
تيب 100المجموع اسم الطالبرقم الجلوسالتر

***HS489نمصعب وديع عبدالمعطي ابداح االول عىل الخريجي 

1HS406ي عبدهللا عياد
89.21عاصم وصف 

2HS68686.57اسامه عيىس سالم طاشمان

3HS54982.67براء عبد السالم سعيد ابوجابر

4HS52682.01مالك االنصاري فايز سليمان ابو طبر

5HS50181.24منذر اسامه ابراهيم حماد

6HS21780.51عائشه موفق احمد عبيدات

7HS54879.50اسالم ايمن ضيف هللا خصاونه

8HS16279.38محمد امي   جميل عالونه

9HS610ور 79.24زيد احمد عقاب البر 

10HS23278.71حذيفه محمد يوسف الجراح

11HS23878.18مجد رمزى احمد حمدان

12HS61878.17سلوى حسام احمد الحمد

13HS52878.12سهام رياض فالح عبيدات

14HS31977.76حنان وليد فوزي مهداوي

15HS05177.58خباب محمد احمد النمر

16HS589ي 77.57حمزه برهان رضا سكجر

17HS49077.27عبداالرحيم زياد عبدالرحيم شلباية

18HS06177.21ساره خلدون محمد العالونه

19HS24077.21ميس محمود مفلح جراح

20HS49276.80اسيل منذر عقله الجنيدي

21HS44276.76محمد زياد علي عودات

22HS05976.45يزيد فواز عبدالحميد ابورمان

23HS296 76.44ليث انور منصور المصطف

24HS09476.43تقوى محمود عليان الخاليلة

25HS636ي 76.38محمد خالد محمود الزعبر

26HS53876.32علي عمر علي الشامي

27HS15476.03ابرار عبدالقادر عوض  رمضان

28HS628ي
وت  76.01رسين ابراهيم عيىس البب 

29HS70876.01شهد امجد محمد الشوابكه

30HS35775.96بشار صفوان نارص االحمد

31HS38175.95رسى بالل عبده العمري

32HS07975.79براءه علي خلف دراوشه

33HS48775.60اسامه سامي فالح العودات

34HS139ي
75.17محمد نارص فواز المومب 

35HS36775.07ثائر عبد الكريم طه الغزو

36HS658     74.89النا جهاد عيىس الخمايسه

37HS554ي عيىس
74.65عرين محمد احمد بب 

38HS50474.54يارا  احمد عبد ابو رمضان

39HS222 74.44ياسمي   رضوان  توفيق عليمات

40HS011ي عبدالجليل حداد
74.40مب  وصف 

41HS518 74.35فيصل  وائل  موىس  نفاع

42HS25974.29لميس سعيد سامي الحالق

43HS68774.28شهدان حسن محمد علي الدباس

44HS36274.10الرا هشام رايق الدراغمه

45HS04274.04احمد محمد عبدهللا عبيد



46HS172اهيم 73.97رهف عبدهللا محمد البر

47HS683ين موفق مصطف  أبوعاقوله 73.92شب 

48HS45473.75عبدهللا محمد سالم ابوعاقوله

49HS35873.71مجدولي   محمد عايد العكور

50HS65573.65سيف محمد سالم المدادحه

51HS03973.63خليل رسالن عطية ايوب

52HS176ي
73.45ساره عبدالوالي احمد ابوصيب 

53HS70173.33رغد حسام عبدالعزيز الكوفجي

54HS73573.33احمد سميح محمد حمايده

55HS199ي
73.26سجر ماهر عبدالمجيد المومب 

56HS48673.14نزار رادو نواف عبداالله الذيابات

57HS40273.08انوار سليم جمعه العمارات

58HS399 72.93محمد  بسام  عبدالمحسن  العقيلي

59HS002 72.80طارق زياد محمد المناصب

60HS03872.80احمد عماد محمد الخرابشه

61HS601 72.73بشــرى  خالد  سعيد  لصــوي

62HS10072.65روان زيدان يوسف النشاش

63HS59772.55عبد السميع محمد عبد السميع سيف

64HS336  72.54رل صايل جريس المضاعي

65HS06972.31زين علي رمضان عواد

66HS22572.30مها محمد جواد اسماعيل المحتسب

67HS44672.24رتر محمد جميل الصمادى

68HS18872.19ابراهيم أحمد محمد أبو زهري

69HS435و شديفات 72.19زين ايوب خب 

70HS27772.13محمد يوسف حسي   وردات

71HS57172.10مجد  جهاد  صالح ابو زايد

72HS07772.06خزام علي احمد جوارنه

73HS09772.00الينا ناجح غازى الساليمه

74HS711ه محمود حسن العمر 71.99امب 

75HS44871.94االء معتصم سالم ابودلو

76HS641  71.83محمد نايف محمود ابو شقب

77HS10771.59ساما نضال مجي الدين المرصي

78HS72371.41داليا ماجد محمود ابو ازريق

79HS30871.39نور قاسم محمد بركات

80HS45271.28سعد عبدالرحيم طالل محمود

81HS61971.23هاشم عبد العزيز سليم أبو رسحان

82HS47771.23عبدهللا ابراهيم علي القزاقزة

83HS46671.22سارة سعيد صبجي بيارى

84HS65971.16غيث محمد علي عبيدات

85HS52271.13ساره صالح الدين سعد ارشيدات

86HS54671.10نور عامر فضيل البدارنه

87HS23571.10مالك احمد قاسم عناب

88HS44471.08ساجده ابراهيم عوض الدهون

89HS71870.95يزن محمود توفيق ابو شهاب

90HS536ي
70.81مرام يوسف محمود العجلوت 

91HS50570.75محمد معب   سعد الدين قزيــها

92HS56570.75مب  عوده فالح الخاليله



93HS42470.70عمر محمود محمد عيىس

94HS61570.66أحمد محمد عوض النوايسه

95HS23770.66غيث فؤاد عيىس بطارسه

96HS374ي حسن
70.63أسامة أيمن عبدالغب 

97HS511ي  شلبر
70.63محمد جمال حسي  

98HS55970.57محمد خالد سالم النعسان

99HS17070.55عزالدين خالد درويش البجق

100HS19770.46داليا عماد صبجي  ابو ليل

101HS66870.27زهور نضال موىس عكاوي

102HS462وق نرص منصور المنارصة 70.20رسر

103HS115  70.18رزان وليد علي ياسي

104HS405ات ي علي عنب  
70.03محمد حسب 

105HS532ي
70.03عماد باسم محمد القرعات 

106HS72970.02سجر نضال محمد البدور

107HS43269.98هبه أحمد فهمي العالم

108HS02769.96مرح كمال محمد ابومحسن

109HS734مان 69.88احالم طالل عبدهللا الشر

110HS64269.85روند محمد محمود بنات

111HS46869.80انسام خالد محمد الرواشده

112HS21169.67فادي مامون ابراهيم الحاىسي

113HS37669.62عباده حسن محمد مطالقه

114HS47869.58محمد مصطف  سليمان كراجه

115HS57669.56جود نرص مصطف   ابوشعيب

116HS08369.47اريــــج زهب  ارشيد العرقان

117HS744ي
69.42االء خليل محمد العىسر

118HS34469.34حمزه موىس أحمد الزغول

119HS24169.26مجد محمد احمد الذيب

120HS01369.26راية خالد عبدالحافظ ابوغنمي

121HS331 69.08سالم مصطف  محمد مصطف

122HS06369.05فرات محمود حسن زامل

123HS680ي موىس
69.03عالء الدين تيسب  لطف 

124HS11769.01رايه عبدالفتاح علي الرشدان

125HS36468.84عال عايش محمد سوالمه

126HS003ي عبد الجليل حداد
68.83احمد وصف 

127HS67668.82عبداللطيف رائد عبداللطيف السيالوي

128HS616   68.78الداللعة" محمد امي   "انسام امي

129HS73068.65سالم ناجح احمد خاطر

130HS57868.60محمد احمد قاسم عناب

131HS60268.59فرات ماهر قطيش القبيالت

132HS43768.41محمد عامر علي الحجيه

133HS42868.29عبدهللا خلدون سعيد قطيشات

134HS09168.23كريستينا رمزي ميخائيل حنانيا

135HS32168.05محمد ابراهيم سليمان ابوغريبه

136HS02868.00خالد ابراهيم احمد الصمادي

137HS198ي
68.00ليث فائق شحاده الربض 

138HS14367.93سعد احمد ماجد العيطان

139HS35567.75انس وليد محمود حميدات



140HS35167.69مؤيد عبدهللا عبدالرؤوف رجوب

141HS36567.68آيات محمد موىس الزغول

142HS524ي
وت  67.51أسامة نزار خليل البب 

143HS64767.45النا تيسب  محمود ابراهيم

144HS08467.34هبه محمد رائد كامل الالال

145HS01967.28دانا وهيب محمد المنصور

146HS590مان 67.28هناء محمد عبد هللا الشر

147HS64567.21رؤى عمر محمد خطاطبه

148HS544ي
67.20ساره عدنان احمد الكيالت 

149HS479ي
67.15عمر محمد هزاع العرجات 

150HS654 67.15حسام احمد صالح الغرايبة

151HS65667.15رهف رياض محمد اليوسف

152HS671 67.13كايد زكي  كايد  البوري

153HS14267.13سعيد محمود عبد المجيد ابو غزاله

154HS66267.09روان عمار عبد الحميد جالد

155HS05466.97نور بيان محمود أبو ارحيم

156HS72066.95ليندا خالد عبد العزيز

157HS43966.92محمد زياد حكمت حمدان

158HS46966.91شيماء سمب  مجي الدين بطاينه

159HS71666.86شذى وليد احمد العبابنه

160HS13066.80سلسبيل محمد يوسف الجراح

161HS15966.80تف  عبد الرحمن أحمد فحماوي

162HS55666.67يارا رشدى محمد ابوكريم

163HS12966.50محمد عبد القاهر عيىس

164HS31266.46محمد فواز فؤاد برقاوي

165HS16466.45غيداء محمد مقبل عليمات

166HS08766.40سماح سالم علي الجراح

167HS03366.38عاصم موىس يوسف جويفل

168HS17366.13نوار محمد ابراهيم العزام

169HS151 ي
66.13رشا  أحمد عداد الطعات 

170HS56366.09انس علي محمد القصاص

171HS50066.08ساره راتب محمد الردايده

172HS61766.04رحمه نازم محمود ملكاوي

173HS59166.03رهف نبيل قاسم هيالت

174HS16566.03ناديه باسل عبد هللا كنعان

175HS25865.95ريم ماهر جروان الظواهره

176HS260ي  محمود الزعبر
65.90زيد محمد امي  

177HS43465.84االء جميل احمد العموش

178HS145ي مجي الدين مسادي  صبر
65.76مصطف 

179HS08165.72نور تيسب  احمد جمعه

180HS13365.72عمر محمد عل الروابده

181HS20165.60مروان عبدالفتاح محمد يوسف

182HS281ي اسماعيل
65.60خالد عبد القادر سليمان بب 

183HS39265.54انس احمد توفيق عتوم

184HS18065.49مقداد ياسي   محمد رواشده

185HS70365.45رناد نارص اسماعيل العجارمة

186HS58065.37سيف عبدالجي عبدالرزاق الرمضان



187HS03165.35باسل نسيم عياده المصاروه

188HS58465.33جهينة خالد عبدالكريم هزايمة

189HS66465.29احمد  فؤاد محارب العليمي

190HS26565.25داريا محمود احمد جعاره

191HS17465.25محمد شامل عصام محمد شناق

192HS34865.18ضياء مرهج احمد قصاروه

193HS33865.18لي   أيمن محمد شهاب

194HS73665.10رنا اكرم محمد تحبسم

195HS66065.09فرح عبد الجي عيىس ابو جبه

196HS32865.07انس محمد خب  مرعي حيفاوى

197HS17865.01مالك عدنان احمد الشماع

198HS40764.95صفوان احمد عبد هللا عودات

199HS354ي 64.82نعمه محمد حسن الزعبر

200HS28864.58صفاء فتح  خرص    رضوان

201HS41764.48سديل خالد حسن القضاه

202HS493     64.46تمارا احمد خرص  دوايمه

203HS68964.40ساره عمر محمد مسعود

204HS00664.40حسن عبدالرؤوف حسي   محمود

205HS72164.30خالد عبدالرحيم  طالل محمود

206HS28564.25خالد محمد صالح ملكاوي

207HS14764.23عماد نايل محمد عبيدات

208HS20364.12سامر ايمن محمد درادكه

209HS37164.05حذيفه محمد مبارك النويران

210HS463احمد محمد عمر الهامي 
63.95حني  

211HS593 ات 63.91يحب  حسي    محمد  النعب 

212HS294ي  الزعبر
63.89حمزه يوسف حسي  

213HS40163.88شيماء اسماعيل حسن النقرش

214HS09863.87علي محمد علي العمري

215HS10263.80محمد ياسي   يوسف بحور

216HS166    63.65اريــــج مبارك محمد النوافله

217HS15663.63عماد سامي احمد السقا

218HS512ي
63.48مصطف  محمد مصطف  البوريب 

219HS35363.28محمد احمد محمود هيالت

220HS33563.10ايات زياد عيىس جرادات

221HS46763.03سفيان عاطف محمد اعبيد

222HS26863.00محمد خالد سمب  عبابنه

223HS24562.99سندس عبدالعزيز محمد الخطيب

224HS62962.74ايه محمدخب  عبدالرحمن النمراوى

225HS24462.69سارا محمد يوسف درادكه

226HS060ي
 
62.68محمد شكرى يوسف الف

227HS191 62.53بيان محمد سعد  البشتاوي

228HS63062.50احمد اكرم عبد المجيد ابو سليمان

229HS15562.44هبة أحمد فوزي حجازي

230HS495  ي ياسي
62.40المثب  صالح محمد بب 

231HS53462.31هاشم محمد محمود ابوخيط

232HS54062.23سعاد عبد هللا علي

233HS00762.10جنات محمد ابراهيم عياش



234HS34762.03رناد عمر محمد وديان

235HS431ات 61.83سالم فريد توفيق النصب 

236HS03461.68اميمة القرنة احمد  القرنة

237HS67861.65ساره علي محمد جرادات

238HS44761.59عبدهللا محمد علي حمدان

239HS52761.53رامي جمال سليمان غفار

240HS18561.53شادن ابراهيم يوسف جويفل

241HS22861.50ربا عامر محمد عبابنه

242HS00861.40زيد عزام محمد حجازي

243HS30661.35عمرو زهب  يوسف دبور

244HS61361.28شذى  ماجد عبد الحافظ القواسمي

245HS09561.25بيان محمد نارص العيارصه

246HS22061.14براءه منب  كامل دنون

247HS12061.10رند مفلح أمي   الجراح

248HS67361.09االء عبد الوهاب جابر عليان

249HS209ي حمد
61.03عبدالسالم خليفه محمود بب 

250HS41660.89فاطمه جمال محمد الدبىسي

251HS400ي محمد الجبور
60.71محمد حسب 

252HS37860.65تف  ابراهيم محمد المنارصة

253HS62160.60مازن باسم عبدالرزاق النابلىسي

254HS696ين 60.55رائد علي عبد الكريم المطب 

255HS60960.53هبه نايف محمود أبوحسان

256HS234ي
60.53عمرو تحسي   صالح القاض 

257HS68260.50رنيم مصطف  محمد النداف

258HS481 ه ي  عبدالجليل  أبو اشكب 
60.46نزار  وصف 

259HS672ي  منصور
60.40عبادة محمد هات 

260HS475نا محمود كمال اوبــخ 60.34مب 

261HS430و الشهابات 60.23منال عيىس خب 

262HS01760.23أفنان حازم عبدهللا العوران

263HS035ي عيىس
60.08ازهار محمد احمد بب 

264HS64060.05براءه عماد امي   ابو ليمون

265HS346ي
59.95رفاء موىس خلف المعات 

266HS515 وق عماد عمر دار عمر 59.65رسر

267HS179  59.53حفيظة علي محمود زواتي

268HS058ي 59.49حازم رائد خلف  الحجر

269HS33459.45محمد عادل حمدان مكحل

270HS55559.41اسيل علي عبدالمجيد اللبابنه

271HS200ي نرص
59.25ايمان محمد سليمان بب 

272HS090ي مجلي شخاتره
58.98معتصم هات 

273HS47158.95االء عمر مصباح ملحم

274HS20258.78شعاع نبيل سيف الدين عبد الرحمن

275HS16958.75زين محمد نارص عمري

276HS599 58.63سلوى زايد سالم هياجنه

277HS63458.25بتول عبدالباسط احمد الشوابكه

278HS54758.18زيد محمد إبراهيم الشيخ

279HS07357.53حسام هيثم محمود عدس

280HS24757.23كرم محمد نايف الشتيات



281HS71957.10بسمه سليمان سليم ابو زغالن

282HS72256.98هادي احمد عبد الهادى عويص

283HS13656.53محمد منب  عيىس مهيدات

284HS52056.38رحمه محمد فاضل امي   الخطاطبه

285HS60655.40زيد فتجي مصطف  الدالبيح

286HS12455.29سلسبيال محمد سليمان السناسله

287HS58655.26محمد احمد عوده عفانه

288HS70454.25سميه نايف محمد عيارصه

289HS382ات 52.40محمود محمد محمود الشقب 

290HS13850.60انس علي قاسم ابوجاد

291HS63750.60أحمد موفق سعيد الخواجا




























