
28/3/2017 الثالثاء (1)  شعبة
الطالب اسم  المجموعة

1 ابتهال انور ردمان القباطي 1A

2 ابوبكر خليل عبد السالم الحيح 1A

3 احمد حسن ريماوي 1A

4 احمد صالح سليمان الحديدي 1A

5 الطاف فتحي محمد خلف السبتي 1A

6 الفضل كريم طعمة طعمة 1A

7 الهنوف ابراهيم مهاوش ذياب 1A

8 اية علي قاسم 1A

9 ايهم خالد احمد بنات 1A

10 إبراهيم بسام حسين عيد أبوجراد 1A

11 أنس عبدالسالم عسكر 1A

12 أيمن عمادالدين الزركلي 1A

13 أيمن محمد عبدالرحيم عبدالجبار 1A

14 بلقيس محمود امين المناصير 1A

15 بيان علي حسين ابراهيم 1A

16 تسنيم منتاج 1A

17 تماضر فريد العبدهللا 1A

18 ثامر سالم حماد العدواني 1A

19 حبيب الرحمن احمد عبد الرحمن صالح 1A

20 حال احمد جميل القرعان 1A

21 حنين عيد محمود شاهين 1A

22 حنين محمد االزهري صالح 1A

23 خالد احمد عبد العزيز حسن 1A

24 خليفة سالم خليفة محمد 1A

25 دعاء محمود فهيد الباني 1A

26 ديمه عبدالرزاق عبدهللا عربيات 1A

27 رغد غالب عبدالقادر غالب 1A

28 رقيه داود يعقوب الكايد 1A

29 رناد زكريا زهدي سلمان 1A

30 رناد علي عبد الرحمن العوامله 1A

31 رهف نزار محمد فتحي الشمالي 1A

32 روان محمد سليمان الصالل 1A

33 ريم قريب هللا الشريف ادريس ابراهيم 1A

34 سارة ناصر محمد الظفيري 1A

35 ساره اسامه مصطفى جاموس 1A

36 ساره اسعد يوسف جاموس 1A

37 سالم بن منادي بن فضل العنزي 1A

38 سراج شاكر جارهللا الخشالي 1A

39 سلطان بداح مناحي الدوسري 1A

40 سلطان مجبل هويدى البذالي 1A

41 سليمان فاضل سليمان علي سليمان النغيمشي 1A

42 سميه محمد يونس الكسواني 1A

43 سناء اياد محمد قشوع 1A

44 سندس طوافشي 1A



45 سيف محمد عطية عطية 1A

46 شيخة عدنان علي خميس الفزيع 1A

47 صالح الدين ابراهيم موسى ابو الشيخ 1A

48 عالية نزار محمد عوض 1B

49 عائشة جاسم محمد الخياط 1B

50 عباده نديم رمضان شحاده 1B

51 عبد الرحمن طايل هايل المصاطفه 1B

52 عبدهللا  جهاد  كمال كحيل 1B

53 عبدهللا عماد عمر عمران 1B

54 علي حمد سالم الدقباسي 1B

55 علي يعقوب كنعان 1B

56 عماد محمد جاد هللا البواعنه 1B

57 عمر باسم كريم الجنابي 1B

58 عمر سامي سعيد عرفات 1B

59 عمرو أنور أحمد جراد 1B

60 عمرو معين سامي تفاحه 1B

61 عيسى عماد عيسى الدير 1B

62 غزالن صالح جابر علي حسن الدواس المطيري 1B

63 فراس بن عبدالعزيز بن حسين سيت 1B

64 فرح تيسير خليل الشيخ 1B

65 فردوس بهجت عبدالمهدي المغاربة 1B

66 فهد بن طالل بن طويرش الحربي 1B

67 لينا نواف عبد النسور 1B

68 محمد ابراهيم سليمان الحيارى 1B

69 محمد شاهر ناجي خريسات 1B

70 محمد عبد الفتاح يوسف قراقيش 1B

71 محمد عبد هللا مذهان الجبور 1B

72 محمد عبدالرحمن محمد محمد 1B

73 محمود منذر حسن رحال 1B

74 مروان عدنان بالسم احمد 1B

75 مشاعل منور خلف العنزي 1B

76 مهند هاني الموسى 1B

77 مي طارق احمد حبيب 1B

78 ميمي مي بكيرات 1B

79 نجاه كايد عيسى الحاليبه 1B

80 نجود بلخير جمعان بن حيدره 1B

81 نذير حسين محمود محمود 1B

82 نرمين برهان الدين محسن الدويكات 1B

83 نسرين عبدالقادر ناصر قوزح 1B

84 نور الدين محمد حسن عبد ابو زنط 1B

85 نوره سامر محمود الرمحي 1B

86 هبة هللا محمد نواف البقور 1B

87 هدى ابراهيم عبد حمود 1B

88 هدى خليل ابراهيم ابراهيم 1B

89 هديل عزات دويك 1B

90 همام فواز احمد الربابعه 1B



91 وسام أبوربيعة 1B

92 يارا معتز عبد الكريم النابلسي 1B

93 ياسر عمار عباس الزكي 1B

94 ياسمين بالل محمد الطرابشة 1B

الطالب اسم الشعبة

1 احمد برهان سامي ابو شهاب 2A

2 احمد بالل محمود مسوده 2A

3 احمد عماد محمد المومني 2A

4 احمد محمد خليل عبد الرحيم 2A

5 احمد محمود احمد القرعان 2A

6 احمد هيثم علي سعاده 2A

7 اسامه عارف عبد القادر شاهين 2A

8 اسيل وصفي مفلح النمرات 2A

9 االء علي عياش العموش 2A

10 العنود عبدالعزيز حمد الظفيري 2A

11 امل يحيى احمد الجدايه 2A

12 ايمان محمد جميل عرباس 2A

13 أسامة صباح نوري رشيد 2A

14 أميمة مهند هاشم حسنين 2A

15 آيه عاطف عبد المجيد ابوجاجه 2A

16 باشق جهاد محمد صباح 2A

17 بتول محمد هالل القوابعه 2A

18 بدور أحمد جابر محمد جابر 2A

19 بسمه عمر خليل عوده 2A

20 تارا  عبدالكريم غازي غازي 2A

21 تاال جمعه محمد العايدي 2A

22 تاال جهاد محمد الدرابكه 2A

23 تاال عمران موسى العبدالالت 2A

24 تغلب طارق كامل العوض 2A

25 تمارا ابراهيم عوض النوايسه 2A

26 تيماء فايز محمود خوالدة 2A

27 جمانه مروان موسى عبيد 2A

28 جمانه وليد جهاد التكريتي 2A

29 جميل كاظم جميل نزال 2A

30 باقي/ محمد أسامة/جود  2A

31 حذيفه وليد ابراهيم المعايطه 2A

32 حسين محمد رشيد رشيد 2A

33 حمزه احمد خضر نخله 2A

34 خلود عبده سعيد احمد نصر 2A

35 داليا عدنان احمد المهداوي 2A

36 دانا سالم صالح العمرى 2A

37 دانه اسامه مصطفى جاموس 2A

38 دانيه شكرى راشد قرقش 2A

39 دعاء ماجد عبد الغني كتكت 2A

27/3/2017 االثنين (2)  شعبة



40 ديما رضوان عبد هللا الوشاح 2A

41 راما نبيل علي غالب طوقان 2A

42 رسل حسين إسماعيل البهادلي 2A

43 رضا مصطفى رضا يوسف 2A

44 رغد عبد الناصر فريد شقور 2A

45 رنا أحمد عامودي 2A

46 رهف احمد حرب القريوتي 2A

47 رهف سالم فؤاد عميش 2A

48 رهف مقدر عيسى عكروش 2A

49 ريم نواف حمدي محمد الحربي 2A

50 زهراء علي حسين الجزاف 2A

51 زهراء علي فيصل الفياض 2A

52 زهراء منير إبراهيم عبدهللا يوسف 2A

53 زيد سمير بديع الخطيب 2A

54 سارة سيد عدنان سيد عبدالرزاق سيد الرزوقي 2A

55 ساره ثائر غانم الدباغ 2A

56 سالم محمد براك الهيفي 2A

57 سند محمود غالب الشبلي 2A

58 سندس وائل سعدات النجار 2A

59 سوزان مؤيد سعيد ناصر 2A

60 سيرين بسام فهد قهيوي الحديد 2A

61 شاهين شاهر محمد علي المستحي 2A

62 شفار محمد فهيم الحباشنه 2A

63 شهد حمدان فارس العابد 2A

64 شهد محمد ياسين اقنيبي 2A

65 صفا يعرب ناظم المشهدي 2A

66 صفاء عبدالسالم عمر الفقي 2B

67 طارق جوزيف  دادا 2B

68 طيف إبراهيم خليل إبراهيم نجيبي 2B

69 عاصم حسان حزيني 2B

70 عائشة هشام عبدهللا يوسف محمد جمعة الربيع 2B

71 عبادة محمود خالد البشارات 2B

72 عبد القادر جمال محمود عبد هللا 2B

73 عبد هللا ماجد سامي تفاحه 2B

74 عبد هللا محمود خليل الزبده 2B

75 عبد المعز نبيل نادي صيام 2B

76 عبدالعزيز علي جبار العنزي 2B

77 عبدهللا فيصل طه نمر 2B

78 عبدهللا قيس حسين خشمان 2B

79 عبدهللا وائل ابراهيم حجازين 2B

80 عصام عدنان عيسى النبر 2B

81 عصام نضال نظمي موسى مهداوي 2B

82 عالء محمد محمود الشواكري 2B

83 عمار رمضان محمد صفيره 2B

84 عمر خير علي يحيى 2B

85 عمر رامي عبد الحي عاشور 2B



86 عمر هشام عدنان هندية 2B

87 عيد يوسف عيد راشد االذينة 2B

88 غفران عادل طعمة 2B

89 فاطمة عبدالرزاق مهدي القالف 2B

90 فرح صالح الدين عبد هللا السيد 2B

91 فرح محمد عمر الحنيطي 2B

92 فيصل ظاهر عوض ظاهر 2B

93 قيس عبدالقادر 2B

94 كرم محمد طارق سيده 2B

95 لجين مشهور مطلق الشرايعه 2B

96 ماهر ماجد كحلوس 2B

97 مجد عيد مصلح ابو حشيش 2B

98 محمد امين امين البوعريب 2B

99 محمد أبوهاني 2B

100 محمد بادى عبد الرحمن القب 2B

101 محمد سيف مامون يوسف الفاعوري 2B

102 محمد علي احمد الرواشده 2B

103 محمد علي عبد كعب 2B

104 محمد المي حميد علي دريب العنزي 2B

105 محمد ماهر عطية أبوجبة 2B

106 محمد موسى حسن الطويل  2B

107 محمد نافع عبدهللا صالح فالح المطيري 2B

108 محمد يحيى محمد حسن البلوة 2B

109 مرام رضوان علي محمد محسن 2B

110 مروان عادل قاسم العيسائي 2B

111 مريم صالح علي احمد محمد ملك 2B

112 مريم عبدالرحمن مال هللا راشد بورشيد 2B

113 مريم يوسف عبدهللا المحمود 2B

114 معتصم رياض محمد ابو ملوح 2B

115 منيرة حمود جعيثن عبيد المطيري 2B

116 مها محمد خليل االخرس 2B

117 موزة حسن علي عيسى مقلة الكواري 2B

118 موسى امسيعيد محمد امسيعيد ديالن العازمي 2B

119 مؤيد رائد حسن الذهبي 2B

120 نبيل يوسف نبيل حسن 2B

121 نبيال منيرة صبحي بنت محمد 2B

122 نسرين غسان يوسف سلطان 2B

123 هناء وليد خالد عيد 2B

124 هيثم عماد محمد الزعبي 2B

125 وعد محمد احمد عبد الغني 2B

126 ياسمين عمران الزاهري 2B

127 يزن محمد ننه 2B

128 يزيد محمد سلمان القضاه 2B

129 يوسف جمال خالد عيد احمد عيد 2B

26/3/2017 االحد (3)  شعبة



الطالب اسم الشعبة

1 ابراهيم عبد الرؤوف محمود المبيضين 3A

2 ابراهيم فيصل عبدالرزاق ابورمان 3A

3 احمد عبد الفتاح احمد قزلي 3A

4 احمد عبد الفتاح رشيد قادري 3A

5 احمد عبد الكريم احمد الضرغام 3A

6 اسراء عايد سليمان العودات 3A

7 اسيل وليد محمد صبح 3A

8 االء حسين سعيد اعمر سعيفان 3A

9 اليكسندر دوريد نور الربضي 3A

10 اماني حسين سالمه الصبحي 3A

11 ايمن منير ساالر زركوش 3A

12 ايه خالد موسى عبد الجابر 3A

13 ايه زياد عبد المجيد السعودي 3A

14 إيناس محمد عبدالرزاق السواعير 3A

15 بانا انور جميل الشوارب 3A

16 تاال باسم عارف الطراونه 3A

17 توالي سالم عيسى السمردلي 3A

18 جواهر راشد محمد راشد الذخيري الظنحاني 3A

19 جود سامر محمود القعقاع 3A

20 جود محمد عبد اللطيف فوده 3A

21 حازم جميل محمد المشاقبه 3A

22 حسام بسام محمد النوايسه 3A

23 حسام خالد محمود الجابرى 3A

24 حكم منصور فواد الكرادشه 3A

25 حال ايمن ياسين سلطان 3A

26 حال عبد هللا احمد يوسف 3A

27 حال نظام عبد القادر أبو فارس 3A

28 حنين مازن هائل صندوقة 3A

29 داليا محمد حسام كعدان 3A

30 داليا محمد عبد اللطيف البلبل 3A

31 دانه معتز عيسى العاروري 3A

32 داوود صالح عبدهللا علي العاطفي 3A

33 دعاء محمد علي عبدهللا الحجوري 3A

34 دعاء مهدى عبد  الرحمن الحصني 3A

35 ديانا زكي مطر العبيدي 3A

36 ديما ياسر ريان 3A

37 دينا حسن محمد حمدان 3A

38 دينا فيصل ابراهيم دحابره 3A

39 راما ابراهيم خليل حداد 3A

40 رشا احمد فارس الموسى 3A

41 رغد حازم احمد السرخي 3A

42 رغده حازم مصباح سنقرط 3A

43 رقيه عدنان سعران العاني 3A

44 رنا عبد الحميد سليمان النجادا 3A



45 رنا علي محمد الشيمي 3A

46 رناد عطاهللا عبد الحميد الهباهبه 3A

47 زياد محمد ابراهيم فريج 3A

48 زيد ذياب ضيف هللا الجازي 3A

49 زيد عوني عبد الرؤوف الفاخوري 3A

50 زيد نايل محمد العدوان 3A

51 ساره عبدهللا محمد يونس 3A

52 ساره معن قفطان جويعد 3A

53 ساره يوسف محمد الهمالن 3A

54 سجى جميل محمود عبد الهادى 3A

55 سجى عاهد عبد الرحيم الشرايده 3A

56 سرى هاني احمد خليلي 3A

57 سعاد مصطفى محمد ابو خوصه 3A

58 سفيان رجب سليمان عبد الحافظ 3A

59 سمر إياد سلحوت 3A

60 سوزان شوكت احمد موسى 3A

61 سيرين حسين محمد عضيبات 3A

62 سيلين سامح ابراهيم شتات 3A

63 شهد محمد قاسم حيمور 3A

64 شيماء ياسر عبدالوهاب عبدالرزاق الدليمي 3A

65 صفاء محمد عبد الحافظ المواس 3A

66 صالح الدين يوسف محمود خصاونة 3A

67 ضحى عدنان علي عطيه 3B

68 عبد الرحمن عوني محمد ابراهيم 3B

69 عبد الرحمن محمد عارف الشريده 3B

70 عبد هللا عمر موسى الشنيكات 3B

71 عبدالرحمن محمد ياسر عبدالسالم قاوقجي 3B

72 عبدهللا اسالم محمد صالح الدين مساد 3B

73 عبدهللا ماهر عبدهللا ابوليل 3B

74 عذاري مضحي صالح الشمري 3B

75 عرين فراس قصي قطيش 3B

76 عال عبد الحليم عبد الحكيم الجنيدى 3B

77 عمر ايمن عبد الرحمن الساحلي 3B

78 عنود عوده زاهي الحماتي 3B

79 فاطمة حزام فهد حزام المطيري 3B

80 فاطمة ذياب فرحان المحمدي 3B

81 فرح محمد زاهي مرتضى حالوه 3B

82 فرح محمود عبد الرحمن ابو عبيله 3B

83 فواز خالد ناصر الرغيب 3B

84 كرم رائد محمد درويش 3B

85 كريم فواز حسن قادري 3B

86 النا جمال مرشد ابو العنين 3B

87 لبنى رائد محمدجواد عالوي 3B

88 ليانا حسان برهان عويس 3B



89 ليث عماد موسى العبدالالت 3B

90 ليث فاروق عبد القادر العمرى 3B

91 لين امجد عبد القادر مكاحله 3B

92 لينا حسين محمد اللواما 3B

93 مجد عبد الكريم محمد الخرابشه 3B

94 محمد عبد هللا زكي العقيلي 3B

95 محمد عبدهللا سلمان القضاة 3B

96 محمد عرفات محمد علي ابو رميله 3B

97 محمد فائق فهمي فائق هاها 3B

98 محمد مجدي محمد ندى 3B

99 محمد محمود محمد ابو علي 3B

100 محمد هيثم عبد الرزاق الحياصات 3B

101 محمود عمران منعم القضاه 3B

102 مرام صالح نواف عكور 3B

103 مريم اكرم عبد هللا نوفل 3B

104 مريم راشد عوض الجويسري 3B

105 مريم عبد الكريم صادق البياتي 3B

106 مريم محمد عبدهللا حسن غلوم 3B

107 مريم محمود عبد الرحمن حسونه 3B

108 موفق الشيخلي (محمد علي  )مصطفى  3B

109 منار سمير محمد العفيشات 3B

110 منار عماد كسيبي 3B

111 منيرة غازي عويد عوض ماجد العنزي 3B

112 مي خليل محمد العدره 3B

113 مي محمد حسين عبابنه 3B

114 ميرونا محمود عبد الرؤوف عصفور 3B

115 ندى توفيق محمد العنتري 3B

116 ندين عوده يوسف الزيادات 3B

117 نزار سالم محمد الخليفات 3B

118 نهلة خميس حسين علي 3B

119 نور عماد عبد هللا الجايح 3B

120 نور يسري محمد عبدالرحمن 3B

121 هبه صالح مريحيل البداينه 3B

122 هبه محمود فهد الشهوان 3B

123 هبه نضال اديب الحدادين 3B

124 هديل محمد فايز الخريشه 3B

125 همام محمد زكي العقيلي 3B

126 هيا تحسين كمال حميد 3B

127 هيثم عبد هللا سرور الزعبي 3B

128 ورده محمد علي السوالمه 3B

129 ياسمين محمد يوسف الشبلي 3B

130 ياقوت نايف محمود هيالت 3B

131 يزن صبيح جميل الحجازين 3B

132 يمن عبد الناصر خالد سيجري 3B



الطالب اسم الشعبة

1 ابراهيم جبرين ابراهيم ابو هاني 4A

2 اثير يوسف خليل داهود 4A

3 احمد عقاب فالح السعود 4A

4 احمد منير جاد هللا الخطيب 4A

5 احمد وسيم بشير الرياالت 4A

6 ارائك بالل محمد الشريده 4A

7 اسامه بالل ماجد مصطفى 4A

8 اسامه فالح محمد عوده 4A

9 اليكس وليد القضاة 4A

10 ايمان احمد حسن علي حسن 4A

11 إيهاب خليل عودة منصور 4A

12 أحمد محمد غيث الطرشاني 4A

13 أديس ورتان سركيس بيدروس 4A

14 باسل احمد مصطفى بني عطا 4A

15 باسل هاني يونس عابدين 4A

16 براء اثير علي المبارك 4A

17 بلقيس ماجد علي فرج 4A

18 تاال بسام ذياب ملحم 4A

19 توفيق تحسين توفيق البرقاوي 4A

20 جمال سعد 4A

21 حال محمود مصطفى بدير 4A

22 حمد عبدالرحمن ابراهيم جاسم عباس الشطي 4A

23 حمد عبدالمحسن ناصر الحسينان 4A

24 حمزه عالم عادل ابو سيدو 4A

25 حنان جمال عواد فطافطة 4A

26 حيدر احمد كامل القيم 4A

27 دارين خالد جياد 4A

28 دانة علي فاضل محمد العنزي 4A

29 دانيه معتز قاسم الرمحي 4A

30 دالل جمال علي الشريفي 4A

31 دالل مزاحم قاسم الخياط 4A

32 دياال ريمون عواد خورى 4A

33 راما امجد كمال االشقر 4A

34 راما محمود محمد المصري 4A

35 راندي خليفة عيسى آل عيسو 4A

36 رايه عدلي صالح الدين ابو السعود 4A

37 رغد عبد الجواد قرني اسماعيل 4A

38 رند عماد علي المال 4A

39 روان جهاد موسى ابو اصفر 4A

40 روان سامي محمود العنزي 4A

41 روند وائل باير خالد سعيد االسعد 4A

42 رياض نايف جابر الجابري 4A

43 ريم سامي علي رجب 4A

44 زيد محمد عامر محمد نذير الخطيب 4A

29/3/2017 االربعاء (4)  شعبة



45 زيد منهل حسن عبد القادر 4A

46 زين عبد الهادى سليمان البريزات 4A

47 زين مظهر عادل بللو 4A

48 ساره حسين زعل المعايطه 4A

49 سالي سعد فرحان العبدهللا 4A

50 سعد ناصر محمد ختالن العنزي 4A

51 سليمان عبدهللا سليمان القطيش 4A

52 سليمان وليد علي عبدهللا الرميح 4A

53 سمية احمد محمد سعيد عبدهللا الزيادي 4A

54 سند دريد عيد عبد الالت 4A

55 سولين وائل يوسف المومني 4A

56 سيف مشرق ماجد ماجد 4A

57 شروق محمد فالح القضاه 4A

58 شيخة احمد علي حسين 4A

59 صالح فايز صياح الجبور 4A

60 عباده احمد محمود زلط  4A

61 عبد اللطيف مشرف عبد اللطيف الدباس 4A

62 عبد الوهاب سلمان غنيم عبدهللا السالم 4A

63 عبدالرحمن أنور حسين سويد سالم النصار 4A

64 عبدالرحمن علي حسين محمد شايع 4A

65 عبدالرحمن فراس فؤاد عبيدات 4A

66 عبدالرحمن محمد منير البياتي 4B

67 عبدهللا عايض عبدهللا الحربي 4B

68 عبدهللا عوني نمر اسماعيل 4B

69 عالء وليد يوسف عبدهللا 4B

70 علي حسين شاهين الدشتي 4B

71 علي محمد علي حمد 4B

72 عمر ابراهيم محمد ابو ريش 4B

73 عمر فهد محمد ساليمة 4B

74 عمرة سعد فالح فالح 4B

75 عيد محمد عيد ابو عيد 4B

76 فارس عبد االله عوض الفراج 4B

77 فاطمة رشيد عبد الحميد الشاعر 4B

78 فاطمة عبد الحسين حمزة محمد حيدر 4B

79 فراس محمد أيمن حمشو 4B

80 فراس محمد قاسم عيسى 4B

81 فرح اياد عادل السعدي 4B

82 فهد صادق فهد الكرمي 4B

83 فيصل قاسم 4B

84 قصي عماد غانم الزريقات 4B

85 كاترينا لحام 4B

86 كمال سامي وديع ناصر 4B

87 كنان عبد الناصر محمد صدقي الشيخ  ياسين 4B

88 كنان محمد امجد سليمان عبيدات 4B

89 كنده فهد شفاقه العنزي 4B

90 الرا نعيم حسن عبد الرحمن 4B



91 لبنى خالد صبري الزغير 4B

92 لما عامر 4B

93 ليال عبدالعزيز خزعل القيسي  4B

94 ليث محمود سليمان بني عبد الرحمن 4B

95 ليزا وهيب جليل شعبان 4B

96 لين إحسان أبوصالح 4B

97 لين جعفر ابراهيم الكردى 4B

98 لين محمد مصطفى ابو يوسف 4B

99 مالك محمد اسماعيل الشديفات 4B

100 محمد انور خليل ابو فضاله 4B

101 محمد حسين صبح كريشان 4B

102 محمد حسين محمد امين القضاه 4B

103 محمد راشد محمد الفهد 4B

104 محمد سعيد محمد سباتين 4B

105 محمد سهيل مندالوي 4B

106 محمد طه محمد سعيد سلطان العباسي 4B

107 محمد عبدالحق عامر عامر 4B

108 محمد فواز احمد الزغول 4B

109 محمد ماهر يوسف حسان 4B

110 محمد نبيل عبد الفتاح ابو شعبان 4B

111 مرتضى عباس علي الحسيني 4B

112 مشاري حسين جعيالن المطيري 4B

113 مشعل سعود عايش فراج الحسيني 4B

114 معاد الهادي نوري العائب 4B

115 مها محمد ابراهيم ذيب 4B

116 مها محمود أحمد شموه 4B

117 مهند ماهر يوسف حسان 4B

118 ميسر اديب محمد الزعبي 4B

119 نادر خوري 4B

120 ندى ايمن محمود صالح 4B

121 ندى محي الدين محمد ناجي الوهابي 4B

122 نرمين شعبان موسى عبيد 4B

123 نسيم نايف أحمد النادي 4B

124 نور يحيى عبد اللطيف البداينه 4B

125 هاله زكريا حسين النوايسه 4B

126 ياسمين سمير مصطفى صقر 4B

127 يزن ضياء ابراهيم ابو النادى 4B

128 يسر نصر عبدهللا المهدبي 4B

129 يمان معاذ  حسني  جرار 4B

130 يوسف راغب حسن العبد 4B

131 يوسف مجبل صالح المطيري 4B


