
رقم المجموعة االسم ال��ا�� للطالب  الرقم الجام�� للطالب  وع ��ف الم ��م
احمد مأمون نور الدين حسن 1831669
اسامة مروان سلمان ابو ط��ة 1831371
محمد يوسف إبراه"م رحال 1736885
عمار فوزات رجا نوا(ة 1831700
خالد محمد مو3 ابو ذ1اب  1733720
ع6دالرحمن احسان محمد يوسف 1631216
ع6دهللا سع"د ع6دهللا ال6دور 1430241
قCD محمود مصط?< العن>تاوي  1530155
C زك��ا صالح عالم

>Kأما 1733706
ايناس تSسQR توفيق عاMد 1737909
 CUS1ارا معتصم حسن الدب 1836724
ا1ة سامر فهد المحارمة 1733711
مها خالد سل"مان الحاج  1733751
Mاسل خلف جل"ل الXYن 1733712
 Q[أسامة عودة عوض هللا أبو 1ح 1733702
س"ف الدين احمد الرواحنه 1737969
 C

أحمد مروان ع6دال^��م الص"?< 1935634
عمر مصط?< أحمد الطنطاوي 1831653
محمد ابراه"م الهروط  1837582
ع6د الرحمن محمد خل"ل خ��وش 1836671
عCb سالمة عCb قعقور 1730123
ول"د عماد محمد صالح 1733758
ك��م هشام فهCc نوفل 1733744
هاشم خل"Cb عCb الصمادي 1736886
ان fRصالح احمد صالح ج 1831678
ع6دهللا ف"صل محمد الص6اغ 1831690
اiاء حسن رسCc مقداد 1733704
ايناس اسكندر حسن المحروق 1736882
صه"ب محمد احمد العمارنه  1735828
 C f[يوسف العتي > Qmيزن مع 1733760
قM CDالل غالب يوسف  1735934
 > Qmحس Cbمحمد نضال ع 1730304
ع6دهللا عCb ابراه"م الخط"ب  1736311
ي اللطا1فه  QRس محمد اسامه خSم 1735701
عامر ول"د سع"د القرم  1733735
 C

>Kرامز يوسف ابراه"م العجلو 1737947
احسان ابراه"م صالح العلوي 1831753
والء احمد ابراه"م الشواMكة 1733756
المنذر ابراه"م احمد الشد1فات 1633075
رؤى فراس حسن عمر 1733725
وس"م عدنان صلي6ا معا1عه 1733752
كرم محمود حافظ عب"دە 1834880
ع6د الرحمن نذير هزاع العمري 1733737
صالح نا( الدين عCb الشيخ صالح 1639538
شاهر نضال شاهر مه"ار  1440994
مه"ب مو3 عل"ان البواعنة  1533468
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12د احمد القواسمة

ف الجمال د ا�4

1د احمد العق(�5 

3 د نبهان حمادنه

2د احمد العق(�5 

13د احمد القواسمة

9 د ا<اء الفيو:� 

11 د ا<اء الفيو:� 

10د ا<اء الفيو:� 

8 د عالء مغ(ض

4د نبهان حمادنه

د سحر عدوان

5

6د سحر عدوان


