
Pharmaceutical microbiology I midterm exam

All sections seating

St numberst nameHallSeat No.
Hammad37مجدولين جمال رجب شاهين80793
Hammad40مل ك سعيد محمد عل�ن91417
Hammad43دانية موسى محمد أبومراد96132
Hammad46هبه وليد يعقوب داود96897
Hammad49ديمه عمر موسى مومني96965

Hammad52رشا علي سعيد الرفاتي100025
Hammad55 سميه محمد خضر الحجوج100325
Hammad58عهد يوسف علي السمارة100857
Hammad61محمد تيسير حسن الرشدا�ن101030
Hammad64هديل فايز أحمد سلما�ن104158
Hammad67ليلى خير الدين احمد تاسو105427
Pharmacy 11وهيب امين عبدال عبدالمجيد106042
107176Pharmacy 17
Pharmacy 113ساره عمار صبحي صبحي107353
Pharmacy 119خلود عبدالرحيم علي العواضي107362
Pharmacy 125طارق عبد القادر رشيد أبوالعينين107491
Pharmacy 131سيرين إياد يوسف قاقيش108095
108296Pharmacy 137
Pharmacy 143 خديجه مراد شكرى سويدا�ن110102
Pharmacy 149دعاء جهاد محمد الهلال�ت110180
Pharmacy 155مصعب خليل محمد الهاشم110217
Pharmacy 158ليا عبد الرحمن احمد الشويكيني           110291
Pharmacy 161 عصمت وليد محمد الطريفي114614
Hammad70 دينا نايل عيد البدور115118
Hayat1نادين محمد حمد خوالده115448
Hayat4هبه عز الدين سعد الدين سعد115457
Hayat7آيا�ت إبراهيم صالح الحارس115863
Hayat10نادين محمد صبحي الفواعير115912
Hayat13ساره ناجح حسن العزام115933
Hayat16 با�ن منيف عبدالرحمن قطيشا�ت115990
Hayat19وئام محمد سلمه الرحاحله115995
Hayat22ساره رامي عادل القسوس116088
116375Hayat25
Hayat28اروى حسني موسى ابو ذراع116671
Hayat31روند زياد يوسف عودة116887
Hayat34علي مصطفى حسين حاجية محمد باقر116899
Hayat37مروه فاروق سعيد الدهيدي117438
Hayat40 يحيى علي احمد الشامي117534
Hayat43ابو بكر عارف احمد محمد117540
Hayat46دارين ماهر كامل ولويل117777
Hayat49هنا برها�ن قاسم القاسم118524
Hayat52حازم ناصيف الياس قموه118564
Hayat55بلل سامر بشير االعرج118626

رغد /محمد خير/ فرحا�ن قرباع

/شيرين محمود بدرالدين /الشيخ سالم

فرح /محمد السعدي/ امين مشه



Hayat58سيلنيا خليل صالح ابو عوره119048
Hayat61حل انور سلمه الطراونه119240
Hayat64فرح ماجد يوسف قطيشا�ت119790
Hayat67نور وليد ابراهيم وادي119933

St numberst nameHallSeat No.

Hayat70ايما�ن نصر الدين محمد محمد120014
JOSWE1آمال نبيل عبدالرحمن ناصر120161
JOSWE4رشا منذر محمد الكيلني120192
JOSWE7نور احمد حسين الفقيه120229
JOSWE10هبه اسماعيل علي العليما�ت120232
JOSWE13هبه زكريا عمر الشيشاني120233
JOSWE16سلم محمد عباس ابو الوي120278
JOSWE19تسنيم شكري جبرين حجي121468
JOSWE22نور احمد فضل شاكر122563
JOSWE25زهوه جهاد نظير الخاروف123362
JOSWE28 محمد نجد�ت نشأ�ت نشأ�ت125010
JOSWE31ملفينا نادر إميل سلمة125675
JOSWE34 اسراء السيد مصطفى فرحا�ت125830
JOSWE37 شيماء مصباح محمود إسماعيل الجارية125833
JOSWE40نور الدين ابو زيد محمد ابو زيد125837
JOSWE43 مريم احمد محمد ابو عوض125838
JOSWE46عائشة عبدالحكم احمد عبدالحكم محمد125843
JOSWE49جوا�ن باسم نادر الخطيب125913
JOSWE52عبدالرزاق فائق عبدال نقشبندي126367
JOSWE55ليزا نايف جميل الغيشا�ن126480
JOSWE58هديل ايمن حسن المومني126495
JOSWE61داليا نبيل نوري االلوسي126530
JOSWE64انس احمد عيسى البدوي126584
JOSWE67رؤى كايد احمد حليقة126615
JOSWE70 النا سلم احمد عياش126790
Abu Jamous1شذى محمد ابراهيم ابو فارس127023
Abu Jamous4 لوجين زيد سلمه الحدادين127313
Abu Jamous8تسنيم نايف اسماعيل حماد127569
Abu Jamous9لجين وليد محمد شواقفة127737
Abu Jamous12بتول موسى عبد اللطيف النوايسه127898
Abu Jamous16نورا نبيل سليم الحاج عيد127982
Abu Jamous17عبدالعزيز عبدالوهاب حسن عبدالرحمن القاضي128337
Abu Jamous20هنادي عبدالرحمن سالم العريقي128344
Abu Jamous24 صيته ابراهيم محمد البلوي128660
Abu Jamous25الرا صلح عبدالرحمن الطراونه128667
Abu Jamous28دانه محمد احمد الحمارشه128759
Abu Jamous32فرح وليد محمد االطرش128783
Abu Jamous33يوسف شوقي عبدالرحمن أبوعجمية128879
Abu Jamous36دانه حسن علي الصمادي129158
Abu Jamous40المنذر صلح الدين علي الضمور129170
Abu Jamous41ديما غنام جراد النعيما�ت129188



Abu Jamous44 عريب جهاد حسين الرقاد129233
Abu Jamous48لينا سعود موسى الخنا�ن129242
Abu Jamous49وفاء أحمد ثلجي المعاويد129298
129299Abu Jamous52
Abu Jamous56حسن بن محمد بن علي السبيع129346
Abu Jamous57 عرين هزيم عبد الكريم ابو هزيم129523

St numberst nameHallSeat No.

Abu Jamous60 هدى برغازي129597
Abu Jamous64حنين حسن محمود الفقيه129620
Abu Jamous65 دانيه وضاح عباس الطائي130285
Abu Jamous68هدى هيثم عصام عصام130298
Abu Jamous71سجاد فرج زغير البيضاني130323
Abu Jamous74مريم مشعل كليما�ن130390
Hikma1سوار سائد عبد الرحمن فريج130441
Hikma4زينة أيمن بكر الخيري130469
Hikma7مصباح منذر مصطفى القيسي130519
Hikma10 محمد فضل حسن شاهين130570
Hikma13لين ايمن محمود العسعس130575
Hikma16ساره ماهر جريس المصاروه130637
Hikma19فرح محمد فهمي أبو حماد130645
Hikma22مجد امجد محمد فائق الجاعوني130657
Hikma25سوسن عمر حسام الدين المفتي130714
Hikma28هديل حسن130765
Hikma31مريم موسى صخيبر الرشيدي130773
Hikma34دينا فواز محمد العلف130794
Hikma37عمر أحمد محمد محمد131126
Hikma40علي احمد محمد محمد131128
Hikma43مريم مصطفى حسن محسن131243
Hikma46هل زياد احمد العتيبي131286
131299Hikma49
Hikma52ساندرا فهد عبد الوهاب خرما131319
Hikma55كوثر احمد محمد طه131783
Hikma58تسنيم خليل اسماعيل ابو شوشه131902
Hikma61ديمه حسين محمد ذياب132056
Hikma64مرح هايل ابراهيم المجالي                132083
Hikma67رنيم فارس محمد عوض ال132107
Hikma70رهف غالب سليما�ن الخليفا�ت132109
Mid Pharma1فرح حسين عيسى شعبا�ن                     132126
Mid Pharma4نور ايمن حسن بركا�ت132132
Mid Pharma7رغد رائد احمد بدير132133
Mid Pharma10روا�ن منتصر شحاده الصوالحه132136
Mid Pharma13عرين احمد عبد الكريم سعيد132141
Mid Pharma16روناز ماهر محمد الحسني132147
Mid Pharma19يقين عبد الرزاق درويش المسيعدين132171
Mid Pharma22هيا عماد بكر جبر                        132187
Mid Pharma25ايه محمد صبحي زاهر132203

هيا /محمد ذياب/ عبد الرحمن الخليلة

رغد بلل / محمد سعدي / زعبلوي



Mid Pharma28 محمد شكيب عبداللطيف عودة ال           132207
Mid Pharma31هل فارس صالح العدوا�ن132215
Mid Pharma34هبه طارق عطيه عبد النبي132217
Mid Pharma37 بيا�ن ماجد حسين شرعا�ن132227
Mid Pharma40هبه عبد العزيز يونس المحمد132236
Mid Pharma43ربى عدنا�ن عبد العزيز شعل�ن132242
Mid Pharma46فرح عماد رضوا�ن النسور132285
Mid Pharma49هيا قاسم عبد الفتاح ابو دقر الخماش132297

St numberst nameHallSeat No.

Mid Pharma52حليمه صبري ابراهيم ابو شريعه132307
Mid Pharma55غفرا�ن باسل محمد جابر                    132326
Mid Pharma58نور عبد الرحيم محمد عبد الحق132341
Mid Pharma61روا�ن محمد محمود الجنيدي132347
Mid Pharma64نور امجد عباس بجانتحله132356
Mid Pharma67دياال خالد فهد سماوى132376
Mid Pharma70فرح عبد الناصر سبتي النوباني132378
JPM1 رزا�ن زياد محمد الجعفري132386
JPM4رغد خالد ابراهيم الطوالبه132393
JPM7ميس محمد رشيد عليا�ن132397
JPM10نور امين محمد روحي النابلسي132398
JPM13ساجده محمد ابراهيم ملكاوي               132404
JPM16انوار منصور صبحي عصفور132426
JPM19بيا�ن محمد سلطا�ن علي اعليا�ن132431
JPM22لينا يحيى عبد الحليم العصفور132438
JPM25اسماء محمد محمود التعامره132448
JPM28ايما�ن عبد ال حسن عرار132462
JPM31بديع موفق يعقوب الطوال132469
JPM34لينه محمد محمود القيسي132494
JPM37مرام منير صالح حمايده132497
JPM40دينا سميح جميل عجيل�ت132498
JPM43مريم فياض عبد ال دراغمه132504
JPM46فرح امين محمد حسين132521
JPM49مريانا ميشيل انطو�ن النحاس               132527
JPM52ساره مصطفى محمد قناديلو132534
JPM55رند وجدي كامل الصابر                    132543
JPM58حنين بكر عبد ال الشواهين132548
JPM61دينا غسا�ن جميل الزريقا�ت132549
JPM64اسيل حازم عطا ال العدينا�ت132557
JPM67االء علي محمود الجمال132560
JPM70راما ابراهيم محمد عليا�ن132562
JPM73دينا بسام رافع دبور132573
JPM76مجد االسلم حسين منصور الحياري132579
JPM79نور عوني نمر اسماعيل                    132583
JPM82امال عامر محي الدين الصالح132628
JPM85اريج خالد مزعل ابو غيث132641
JPM88احمد خالد عبد الهادى خليفا�ت132644



JPM91رهف نبيل محمد الزرعيني                  132649
JPM94لين خيرى ايوب الحمورى132653
Dar Dawa1وفاء عارف سليما�ن الشافعي                132662
Dar Dawa4ايما�ن خالد محمد نور دخقا�ن132668
Dar Dawa8حنين خيرى جميل عبيد132679
Dar Dawa9االء نبيه عبد العزيز جمعه132683
Dar Dawa12اسيل نضال لطفي احمد132703
Dar Dawa16ديما حسن عبد ال عبد الرحمن            132715
Dar Dawa17سحر وليد جميل ابو عامر                  132716
Dar Dawa20لمى زهير عمر شيخه132717

St numberst nameHallSeat No.
Dar Dawa24روال عدنا�ن خليل الهريمي                 132722
Dar Dawa25دانا حاتم كمال عامر                     132728
Dar Dawa28دانا اصبيح سليما�ن النعيما�ت132748
Dar Dawa32جمانا جهاد عبد الكريم باكير132754
Dar Dawa33لينا عبد الكريم مصطفى العورتاني132755
Dar Dawa36سحر احمد محسن العزام132764
Dar Dawa40حل ايمن خليل حسن132778
Dar Dawa41اسيل عوني محمد عويضه132791
Dar Dawa44ساره احمد عطا ال الطيطي132803
Dar Dawa48شهد ذياب عطاال الطراونه132813
Dar Dawa49لبابه عثما�ن يوسف ياسين                  132823
Dar Dawa52سمر مصطفى محمد المصطفى132845
Dar Dawa56مصطفى هشام محمود القواسمه132850
Dar Dawa57هبه خليل محمود ابو ريا�ن132861
Dar Dawa60خلود حامد عبد ال ابو زايد132863
Dar Dawa64هاشم طارق اسحق عجيل�ت132899
Dar Dawa65بشرى عبد الحافظ احمد الخطيب132907
Dar Dawa68ميس جمال سليما�ن داود                    132911
Dar Dawa71بتول عمر حامد بني عامر132913
Dar Dawa74عبير عمر محمد ابو سعده132924
2ساره حسام حمدا�ن عفانه132941

5ساجده غسا�ن رياض مطر                     132946

8جمانه درويش مصطفى العواوده132964

11ديمة زاهر زهير البكري132968

15بيا�ن ايوب خالد شحاده132975

18سماح خالد حسن قدسيه132981

21تغريد عمر ياسين عمر133000

24ايه صالح محمد العوامله133016

27نيفين محمد محمد راغب133035

28مريم محمد ابراهيم محفوظ133037

31 حنا�ن حسن احمد عليوه133041

36ليلس عصام عزا�ت السيد133052

39هيا عاطف عبدالحافظ العساف133054

43هبه ال احمد ابراهيم سلمه133061

46شفاء احمد كامل بطاينه133096
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49فرح محمد شحاده علي133100

52انسام محمدامين ابراهيم اللحام133106

56سماح عيسى حسين الخطيب133128

59لمى عصام احمد ابو ديه133141

62دانيه يحيى عارف جعاره133158

65مراد منور عطيه شناق133160

69عرين سعد حسن خليفا�ت133164

72حنين خضر عبد ال الهريشا�ت133171

75غاده معين حسين ابو عبيه133188

78لينه محمد احمد سلمه133191

82لينا مراد راضي النجار                   133196

85سمر جمال محمد المازوني133197

St numberst nameHallSeat No.

88ديمه محمود حسين العلونه                133203

91داليا جمال كامل طوقا�ن133220

95اسيل سميح صالح الحاج عباس133221

98رانيا جمال كامل طوقا�ن133222

101حمزه سامي مصطفى قاسم133224

104تمارا احمد جميل العتيبي133229

107علي محمود نصر داود133233

111نور محمد محمود جبر133241

114ايما�ن جمال مصطفى المصري133242

117كرستينا ماجد خالد المرمورى133243

120جاسيكا منيف غالب عساف الطعامنه133249

121ديمه حسين علي الروسا�ن133255

124روا�ن ارشد يوسف ابو عوده133260

127هدايه احمد عمر سرسك133265

130ربا سامي علي ابو رقعه133276

133غفرا�ن علي اسحق الجلخ                    133282

137محمد احمد عبد ال خميس133289

140بتول زيدا�ن خليل عقيل133298

143حنا�ن محمد نجم الدين بلتاوي133299

146ساره وليد محمود القوصي                  133302

1دانا رائد عبد اللطيف مسعود              133305
4تاال عوني عبد الرحمن الرفاعي133313
7ساره فهد محمد العساف                    133341
10سنابل غسا�ن سميح رزمك133342
13هبه محمود احمد عوده                     133346
14لنا هاني محمد ابو خديجه                 133350
17امال باجس فهمي مطر133352
20مرام وائل صادق حسن مرعي133357
23انوار رياض محمود الهوده133366
26رانيا عماد بدوى اصل�ن133400
30هديل جواد غالب اغا النمر133401
33ايه زيد عويض السحالين133406
35عدنا�ن عبد الكريم سالم المصيفيرالمحمديين133409
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38زينه يوسف احمد قيسيه                    133414
42ايما�ن ابراهيم احمد الطرايره             133423
45دينا حسام عمر البدوى133454
48ايا�ت محمد عوده الفاعوري133462
51فرح احمد ماهر شكاخوا133477
55لبنى موسى مرشد الحدرب133496
58سناء شريف عبد الرحمن عبد الفتاح133500
61حمزه احمد ابراهيم الكسواني133501
64شذى احمد حسن رمضا�ن                      133509
68لينه وائل سلمه الحواجره133530
71اريج مروا�ن ابراهيم العمايره133533
74عل عادل محمود النجار133567
77مفاز خالد فوزى باطا133576
80صابرين محمد احمد الرفوع133580

St numberst nameHallSeat No.

81سراء ابراهيم محمد رياشي133608
84رنيم حسام شوكت ابو الوى133627
87عنود موفق خميس الطهاروه133679
90منوه مطاوع حرب ابو اصفر133724
93زينب محمد حازم الملحويش133745
94 صبا صالح علي الوريكا�ت133784
97سلسبيل جمال عبد الخريسا�ت133849
100االء عصام عوض فرحا�ن133914
103كريستين ايمن نعيم حدادين133976
106شذى محمود اسماعيل علقم134027
110ديما احمد اسماعيل عوجا�ن134078
113 لينا رائد سليم علوش134180
116 االء جمال محمود ابو شاويش134196
119دينا محمود عيد العز134203
123يز�ن عماد ابراهيم عياد134211
126 منتهى حمدا�ن صالح الرحيمي134238
129 رزا�ن فواز عرفا�ت سلهب134246
132هبه معزوز جود�ت ابو عابد134280
136عبير علي حمدي صيفي134325
139 هيا ناصر اكرم الرصاصي134411
1ملك راغب محمود عيسى134431
4حنين حسن احمد الجزره134448
7غيداء نضال خلف البقاعين134460
10فرح عمر حسين بيا�ن134478
13امل بشير محمد القصير134507
14أسيل إبراهيم محمد إبداح134595
17ايه محمد جميل الفشيكا�ت134623
20سيف زياد صالح الحدادين134794
23بيا�ن حسين احمد ابو غازى134815
26اسيل ضرار علي بني ياسين134849
30براءه محمد اسماعيل الشرما�ن134897
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33هبه بلل حمزه حيمور134916
36اسيل جبريل عطا ال القرارعه134971
39زين منذر بشاره السويلميين135007
43دانيه علي موسى الجبره135080
46حصة داود سليما�ن الوهيب135110
49مريم خليل عبدالكريم الضاهر135114
52اسيل فايق عايد حجازين135141
56 رواء عاطف عيد الرفوع135173
59رنيم محمد احمد العايدي135253
62رغد كمال عثما�ن قمر الدين135488
65مي احمد محمد دودين135574
69آية إيهاب عصام عتمه135645
72االء راتب رشيد ابو رجب التميمي135677
75مرام ماز�ن اسماعيل الحميدى135746
78دعاء جعفر هاشم أبورما�ن135789
81ماجده بشار رياض التكريتي135815

St numberst nameHallSeat No.
82وفاء احمد خميس الحاج135881
85تاال نقوال عبيد البورى135972
88عبير باسم اسماعيل سرحا�ن136058
91حسام باسل عيد جبريل136067
94سندس علي امين غرايبه136081
96نادين مجدي سهيل سويدا�ن136083
99حسين اسماعيل عبدالنبي كاظم136132
102اميرة عدنا�ن ملحم االحمد136133
1زهراء حسين علي زيد136134
4والء السيد قاهر حسين الوداعي136135
7طارق اشرف كمال داود136136
10رقيه عباس حسن الزيمور136137
13خديجة رضي حسن الزيمور136139
14محمد علي شاكر عبدال136141
17جاسم سلما�ن جاسم جسام136142
20سهام شحادة فنار الفرحا�ن136144
23مروة جميل سلما�ن الصباغ136145
26فكري حميد مسعد البسارة136147
30 لبنى باسل رضا العالم136148
33موزة يوسف ابراهيم الفهيد136149
36بلقيس محمود طه الحراحشه136176
39زونيا محمد فوزى ابو شريخ136189
43علي حسن علي سلمه136254
46ديانا ثائر محمود عمرو136329
49مريم محمود موسى عيد136451
52رهف منير احمد خواج136460
56رؤى خليل عيد عبد ال136492
59نسرين مطيع جميل ابو شنب136508
62هيا محمود حسن يحيى136510
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65امل فضل المولى فتح الرحمن فضل136561
69نادر اسماعيل عبد الغني سلم136575
72بيا�ن عبدال محمد القناص136679
75دياال نزار خالد إستيتيه136682
78ياسمين يوسف جميل القضاه136740
81الشريفه نوز�ت محمد سليما�ن العبدلي136808
82هبه جواد احمد ابو زياد136905
85دانيا حسن طلل العالم136911
88 ايناس احمد علي اللواما136921
91سميه فرحا�ن سالم النسور136932
94رؤى علي احمد المشاقبه136948
96تغريد محمد سليما�ن ابو صعيليك136981
99امل عبد الصمد ناجي الشرعبي137058
102 نقاء حسن عبدال الصلح137104
1عثما�ن حامد عبدالعزيز الدحام137133
4محمد احمد عوين العلي137134
7مريم حامد خلف عواد137135
10حوراء عبداالمير عبدالحسين محسن137136

St numberst nameHallSeat No.
13تقى عبد السلم بديع البشتاوي137170
17هبه نعيم عبدالحليم عطيه137175
20ليث وليد عبد الرحيم خرابشه137193
23رند وسيم خليل نصار137194
26مها يحيى ابراهيم الرماضين137211
30بتول زكريا محمد الخوالده137252
33ميس جمال احمد ضراغمه137298
35تمارا احمد مصطفى سيف137307
38مي ادريس محمد الجراح137391
42عبد المنعم حسن احمد علي137412
45مؤيد ماهر احمد الخرابشه137427
48ايه عبدال سلما�ن القضاة137437
51 عبادة محمد بخيت البواليز137439
55غدير كمال يوسف عوض ال137443
58وعد محمد عمر ماشطه137445
61آيه محمد خير عوده الحوراني137480
64ديمه محمد مدحت شموط137537
67تمارا موسى ركاد عماري137608
68االء وليد ابراهيم الشريف137621
71جود حسام هاشم خرفا�ن137644
74شيماء سميح بشير الرواشده137659
77رزا�ن قدري فريد تايه137798
80شروق زاهي احمد خاروف137817
81دانه عمر علي مساعده137921
84لينا هاني رضوا�ن النسور137932
87اسيل نبيل عبد الغني القواسمي137951
90ايما�ن موسى علي العمايره137965
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93حمزه عماد ابراهيم عياد137982
97هديل جمال بديع الخطيب138043
100ديما مؤيد محمد الخضيرا�ت138077
103وصال محمد رشيد محمد منير الشعار138115
106ديا�ن عيسى الياس سابا138139
110علء حسين عبدال الصجري138181
113رهف صلح حابس العميا�ن138208
116 ساره خليل حمد ابو ضريس138211
119ديمه صبحى ابراهيم الحديدى138226
123هيا نبيل احمد عامر138280
126ديما محمد فراس فايز القاضي138293
129جنا�ن مصباح توفيق محمود138306
1هبة عبد الفتاح احمد العوامله138336
4 رنده يمن صبحي الموسى138345
7دورنتين محمد جميل خضر138361
10راما بكر سالم الخوالده138365
13سارة نادر ابراهيم مرار138386
17نور يوسف مصطفى عبد الغني138415
20بشرى جمال عبدالرحمن ابوسعد138471
23 ميساء يوسف احمد سميرا�ت138494

St numberst nameHallSeat No.
26غدير خالد سليم الحنيطي138511
30رايه عوده عبد العزيز غنيما�ت138520
33رؤى احمد محي الدين مستريحي138530
35 مرام ابراهيم عبد ال العرما�ن138534
38عرين زياد سالم المعايطه138543
42كرستينا صليبا عبد النور ضبيط138561
45آيه عبد ال حسن قوقزه138567
48روا�ن نواف حسن الغانم138571
51 رزا�ن محمد ابراهيم الهميسا�ت138575
55سوار متعب عبد المهدي الشعراء138581
58اسيل مصطفى محمد البراري138585
61يارا فايز رشيد زريقا�ت138600
64دعاء محمد امين طاهر محمود138608
67سندس محمود صالح عرام138619
68هيا خليل ميخائيل مقطش138622
71رهام محمد هويمل الزبن138650
74عمر ماز�ن احمد صدقي العقيلي138654
77لمياء وليد سعيد الحنيطي138657
80ساره اسحق يعقوب الحدادين138659
81ارام رياض حسن القيسي138667
84اريج علي احمد الحجاحجه138674
87براءه محمد عبد الرمامنه138724
90 ساره محمد حماده ابو حشيش138736
93 ريم خالد عبد الرزاق الحيارى138741
97مرام عايد صبحي الطعامسه138753
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100شهد موفق محمود الفاعوري138757
103ساره محمد محمود منصور138764
106نور محمد صبحي الخليله138773
110ساره عادل سعدى الطباخي138779
113شذى باسم محمد سعيد ظافر138780
116شذى موفق محمد الشريده138788
119وسيم كريم سليم اللصاصمه138798
123 رند راضي شحاده القضاه138805
126لين ذوقا�ن شفيق الشريده138874
129هدى جاسر سليم المواجده138878
1روز علي محمد عرايضه138907
4يارا يوسف زكريا الدباس139036
7فرح اسعاف عايد الزعبي139048
10روا�ن خالد فايز بدويه139061
13اسماء عبد ال عيد السواعير139070
16اميمه طالب جميل السعيدا�ت139074
19فرح خيرى اسماعيل شريف139096
22ساره سفيا�ن محمد دحيدل139104
25تسنيم احمد جمعه الشوابكه139109
26تسنيم ضيف ال عويد الجبور139116
29ايه صبحي احمد الصوى139118
32روال طه عبدالكريم المحارمه139131

st namest namest namest name
35ورود مبار ك محمد الطراونه139142
38 دانيه محمود علي العوضي139147
41صهيب محمد نمر صالح139156
44رفاء محمد عبد الحميد الملحمه139158
47اسيل محمد علي الجهني139187
50زين اسامه فوزي عبيدا�ت139188
55اسراء منير خالد سويلم139217
58رفيده موسى بركا�ت الخرشه139303
61احمد اسماعيل ابراهيم عمله139318
64هديل محمد حسن المعايعه139335
69هيا يوسف سليم الصبره139353
72راما راتب عبد الحنيطي139355
75مروه جمال ابراهيم درادكه139358
78نور عمر محمد ابو فرحه139366
82رجاء صابر احمد سعاده139368
85اكرام حسين احمد ميثلوني139369
88 سامر مفيد سليم ابو سعده139392
91محمد وليد اسماعيل الرحاحله139401
94سيماء ايهاب ابراهيم الشلبي139485
1ميس هاني محمد المحاميد139499
4اسيل اياد عبد الرحمن العورا�ن139515
7سلم طريف الحريري139523
10 هنادي محمد هولي حمد ال139543
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13تاال عصمت وديع منصورالكرادشه139570
16محمود سعيد احمد النشاش139578
19مالك ياسر عبد ال حسين حجاوي139661
22علي حيدر ازهر شريف139719
25عمرو حموده طالب الحجايا139738
26لينه عيد محمد ابودلبوح139849
29احمد خليل احمد بحر139915
32محمد جاسم عوض خليفة140001
35 هه ريز فاضل محمد امين محمد امين140307
38 روال مروا�ن خليل فاخوري140452
41يوسف صلح يوسف عثما�ن140846
44شهد هاشم محمد مجاهد غنمه140997
47 محمد نائل عبد ال العطيا�ت141076
50ساجدة نعيم محمود كنعا�ن141253
55 مسره موسى سامح ربابعه141328
58سندس حسا�ن ادريس العبادي143555
61هبه جهاد زكي ياسين143730
64النا محمد مصباح الصوص144003
69لطيفه محمد علي هندومه144069
72رهام عثما�ن عبد ال مشارقه145140
75اميمه جميل عفيف العمر145400
78محمود محمد محمود الغانم145496
82 بيا�ن خالد عبد المجيد ابو جاجه145575
85ايه فايز ابراهيم الجنازره145691

st namest namest namest name
88 محمود يعقوب حسن عبد الرحمن145810
91باسل بسام عيسى قطوف145933
94 فيروز عمر صالح العساف146130
Rawhi1رشا مصطفى صالح الحمرا�ن146178
Rawhi4 رنيم خالد اكرم النواس146250
Rawhi7هناء احمد محمد صبيحا�ت146527
Rawhi10ايما�ن جمال عبدال  مخلف طارش العنزي146789
Rawhi13نور عبدالجابر احمد محمودحسين147367
Rawhi16 شيرين جعفر اسماعيل حيمور147443
Rawhi19لين عرفا�ت عبد القواسمي148094
Rawhi22ابراهيم امجد محمد ابو مصطفى155213
Rawhi25ايا�ت يوسف طلب نشوا�ن155972

Rawhi28بتول فايز احمد سلما�ن2110437
Rawhi31نايف بن عبدال بن ضويعن الجهني2110620
Rawhi34 رفيعة احمد محمد علي2120016
Rawhi37ايه عمر محمد ابو عامر2120042
Rawhi40 لينا ضيف ال ذيب المناصير2120232
Rawhi43ديما موسى محمد المومني2120745
Rawhi46 معاويه عبدالرزاق صالح الشافعي2120990
Rawhi49اسراء يوسف ابراهيم الزعاترة2121038
Rawhi52غفرا�ن بشير سليما�ن أبوعميرة2121275
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Rawhi55احمد محمود خميس خليل ابو هيبه2121320
Rawhi58محمود خالد أحمد الصيفي2121370
Rawhi61ايه عماد مصطفى خليل2130175
Rawhi64هيا سعيد محمد شريف الجعبرى2130394
Rawhi67 رنيم بسام عادل الشرايرى2130401
Rawhi70ميساء هشام راشد الشرف2130529
Hammad1رانيا غسا�ن زكي نصر2130579
Hammad4كاتيا عصام محمد فرج2130614
Hammad7نتالي انور ربحي راشد2130665
Hammad10فرح محمد ابراهيم فحماوي2130678
Hammad13مريم عبد الوهاب خلف الياسين2130702
Hammad16مل ك ماهر عبد ال الزيود2130707
Hammad19اسلم مجدي طاهر سلهب2130917
Hammad22معتصم جمال عبد المعطي صالح2130945
Hammad25رايه حسين محمود مناصره2131003
Hammad28 بتول ايمن عواد الدباس2131015
Hammad31مهند زياد محمد أبوحاشية2131076
Hammad34 بدر فوزي محمد الحياصا�ت2131122
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