
No. اسم الطالب Main Group

1 5 ابتهال انور ردمان القباطي

2 8 ابراهيم جبرين ابراهيم ابو هاني

3 7 ابراهيم فيصل عبدالرزاق ابورمان

4 ال محمود مسوده 6 احمد بل

5 6 احمد حسن ريماوي

6 5 احمد هيثم علي سعاده

7 5 اسيل وليد محمد صبح

8 8 الاء حسين سعيد اعمر سعيفان

9 8 الحسن صايمة

10 8 اليكس وليد القضاة

11 6 اليكسندر دوريد نور الربضي

12 8 امل يحيى احمد الجدايه

13 6 ايمان احمد حسن علي حسن

14 7 ايمان احمد سالم العموش

15 6 ايمان محمد جميل عرباس

16 5 أديس ورتان سركيس بيدروس

17 منقول/  أسامة صباح نوري رشيد  5

18 5 أمل ماهر امين ابو حشيش

19 7 أميمة مهند هاشم حسنين

20 5 باسل احمد مصطفى بني عطا

21 5 باشق جهاد محمد صباح

22 8 بانا انور جميل الشوارب

23 عبدالرسول/ محمد تقى/ بشائر صادق  6

24 8 بلقيس محمود امين المناصير

25 5 بيان علي حسين ابراهيم

26 5 تارا  عبدالكريم غازي غازي

27 8 تالا باسم عارف الطراونه

28 6 تالا بسام ذياب ملحم

29 6 تمارا ابراهيم عوض النوايسه

30 6 تولاي سالم عيسى السمردلي

31 6 تيماء فايز محمود خوالدة

32 6 جود سامر محمود القعقاع

33 7 جود محمد عبد اللطيف فوده

34 منقول/  حازم جميل محمد المشاقبه  6

35 5 حذيفه وليد ابراهيم المعايطه

36 5 حسام بسام محمد النوايسه

37 8 حسام خالد محمود الجابرى

38 5 حلا عبد الله احمد يوسف

39 5 خالد احمد عبد العزيز حسن

40 6 داليا محمد حسام كعدان

41 8 دانة علي فاضل محمد العنزي

42 6 داوود صالح عبدالله علي العاطفي

43 6 دعاء مهدى عبد  الرحمن الحصني

44 منقول/  دينا حسن محمد حمدان  5

45 6 راما امجد كمال الاشقر

46 7 راما محمود محمد المصري



47 8 رغد حازم احمد السرخي

48 7 رغد عبد الجواد قرني اسماعيل

49 7 رغد عبد الناصر فريد شقور

50 7 رغده حازم مصباح سنقرط

51 7 رنا عبد الحميد سليمان النجادا

52 7 رهف مقدر عيسى عكروش

53 8 روان جهاد موسى ابو اصفر

54 7 ريم نواف حمدي محمد الحربي

55 5 زهراء علي حسين الجزاف

56 5 زهراء علي فيصل الفياض

57 5 زهراء منير إبراهيم عبدالله يوسف

58 6 زياد محمد ابراهيم فريج

59 8 زيد ذياب ضيف الله الجازي

60 5 زيد عوني عبد الرؤوف الفاخوري

61 5 ساره اسامه مصطفى جاموس

62 6 ساره ثائر غانم الدباغ

63 6 سالم بن منادي بن فضل العنزي

64 5 سجى عاهد عبد الرحيم الشرايده

65 8 سراج شاكر جارالله الخشالي

66 6 سرى هاني احمد خليلي

67 5 سمية احمد محمد سعيد عبدالله الزيادي

68 8 سميه محمد يونس الكسواني

69 7 سناء اياد محمد قشوع

70 6 سند محمود غالب الشبلي

71 6 سندس وائل سعدات النجار

72 5 سوزان مؤيد سعيد ناصر

73 7 سيرين حسين محمد عضيبات

74 7 شفار محمد فهيم الحباشنه

75 6 شيخة احمد علي حسين

76 7 صالح فايز صياح الجبور

77 7 صفا يعرب ناظم المشهدي

78 8 صفاء عبدالسلام عمر الفقيه

79 منقول/  صلاح الدين يوسف محمود خصاونة  7

80 7 ضحى عدنان علي عطيه

81 7 عبد اللطيف مشرف عبد اللطيف الدباس

82 5 عبد الله ماجد سامي تفاحه

83 5 عبدالرحمن أنور حسين سويد سالم النصار

84 منقول/  عبدالرحمن علي حسين محمد شايع  6

85 6 عبدالرحمن فراس فؤاد عبيدات

86 8 عبدالله عايض عبدالله الحربي

87 8 عبدالله عماد عمر عمران

88 8 عبدالله فيصل طه نمر

89 5 عرين فراس قصي قطيش

90 6 عصام عدنان عيسى النبر

91 8 علا عبد الحليم عبد الحكيم الجنيدى

92 6 علاء محمد محمود الشواكري

93 منقول/  علاء وليد يوسف عبدالله  8



94 7 علي يعقوب كنعان

95 7 عمار رمضان محمد صفيره

96 8 عمر خير علي يحيى

97 8 عمر رامي عبد الحي عاشور

98 8 عمر زيد جميل سرحان

99 6 عمر فهد محمد سلايمة

100 7 عمرة سعد فالح فالح

101 8 عمرو أنور أحمد جراد

102 7 عيد محمد عيد ابو عيد

103 7 عيسى عماد عيسى الدير

104 6 فارس عبد الاله عوض الفراج

105 7 فرح اياد عادل السعدي

106 8 فرح محمد عمر الحنيطي

107 5 كاترينا لحام

108 7 كرم رائد محمد درويش

109 5 كريم فواز حسن قادري

110 8 كمال سامي وديع ناصر

111 7 كنان عبد الناصر محمد صدقي الشيخ  ياسين

112 6 كنان محمد امجد سليمان عبيدات

113 6 لانا جمال مرشد ابو العنين

114 7 لبنى خالد صبري الزغير

115 8 لبنى هيكل فواز هيكل

116 7 لجين مشهور مطلق الشرايعه

117 7 ليال عبدالعزيز خزعل القيسي

118 7 ليث عماد موسى العبداللات

119 7 ليث فاروق عبد القادر العمرى

120 6 ليزا وهيب جليل شعبان

121 8 محمد ابراهيم سليمان الحيارى

122 8 محمد انور خليل ابو فضاله

123 7 محمد سعيد محمد سباتين

124 5 محمد سيف مامون يوسف الفاعوري

125 5 محمد عبدالله سلمان القضاة

126 5 محمد علي احمد الرواشده

127 5 محمد ماهر يوسف حسان

128 8 محمد موسى حسن الطويل

129 7 محمد هيثم عبد الرزاق الحياصات

130 7 مرام صالح نواف عكور

131 8 مريم صالح علي احمد محمد ملك

132 8 مريم عبد الكريم صادق البياتي

133 5 مريم محمود عبد الرحمن حسونه

134 6 معاد الهادي نوري العائب

135 8 منار سمير محمد العفيشات

136 6 منار عماد كسيبي

137 6 منيرة غازي عويد عوض ماجد العنزي

138 8 ميرونا محمود عبد الرؤوف عصفور

139 8 نجود بلخير جمعان بن حيدره

140 5 ندى ايمن محمود صالح



141 8 ندى توفيق محمد العنتري

142 6 ندى محي الدين محمد ناجي الوهابي

143 5 ندين عوده يوسف الزيادات

144 7 نذير حسين محمود محمود

145 6 نسرين غسان يوسف سلطان

146 5 نسيم نايف أحمد النادي

147 6 نهلة خميس حسين علي

148 7 نور يحيى عبد اللطيف البداينه

149 6 نوره سامر محمود الرمحي

150 5 هاله زكريا حسين النوايسه

151 7 هبه صالح مريحيل البداينه

152 8 هبه نضال اديب الحدادين

153 7 هديل محمد فايز الخريشه

154 5 همام فواز احمد الربابعه

155 7 همام محمد زكي العقيلي

156 7 هناء وليد خالد عيد

157 5 هيا تحسين كمال حميد

158 5 هيثم عبد الله سرور الزعبي

159 5 هيثم عماد محمد الزعبي

160 8 ورده محمد علي السوالمه

161 8 وسام أبوربيعة

162 7 ياسمين سمير مصطفى صقر

163 5 ياسمين محمد يوسف الشبلي

164 6 ياقوت نايف محمود هيلات

165 6 يزن ضياء ابراهيم ابو النادى

166 6 يزن محمد مفلح معتوق

167 6 يمان معاذ  حسني  جرار

168 8 يوسف جمال خالد عيد احمد عيد

169 ن ابراهيم عبد الرؤوف مبيضي  5

170 احمد ابو العز 6

171 احمد براهان  ابو شهاب 7

172 احمد عبد الفتاح قادري 8

173 احمد وسيم ريادات 7

174 انمار علي ابو رمان 8

175 ايمن مني  ساالر 5

176 حبيب الرحمن احمد عبد الرحمن صالح 8

177 ي
دعد محمد عبد الغنن 5

178 دالل الخياط 6

179 ي
يقن دالل جمال الشر 7

180 ديما عبد الرزاق عربيات 8

181 ي
ى
ساره سيد عدنان الرزوق 5

182 ساره معن جويعد  6

183 سليمان فاضل سليمان 5

184 سليمان وليد رح 6

185 سوزان شوكت احمد موىس 7

186 ف ماجد سيف مشر 7

187 عباده نديم شحادة 7



188 عبد هللا وائل حجازين 5

189 فيحاء محمد يارس االخرس 8

190 كرم محمد سيدا 6

191 ماهر ماجد كلوس 7

192 محمد راشد الفهد 8

193 محمود منذر رحال 5

194 محمود يحي مصطقن 6

195 مصطقن محمد علي  7

196 موزة حسن الكواري 5

197 ي ميش اديب الزعن  6

198 هبه هللا محمد بنون 7

199 هديل احمد عاليه 8

200 يارس عمار عباس 8


