
 طالب 252:   عدد الطلبة

 2021 / 10 /15:   التاري    خ

1 171837 171769 ابتهال اياد حسان الريماوى ي يحيى توفيق ابو حمور
164874 امان  ي  ياسيى 

170697 بشار يوسف احمد بي   ميس تيسيى محمد اسماعيل

2 175471 170582 ابراهيم خالد جمال حمود ي
172832 ارساء اسماعيل محمد بريش  172375 ايه طارق خليل ربابعه  تاال ياسيى  خض  عطيه

3 160129 ي
144926 ابراهيم عباس سليمان دشي  172384 اسالم اياد جميل جير 172581 ايه ماهر ابراهيم الزراق  تيماء سعدى علي حسيى 

4 163419 ي ممدوح الرعود 160074 احمد حرنر 172250 اسيا جابر عبد هللا السبيعي 190181 بتول زياد عيش الحج  تيماء صالح الدين نعيم صالح

5 166647 163389 احمد عماد محمد عبد الرحمن ي ابو زينه
160726 اسيل عادل لطف  160076 بتول محمد جاسم الحداد ي    ج القالف  جمانة عبد العزيز احمد امبيى

6 171485 154607 احمد سالم محمد الدبايبه 177299 بتول محمد عبدالرحمن يوسف 155178 افنان عبدهللا خليل الدلو  جوانا محمد جمال جميل عبيد

7 172470 ي 171812 احمد عبد الرحيم احمد صير 180059 افنان علي خالد الحفناوي 177071 بدور رائد علي الراوي  جود ايمن ابراهيم صدقه

8 160861 137329 احمد عدنان محمود العياط 160101 اكرام منعم جلوب مكاصيص 170927 بدور عبد الرضا عبد الرزاق القالف  جيهان فايز عبد الفتاح حسيى 

9 170171 171752 احمد عالء محمد شير 176970 االء مجدى طه عريقات 150551 براءه سالمه عبد القادر ابو حسيى   حبيب جابر بالي الشمري

1 170954 ي غالب حداد
150885 استيى عون  ي مطلق صفران الرشيدي 173121 احمد حريير ي

172173 ايه ايمن سعيد الدجي  ي
 حسام اسماعيل احمد الحوران 

2 174400 ي
يل الجيالن  160090 احمد ماجد جير 160568 امالك وليد خالد الحمدان ي 163137 بشاير خالد جمعان صعفك فهد المطيى  حسام نعيم خليل العبشي

3 172159 170696 احمد محمد ايوب ظاظا ه موىس صالح النعيمات 166398 اميى ابعة ى عواد خلف الض  172304 بش   حسن احمد حسن السعدي

4 171870 172050 احمد موىس سلمان السعود ي الياس سليم البوري 172364 انجر 170149 بلقيس جميل محمد المشاقبه  حسيى  ميثم عبدالحسيى  القاسم

5 171362 يل 172227 احمد نائل عبد هللا جير 172391 انفال عبد الرحمن محمد الطوره 175945 بلقيس محمد احمد الحباشنه  حال منذر حسن رباح

6 176907 160548 احمد وائل محمد الدراس 175143 انفال يوسف عبدهللا سلطان النجدي 177206 بلقيس نارص موىس الشيخ ذيب  دينا جليل

7 172184 177420 ادهم عادل فهد بركات 175596 اورورا الطويل 171077 بولص فادي بولس الفار  حنيى  مامون ابراهيم ابو حلتم

8 175382 ه ي عبد الجليل ابو اشكيى
173430 اري    ج وصف  ي 165115 ايات احمد ابراهيم الزعير يدة 144082 بيان جعفر علي الش   حوراء عبداالميى علي خميس

9 172406 170095 اسامه تيسيى موىس الزير ي سنكري/ /محمد سعيد/ اية  /قنداقجر 173826 176686 بيسان عبد السالم محمد االقطش  خالد رشيد سعيد بكيى
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1 172058 خالد عبدهللا حسن منصور فهد الطويل العجمي151014 172100 رحمه عبد هللا احمد الزويري 171746 رهف فؤاد احمد الجعفرى  سهام جبور سامي عويس

2 172243 175129 دانا تيسيى محمد خليل 172147 رزان احمد سعيد الساليمه 153810 رهف موىس محمد النوافله  سيف باسم صليبا المصو

3 172365 160269 دانا رضوان عبد الهادى التوم  علي
172440 رزان علي عبدالحسيى  174137 روان فوزى اسماعيل النهار  شهد بسام نايف حتامله

4 160545 176165 دانة فؤاد قاطع كثيى الشمري 176350 رزان محمد سعدات عبد الهادي 160583 ريما خلف عيش الرواضيه  شهد حسيى  عبد هللا المشي

5 141298 160100 دانه اسامه سالم خريسات ي الشمري
172419 رشا احمد حسون  160588 ريناد هيثم زهيى الكردي  شهد عبد العزيز سالم الرديي 

6 172289 172212 دانه عمر محمد محمود 160597 رشا احمد عايد ابو صعيليك 150781 زهراء حسن عباس الدري    ع  شهد عبدالصمد محمد صفر اسماعيل

7 175383 يوسف سعيد يوسف عازر 171798 ى 190492 رغد بركات حسيى  الجعير 160422 زهراء حيدر الجمالي  شهد معن بركات

8 174000 170208 دانيا رائد ابراهيم الدلو 171925 رغد بنت سند بن صالح سليم العرادي البلوي 150894 سماح احمد ابراهيم ابو زايده ي الخالدي
 
 ضاري احمد غانم عرف

9 156447 176672 رايه نزيه محمد خليفات 175891 رهف بسام اسعد الدهلل 170346 ندى عادل حكمت ياسيى   سنا سدير فاروق حموده

1 151054 171848 داود فيصل سعد عبدهللا العصفور 175833 رغد غسان مصطف  الزينات 170031 ساره فراس وجيه الفقهاء ي
 شيماء إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم البلوىس 

2 170931 ي
180180 دياال محمد ابراهيم الدرباىس  171883 هبة حسن حسيى  شامية 160102 ساره وليد سعيد الحنيطي  شيماء عبد الرزاق علي ابو طالب

3 170075 172107 ديما علم 160585 رغد ناجح موىس بلح 160184 ساره وليد علي الهاجري  صالح وليد صالح الصالح

4 166783 170305 ديمه حسن عوض حسينات 166778 رغداء نارص عمران صالح نعيم ملحم/ سديل صالح إسماعيل  165993  صبا ابراهيم محسن الربيحات

5 177680 171923 دينا احمد فايز عزام 180311 صبا ادميثان سالمه السوالقه ي 168046 سلمان هاشم محمد جريان عيد العتيير  رفل وليد خالد المكركش

6 134808 ي 172046 حليمة عمر سالم الكفيى 177123 رنيم اسعد محمد فتجي الخض  171720 سلم ديدي حسان  صبحه عبد الرزاق فهد الخريشه

7 170237 172311 رامي رنان يعقوب غزاله 160682 رنيم ايمن محمد القيشي 171896 ساره حبيب عبدالرزاق العبدالرزاق  صهيب ايوب خالد شحاده

8 166388 164714 رايه خالد خض  ابو ادهيم 177669 رهام مجيد حسن عيد 163915 زيد تمام الزعيم  مالك عبدهللا خليفه القضاة

9 172273 166612 دانيه ماهر محمد شفيق قضاوى 160734 رغد رائد عبد الفتاح العرجان ي 151088 شيخه عبدالرحمن خالد العي   ي  شيخة بطي سالمة ملوح المطيى
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1 ار صالح عبد هللا عبد العزيز المسعود160103 176627 رص  160573 غسان ايمن ابراهيم ابو عايشه  مجي الدين محفوظ محمد وحيد ابو زنط164696 لولوه مبارك محمد المطوع

2 174849 160109 طارق حاتم سالم الرشيدات ي 167206 فارس حامد فارس الضفيى 174133 ليال محمد عبد الكريم عياش دانه محمد احمد القضاه

3 171666 ه 171275 طارق رضا محمد عميى 172066 فارس هيثم فارس جباره 172120 ليث يوسف عبد الفتاح حسيى   مرح اميى  خميس قدوره

4 172207 150044 طارق عبد الجليل خميس ابصيله 172350 فاروق محمد فالح المناصيى ي 
عفيف براهمه/  ليى  مازن لطف  144865  مروة منصور علي الشهاري

5 172430 160736 طيف فرج هللا فريد الحمارنه 172346 فاطمة الزهراء فاضل شعبان عباس حسيى  * لينا عمر محمود حسن 170402  مريان الون

6 160375 عائشة صالح عبد هللا محمد المعتوق160105 172007 فاطمة فراس خالد الحيدري 160377 لينا فواز عوده عفانه  مريم إحسان محمد علي التميمي

7 153415 ي 171302 عائشة عطاهللا نشمي الظفيى 146118 فاطمه نارص احمد الحجر 173750 مالك حمدهللا عبد اللطيف النسور  معتصم حمدى سالم الدبعي

8 156427 174407 عائشة محمد خميس خميس هزيم 151536 فايز اياد درويش عبد اللطيف 160140 مجد عماد حمد الزغايبه ي  مالك زيد هالل زيد العتيير

9 175932 172193 غزل مازن نبيل كنعان 170133 لطيفه هيثم مصطف  صباح ي
176110 محمود وضاح جير التكريي   صوفيا باسم فرهود حداد

1 170243 ي 160392 عبدهللا بن مبارك بن عبدهللا العي   172318 فرح سعود عبدالعزيز محمد السالم 171980 محمد رائد يوسف ابو قرع  منار مؤيد محمود مرعي

2 153509 160137 عبدهللا فايز عبدهللا الخزاعله 161806 فرح عادل عبد هللا المسباح 177124 محمد رياض سعيد  منال جرمون

3 175451 172741 عبله ايمن عيش حمارنه 174587 فرح عبد الفتاح نمر سعاده 166299 محمد زكريا روحي الشيخ ياسيى  ي  مها كمال حسيى  الجير

4 160138 علي عبدهللا حسن عبدهللا عباس الغضبان167938 160754 فضه طالل عايض الشالح 160258 محمد ضيف هللا محمد القحص  مها هشام عبدالقادر عبدالقادر

5 172114 170109 عمران سعيد فايز افريتخ ي آل نصار 151040 فهد رائد ناحر 176429 محمد علي صالح حمد طاهر  مهند علي محمد القرنه

6 173982 175792 عمرو عصام عارف الخطيب 160709 لبي  ابراهيم عمر عبد القادر 170250 محمد وائل عل حسيى  موفق الشيخلي/ محمد علي/ موفق 

7 176935 167072 عون سلمان نعيم الهلسه 175846 لجيى  طارق عبد هللا ابو محفوظ 163299 محمود بسام احمد حماده  مؤمن تيسيى صبجي شلبايه

8 172425 176301 لطيفة عادل عبداللطيف مانع عبدالعزيز المانع150758 غاده تيسيى عبد هللا برقاوي 139767 محمود حمدى محمود منصور  مي حسن عوده ابو حاكمه

9 ي160351
176644 عائشة منصور أحمد محمود علي البلوىس  166799 فداء محمد عباس العبشي 175205 محمد أديب قاسم طالفحة  تاال زياد عيش بطارسه
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1 170178  عبد علي المؤمن
172429 نبأ مرتض   هديل عدنان حسن عرقوب

2 171732 172382 نبيل احمد اميى  السعدي  هديل غسان محمد طنبوز

3 172352 172238 سلم عبد الرحيم محمد ابو كركي  هديل نبيل عبد الفتاح تايه

4 175918 172154 ندين محمد احمد حرز هللا  هديل نعيم احمد صالح

5 163590 ل سالمه الجماعيى  172979 نهيل منيى   هناء هاشم محمد الخصاونه

6 160574 2191330 نواف حمود الهيلم الشمرى ي  هيا زعير

7 150715 ي
177587 نور خالد احمد نارص احمد البحريي   وجيهه غالب مصطف  مصطف 

8 152144 ي 175590 نور علي عبدالعزيز علي مناحي العي    يارا محمد معروف عوض

9 170215 ي
172083 نور فيصل عيش علي حاجيه دشي   يارا هشام قاسم حسن

1 160676 171829 نوره علي عبد المحسن العيدان  ياسميى  باسل سعيد القاروط

2 177661 172171 هاجر عبدالقادر اسماعيل الدبيسيه  ياسميى  خالد ابراهيم محمد

3 142366 176901 هاله عبد الكريم يوسف عبد الجليل  ياسميى  فضل جميل احمد

4 155775 190206 رغد محمد يوسف الديرى  يزن احمد طارق محمود

5 170116 170228 هبه قاسم كاظم الالمي  يزن شاكر جارهللا الخشالي

6 172373 177199 هبه محمود محمد ابوشوشه  يمان عامر يونس صالح

7 175957 177508 هبه نزار موىس رضوان  سامي عبد السالم نمر
 يمي 

8 175066 167436 هدى مض  اسعد عيد  يوسف جعفر محمود حمام

9 170081 ي 170046 هديل خالد جمعان صعفك فهد المطيى ي  يوسف حوري هدل محيسن حوري العي  
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