
StudentID StudentName LAB PC_No
dent25835 يارا درويش نايف عبد الهادى NB66 1
dent25884 نائل عبدالفتاح مصط56 عبدالمع12  NB66 3
dent25903  1

انس سعيد احمد الوق56 NB66 5
dent25905 رؤيا صالح محمد جنيدي NB66 7
dent25958 ات MN1 النصOامل محمود ع NB66 9
dent25769 عصام  يوسف محمود  الحسينات NB66 11
dent25945 شهنده شهاب جمال  الصاوي NB66 13
dent25775 أحمد محمود أحمد دعامسة NB66 15
dent25800 Xمعتصم احمد وحيد العي NB66 17
dent25838  1 Z[روان منصور محمود السك NB66 19
dent25957 غادة جمال سالم حداد NB66 23
dent25858  1

5̀ dدى حسن ع1O عربا NB66 25
dent25997 eى محمد عمر مصط56  NB66 27
dent25991 را1h محمد عبد الحافظ صالح NB66 29
dent25868 زينب ع1O محمد سياج NB66 31
dent25885 مروه ابراdيم  سالم  المحاسنة NB66 33
dent25898 5 الصالح Ml5 عصام حس Mlحس NB66 35
dent25789 فلك محمد اسماعيل صخريه NB66 37
dent25849 االءالرحمن ع1O محمد الشطناوي NB66 39
dent25973 مهند عبدالرحيم محمد مراشده NB66 41
dent25792 يزن عماد شحاده دلبح NB66 43
dent25817  1uحمزه مصباح محمد الرفا NB66 45
dent25985 س]Z محمد موv رواقه NB66 47
dent25996  1

5 منMN البطي]5 Mlزيد حس NB66 49
dent25988 نور خالد رفيق االصفر NB66 51
dent26002 وز عماد الدين محمد  أحمد MNف NB66 53
dent25935 عبدz  ايمن عبدz  عالن NB66 55



dent25832 عبدz احمد  يوسف حطاب NB66 57
dent25964 عبد z زMNd عطوان الردايده NB66 59
dent26000  1Oروال رائد محمد الع NB66 61
dent25763 زى {Nحماده ال eمجد يا NB66 63
dent25773 تيماء اديب يوسف الخطيب NB66 65
dent26004 محمد ذوقان سليم مساعده NB66 67
dent25915 1 يونس

احمد جمال احمد ب�5 NB66 69
dent26005 dبه كامل محمد جرادات NB66 71
dent25757 ايه عماد ع1O السوالمه NB66 73
dent25888 رأفت عامر حسن عيادي NB66 75
dent25785  1uرشاد مر MNعالء  محمد خ NB66 77
dent25859 افنان موv محمد المحمود NB66 79
dent25850  MNمحمود عبد المجيد محمد عمرو الكب NB66 81
dent25833 محمد  منMN  صب]1 الصباح NB66 83
dent25857 أحمد سا1h مصط56 طه NB66 85
dent26003 ى dشام ع1O الجنيدى ب�� NB66 87
dent25760 براءه يوسف فرج الدويكات NB66 89
dent25880 ع1O طالل ع1O الحورى NB66 91
dent25877 خالد عواد فؤاد الكرادشة NB66 93
dent25912 ديمه محمد محمود بنات NB66 95
dent26007 ف �e 1O1 جمال محمد سه

5̀ اما NB66 97
dent25920 داليا فواز ابراdيم العجيالت NB66 99
dent25962 يح�M خالد ابراdيم العمري NB66 101
dent25787 ل� ق�1 حسان ندى NB66 103
dent25936 Ayah anwar mansour elmustafah NB66 105
dent25972 5 قاسم Mlدينا مهند محمد أم NB66 107
dent25987 دانه طه عبد الرحمن الغلبان NB66 109
dent25981 سالم فارس سالم بطارسه NB66 111



dent25861 مؤنس رائد محمد الحواري NB66 113
dent25926 يارا خالد جميل الصمادي NB66 115
dent25944  1Xاكرام عماد سليمان النابل NB66 117
dent25922 رؤى عصام محمد الكردي NB66 119
dent25927 دينا عصام صيتان ابوعاشور NB66 121
dent25932 دعاء زMNd محمود عبيدات NB66 123
dent25989  1

آالء يوسف عباس القا�5 NB66 125
dent26001 مرح محمود فالح ربابعه NB66 127
dent25886 5 مصط56 عبدz ابوعبيله Mlلج NB66 129
dent25946 رنا اكرم محمد سعيد طبيله NB66 131
dent25795 سا�1 عبدالقادر فه�1 بصيله NB66 133
dent25873 صالح محمد صالح الشويطر NB66 135
dent25874 احمد محمود عيX خصاونه NB66 137
dent25879 محمد وائل عبدالسالم سالمه NB66 139
dent25992 ميس بسام سعيد خنفر NB66 141
dent25805  1hمحمد عازم اديب قدو NB66 143
dent25871 z ر عبدdمحمد ما NB66 145
dent25911 منت�  عبد العزيز  محمد  خليل  NB66 147
dent25984 1 الرشيدات

ميسم ابراdيم مصط56 NB66 149
dent25810 1 احمد ابو قديس

5̀ dال dا NB66 151
dent25777  5 Ml1 عبد الكريم ابو عOبه عd NB66 153
dent25783 5 المجذوب Mlاسامة محمد نذير ياس NB66 155
dent25916 5 محمد يوسف نور Mlرن NB66 157
dent25864 مجد يعقوب مريود عويس NB66 159
dent25914 عبدz محمد نا� البدارين NB66 161
dent25960 محمود عبدالمجيد عبدالرؤوف الرجوب NB66 163
dent25764 سارة نايل خليف القاسم NB66 165
dent25842 رناد حازم احمد خنفر NB66 167



dent25882  1uالرفا zمحمد عبد zعبد NB66 169
dent25845 راما سامر محمد خليل NB66 171
dent25851 محمد جمال سليمان الخصيب NB66 173
dent25762 حال محمد زياد منصور الدويرى NB66 175
dent25953 تميم سليمان محمد عواد NB66 177
dent25865  1 Z[ديل محمد محجوب الطرقd NB66 179
dent25896 1 قاسم خرابشه

5̀ دانا dا NB66 181
dent25910 ايهم مجدي انور حداد NB66 183
dent25978  1 Zرغد عبدالفتاح عبدالعزيز الزع� NB66 185
dent25980 سارة نا� عيX عويس NB66 1
dent25815 مريم جميل عيX األطرش NB66 3
dent25908 dبة فادي شوكت حداد Nb63 4
dent25943 انصاف عقله محمد ربابعه NB66 5
dent25837 احمد انور محمد الزبن NB66 6
dent25969  1

5̀ ساره ابراdيم عايد الطعا NB66 8
dent25887 انوار محمد سليمان الهزايمه NB66 9
dent25839 5 عواد المشاقبه Mlدارين ام NB66 10
dent25807 ميس محمد اسماعيل محمد صالح NB66 12
dent25847 خالد وليد عبداللطيف الصادق NB66 14
dent25967  1

5̀ جيالن اسحق محمد الجيال NB66 15
dent25971 تسنيم عاطف محمد عقده NB66 17
dent25870  1

5̀ ميسان عبد الباسط محمد سعيد العجلو NB66 19
dent25891 ديما سعيدي عويد المسيلم NB66 20
dent25863 محمد عد�1 ع1O النعامنة NB66 22
dent25913 حمزة سا1h محمد الحسن Nb63 23
dent25904 والء عبدالعزيز بركات المعايطه NB66 24
dent25893 z رايه  عبد القادر فندي العبد NB66 26
dent25924 دانيا خالد سليمان خليل NB66 27



dent26008 دانا محمود خليف القادري NB66 29
dent25771 دينا محمد جهاد عبدالحليم بدر NB66 30
dent25963 5 جهاد محسن عبيدات Mlلج Nb63 32
dent25876 محمود وليد محمود النا� Nb63 34
dent25929 dبه زMNd محمد العزام Nb63 35
dent25999 رؤى نضال سليمان العموش Nb63 36
dent25779 دينا حسام (محمد ع1O ) الصوال]1  Nb63 37
dent25959 ساره ابراdيم محمد العنيد Nb63 39
dent25872  1 Z[محمد  خالد  صب]1  الكبب Nb63 41
dent25917 جمانه عيد سليمان الجدع القواسمه Nb63 43
dent25938 dشام اسامه محمد درويش Nb63 45
dent25897 أسماء محسن نمر الصقر Nb63 46
dent25902 اسامه طارق عبدd zزايمه Nb63 48
dent25836 عبMN عبدz محمد الخطايبه Nb63 49
dent25933 ليث eحان محمد الجراح Nb63 50
dent25966 5 يوسف عمري Mlأحمد حس Nb63 52
dent25974  1 Zتمارا عياده حسن الزع� Nb63 53
dent25799 5 وائل عبد الرزاق الذنيبات Mlحن Nb63 55
dent25995 نادر  سمMN  معوض  نا� Nb63 57
dent25844 1 عيد البدور Zبانا عبدالن� Nb63 58
dent25993 النا ماجد عبدالرحيم سالمه Nb63 60
dent25931 ابراdيم طالب حسن الرفوع Nb63 62
dent25869 فرح محمد صالح عمري Nb63 64
dent25955  1hخالد ماجد خليل الشا Nb63 66
dent25890 يح�M زdدى سليمان العايدي Nb63 67
dent25899 فرح سمMN عبدالفتاح ابونار Nb63 69
dent25925 وسام محمد موv الطراونه Nb63 71
dent25765 راما عايد احمد البو Nb63 73



dent25918 مصط56 عبدالفتاح مصط56 عبدالمع12  Nb63 74
dent25930 مان ت6} محمد مصط56 ال�� Nb63 75
dent25937 رند عبدz موv كاظم ابوعكر Nb63 76
dent25970 رؤى محمود ذياب أبوزيد Nb63 78
dent25860 5 رياض عبد الهادى {Nنور مع Nb63 80
dent25928 dبه عمر عبد الرحمن رواشده Nb63 81
dent25952 z يم عبدd5 محمد ابرا Mlنيف Nb63 83
dent25950 رند محمد ع1O ابوعاشور Nb63 85
dent25798 5 ق�1 منصور الحمود Mlنرم Nb63 87
dent25767 وعد نبيل عارف حداد Nb63 88
dent25778 محار فت]1 محمد صوالحه Nb63 90
dent25804 بيان محمد جادz البواعنه Nb63 92
dent25824 1 كامل عيX دحابرة

5̀ اما Nb63 94
dent25830 اسيل وليد خليل ابوعواد Nb63 95
dent25853 رغد محمد احمد نماس Nb63 97
dent25813 والء محمود محمد أبو اصليح Nb63 99
dent25982  MNآالء بسيم نامق الشخش Nb63 100
dent25809 عبد الحميد معاويه عبد الحميد القضاه Nb63 102
dent25901 عبد الرحمن رائد احمد الجمل Nb63 104
dent25956 خالد فؤاد محمد العيساوي Nb63 106
dent25855 vليث مروان سليمان المو Nb63 107
dent25941 ايه خالد عبدالرزاق خمايسه Nb63 108
dent25977 5  غسان dاشم الفرج Mlل Nb63 109
dent25854 روان محمد سعيد اسعد Nb63 111


