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  اسم الطالب التسلسل

 رند نظام رفیق عساف  .1
 مي ھیثم خمیس غنام  .2
 جود عاصم خالد خریسات  .3
 دانھ عماد غالب عوده  .4
 ایمان عدنان احمد شعبان  .5
 دیما بشیر حامد شنیكات  .6
 شذى عبد اللطیف سلیم الرجوب  .7
 زینھ خالد عبد القادر الصوري  .8
 دانیھ ولید محمد صالح  .9

 لجین فاضل احمد الزعبي  .10
 سلطان شاكر عبد اهللا الدبوبي  .11
 جود سلیمان احمد الحدیدى  .12
 رھف مھیب عبد الكریم ابو شنب  .13
 تمارا سالم محمد عبود  .14
 احمد جھاد احمد الھباھبھ  .15
 زھدي محمد زھدي بدوان  .16
 حسن علي حسن ابو فرده  .17
 احمد امجد محمد ھیاجنھ  .18
 علي محمد علي الخوالده  .19
 عدنان مجدي عدنان عبد الھادي  .20
 ربى امیل بطرس العكشھ  .21
 معاذ فؤاد خمیس الحسین  .22
 بتول علي اسماعیل المساعفھ  .23
 غیدا زید عیسى الدجاني  .24
 المعتصم باهللا ذیاب ارفیفان الرحامنھ  .25
 نبیلھ صالح الدین عبد الفتاح فریتخ  .26
 محمد حسني جمیل حسن  .27
 عرین نواف علي العمیریین  .28
 طارق عوده عبد الكریم الحسبان  .29
 میرنا ھاني محمد المحامید  .30
 رؤى اسامھ مصطفى مصطفى  .31
 محمود عماد محمود داغر  .32
 مسیانا ابراھیم فرحان حجازین  .33
 مھدي محمد احمد الرفاعي  .34
 لین صابر محمد الخلیفات  .35
 عمر صالح الدین محمد بني مرعي  .36
 سیھار محمد جمیل الزطیمھ  .37
 معن سلیمان اسماعیل السعودي  .38
 یارا طارق محمد العواملھ  .39
 مجاھد اسعد عبد العزیز اللیمون  .40
 دیما ماھر بطرس المساعده  .41
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  حمزه رشدي عیسى شاھین  .42
  عمار ناصر عبداللطیف عید  .43
  ھالھ موسى احمد بیضون  .44
  سعید موسى احمد بیضون  .45
  رغد سامر عبداهللا عبوده  .46
  سلیمان ناصر سلیمان الرواشدة   .47
  احمد نضال احمد الفاعوري  .48
  عبداهللا عوض محمد الكلوب  .49
  ھیام ابراھیم خلیل الجمال  .50

 


