
  طالب 179:    عدد الطلبة

 2021/ 10 / 15:   التاري    خ

1 184261 188157 احمد عقاب محمود ربيع 180076 اية هارون 160325 جنى يعقوب كنعان  دانة عدنان علي علي

2 174006 176914 احمد نبيل عبد الفتاح ابو شعبان ي138681 ايثار وائل فايز االطرش
ي الظنحانى 170216 جواهر راشد محمد راشد الذخير  دانه نبيل محمد احمد الياقوت

3 186737 160272 ادوارد امجد موريس غريب 181809 ايمان رشيد فوار الشمري ى 181440 جود نادر عيد مضاعير  دانيه احمد رفعت قيتوقه

4 175667 ي محمد الشويكي
170238 اري    ج عونى 174247 ايه لؤي صبيح االنصاري يده 176872 حارث جعفر علي الشر  دانيه امجد سامي قشوع

5 182246 170310 اسامه احمد يونس فري    ج الطحان/ محمد صالح/ بان عمار  172299 163361 حسام ادريس محمود حمد  دعاء محمد سعيد ابو زيد

6 184810 185147 بدر محمد عاصي سمير سالم الشمري188511 اسامه خالد جمال ابو السبع ى ار رافت الشيخ ياسير 160091 حسام ضى  دالل جمال سليمان التوره

7 184302 181037 اسامه عبدهللا علي العبادي ى اسيل عبدالوهاب عبدالوهاب180179 بدور سامي سمير ابو عافيه 182417 حسير  دنيا محمد عيىس ابو رياله

8 187618 182133 اسيل فيصل شحاده الزيادي ى هيثم مصطفى صباح 170401 بشر  علي عواد عواد
ى 188858 حسير ي  ديانا زيد جرج 

9 188731 ي180392 اشواق علي ذياب الجالد ى ي العيى
 
160130 بلقيس سعود هالل زعل طرق 182130 حصة بدر فيحان فارس ى  ديما محمد ابراهيم السالمير

1 180240 186661 الحسن زيد فوزي البلداوي 180442 بيان باسل عبدالرحيم العالوين 180292 نور عادل حميد حميد الحنبلي(محمد رشاد) دينا حسن 

2 181478 182917 الزهراء جعفر سليم بيضون 181192 حال ابراهيم محمد عش 186095 تاله حماد مطيع السحيم  يارا جهاد عبد العزيز منىسي

3 160329 170057 الشيماء هشام عبدهللا يوسف الربيع ي ى 182701 تركي صالح عوين عواد العيى 180225 حال علي يوسف النوافله  دينا يارس محمد ذياب

4 182863 181683 امل احمد حسن خمايسه 184311 تسنيم ايمن عبد شاور 180746 حمد فالح حمد المرايات ى  رازان رائد زهير شاهير

5 180087 يعان 138048 امل بدر مطلق نصار الشر 172279 تسنيم نادر احمد جرادات 185205 حمزة منذر ابراهيم الخليلي ايحه  رامز نادر جمال الشر

6 190373 155068 امنة يارس صالح صالح 160710 تف  هايل مصلح ابو حشيش ى ى 155043 خالد ابراهيم حمود العيى ى  رانيا محمد صبحي يامير

7 180242 ي
182679 انفال عادل ابراهيم عبدالعزيز الخليفى 175118 ثامر فايز اسكندر الحجازين 188793 خليل رائد خليل العصيفات العمرو  رانيا هديب

8 160758 183975 انوار طالل ناض العتين  ي
بان  185425 جعفر نضال فرحات الشر وف 180032 دانا جمال علي الشر  رجاء احمد المهدي الدويك

9 170094 ى 185076 اية عبدهللا حسن السعافير 180231 جمان سليمان عبد الرحمن حرب 170629 دانة عبدالرحمن زيارت زادة ي ى  رزان احمد ظاهر عويد العيى
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1 185884 181035 رشا جمال سليمان رحال ي160331 ساره احمد جدوع الهباهبه 160225 ضاري عادل مضحي علوي محمد الضفير  فاطمة انور سالم بوتلف

2 180969 182242 رضا اياد عبد المجيد جانم 183783 ساره سالمه احمد الحمد 181408 ضح ماهر فؤاد ابو عبيد ي هارون
 فرح جمال حسنى

3 182649 182191 رغد جميل محمود النجار ي
 
182293 ساره مناع احمد السوق 174860 طيف محمد ارشيد العرجان  فريدة احمد عبدالقادر

4 177708 176204 رنا علي يعقوب الشديفات 186910 ساشا ماجد زكريا رمضان  فهد وليد أحمد محمد العبدالعزيز المنصور145139 عبد هللا ايمن يعقوب الكرزون

5 183500 181344 رناد سائد محمد ظاهر ي ي160001 سبينا عمر محمد خضير 160693 عبدالرحمن عيد عواد عليوي محمد الظفير ي حامد فهد الدعيج
ى
 ق

6 184040 165843 رهف خالد عبد اللطيف محمد ه 180450 سجود خالد محمد ابو شعير 172217 عبدالرحمن مدين الجوابرة ي
ار حسن الكسوانى  فيصل ضى

7 170048 170093 رهف سامي صالح محمد بوغيس ي
180261 سعود احمد سعود سويلم الحسينى 182490 عدن خليلي ات  قيس جهاد سمرين المهير

8 172262 180295 رهف وجيه بشير الحايك 160202 سكينة عبدهللا حسان ال طحان 182664 عال بنت علي بن محمد الغريض  الرا احمد عبد الغفار الحجاجره

9 180427 ي ى ي احمد ظاهر العيى 188796 روان  ى عيىس عبدالرسول االستاذ186073 سندس غازي ابراهيم المطالقه 187057 علي عبدالرضا حسير  النا ايمن فخري حرباوي

1 175194 177100 ريم زيد ضامن الزبيدى ي
190078 سوار عامر هاشم الجيالنى 185897 علي عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز المهيليج  النا عماد كامل الكرابليه

2 160624 182558 ريم عل سعود العتين  ي
ينا عامر فؤاد الريحانى 180215 سير 180487 علي محمد عبدالرزاق الشهرلي  لولوه صالح مهنا حماد ابراهيم الزيان

3 182366 160623 ريم كمال احمد الرحاحله وق بندر مفرح السبيعي
187954 رسر 171863 علي محمد علي الشاوش  ليث عفانه محمد عفانه

4 181250 182852 نور اياد محمود مصاروه 170091 شمس سعيد حمد هللا الشوابكه ى عبدهللا الجزاف 180507 علياء علي حسير ي
 ليل العمارن 

5 180443 ى 181592 زين عبدهللا حسن السعافير 183651 شمس مصطفى محمد السايس 181323 عمار محمود علي عفانه  ليليان فؤاد علي الطاهات

6 180508 ي
186914 زينب حفظى 166608 شهد طارق محمد عباس 173816 عمر احمد عبد الحميد عربيات ى ناض شافع الحنيظي  لير

7 160133 163432 زينب عبد هللا علي بو ناجمه 122194 شهد عبد الوهاب حماد الطراونه 188140 عمر خالد محمد الرصايره ف نظمي الجمل  لينا ارسر

8 180061 185015 سارة فؤاد عبدالحمزة عبدالحمزة 186632 صالح شاهر صالح ابو الغنم 188779 عمر منير سليم االخرس  لينة ناهض محمود عبدالهادي

9 186928 177186 صالح نواف صالح فالح صالح الجويشي180003 سارة نظام عبدالقادر أبوفارس 182423 عمرو سليمان محمد مسامح  ماريا زكي حبيب زوايده
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1 172124 183112 محمد ابراهيم علي الحليق  نبا عبدالرزاق عباس عباس

2 175207 137767 محمد بسام مصطفى القراله  نشين عبدالقادر ناض قوزح

3 170043 182224 محمد صالح عباس القالف  ريم مهند صالح الحاج

4 170052 183427 محمد ضاري محمد خليفه عقله  نور سامي محمود مغاري

5 182617 170245 محمد عبد هللا اسعد عبد هللا  حفصه نائر محمد الجميلي

6 171772 209618 محمد عبد هللا علي جوده  نورس محاجنة

7 150148 160199 محمد نبيل محمد الياقوت  هبه محمد حبيب الشمري

8 180445 185175 مرام جمال محمد يعقوب اليوسف ى ابوجباره  ورد خالد حسير

9 180199 170503 مريم السلمان  وسام محمد الغنام

1 160732 ي
188043 مريم علي جاسم الخليفى  وسيم محمد احمد مجادبه

2 180097 172198 مريم هيثم كاسب كاسب  وليد لؤي احمد محمد

3 160080 171868 مشاعل علي سالم راشد ات ى الشقير  دينا سامي حسير

4 185210 160809 مالك جهاد محمود العمله ى بنت إسماعيل موىس  ياسمير

5 186693 170212 مالك يوسف محمد العشاوي ى محمدجواد الحيدر  يش محمدحسير

6 182453 184236 منار بالل يوسف جرادات ي الرمحي
 يوسف ابراهيم حسنى

7 182736 160099 مهند محمد موىس عمرو  يوسف راميار عزيز قل صفانى

8 170363 160647 موج قاسم زغير زغير ى  مختار حسير
 يوسف هانى

9 182301  نادين رائد علي ابو السمن
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