالمدة245

طيبه فراس عادل عادل202020317رهام الجالمدة246

سامي جمال خالد الطيطي202020320رهام الجالمدة247

االء عمار منصور الوهر202020324رهام الجالمدة248

مروه تيسير علي الدرباشي202020326رهام الجالمدة249

احمد حيدر عبد الحسين عبد الحسين202030013رهام الجالمدة250

عمر ذاكر محمود الدوري202030019رهام الجالمدة251

محمد خير حمدان محمد الدبيك202030029رهام الجالمدة252

رماس سامر مصطفى عبد النبي202010124سعيد مرجي253

فارس اسحق احمد ابو حسين202010133سعيد مرجي254

0روان اسيد اسماعيل 202010134سعيد مرجي255

هبه مصطفى راشد محسن202010137سعيد مرجي256

روال مصطفى راشد محسن202010138سعيد مرجي257

مصطفى سمير جميل سعدون202010139سعيد مرجي258

نرمين مازن عبد القادر ثابت202010148سعيد مرجي259

صهيب عيسى مصطفى استيتي202010150سعيد مرجي260

سناء عالء الدين اسماعيل العزه202010152سعيد مرجي261

اسماء محمد عبد الرحمن قواقزة202010156سعيد مرجي262

موسى رائف موسى العر202010158سعيد مرجي263

امجد محمد احمد تنبي202010161سعيد مرجي264



حسام رياض عيسى زيغان202010168سعيد مرجي265

مهدي عامر مصطفى حمد202010169سعيد مرجي266

اناس امجد سامي ذباح الجمل202010171سعيد مرجي267

0بشار مصطفى محمد 202010195سعيد مرجي268

مصعب عبد هللا طه غريري202010199سعيد مرجي269

بيان ابراهيم عبد هللا عويضه202010221سعيد مرجي270

هبه محمد ذياب ابو سالم202010228سعيد مرجي271

محمد ادم محمد حسن202010236سعيد مرجي272

النا هوشين محمد فريد ايوبي202010250سعيد مرجي273

0شهد عامر عبيد 202010255سعيد مرجي274

مالك محمد سليمان قازان202010257سعيد مرجي275

لين جمال ابراهيم ابو عواد202010265سعيد مرجي276

فرح غالب حمدي الحديدي202010267سعيد مرجي277

احمد اسامه علي بنات202010270سعيد مرجي278

الهام احمد محمود الشوبكي202010271سعيد مرجي279

0نور مامون الشريف 202010274سعيد مرجي280

روان كامل سعيد كمال202010275سعيد مرجي281

محمد منور صالح نعمان النجار202010276سعيد مرجي282

نبال حسام محمد تميم النتشه202010277سعيد مرجي283

شهد احمد يوسف عباد202010279سعيد مرجي284

يارا رائد فرحان الزبيدي202010281سعيد مرجي285

ايهاب نواف صالح الحسنات202010288سعيد مرجي286

هبه وليد محمود عطاطره202010290سعيد مرجي287

رهف عدنان يوسف عتوم202010291سعيد مرجي288

نوار حازم حماد قصقص202010292سعيد مرجي289

ربى محمد احمد العمله202010294سعيد مرجي290

رامي زياد محمود قزاز202010298سعيد مرجي291

عبد هللا محمود محمد محسن202010304سعيد مرجي292

ايات بالل محمد االقرع202010307سعيد مرجي293

اسيل زياد رجا الفقهاء202010309سعيد مرجي294

بتول عارف محمد ابو فاره202010313سعيد مرجي295

تسنيم مفيد عبد اللطيف القطامي202010316سعيد مرجي296

محمد محمود محمد هيكل202010318سعيد مرجي297

فرح عرفات هاشم حسن202010319سعيد مرجي298

دانيه سري محمد عوده202010321سعيد مرجي299

فرح انور اسماعيل الصوفي202010323سعيد مرجي300

0وئام احمد ابازيد 202010324سعيد مرجي301

اغيد خليل ابراهيم الرفاعي202010325سعيد مرجي302

يزن محمود عبد الحفيظ محمد202010327سعيد مرجي303

نور عمر مصطفى الصمادي202010330سعيد مرجي304

رؤى احمد سرحان عبد الوهاب202010333سعيد مرجي305

فاطمه عماد عمر ابو اصبع202010338سعيد مرجي306

شيماء خليل حسين حسين202010339سعيد مرجي307

عبد الفتاح هيثم عبد الفتاح العوضات202010520سماء عبدالرحمن308

0ريان فهد الخليل 202010523سماء عبدالرحمن309

عائشه محمد حمدي الشقيرات202010524سماء عبدالرحمن310

عبد الوهاب رمزي خليل يوسف202010532سماء عبدالرحمن311

النا اسامه سلطي الربضي202010540سماء عبدالرحمن312

عال خالد حسين العفيف202010542سماء عبدالرحمن313

ليان عبد الرحيم ماهر الشيخ202010544سماء عبدالرحمن314

0عائشة هاني كحيل 202010546سماء عبدالرحمن315

يزن محمد بدر حسن اغا202010550سماء عبدالرحمن316

0امل عبد السالم بيطار 202010551سماء عبدالرحمن317



ايهاب عبد الناصر عبد الكريم طاهات202010554سماء عبدالرحمن318

0نور الهدى محمد حوا 202010561سماء عبدالرحمن319

لبنى عماد عبد الرحمن عالن202010563سماء عبدالرحمن320

رانيا اسكندر غوص بخش بلوشي202010564سماء عبدالرحمن321

ماريا وفيق احمد نداف202010566سماء عبدالرحمن322

راما حسن مصطفى دار الحاج202010567سماء عبدالرحمن323

عالء حسيني عبد السميع علي202010570سماء عبدالرحمن324

هال محمد السيد محمد ابراهيم عقل202010571سماء عبدالرحمن325

السيد احمد احمد عبده202010574سماء عبدالرحمن326

0ضحى عبد الرحيم قطيفان 202010577سماء عبدالرحمن327

وفاء عبد الكريم عبد الرزاق قره محمد202010581سماء عبدالرحمن328

سجى علي ابراهيم العدوان202010585سماء عبدالرحمن329

ابراهيم عبد الكريم ذياب ذياب202010588سماء عبدالرحمن330

حسن حسام الدين عبد الحليم القطان202010594سماء عبدالرحمن331

ايه ياسين علي عبد الحافظ202010598سماء عبدالرحمن332

مزن عمار محمد العكش202010600سماء عبدالرحمن333

ديما عبد الكريم فرحان الشرعه202010601سماء عبدالرحمن334

تاال رزق محمد سماره202010610سماء عبدالرحمن335

احمد رائد محمد شفيق سدر202010615سماء عبدالرحمن336

سناء حمزه خضر خضر202010618سماء عبدالرحمن337

محمود عبد هللا احمد منصور202010628سماء عبدالرحمن338

خالد محمد احمد محمد202010639سماء عبدالرحمن339

عون ركان محمد سعيد شهابات202010641سماء عبدالرحمن340

رامه ماجد محمد دغش202010658سماء عبدالرحمن341

ميره ماجد محمد دغش202010659سماء عبدالرحمن342

سلمى هيثم عاطف الفار202010661سماء عبدالرحمن343

لجين وليد خالد الناصر202010670سماء عبدالرحمن344

0 0يارا صرصور 202010673سماء عبدالرحمن345

نور خالد الكنجو202010681سماء عبدالرحمن346

سيف غسان غازي كنعان202010683سماء عبدالرحمن347

0سنا اسامه الوينو 202010684سماء عبدالرحمن348

0اميرة النور اسامه الوينو 202010685سماء عبدالرحمن349

رؤى محمد عمر ابو قديري202010687سماء عبدالرحمن350

مصطفى درويش مصطفى السيد كردش202010689سماء عبدالرحمن351

احمد لطفي احمد فلهوم202010705سماء عبدالرحمن352

ميرا اكرم نواف نايفه202010706سماء عبدالرحمن353

اوس خليل ابراهيم سالمه202010718سماء عبدالرحمن354

مروة عبد الغني احمد سكران202010719سماء عبدالرحمن355

لبنى ماجد مصطفى الزغول202010720سماء عبدالرحمن356

حنين احمد يوسف بنات202010727سماء عبدالرحمن357

وليده ياسر احمد السيد201820288سهى طلفاح358

امل مدحت جياد لجى201820289سهى طلفاح359

اسيل مراد ممدوح المفلح201820290سهى طلفاح360

ايه علي حسان الحلقي201820294سهى طلفاح361

زين فوزي محمود الوقفي201820296سهى طلفاح362

محمد خالد احمد البشير201820312سهى طلفاح363

اسماعيل هاني اسماعيل سالمه201820322سهى طلفاح364

ايمان خالد محمد عواد201820341سهى طلفاح365

عبد الرحمن عبد هللا نحيلي201830009سهى طلفاح366

عباده محمد عبد الملك ابو ليل201830017سهى طلفاح367

شهد رائد محمد الزريقات201830033سهى طلفاح368

0براءه مهدي رفاعي 201830040سهى طلفاح369

ايهم امين محمد داود201830048سهى طلفاح370



ناديه شعبان سليمان برهم201830060سهى طلفاح371

0ريما ايمن العص 201910013سهى طلفاح372

بسمله محمد وضاح حمامي201910014سهى طلفاح373

امان صائب كامل الالال201910017سهى طلفاح374

فرح عبد هللا ابراهيم العجلوني201910018سهى طلفاح375

0ابراهيم خالد بطحيش 201910020سهى طلفاح376

عالء صالح خالد ابو الكشك201910022سهى طلفاح377

هدى ماهر رمضان ابو سالم201910023سهى طلفاح378

احمد سالمة عبد المنصف الماظ201910030سهى طلفاح379

ايهاب مجدي سعد ابو النجا201910032سهى طلفاح380

0اسالم نايف عياش 201910037سهى طلفاح381

ايه مفلح احمد الحجاحجه201910038سهى طلفاح382

سلسبيل صالح محمد صالح201910040سهى طلفاح383

سفانه احمد اقبال عبد الرحيم دين201910042سهى طلفاح384

عبد هللا نضال علي االخرس201910043سهى طلفاح385

محمد جهاد محمد مصلح201910044سهى طلفاح386

عبد الرحمن امجد سعدات النجار201910045سهى طلفاح387

نور اسامه عادل االحمد201910051سهى طلفاح388

صبا هديرس حسن الدواهيك201910052سهى طلفاح389

عدنان لواء فيصل الخطيب201910058سهى طلفاح390

عبد هللا رياض جمعه بكر201910062سهى طلفاح391

روال جالل حمد القيسي201910066سهى طلفاح392

عبد هللا حسن علي الفي201910079سهى طلفاح393

احمد هيثم فهيم موسى201910082سهى طلفاح394

اسالم زياد على العمري201910086سهى طلفاح395

عبد العزيز عمر محمد مسلم201910087سهى طلفاح396

حسين مضر محمود اليعقوب201910090سهى طلفاح397

حمزه عمر عبد الرزاق زهران201320391عبد الناصر دقة398

احمد عدنان جاسم الجراد201510364عبد الناصر دقة399

0االء محمود الرهوان 201511128عبد الناصر دقة400

محمود احمد محمود محمود201610319عبد الناصر دقة401

دعاء رشيد مطلك مخيلف201620060عبد الناصر دقة402

لينه يحيى مصطفى الحسن201710014عبد الناصر دقة403

دانا سامي ابو بكر سيد احمد201710046عبد الناصر دقة404

اسامة معين راضي سنان201710147عبد الناصر دقة405

0مروه عادل السليم 201710553عبد الناصر دقة406

هشام ايمن قاسم الحريري201720022عبد الناصر دقة407

محمد فهمي احمد جعفر فلهوم201720033عبد الناصر دقة408

محمد هشام احمد كنعان201720041عبد الناصر دقة409

مروه محمود باكير الوتار201720162عبد الناصر دقة410

يزن ايهاب الناشى201720452عبد الناصر دقة411

انس احمد دابله201720465عبد الناصر دقة412

رغد عبد الرازق محمد الكردي201730022عبد الناصر دقة413

رانيا فريد محمود ابو عيسى201730035عبد الناصر دقة414

زهراء حسنين عباس عبد الكريم201730062عبد الناصر دقة415

عبد هللا سمير محمد فريز صبوح202130004عبد الناصر دقة416

طارق هشام هاشم الحاج علي202130010عبد الناصر دقة417

دانا ناجح علي خويله202130017عبد الناصر دقة418

مقيم محمد غسان يوسف202130021عبد الناصر دقة419

لين نور الدين مصطفى الخضيرات202130024عبد الناصر دقة420

ساره محمد احمد القواقزة202130030عبد الناصر دقة421

ساره يحيى عبد الحسيب ابراهيم ابو العال202130034عبد الناصر دقة422

سماره حازم محمد الدجيلي202130045عبد الناصر دقة423



سما عدنان محمد عالوي202130046عبد الناصر دقة424

ايه هشام عبد هللا الشامي202130049عبد الناصر دقة425

صابرين عادل محمد بكر202130056عبد الناصر دقة426

زينب مازن سليمان ابو شريعه202210002عبد الناصر دقة427

0مهند علي عبد العال 202210006عبد الناصر دقة428

فرح مهند علي غزال202210021عبد الناصر دقة429

لقمان سعيد جاد علي202210023عبد الناصر دقة430

بيان رجاء محمود عالونه202210053عبد الناصر دقة431

بيان جبر عبد الجابر الكسواني202210065عبد الناصر دقة432

رنيم احمد يوسف عباد202210070عبد الناصر دقة433

زيد موسى سند بيروتي202210071عبد الناصر دقة434

سنا اشرف محمد جبران202210072عبد الناصر دقة435

0بثينه عبد المنعم الزعبي 202210073عبد الناصر دقة436

بلقيس راكان احمد الهذال202210090عبد الناصر دقة437

قمر حسام ياسين جهماني202210093عبد الناصر دقة438

ايه احمد فؤاد مهدي نصر202210099عبد الناصر دقة439

عبد الرحمن حماده محمد هاشم202210105عبد الناصر دقة440

خالد محمد سمير محمد زهير الخطيب التميمي202210108عبد الناصر دقة441

فايق رشيد فايق صالح202210130عبد الناصر دقة442

سمير سامر احمد الحريري202210154عبد الناصر دقة443

0رؤى غازي جاموس 202210157عبد الناصر دقة444

سوسن فارس حاج احمد202210184عبد الناصر دقة445

حنين حسين محمد مهاوش202210195عبد الناصر دقة446

آمال خالد احمد ابو دلو202210209عبد الناصر دقة447

مهند محمد عبد الرازق حجاج202210223عبد الناصر دقة448

نور اشرف حماده ثابت202210233عبد الناصر دقة449

اميره احمد محمد العدوان202210249عبد الناصر دقة450

زياد ايهاب محمد نور الدين محمد202210260عبد الناصر دقة451

0مالك عمر الجباوي 202210266عبد الناصر دقة452

بالل محمد مصطفى ابراهيم محمد النبراوي202210269عبد الناصر دقة453

اليمامة محمد مهدي الدهني202210280عبد الناصر دقة454

0رنا محمد مسكين 202210288عبد الناصر دقة455

محمود عصام محمد عفيفي202210295عبد الناصر دقة456

0شيراز محمد برهو 202210304عبد الناصر دقة457

0عبادة منهل شبالق 202210309عبد الناصر دقة458

ماسه ابراهيم جودت سليمان202210313عبد الناصر دقة459

0عبد الرحمن عبد الرزاق حسن 202210322عبد الناصر دقة460

احمد الشحات ابراهيم الشحات202210330عبد الناصر دقة461

محمد طه احمد عبيد202210337عبد الناصر دقة462

قتيبه عصام عوض الزعبي202210366عبد الناصر دقة463

كوثر جمال حسين سليمان202210373عبد الناصر دقة464

عبد العزيز محمد رامي حالول202210382عبد الناصر دقة465

زيد محمد فضل سالم202210402عبد الناصر دقة466

محمد عادل ابراهيم عوده202110292عبير شنودة467

0نغم سبيع ابو راس 202110302عبير شنودة468

0سماح احمد الزعبي 202110327عبير شنودة469

مهند سميح موسى علقم202110331عبير شنودة470

عبد الرحمن محمود سليمان مصلح202110332عبير شنودة471

احمد حسين محمد دبسه202110341عبير شنودة472

فرح يوسف عبد الهادي الشرمان202110342عبير شنودة473

الرا خالد نوفل نبريص202110347عبير شنودة474

باسل مازن خميس اللحام202110349عبير شنودة475

بشار حسان صليب العجيل202110350عبير شنودة476



0اية ابراهيم جباوي 202110364عبير شنودة477

سامي هشام عطا شمالوي202110371عبير شنودة478

عمر محمد عيد مسالمه202110378عبير شنودة479

براءه جبر سليمان الوديه202110392عبير شنودة480

تسنيم مصطفى عبد الباقي هاجر202110393عبير شنودة481

ميار احمد ابراهيم عيد202110399عبير شنودة482

هدى سمير فالح التميمي202110409عبير شنودة483

اسراء محمود محمد السالمة202110412عبير شنودة484

احمد خميس ابراهيم الخباطي202110415عبير شنودة485

جود عامر خالد النظامي202110431عبير شنودة486

0مروة ابراهيم سمرى 202110437عبير شنودة487

تغريد محمد اسماعيل االبراهيم202110440عبير شنودة488

عبد الباري خليفه عبد الرحمن العليوي202110441عبير شنودة489

محمود ياسر محمد العبسي202110446عبير شنودة490

جنى عاصم موسى ابو بهاء202110447عبير شنودة491

ميس محمد جبر داوود202110452عبير شنودة492

سليمان ياسر سليمان ابو الحصين202110454عبير شنودة493

نورهان صالح محمد خبيري202110455عبير شنودة494

البير جمال مهنى جاد202110459عبير شنودة495

منار عمر علي محمود202110464عبير شنودة496

دانه احمد محمد الطويسي202110466عبير شنودة497

مينا صابر رزق حنا202110474عبير شنودة498

هبة محمد ياسين حمدان202110478عبير شنودة499

محمد وسام خلدون دبابو202110487عبير شنودة500

دانيه عبد العزيز احمد ابو عوده202110489عبير شنودة501

ملك عبد المنعم ابراهيم الجراح202110529عبير شنودة502

0اسراء خالد السواح 202110530عبير شنودة503

روان عماد الدين ربحي سالم202110545عبير شنودة504

تبارك عبد هللا محمد الحسبان202110547عبير شنودة505

رهف مفلح جديع العبدالالت202110549عبير شنودة506

محمد زكي عبد الستار عصعوص202110552عبير شنودة507

عبد الرحمن وائل احمد ابو دية202110560عبير شنودة508

ليليان لؤي وجيه الفارس202110564عبير شنودة509

شهد محمد سعيد اللحام202110568عبير شنودة510

مريم محمد خير احمد عباس202110570عبير شنودة511

ديما حسام فتحي كليب202110579عبير شنودة512

دانيه احمد عادل حميد الخوالده202110583عبير شنودة513

ميس ايهاب جمال مكحول202110584عبير شنودة514

فرح ذيب علي شحاده202110599عبير شنودة515

رهام محمود احمد ابو فضه202110604عبير شنودة516

جمان هشام عادل الديك202110607عبير شنودة517

عبد الرحمن امجد شحاده حمزه202110617عبير شنودة518

عبد الرحمن عبد السميع عبد الرحمن عبد السميع202110997محمد الدهون519

محمد زايد خليل حسن202111007محمد الدهون520

ياسمين حازم طه ادم202111008محمد الدهون521

رغد داود محمد غيث202111016محمد الدهون522

0عاتكة محمد الموسى 202111017محمد الدهون523

ياقوت فايز زكي ابو سلطان202111025محمد الدهون524

نور محمد هاشم محمد ديب الرفاعي202111035محمد الدهون525

االء سعيد عبد حموده202111036محمد الدهون526

نور بسام حسن سالم202111039محمد الدهون527

حنين محمود عطيه الطيطي202111041محمد الدهون528

ايه فادي عزيز ابراهيم202111053محمد الدهون529



0نهى ايمن العوده 202111056محمد الدهون530

ازاد عبد هللا عبد الستار عبد الحميد202111067محمد الدهون531

ادهم زايد حسيني احمد هنداوي202111069محمد الدهون532

ايهاب امجد عبد اللطيف الحليقاوي202111079محمد الدهون533

شادي حاتم فتحي محمد ابراهيم202111081محمد الدهون534

نوار ايمن ابراهيم الزيتاوي202111083محمد الدهون535

خديجه محمد عبد اللطيف رحال202111093محمد الدهون536

عبد الرحمن عالء جالل عبد الموجود202111096محمد الدهون537

ياسمين حماده خلف جمعه202111101محمد الدهون538

رهف عبد الكريم حسين الحراحشه202111104محمد الدهون539

امنه احمد محمد هروط202111106محمد الدهون540

رنيم خالد طالل الوقفي202111110محمد الدهون541

اميرة طه صالح صالح202120001محمد الدهون542

فادي عزت اسحق طوسه202120003محمد الدهون543

عبد الرحمن اشرف محمد محمود عتمان202120012محمد الدهون544

همس احمد خضر ابو الهيجاء202120016محمد الدهون545

0دانية نضال العقلة 202120017محمد الدهون546

عبد هللا يحيى عبد الهادي دبدوب202120019محمد الدهون547

مريم ذاكر محمود الدوري202120031محمد الدهون548

عذراء ذاكر محمود الدوري202120032محمد الدهون549

رغد محمود محمد جماحنه202120034محمد الدهون550

ذكرى طه صالح صالح202120036محمد الدهون551

0محمد ايمن الحريري 202120051محمد الدهون552

محمود حسن محمد منسي202120053محمد الدهون553

رؤى عبد هللا موسى الشديفات202120056محمد الدهون554

نسيبه محمد عاصم محمد شقره202120059محمد الدهون555

احمد صالح عبد الرحيم حسن202120063محمد الدهون556

فاطمه خلف فؤاد مهران202120077محمد الدهون557

براءه فارس الحريري الشوالي202120078محمد الدهون558

انسام معاذ حسن الزعارير202120090محمد الدهون559

باسل هارون رشيد المومني202120094محمد الدهون560

دنيا محمد جاد محمد شعبان202120123محمد الدهون561

سندس باسم احمد حصوه202120124محمد الدهون562

بيان عبد الحميد حمود القالب202120125محمد الدهون563

زيد زهير ضياء االدهم202120130محمد الدهون564

عبد الخالق ثروت عيداروس محمود202120131محمد الدهون565

محمد صالح سيد احمد سالمان202120132محمد الدهون566

عبد الرحمن امجد شحاده حمزه202120134محمد الدهون567

ريما محمد حمد فحماوي202120138محمد الدهون568

جانيت كمال عبد الرحمن الراعي202120160محمد الدهون569

سالي سليم عوض عبد الوهاب202120166محمد الدهون570

حسن سعيد حسن سالم202120168محمد الدهون571

ساره عمر احمد البنا202120194محمد الدهون572

0ريمه بالل الكسابره 202120214محمد الدهون573

0روان عبد الرحمن علي 202120219محمد الدهون574

هبه غسان محمد صالح202120236محمد الدهون575

رزان عبد الخالق ابراهيم الوريكات202120239محمد الشوملي576

احمد محمد عبد الهادي توفيق202120243محمد الشوملي577

عبد العزيز علي عويد المسيب202120244محمد الشوملي578

سلمى جعفر علي عبد الرحيم202120254محمد الشوملي579

مريم كامل خليل خليل202120264محمد الشوملي580

ليان عالء طالل عادى202120266محمد الشوملي581

عال زهير عبد هللا الطعاني202120283محمد الشوملي582



رهف مروان علي الحاج علي202120289محمد الشوملي583

روان خالد موسى هديب202120291محمد الشوملي584

امنة احمد محمد احمد202120294محمد الشوملي585

مالك عدنان اسماعيل ابو ورده202120297محمد الشوملي586

عايد غازي شحده هديب202120310محمد الشوملي587

دانيه عامر علي فرح فريحات202120320محمد الشوملي588

فاطمة بشير االحمد202120323محمد الشوملي589

ساره ابراهيم علي بني نصر202120327محمد الشوملي590

يارا محمد متولي ابراهيم المتولي202120341محمد الشوملي591

رهف محمود زهير ابو زيتاويه202120345محمد الشوملي592

ليث محمود محمد سعيد المالك202120353محمد الشوملي593

ساره حسن احمد حسن حجازي202120357محمد الشوملي594

مهند فايز يوسف خنفر202120358محمد الشوملي595

احمد فايز علي جبر202120395محمد الشوملي596

ايمان احمد عبد المصطفى202120396محمد الشوملي597

تبارك محمد صالح الختالين202120423محمد الشوملي598

عمران عبد المولى محمد الكايد202120425محمد الشوملي599

0والء احمد شمايط 202120426محمد الشوملي600

ريم عبد هللا عبد الحميد شمروخ202120448محمد الشوملي601

رشا راتب عبد الرحمن العايدي202120484محمد الشوملي602

دعاء عبد هللا قاسم قاسم202120494محمد الشوملي603

لين منير تيسير الطنبور202120506محمد الشوملي604

دينا خالد فؤاد عبد الجليل202120522محمد الشوملي605

0مالك محمد الرفاعي 202120523محمد الشوملي606

حسام حماده عبد المجيد محمد202120536محمد الشوملي607

عمار ابراهيم مسلم المراحله202120539محمد الشوملي608

روان منيف جالل الحنفي202120551محمد الشوملي609

ضحى حازم علي حرز هللا202120552محمد الشوملي610

0اسراء خالد السواح 202120563محمد الشوملي611

هناء نشات الصادق مصطفى العربي202120582محمد الشوملي612

بتول محمد داود الرثوم202120583محمد الشوملي613

احمد محمود السراحين202120590محمد الشوملي614

محمد احمد محمد عثمان202120596محمد الشوملي615

والء جهاد درويش حوسه202120615محمد الشوملي616

ايمن رمضان فرح رومانين202120616محمد الشوملي617

رؤى نذير الطبجي202120617محمد الشوملي618

حسان محمود عمر حلفاوي202120623محمد الشوملي619

زكريا محمد سالم حرشه202120626محمد الشوملي620

معتز ناصر فيصل قويدر202120634محمد الشوملي621

حسين محمد حسين عليان202120648محمد الشوملي622

0عبد الرحمن احمد درويش 202120651محمد الشوملي623

دانه نزار اسماعيل عبد الهادي202120670محمد الشوملي624

عبد هللا محمود محي الدين البوبدران202120672محمد الشوملي625

اسيا سعدي محمد خليل202120674محمد الشوملي626

0ريان مروان خليل 202120685محمد الشوملي627

حمزه سامر الحموي202120691محمد الشوملي628

حنين سامر احمد زيد الكيالني202120695محمد الشوملي629

تاال عقاب احمد القادري202120761محمد الشوملي630

0جودي مازن شبيب 202120790محمد الشوملي631

0غنى صالح سالمات 202120795محمد الشوملي632

محمد عبد القادر محمد عبد القادر حشيش202120818محمد الشوملي633

رانيه محمد محمود عيسى202120827محمد الشوملي634

يزن نور الدين فتحي خنفر202010001محمد بيان635



المعتز باهلل محمد فايز ابو خرمه202010004محمد بيان636

وداد نايف محمود يوسف202010005محمد بيان637

احمد حميدان علي الزيود202010006محمد بيان638

نائلة جهاد منصور الزعبي202010008محمد بيان639

هبه فالح علي بطاينه202010009محمد بيان640

لجين مصطفى عبد الجواد ابو شاويش202010010محمد بيان641

االء مهدي عبد العزيز العقرباوي202010012محمد بيان642

تارا فارس بشاره رزق هللا202010013محمد بيان643

نغم نعيم ايوب الربضي202010014محمد بيان644

راما بسام احمد حجازي202010015محمد بيان645

مها محمد فضل العودات202010016محمد بيان646

ساره رافت يوسف القيسيه202010021محمد بيان647

مايا منير عثمان قنيص202010022محمد بيان648

سجى بالل علي الشمايله202010023محمد بيان649

محمد منيب عبد هللا القضاه202010026محمد بيان650

سحر نضال اسحق ابوزر202010027محمد بيان651

تهاني محمد صالح صبري الشريف202010028محمد بيان652

ديانا اكرم  كشكش202010029محمد بيان653

رزان فيصل محمد ابو حويله202010030محمد بيان654

يونس ناصر يونس الواوي202010032محمد بيان655

دانه خلدون علي الجعيدي202010033محمد بيان656

ايناس بكري صالح عبد الحميد جدامى202010034محمد بيان657

ليث حسن محمد ابو قياص202010035محمد بيان658

راما اياد محمد حمدان202010037محمد بيان659

ساره نبيل يوسف ابو زيد202010043محمد بيان660

ايه فيصل رضوان الجراح202010044محمد بيان661

0عبد هللا عبد القادر مصري 202010046محمد بيان662

يسرى عبد الرزاق احمد اشرق لبن202010048محمد بيان663

سمر يحيى عبد الرؤوف مصطفى202010051محمد بيان664

ساره مازن عطيه عليان202010052محمد بيان665

رغد هشام احمد الجمال202010056محمد بيان666

نور وائل عبد الرحمن التل202010058محمد بيان667

ليان ناصر هاشم سليمان202010065محمد بيان668

اسيل ركان عبد هللا الزعبي202010068محمد بيان669

منى اشرف صالح الغزاوي202010071محمد بيان670

ايه محمد فوزي محمد حربي الرازم202010074محمد بيان671

راما منتصر احمد ابو علي202010076محمد بيان672

محمد عادل محمد علي ابو قاعود202010077محمد بيان673

بهيه عامر ابراهيم الحجاوي202010080محمد بيان674

0محمد غسان السالمات 202010082محمد بيان675

0ابراهيم احمد هالل 202010084محمد بيان676

ساره صالح خليفه الصيفه202010085محمد بيان677

اسماء محمد زين العابدين ابا زيد202010086محمد بيان678

االء عدنان عبد المجيد الحبيه202010090محمد بيان679

االء حمدان محمد حسن202010093محمد بيان680

ايه يوسف غازي ابو الحاج202010094محمد بيان681

0 0االء غول 202010100محمد بيان682

ديانا رائد داوود سعاده202010101محمد بيان683

0امنه احمد الحريري 202010108محمد بيان684

ابراهيم يحيى ابراهيم خاطر202010118محمد بيان685

اسامة كفاح عبد هللا فحماوي202010120محمد بيان686

عمرو يوسف محمد البيشاوي202010121محمد بيان687

سالم محمد مصطفى ابو راشد202010123محمد بيان688



مؤيد بسام صالح شريم201810316منال الحسبان689

محمد عبد الرحيم موسى غنيم201810598منال الحسبان690

عالء عواد محمد مطلك201810646منال الحسبان691

0رسل محمد الفروان 201810650منال الحسبان692

سما نزار محمود يحيى201810653منال الحسبان693

شهد محمد صالح مهيدي المعيدي201810657منال الحسبان694

مريم فضل هالل الفضل201810673منال الحسبان695

0غزل امير هاجر 201810696منال الحسبان696

دانه كمال جميل محمد201810726منال الحسبان697

جودي محمد اسامة عطية201810738منال الحسبان698

ديمه ميثم عبد االله ابراهيم201810747منال الحسبان699

احمد سعيد راضي التميمي201820004منال الحسبان700

رشا عامر عبد الرزاق عبد الوهاب201820008منال الحسبان701

0شعاع فاروق فؤاد 201820013منال الحسبان702

ايثار رمضان علي الطويل201820017منال الحسبان703

ميسرة فرات عبد الرزاق حميد201820018منال الحسبان704

لبنى محمد ابراهيم كراجه201820037منال الحسبان705

رهف حسام حسين حبوش201820052منال الحسبان706

0االصفر  (محمد شريف)فيصل 201820067منال الحسبان707

كرنك نصر الدين عمر درويش201820084منال الحسبان708

ميالد مجبل جدوع حسن201820085منال الحسبان709

خليل ياسر خليل صبح201820102منال الحسبان710

محمد تحسين انور الجنيدي201820111منال الحسبان711

عبد هللا احمد عبد هللا الغرباوي201820122منال الحسبان712

0رسميه زكريا علي 201820127منال الحسبان713

هال واثق ابراهيم ابراهيم201820129منال الحسبان714

مالك معتصم احمد بدير201820144منال الحسبان715

لينه جمال يوسف علي الحاج201820157منال الحسبان716

0سوزان خالد العقلة 201820168منال الحسبان717

براءه بالل محمود العلي201820169منال الحسبان718

محمد جالل احمد محمد المبيضين201820181منال الحسبان719

تمارا خالد يوسف العيساوي201820184منال الحسبان720

رهف رائد حسين ابو حميدان201820196منال الحسبان721

ليالي صالح فياض حنشول201820212منال الحسبان722

دانيه قاسم محمد القداح201820283منال الحسبان723

رهف صبري صالح الرحيمي202110629نبيل نمر724

زيد هيثم محمود ابو زيد202110668نبيل نمر725

اسامه حسن رشدي ابو عواد202110689نبيل نمر726

شالل احمد شالل بني خالد202110693نبيل نمر727

رايه رزق هللا مفضي المشاقبه202110698نبيل نمر728

مياس زهير حسين عمران202110703نبيل نمر729

اسيما محمد سلطي القضاه202110714نبيل نمر730

امينه محمد عبد هللا ابو العماش202110722نبيل نمر731

عال ابراهيم محمد الجمل202110729نبيل نمر732

0ضحى محمد صالح 202110736نبيل نمر733

مريم وسام عبد الزهره دوش202110743نبيل نمر734

جهاد نضال جهاد مقصقص202110750نبيل نمر735

ايه فراس خلف دريفيل202110751نبيل نمر736

لبنى فراس حمدان الديك202110764نبيل نمر737

مايا ثابت احمد حويشان202110765نبيل نمر738

االء عبد الكريم عبد الجليل ضميدي202110781نبيل نمر739

هديل اسامه محمد ابو شما202110784نبيل نمر740

االء مرزوق مصطفى قواقزه202110792نبيل نمر741



تقى يزن ايوب موسى202110793نبيل نمر742

عبد العزيز محمود محمد فياض202110796نبيل نمر743

ليث عماد زكي عبد الجواد202110816نبيل نمر744

شهد باسم احمد الخوالده202110823نبيل نمر745

جنى مصطفى دوجان الخصاونه202110827نبيل نمر746

عمر محمود شحاته احمد202110834نبيل نمر747

هبه نايف عثمان العيده202110844نبيل نمر748

لقاء محمود عبد هللا دخان202110845نبيل نمر749

معتز مخلد فتحي حرب202110846نبيل نمر750

ياسمين محمد خليل ابو مالل البلوي202110854نبيل نمر751

عطا هللا مسلم مفضي التيار202110858نبيل نمر752

0محمد قاسم كسابره 202110862نبيل نمر753

0نور عبد الغني السيد 202110872نبيل نمر754

شروق فوزي علي الزيود202110884نبيل نمر755

نبال احمد محمد كراجه202110889نبيل نمر756

ساجده ابراهيم درويش بني بكار202110894نبيل نمر757

رؤى محمد عبد الجبار الجرارعه202110898نبيل نمر758

احمد جهاد اكرم حسين202110900نبيل نمر759

فاطمه جهاد اكرم حسين202110901نبيل نمر760

وئام عبدو حسن علي202110903نبيل نمر761

طه طارق سعيد سعيد202110910نبيل نمر762

زيد امجد محمود موسى202110915نبيل نمر763

لجين محمد طه المحارمه202110919نبيل نمر764

اسراء محمد بشار محمد معراوي202110933نبيل نمر765

ياسمين عبد الفتاح صبري حماد202110938نبيل نمر766

هديل انور يوسف عبد القادر202110944نبيل نمر767

محمد عبد الكريم عبد هللا عبابنه202110951نبيل نمر768

0شهد ياسر حسين 202110973نبيل نمر769

ساره هاني محمد جابر202110976نبيل نمر770

عمر شريف محمد دهيمش202110979نبيل نمر771

احمد هاني زناتي احمد202110983نبيل نمر772

احمد كمال احمد سريه202110985نبيل نمر773

ابراهيم محمد الكلش201810001نجالء السعدي774

مريم معتصم محمد احمد سالم201810012نجالء السعدي775

دعاء يزن ايوب موسى201810019نجالء السعدي776

محمد محمد عمار يوسف الحراكي201810026نجالء السعدي777

حال محمد فادي رنه201810036نجالء السعدي778

ياسمين اياد احمد الموسى201810057نجالء السعدي779

بهاء محمد حسن الكوز201810058نجالء السعدي780

ايمان زياد خليل العاني201810064نجالء السعدي781

محمد عمار نضال حسين بصيص201810082نجالء السعدي782

رنيم خالد العدوي201810088نجالء السعدي783

0سهام هزاع خلف 201810092نجالء السعدي784

لؤي صدام كزار صالل201810099نجالء السعدي785

هند محمد صالح القيام201810115نجالء السعدي786

0ساره احمد هندي 201810165نجالء السعدي787

نادين منذر منذر البياتي201810170نجالء السعدي788

وسيم وليد ابراهيم محمد عبد هللا201810176نجالء السعدي789

0صفا ياسر الريابي 201810196نجالء السعدي790

احمد محمد محمد خير الترزى201810201نجالء السعدي791

0الريم عبد الملك عز 201810215نجالء السعدي792

0دعاء محمد البريدي 201810229نجالء السعدي793

بتول احمد عقيالن الباز201810236نجالء السعدي794



محمد نادر محمد عميره201810238نجالء السعدي795

احمد جمال احمد ابو احمد201810279نجالء السعدي796

ايات محمود ابراهيم الموسى201810281نجالء السعدي797

0ايمان سليمان سليمان 201810295نجالء السعدي798

0سارة محمد السلوم 201810298نجالء السعدي799

تسنيم حسام طه القداح201810304نجالء السعدي800

0رنيم محمد كامل 201810321نجالء السعدي801

0ندى فراس الخيرات 201810327نجالء السعدي802

مجد محمد احمد الزغول201810331نجالء السعدي803

رهف زيد جميل سهاونه201810353نجالء السعدي804

فايز حسن فايز ابو حجر201810356نجالء السعدي805

محمد ابراهيم حسن عثمان201810357نجالء السعدي806

غاده جمال محمود احمد خشان201810359نجالء السعدي807

0رامي محمد الغوثاني 202110003وفاء الحوراني808

عبد الرحمن محمد بسام النجار202110010وفاء الحوراني809

حسين اياد احمد فخري االعرجي202110012وفاء الحوراني810

0محمد عامر حايك 202110014وفاء الحوراني811

اية مؤمن نيازي الداود202110015وفاء الحوراني812

عالء جهاد احميدان الهزابره202110020وفاء الحوراني813

عبد الرحمن محمد علي الخوالده202110022وفاء الحوراني814

امنية سمير غانم الزبيدي202110040وفاء الحوراني815

بيان جبر عبد الجابر الكسواني202110041وفاء الحوراني816

امل عماد محمد نصر202110055وفاء الحوراني817

ريهام انور عبد الغني عجيزة202110058وفاء الحوراني818

0رنيم جميل تقي 202110061وفاء الحوراني819

0امل مروان جبر 202110062وفاء الحوراني820

الحسن عدنان داود الجنابي202110063وفاء الحوراني821

يوسف مامون موسى العمله202110079وفاء الحوراني822

االء محمد الموسى202110092وفاء الحوراني823

0جيالن ياسر عباس 202110093وفاء الحوراني824

راما عماد خليل الجالمنه202110096وفاء الحوراني825

جنين يوسف محمد شراونه202110113وفاء الحوراني826

مريم ماجد العبد المصري202110128وفاء الحوراني827

كريم منتصر السيد محمد عبد هللا202110161وفاء الحوراني828

صدام حسين يحيى الحسين202110164وفاء الحوراني829

0مهى صالح المصطفى 202110171وفاء الحوراني830

0زينب عبد الرحمن المحيميد 202110181وفاء الحوراني831

رتاج حسام حسني الرشيد202110190وفاء الحوراني832

محي الدين حسين حسن شبيطه202110193وفاء الحوراني833

ملك مروان عدنان مسعود202110195وفاء الحوراني834

اوس ضياء نوري التكريتي202110196وفاء الحوراني835

وسام عوض عبد اللطيف الخطبا202110202وفاء الحوراني836

ابتسام حسام وليد حسن202110203وفاء الحوراني837

روان هيثم يوسف عقيالن202110209وفاء الحوراني838

صهيب عبد الرحيم طالل شحاده202110212وفاء الحوراني839

ايناس محمود حسني البزور202110220وفاء الحوراني840

زياد محمود محمد خوالده202110222وفاء الحوراني841

سدره محمد انس تميم المنجد202110227وفاء الحوراني842

0رقية ممدوح الفشتكي 202110229وفاء الحوراني843

ياسمين محمد علي سالمه202110237وفاء الحوراني844

سرى عالء فوزي توتونجي202110239وفاء الحوراني845

احمد نايف عطا موسى202110252وفاء الحوراني846

عبد هللا قتيبه يوسف الغول202110260وفاء الحوراني847



مرح باسم حسن عطا202110263وفاء الحوراني848

عالء الدين عماد محمد الشريف202110266وفاء الحوراني849

ريما محمد حمد فحماوي202110271وفاء الحوراني850

احمد تركي خليل السالم202110272وفاء الحوراني851

0بسام محمد الكراد 202110275وفاء الحوراني852

احمد عبد هللا محمد عوده202110276وفاء الحوراني853

0محمد احمد شمايط 202110279وفاء الحوراني854

عبد الرحمن سامح حسين عبد هللا202110286وفاء الحوراني855

محمد عمر حسن محمود الصمادي202010345يزن الظاهر856

ربى محمد عبد الرزاق عبد الرزاق202010347يزن الظاهر857

فرح باسم زكي غيث202010352يزن الظاهر858

رنا عمر يونس عرار202010356يزن الظاهر859

رايه محمد علي محمود202010363يزن الظاهر860

نور عاصف علي ابو نجم202010365يزن الظاهر861

لين وليد خضر المصري202010370يزن الظاهر862

فرح حسن محمد الزغول202010375يزن الظاهر863

ايمان نايل حمد الجيراوي202010385يزن الظاهر864

اماني محمد خالد الحسن202010390يزن الظاهر865

طارق صالح محمد علي202010392يزن الظاهر866

سامح محمد ابو هاشم السيد محمد202010398يزن الظاهر867

احمد محمد ابو هاشم السيد202010399يزن الظاهر868

احمد سعد علي الشربيني202010400يزن الظاهر869

مريم محمد احمد غناجه202010401يزن الظاهر870

مي محمد احمد الشوبكي202010402يزن الظاهر871

هدى عمر عبد ربه الحيله202010413يزن الظاهر872

فرح محمود احمد عمايره202010414يزن الظاهر873

سلمى عماد خليل االخرس202010417يزن الظاهر874

رهف عادل مفلح وديان202010420يزن الظاهر875

بشرى جمال الدين العمور202010433يزن الظاهر876

محمد بشار موسى مسالمه202010434يزن الظاهر877

سماح علي حسن حسينات202010435يزن الظاهر878

رؤى جهاد العبد عوجان202010436يزن الظاهر879

سفانه رضوان عقله الحجي202010437يزن الظاهر880

نور فؤاد مراد عبهري202010445يزن الظاهر881

يعرب سائد محمد علي بني هاني202010448يزن الظاهر882

غنوة محمد قرة دلي202010450يزن الظاهر883

ساره ماجد عاشور الحايك202010452يزن الظاهر884

ليان محمد عزت شهاب202010453يزن الظاهر885

عمار فهمي احمد جعفر فلهوم202010456يزن الظاهر886

عبد هللا هاني محمد فلهوم202010457يزن الظاهر887

حمزه جمال حسن عبد الدايم202010458يزن الظاهر888

مجد محمد عبد العزيز شتيه202010459يزن الظاهر889

االء عدنان احمد الحالق202010461يزن الظاهر890

اسامه خليل محمود العوضات202010463يزن الظاهر891

0عبد هللا محمد السالمات 202010465يزن الظاهر892

انس محمد شريف منصور202010466يزن الظاهر893

تقى رسمي جميل الحمود202010469يزن الظاهر894

فيصل ايمن عطوه ابو شباب202010479يزن الظاهر895

سندس عبد المنعم محمود العويد202010481يزن الظاهر896

لين عدنان حامد المسالمه202010484يزن الظاهر897

غاده صبحي محمود الراميني202010497يزن الظاهر898

محمد احمد علي ابو عبيد202010500يزن الظاهر899

لؤي يوسف موسى الحسين202010504يزن الظاهر900



عمر محمود خليل احمد202010511يزن الظاهر901

يوسف محمود خليل احمد202010512يزن الظاهر902

ايه حسان عبد السالم عواد202010513يزن الظاهر903

رانيا باسم علي القرعان202010519يزن الظاهر904

محمد عبد حمد حمد202020002يوسف أبو سمرة905

لوانا سليمان محمود الخطيب202020003يوسف أبو سمرة906

0مايا محمد الحسين 202020004يوسف أبو سمرة907

رفل عباس محمد الجنابي202020006يوسف أبو سمرة908

اميمة عبد هللا هاشم هاشم202020009يوسف أبو سمرة909

احمد ناصر ابو شطاره202020021يوسف أبو سمرة910

الشفاء رياض عبد هللا الشافعي202020025يوسف أبو سمرة911

ايه عادل صبار صبار202020030يوسف أبو سمرة912

عمر عماد خليل حمو202020040يوسف أبو سمرة913

0سارة يوسف جراد 202020045يوسف أبو سمرة914

افنان عبد القادر مطلق الدعسان202020050يوسف أبو سمرة915

ايه عبد الكريم محمد السرخي202020052يوسف أبو سمرة916

يحيى عامر صالح ابو دخيل202020057يوسف أبو سمرة917

امنه رعد فتحى الطائي202020069يوسف أبو سمرة918

شريف محمود حمد غزو202020070يوسف أبو سمرة919

يسرى منصور عبد الباقي عتمة202020073يوسف أبو سمرة920

زهير احمد زهير الماضي202020074يوسف أبو سمرة921

اية غسان توفيق حريري202020076يوسف أبو سمرة922

راما ناصر عبدالفتاح عويس202020078يوسف أبو سمرة923

ايناس عمر نجم البوريني202020080يوسف أبو سمرة924

ديمه خضر عبد المجيد رضوان202020082يوسف أبو سمرة925

راما هاشم داود بركات202020084يوسف أبو سمرة926

عبد هللا موسى سعيد يوسف202020085يوسف أبو سمرة927

محمد جمال احمد القرشي202020086يوسف أبو سمرة928

فرح سعيد بهجت عواد202020087يوسف أبو سمرة929

تاال محمود نايف الشرع202020090يوسف أبو سمرة930

سديل احمد عبد عيسى202020092يوسف أبو سمرة931

رامي محمود شحده بركات202020093يوسف أبو سمرة932

ايه هالل احمد ابوعابد202020097يوسف أبو سمرة933

رحاب محمد انور محمد عادل ابو علي202020098يوسف أبو سمرة934

اسيل مامون حسن العليمي202020101يوسف أبو سمرة935

شذى ايمن ابراهيم بنات202020104يوسف أبو سمرة936

سلوى محمود عبد العزيز البدري202020105يوسف أبو سمرة937

عبدهللا ايمن سليمان عبدالحافظ202020107يوسف أبو سمرة938

رامي موفق حسن بداونه202020109يوسف أبو سمرة939

0رنده محمد عبد هللا 202020115يوسف أبو سمرة940

نسرين اسماعيل محمد سعيد جبر طه202020121يوسف أبو سمرة941

هديل رائد بديع الكرزون202020124يوسف أبو سمرة942

بشار عماد موسى الهامي202020129يوسف أبو سمرة943

رهف يحيى يوسف ابو صبحيه202020150يوسف أبو سمرة944

احمد حمدان محمد الخرابشه202020153يوسف أبو سمرة945

خالد جميل محمود علي202020155يوسف أبو سمرة946

مؤمن ماجد نهار الطوالبه202020165يوسف أبو سمرة947

حمزه وليد عبد اللطيف قصقص202020168يوسف أبو سمرة948

انس محمود مجيد مجيد202020178يوسف أبو سمرة949

محمد نور الدين حسان ياسين منجد202020179يوسف أبو سمرة950

سندس خالد ضيف هللا المومني202020181يوسف أبو سمرة951

رغد خالد محمود عبد النبي202020183يوسف أبو سمرة952


