
Section 1 Group A
الحضور اسم الطالب الرقم 

ابتسام طالل عبدالحمید شھاب احمد 1
ابراھیم نھاد دبیبوا 2

احمد خالد سالم یونس 3
احمد طارق ھزاع ابوالھیجاء 4

احمد عبد الوھاب حدیثھ القرعان 5
اسماء محمد سویلم عید السعیدیین 6

اسماعیل عبد القادر عبد هللا ابو سلیم 7
اسیل معاویھ مزعل احمد الجعافره الحباشنھ 8

امل راضي ابراھیم مانع الظفیري 9
انس اسامة حمد الدباس 10

انس نزار نوح صالح 11
ایمان بسام عبدالجبار حموالخضر 12

ایمان خالد سعید حامد 13
ایھ بسام فھد الفالح 14

ایھاب اكرم خلیل مسلم 15
ایھاب ایاد ارسالن ابو الفیالت 16

ایھم خلدون محمد عادل محمود 17
ایھم سھیل محمود العساسفھ 18

آیھ جھاد سفیان ابو طوق 19
باسل سلیمان عید الطوال 20

بتول بسام محمود احمد 21
بثینة بنت احمد بن علي الصابریة 22

براءه صالح احمد الحسبان 23
بشر طھ محمد درویش 24

بشرى عامر عبد العزیز حداد 25
بھ ھھ ست عادل كریم كریم 26

بیان عبد الحمید عیسى الراعي 27
بیان عماد مفضي ھویدي 28
تاال ھاشم عواد المجالي 29

تسنیم جمال داود الشوابكھ 30
تیماء خالد ربحي فخیده 31

جاد هللا محمد یوسف علي 32
جنا ایمن عارف زاید 33

حافظ الدین جمال حافظ حمام 34
حامد احمد حامد القرالھ 35

حسام ضیاء ابراھیم ابوالنادي 36
حال سلیمان بركات الحمود 37
حلیمھ طالل احمد خریسات 38

حمزة محمد ایاد مراد 39
حنین اسماعیل قویدر العبدالالت 40

خالد عمر محمد غانم 41
دانا قتیبھ ناجي خطیب 42

دانة سالمة مطیران علي عواد العنزي 43
دانة عماد غالب عودة 44



دانھ احمد عوده محسن 45
دانیھ جمال حلمي الزعاتره 46

دایانا عبدالكریم صحبت باوي 47
دعاء محمد فالح الحناقطھ 48

دالل ناصر متعب جمعان الخرینج 49
دیاال محمد محمود برجاق 50

دیمة لیث احمد الربیعي 51



Section 1 Group B
الحضور اسم الطالب الرقم 

راما حماده نایل النعیمات 1
راما لؤي عبد هللا ریان 2

راما محمد عبدهللا عبادي 3
ربى عبد الرحمن موسى ابوزید 4

رشا حسني كریم البالونھ 5
رشا عمار منصور عتوم 6

رغد غربیة 7
رفعت خلدون عبدهللا الوشاح 8

رقیة عیسى احمد عیسى عامر 9
رند نظام رفیق عساف 10

رنیم زیاد عیسى الزعبي 11
رھام وائل عطا هللا البداینھ 12

رواء عدنان عبد الرحیم ابو زنیمھ 13
روان عواد عوض الخزاعلة 14

روند محمد عبد الكریم العمایره 15
ریم محمود عبدهللا مسعود 16
زید فھید یعقوب الطعیمھ 17

زید مصطفى نصري حمدان 18
زینھ صالح احمد الصمادى 19

زینھ عقبھ عابد عابد 20
ساره احمد محمود عبیدات 21

ساره باسل حمدان مسعود القاللوه 22
سجى عمر یحیى ملكاوي 23

سلیمان شویھدي 24
سما عمار صالح العكیدي 25
سما ناصر امجد كشمولھ 26

شام محمد خالد تقوى 27
شھد حازم نادر منصور 28

شھد متروك علي محسن العنزي 29
شیماء بنت ھشام كرشود 30

شیماء محمود عبد الفتاح زبن 31
صبا شافي سلطان محمد العجمي 32

صالح الدین امجد كامل ازمقنا 33
صھیب خالد عیسى بشیر 34

صھیب محمد محمود المشط 35
طارق سمیر حسین القراعین 36

طالل ھیال سلیم الطویل 37
طیبة عادل صالح علي العنزي 38

عامر زھیر داود الداود 39
عبد الرحمن عدنان محمود العیاط 40

عبد هللا شوقي عبد هللا الفیلكاوى 41
عبدهللا نعیم محمد الخطیب 42

عدن بدیر 43
عدي غسان وصفي بني منیھ 44



علي تحسین جمیل رشان 45
علي عزیز عبد الیعكوبي 46

علي مثنى مالك االبراھیمي 47
عماد احمد عبد المعطي النوش 48

عمر نجیب عبد الحسیب القدسي الدویك 49
غادة تیسیر الزعبي 50

غنى علي منصور عیسى محمد السواد 51



Section 1 Group c
الحضور اسم الطالب الرقم 

فارس حسام عبدالكریم رجب 1
فاطمة عالء طاھر العكلة 2
فجر عوید عشوى العنزى 3
فراس مروان موسى عبید 4

قصي عبد هللا حسین النعواشي 5
قطوف مھدي صالح محمد النعمة الموسى الحساوي 6

قیس اسامھ عبدالرحمن البكري 7
كریم جبر حمدى بطاح 8

النا جھاد عبد القادر الزیادنھ 9
النا نبیل كمال قاقیش 10

لبنى عبدالسالم عسكر 11
لجین اكرم حسین القلقیلي 12
لجین جمعھ طھ االقطش 13

لونا عماد احمد حسین 14
لیث حمزه حسین بدیر 15

لیث فخري حسین أبوشیخة 16
لیث یونس سلیم العطاونھ 17
لیلى علي احمد جرادات 18
لین احمد یوسف عبد هللا 19

لین باسل محمد شوقي شوقي الشماسنھ 20
لین حسن زھدي الرفاعي 21

لینا ایمن محمد وھبھ 22
لینا محمد عثمان ابو حشیش 23

ماجد ناصر حسن دردس 24
مازن مصطفى راشد المومني 25

مالك جعفر احمد ابواربیحھ 26
محمد احمد اسحق ابو حالوه 27

محمد القسام بادي محمد الرفایعھ 28
محمد ایمن محمد الفقھاء 29
محمد كاظم مھدي جنابي 30

محمد نضال عبدهللا عبیدات 31
مراحب خالد حسوني ساھر الشمري 32

مرام نبیل نعمان نصر هللا 33
مریم عمران رفعت رفعت 34
مالك عاطف احمد شلفاوي 35

مھند وائل محمد الدراس 36
میسم خیر هللا محمد عبیدات 37

ناصر اشرف ناصر دلقموني 38
ندى عزام احمد العطاونھ 39
ندین حسین عبدهللا مفلح 40

نوال عبدهللا مسعود علي حسن السریحي المطیري 41



نور عدنان حسن عبد الغني 42
نوف محمد حسین عریقات 43
ھاشم غزوان ماجد الشوك 44

ھاشم نبیل عبدالرحیم یعقوب 45
ھدى عصام عبد الحمید الضمور 46

وجدان محسن متروك علي محسن العنزي 47
یارا عاكف جمیل عمر 48

یزن منذر سلیمان المومني 49
یزید اباء حمدي الحنبلي 50

ئامیز رضا فرج فرج 51



Section 2 Group A
الحضور اسم الطالب الرقم 

نبیل ولیم / غالب جلیل صویص / 1
ADAM UCHIYAMA 2

اثیر صایل محمود عمور 3
احالم ضرغام واصف عبدالھادي 4

احمد اسماعیل صالح الرفوع 5
احمد رائد عبد الجبار محمد 6
احمد سامر محمود القعقاع 7

احمد عادل سمیر یاسین 8
احمد عبد الحلیم مصطفى فریحات 9

احمد محمود محمد الطنطاوي 10
اسامھ عصام عارف الخطیب 11
اسامھ عوض بخیت الكعابنھ 12

اسراء عبد الكریم ابراھیم سالمھ 13
اسیل حسین محمد عبیدات 14

اسیل عماد عبد الكریم الشھاب 15
االء جمال الدین احمد فتیان 16

البندري سلطان مطر محمد العارضى 17
اماني سلیمان سالم العویضات النعانعھ 18

امین عماد محمد امین الصرص 19
انس ابراھیم عبد الرحمن زقوت 20

انس محمد احمد عبد الرحمن 21
انس محمود عثمان زیاد 22
اواب فایز توفیق حماد 23

ایاد یعقوب حنا صوالحھ 24
ایمان مصطفى سعید حسن 25
ایناس سالم محمد الحجاج 26

ایھم فراس فتحي الرواشده 27
آیھ تیسیر محمد رضا مقدادي 28

باسل محمد جمال ابراھیم عسفان 29
بتول عبد الحلیم عیسى الزعبي 30

براءه ولید سلیمان عربي 31
بشار حسام صبحي العامور 32

بشار ناصر فتحي غزال 33
بشرى حسین محمد السعود 34

بشرى عبد الرحمن محمد ابو السعود 35
بالل ابراھیم محمد الدباس 36

بیان اسامھ ھیثم ابو الراغب 37
تاال عدنان جمیل الزیود 38

تاال نائل محمد ولید النتشھ 39
تالھ زیاد محمود علیان 40

ترتیل بسام محمد صبره 41



تمارا امجد عبد الحافظ العزه 42
تیماء سعید موسى بدر 43

حازم خالد احمد مسمار 44
حنین ماجد حمدان العساف 45
حور عمر احمد الشوبكي 46

دانا محمد سالم الفیاض 47
دانیة عالء الدین توفیق الحلحولي 48

دانیھ محمد محمد عیاد 49
دعاء محمد محمود الشحروري 50

راكان عمر زعل السواعیر 51



Section 2 Group B
الحضور اسم الطالب الرقم 

راما رائد انور الرواشده 1
ربى احمد یوسف القیناوي 2

رغد تیسیر مصطفى العیشھ 3
رغد ھیثم مصطفى سالمھ 4

رنیم محمد فوزي یونس 5
رھف جھاد مسلم الھدار 6

رودان جمال عبد الرحمن القضاه 7
ریم عمر محمد ابو شقیر 8

ریما ایمن محمد التتر سنان 9
زیاد منصور سالم الزعبي 10

زید احمد عبد هللا نجار 11
زید اسامھ احمد طھ 12

ساجده رائد محمد الخطیب 13
سارة ھاني محمد حمادة منصور 14

ساره احمد ابراھیم الریموني 15
ساره اشرف عبد الرحیم ابو عنزه 16

ساره اكرم خلیل مسلم 17
ساره محمد ھاشم غالب انس 18

ساره نضال فالح الفقیھ 19
سامھ سامر یوسف ابو منشار 20

سامي محمد سامي الشیاب 21
سجى یوسف اسلیم السواركھ 22
سرین سھیل عیسى صوفان 23

سعود عبدالعزیز أحمد ال شاھین السلیطي 24
سلسبیل احمد رجب رجب 25
سمر عماد ابراھیم حمدان 26
سندس مفلح غالب صالح 27

شروق ابراھیم قاسم ابو سرحان 28
شیماء احمد لطفي جابر 29

شیماء عبد ربھ سلمان ابو صعیلیك 30
صفاء زیاد محمود محفوظ 31

ضیاء الدین ایمن محمدعدنان الحمصي 32
طارق زیاد عقلھ عمیش 33

عبادة شالش 34
عباده محمد لؤى جمال فروخ 35

عبد الرحمن احمد سالم الحجاحجھ 36
عبد الرحمن اسامھ زھیر البسومي 37

عبد الرحمن محمد عامر جبر 38
عبد الرحمن نضال عبد الرحمن عبد هللا 39

عبد الرحیم محمد عامر جبر 40
عبد هللا اسامھ عبد هللا ابو حماد 41



عبدالرحمن سالمة مدلول الجشعم 42
عبدالرحمن علي خلف الدبایبھ 43
علي طارق محمد علي كنعان 44

عمر بسام حسین بني عطا 45
عمر طالب اسماعیل السالمین 46

عمر فواز عزیزیة 47
عمر لؤي صالح الجمال 48
عمر یاسر احمد الشمالي 49

عمرو المعتصم خلیل السید 50
عمرو ایمن زكریا الصمادي 51



Section 2 Group C
الحضور اسم الطالب الرقم 

عمرو عبداللطیف محمد عبدالجواد شاور 1
فرح تركي احمد بني خالد 2

في محارب غازي سعیلي الحربي 3
فیصل اوس خلیل الشیخلي 4

قوت القلوب مفید وفا 5
النا ابراھیم فھد بطارسھ 6

النا طارق محمد الشدیفات 7
النا ھایل منصور الحدیدي 8

لبنى حسن حسام العجل 9
لبنى كاید عبد الستار جاموس 10

لمى ایمن موسى ابراھیم 11
لیان نضال عادل اسماعیل 12

لیث ایمن محمد حمدان منصور 13
لیث محمد محمد الحاج  احمد 14

لین ایسر سلیمان مزاھره 15
لین محمد علي الزغول 16
لین موسى محمد جعفر 17
لین یحیى حسین حجیر 18

مایا اسبیرو صبحي خضر 19
مجد احمد صالح عربیات 20

مجد مازن یوسف عنایة 21
مجد مسلم محمد المبادریھ 22

محمد احمد یعقوب ابو ظالم 23
محمد أمجد ھاني بشناق 24

محمد حامد احمد ابو صعیلیك 25
محمد زیاد عبد الفتاح ابو شعبان 26

محمد صالح محمد المنسي 27
محمد عبد هللا علي حتاملھ 28

محمد عدنان سلمان الشقیرات 29
محمد نضال حسن الفار 30

محمد یوسف خلیل المعاني 31
محمد یوسف محمد اسعد محمود 32

محمود عمر عبد هللا عوده 33
مرح احمد حسن ابو حمده 34
مرح ایمن علي ابو عذیھ 35

مرح جھاد علي احمد 36
مرح عامر محمد مخیمر 37
ملك زھیر سالم المخاتره 38

منار صدام ساالر زركوش 39
مھدي خضر جوده عبدالباقي 40

مھند محمود طارق محمود 41



میرال سامي علي ابو  رمان 42
ناصر مامون صالح عبد القادر 43

نور ابراھیم خالد القھیوي 44
نور احمد عبد المحسن المحیسن 45

نور محمد غازي ابو عفیفھ 46
ھند عامر فتحي حسن 47

ھیثم عاید محمد نظمي دویك 48
یمام محمد صالح خروب 49

یوسف شعیر 50
یوسف محمود محمد عیسى 51



Section 3 Group A
الحضور اسم الطالب الرقم 

احمد ایوب سالم المشاعلھ 1
احمد بسام محمد سعید غنمھ 2

احمد بالل احمد رواشده 3
احمد حمد یاسر الموسوي 4

احمد عبد الحمید احمد الخطیب 5
احمد محمد جعفر سالمین بن عانوز 6

احمد معتز حقي الشربتي 7
اریج محمود محمد الجبور 8

اسماء عبدالمجید اشحاده 9
المثنى ماحص علي العلیمات 10

امل وقاص حمدي عواد 11
أمیر "برھان الدین" عبداألمیر الدھلكي 12

آیھ یوسف حسن فریحات 13
بانھ رائد بھجت الشریده 14

براء جاسر خالد ابو استیتھ 15
بسمھ عبد هللا عطا هللا ابو محفوظ 16

بشار محمد قاسم عبد الفتاح ابو خلف 17
بشرى ابراھیم محمد ابو قاعود 18
بلقیس یاسر جودت الفریجات 19

بیتا بھ ختیار محمد محمد 20
تاال احمد قاسم الذباح 21

تاال امجد شكري حداد 22
تاال كمال علي خمیس 23
تاال معن فتحي مسمار 24

تسنیم جمال الدین 25
توفیق ضبیط 26

ثراء محمد علي اللواما 27
جمیل فراس جمیل قیقیھ 28

جمیل محمد بسام مطلق المحتسب 29
جھاد فراس محمد جھاد السمھوري 30

جواد خالد الشوابكة 31
جود جھاد خالد عبد الحمید 32

جوزف جورج جاد فرج  هللا 33
جیسیكا جوزیف خضر حبش 34

حازم فارس حازم الحافظ 35
حسن ایمن حسن بركات 36
حسین موسى عبدالمجید 37
حال بشیر فالح المجالي 38

حال عبد الرزاق خلیل خنھ 39
حال عبد الوھاب عبد الرحیم یوسف 40

حال عمار محمد علي القضاه 41



حمزه ابراھیم خلیل العطیات 42
حمزه عوض علي الخرابشھ 43

حمزه محمد علي خلف 44
حمزه محمود منصور المصطفى 45

ختام ناصر محمد الفاعوري 46
47
48
49
50
51



Section 3 Group B
الحضور اسم الطالب الرقم 

خلود سلطان عامر سلطان المحزوم 1
دانة زیاد المنزلجي 2

دانھ عالء نعمان النصره 3
دانیھ احمد یحیى الزق 4

دنیا منصور مبارك الصوالحة 5
دیاال مسعود خلیل شتیوي 6

راما رائد محمود حماد 7
رزق محمود احمد سواد 8

رغد احمد عبد الھادى عویص 9
رغد سامر عبد هللا عبوده 10

رغد ظاھر 11
رھف ایمن قدري ناصر 12

رھف طاھر محمد عضیبات 13
رھف مروان صالح مولى 14

روبي ابو نصار 15
روز سعدات صبحي ریان 16
زھراء وسام ناظم العطار 17

زینب إبراھیم سلمان عبدهللا حماد 18
زینھ خالد عبد القادر الصوري 19

سارة یعقوب حسن الدابي 20
ساره ابراھیم جمیل امین حماد 21

ساره اسامھ محمد رحال 22
ساره خالد یوسف قضاه 23

ساره یوسف مصطفى عشا 24
سامیھ سامي احمد سمرین 25

سعد طاھر سعد حویو 26
سعدات محمد سعدات عمیره 27

سلسبیل محمد فقیھ 28
سما عدنان موسى بني احمد 29

سوسن عبد هللا محمد االقطش 30
طالب خالد طالب العبجة 31

طھ زیاد طارق الثقفي 32
عبد هللا ایمن عبد الكریم صبحا 33

عبدهللا ایاد عبداللطیف /الحاج عبد حرزهللا/ 34
عبدهللا علي عبدالستار العاني 35
عدنان محمد عدنان الكببجي 36

عماد أبوأحمد 37
عمر علوان 38

عمر عماد علي نقرش 39
عیسى محمد سلیمان حروب 40

فادي رامي عقلھ العویس 41



فاطمة فیصل حیدر بوشھري 42
فاطمھ ابراھیم یوسف محمود ابراھیم 43

فوزي رضوان فوزي ابوسنینة 44
كریستینا نعوم 45

الرا محمد عوده العمایده 46
47
48
49
50
51



Section 3 Group C
الحضور اسم الطالب الرقم 

النا عماد حسن طافش 1
لویس الیاس حبیقھ 2

لیانا عبد اللطیف یاسین الجنیدى 3
لیث رائد مصطفى القرعان 4

لیث رائد ھلسة 5
لیث عامر ناصر الجنابي 6
لیسا جمال جمیل محمود 7
لیلى حسن ابراھیم نزال 8

لیلى صالح یوسف عباسي 9
لین جھاد عبد هللا عطار 10

لین محمد یوسف الحشكي 11
محمد احمد ابراھیم الریموني 12

محمد احمد عجاج 13
محمد عامر ھاشم العاني 14

محمد ماھر محمد تیم 15
محمد محمود فھد الشھوان 16

محمد محمود محمد التعمري 17
محمد میثم محمد الجصاني 18

محمد نبیل ذیب االلفي 19
محمود احمد محمود فرج 20
مراد توفیق محمد العتال 21

مریم طارق عبدالوھاب قاسم حمادة 22
منار ماجد ابراھیم الجبوري 23

منذر باسم طاھر عنایھ 24
منى ثائر فایز اسماعیل 25

منى ناجي "المبارك الطیب" 26
میرا خلدون فتحي عید 27

مینا فراس غازي الونداوي 28
نادین رحال 29

نانسي رزق اسحق الجوالني 30
ناھد فوالذ شاھر الشاوي 31

ندى محمد عبد الحافظ المسعد 32
نور احمد عبد هللا العواملھ 33

نور اسامة علیان 34
نوفة سعود محمد الشعالن 35

ھاشم عمار محمد ریان 36
ھبھ مھدي رضوان ابو حیھ 37

ھواجر محمد سعید محمد الھاجري 38
یارا اسامھ توفیق ابوصالح 39

یاسمین ابوالعینین 40
یاسمین بوادي یوسف الزق 41



یاسمین علي محمد ابو رمان 42
یاسمین كمال محمد الداود 43

یزید سامر منیر بلقر 44
یعقوب عبد الكریم جمیل الدروبي 45

یونس امیر محمد منیر ملكاوي 46
47
48
49
50
51



Section 4 Group A
الحضور اسم الطالب الرقم 

احمد مجید فرمان الخزاعلي 1
احمد محمد احمد العجولین االزایده 2

احمد ھذیم خالد السعیدي 3
االء عبدالرسول محمد محمد 4

الحسن علي وھبي وھبي 5
المتقي میزر 6

امیر عطا هللا خلیل موسى 7
انس صالح الدین صبحي ماضي 8

انصاف جعفر عبد الحسین الھاشمي 9
اوس ھاشم سلیم الخالدي 10
ایھاب معتز محمد لبیب 11

أحمد یوسف محمد اللنقاوي 12
آمال ایمن جالل فاخوري 13

آمنھ عبد المجید صالح االیوبین المعایطھ 14
آیھ زیاد محمد تیسیر الشرایعھ 15

آیھ محمود عبد المنان برھم 16
بتول ھاني محمد البدور 17
بالل مخلص فؤاد عوده 18
تاال ھیثم خلیف الجعافره 19

تامر رامي عبدالرحمن ابوالسمن 20
تسنیم سامر ابراھیم الغرابلھ 21

تقى رائد ابراھیم العوایشھ 22
تمارا معین منصور عربیات 23
توفیق انور توفیق الخصاونھ 24

جنى عوني المصري 25
جھاد احسان محمد خضر 26
حذیفھ سامي خلیل غنایم 27
حسام ایاد جمیل سالمة 28

حسن بسام محمود االمام 29
حال رائد عبد الفتاح الدرادكھ 30

حمزه خالد رضیان الزبن 31
حمزه عاطف حمد البداینھ 32

خالد احمد الزعبي 33
خالد جاسم محمد فھد الحماد 34

خالد عبد الھادى رضوان سعاده 35
خالد عمران عبد  اللطیف احمد 36

خلف على خلف سالم رشید النویشري 37
دارین خلیل سعد النصیرات 38

دانا حسان  ابورمان 39
دانا خالد محمد االطرش 40

دانھ محمد خلیل حمو 41



دیمھ رائد ودیع نعمان 42
دینا رائد محمد كوفحي 43

راشد حسام الدین عطیھ حماده 44
راكان رائد رفیق ناصر الدین 45

راكان سنان راكان المجالي 46
رانیا نضال احمد لویس 47

ربى محمد عبد هللا الشوابكھ 48
رزان عبد الرحمن محمود المعایطھ 49
رزان عبدالعظیم عبدالرحمن وزوز 50

رزان علي صبحي نصار 51



Section 4 Group B
الحضور اسم الطالب الرقم 

رغد جمال مصطفى الحاوى 1
روابي حسن محمد الضمیري 2
روان محمود عقلھ الحسامي 3
رؤى نادر عبد القادر الھوشھ 4

ریام فائز عباس عباس 5
زھراء وائل علي عبدهللا حسین 6

ساره مقداد محمد اكبر جمعھ 7
سعاد بھاء سلیمان احمد 8

سالف جالل روحي السعدي 9
سما حسام الدین حسن حسن 10

سمر محمود عبدهللا ابو فالحة 11
سیف معاویھ سلمان النصراوین 12

سیف موسى مفضي شتیوي 13
شذى احمد عبد اللطیف القیسیھ 14

شھد عزمي یوسف ابوھنیھ 15
شھد فالح حسن حسن 16

شیھانھ ولید یوسف الجبور 17
طالل اسالم محمد صالح الدین مساد 18

عاصي وصفي عاصي العبیدي 19
عالیة یوسف برجس ظاھر الشمري 20

عائشة سعود راشد جبر سیاف الدیحاني 21
عباده عماد علي الزواوي 22

عبد الجابر عائد عبد الجابر تیم 23
عبد العزیز سطام شامان سمیران 24

عبدالحلیم نبراس الطحان 25
عبدالغني عماد عبدالغني جرادات 26

عبدهللا ممدوح عبدهللا علي السالمي 27
عبدهللا موسى سالم المشاعلھ 28
عثمان محمد رجب المجالي 29

عدنان عبد القادر عدنان المالح 30
عدي عماد صالح الجارحي 31

علي منذر محمد محمد 32
علي مؤید محمد ناصر الكاظمي 33

علیاء حاتم حمدان الصالحین 34
عمار محمود عبدالرزاق عبدالرزاق 35

عمر احمد حمزة 36
عمر خالد علي الرشدان 37

عمر عبدهللا سعود عبدالعزیز عبدهللا العقیل 38
عمر محمد فوزي اسماعیل 39
عمرو عماد محمد المومني 40

عمرو ھیثم بسام شكعة 41



غیث ایاد جمیل الساكت 42
فاطمة عبدالعزیز شجاع ماجد العتیبي 43

فاطمة مجدي طالب مسعد 44
فجر جمال /خلیفة البدر العنزي/ 45

فرح رائد ھیثم الخشمان 46
فرح محمود احمد الدیسي 47

فھد منیر خلیل زقوت 48
كامل اكرم كامل جبر 49
كرم مھند قاسم البدور 50

الرا جودت ابراھیم خالد 51



Section 4 Group C
الحضور اسم الطالب الرقم 

النا عمار منكو 1
النا محمد عامر محمد نذیر الخطیب 2

لیث ایاد عاید البقاعین 3
لیث وائل ماجد الناظر 4

لین منذر احمد اسماعیل 5
لینا عبدالھادي احمد عبدالفتاح 6

مجد عمري 7
مجدولین جمال احمد الجالب 8

محمد خالد طاھر الربعي 9
محمد زھیر عبد الكریم الزواھره 10

محمد زید محمد الحمدان 11
محمد صادق محمد ھاشم الغبان 12

محمد لیث حاج صالح 13
محمد موفق محمد الحوارنھ 14

محمد وائل عادل شحاده 15
محمد یحیى محمد حسن البلوة 16

محمد یوسف حسن عبدالرحمن عبدهللا الكندري 17
معتز محمد حسني ابو حنانھ 18

مالك سالمھ عبدهللا الجراوین 19
مالك مالك سلیم عریقات 20

منیرة احمد الحمادي 21
مھدي حسن محمد محمد 22

مھى وعدهللا عزیز البدراني 23
مینا سرمد رافع الھاشمي 24
مینا محمود رشید العاني 25
نادیة بنت نصر الجندلي 26

نادین ماجد صالح الفالوجي 27
ندى مراد عبد الغني نصر هللا 28

نور ابو خیط 29
نور حسن محمد الشلبي 30

نور حسین سعید اعمر سعیفان 31
نور حیدر رشید رشید 32

نور معن محمد صدقى  مساعده 33
نور نادر شوقي دبابنة 34
ھبھ ولید احمد البطاح 35

ھدى بنت سعود بن خلیل ابوظھیر 36
ھدیل عبد هللا عیسى الكاید 37

وصفي فیصل خلیل الغویین 38
ولید خالد حسین محمد عبدهللا الكندري 39

یارا ظافر عمار عمار 40
یارا فراس عصمت المدني 41



یاسمین خالد محمد ابو غلیون 42
یاسمین صالح موسى حریزات 43

یاسین سعد سلیمان سلیمان 44
یافا طارق عبد المجید سالمھ 45

یزن جبارین 46
یزن حاتم محمود جابر 47
یزید بدران احمد بدران 48
یقین سعید ھاشم درویش 49

یوسف ناصر فالح الجسار 50
51
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