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 *مالحظة هامة:  يرجى من الم  تقدمين االلتزام بالقاعة المحددة كما هو مبين أدناه.
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 افنان موسى محمد المحمود 2

 أيه صالح محمد حسن 3

 ابراهيم العجيالتداليا فواز  4

 احمد محمود عيسى خصاونه 5

 عمر محمد ابراهيم الدرباشي 6

 ميس طالل عبدهللا التميمي 7

 دينا محمد جهاد عبدالحليم بدر 8

 رانيا جمال عبدالوهاب ابوفرح 9

 سلسبيل لطفي سليم خريم 10

 طارق ماهر رضوان ابو حيه 11

 محمود احمد محمود الفحيلي 12

 هبه نبيل عبد الفتاح اشتي التميمي 13

 االء بسمان عادل بشير 15

 روان حميد حسين الشطناوي 15

 راجية سعيد عبد الحفيظ 16

 بهاء الدين رجائي حامد الشريف 17

 اسراء محمد  يزيد فيصل مصطفى 18

 محمد عالء محمود الداود 19

 زينه سليم نعيم الحاج علي 20

 علي عتوم منى احمد 21

 جمال ناصر عبد العزيز البنا 22

 دانيا خالد سليمان خليل 23

 رغد عبدالفتاح عبدالعزيز الزعبي 24

 نديم محمد صا لح ردايده 25

 دياال خالد أيوب أبو حليمة 26

 أحمد سامي مصطفى طه 27

 سجى محمد موسى رواقه 28

 جاد قاسم رشيد عياد 29

 محمد ربابعهانصاف عقله  30

 ساره زيد زهير كحاله 31

 محمد ذوقان سليم مساعده 32

 دانية سائد حسام أبوهرة 33

 احمد غالب اسعد زماري 34

 سارة محمد نمر داوود 35

 دانة حسين محمد الذيابات 36

 عبدهللا موسى احمد جمعه 37

 االد حسين مروان الخطيب 38

 لما امين ابو شرف 39

 اسيل وضاح روحي التكروري 40

 غسان جبر سعيد سالمه 41



   ساره سامر يوسف  عازر 42

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جمانه عيد سليمان الجدع القواسمه 43

 بدور حسام الدين محمد بدير 44

 عبدهللا محمد حسن رواشده 45

 لين رائد محمد الحواري 46

 تالين كنج محمد نور جنبالط 47

 فارس واصف جميل بدر 48

 بيان محمد جادهللا البواعنه 49

 رايه  عبد القادر فندي العبد هللا 50

 عبير صالح حسين الحمدان 51

 عال خليل سعيد شهوان 52

 خوله سامي وصفي شقيدف 53

 رزان محمد صالح شقير 54

 فرح مامون لطفي خنفر 55

 بتول عبدهللا سليمان الغزو     56

 القيسيصهيب عامر فائق  57

 عبد الحميد معاويه عبد الحميد القضاه 58

 احمد اشرف وهيب ندى 59

 روال رائد محمد العلي 60

 حنين حسام خالد موسى 61

 لين حسن نايف محاسنه 62

 ساره حمزي زيد العمري 63

 ديما رائد فرحان السمردلي 64

 اسيل محمود احمد العثامنه     65

 سعيدخالد لؤي حسن  66

 هدى علي محمد السالمين 67

 دينا محمد احمد شعبان 68

 معتصم احمد وحيد العيسى 69

 رعد رمزي انور عجيالت 70

 ايمن محمد حسن العمرى 71

 راكان احمد سمير عبابنه 72

 ناهد وليد محمود الناصر 73

 نائل عبدالفتاح مصطفى عبدالمعطي 74

 البلبيسيصفا حسنين عبدهللا  75

 يحيى زهدى سليمان العايدي 76

 سيف حمدان علي زريقات 77

 زهير  رافت  زهير توما 78

 سالم فارس سالم بطارسه 79

 هيا محمد يحيى تيم 80

رامي نضال ابراهيم االحمد 82  ٌ 

 رحمه محمد عبدالرحيم الحيارى 82

 وفاء ابراهيم روحي سالمه 83
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 اماني جمال محمد سهلي شرف 86
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 دعاء حسين  خالد القضاه 87

 مالك كامل نايف الطالق 88

 ديما سعيدي عويد المسيلم 89

 أريج زكريا محمد صالح 90

 الموالفرح مروان ممدوح  91

 رغد كمال مسلم العمايره 92

 رند وليد علي القضاه 93

 نور خالد رفيق االصفر 94

 دينا احمد ابراهيم عامر 95

 هبه محمد توفيق دماطي 96

 عمر ناصر يمني السلمان 97

 اسيل وليد خليل ابوعواد 98

 رغد محمود بسام تايه 99

 ايهاب عاطف مصطفى فتيان 100

 يحيى خالد ابراهيم العمري 101

 شهد باسم مطلق عبيدات 102

 ميس بسام سعيد خنفر 103

 ريما مهند خالد ابوفرحه 104

 امل محمود علي النصيرات 105

 انوار محمد سليمان الهزايمه 106

 هبه بالل توفيق جرادات 107

الثاني الطابق   (SA 1) 

 براءه نبيل محمد الغريب 109

 محمد عبد الفتاح زعبالويلين  109

 دينا محمد عزام طاهر مسمار 110

 ايه انور منصور المصطفى 111

 يارا جمال سعاده ميخائيل 112

 رند سامي احمد الصمادى 113

 عاصم عصام عبدالرؤوف عفانه 114

 سجى سمير سعود مزيد 115

 أيان منذر فوزان أبوهواش 116

 راما خالد محمد حمدان 117

 زياد محمود ذيب علي 118

 االءالرحمن علي محمد الشطناوي 119

 مؤمن  ماهر محمد هاها 120

 اميرة بهجت موسى غريب 121

 فيصل رمزي انور عجيالت 122

 عدنان مناع عدنان النمرى 123

 رهاد امجد عبدالوهاب عليان 124



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقى محمد احمد بني عيسى 125

 عودهقتيبه عوده محمد  126

 مرح منتصر موسى مسمار 127

 يارا جمال سعاده ميخائيل 128

 سيف حسين فالح الزواهره 129

 عبدالرحمن ثائر انيس الزعبي 130

 فرح بسام كمال حداد 131

 ميس سليمان حسين بني بكر 132

 محمد عدلي علي النعامنة 133

 محمد جمال سليمان الخصيب 134

 مريود عويسمجد يعقوب  135

 لمى خالد يوسف ملكاوي 136

 رايه مازن علي حجازى 137

 ناديا محمد وليد الدقاق 138
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 مجد ياسر حماده الترزى 143

 سميح فهمي الخطيبسعاد  144
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 النا عمر عبدالباسط الرجوب 147


