
 

 Group 1 
 يوسف نارص فالح الجسار  .1

ي .2 ز  جراح طالل سالم العنز

 محمد يحيى محمد حسن البلوة  .3
محمد يوسف حسن عبدالرحمن عبدهللا  .4

 الكندري 

5.   
 نور الهدى مهند سلمان الشيبانز

 لبيز كايد عبد الستار جاموس  .6

 فاطمة فيصل حيدر بوشهري  .7

 ساره فالح حسن حسن .8

 حمادةمريم طارق عبدالوهاب قاسم  .9

 البندري سلطان مطر محمد العارضز  .10

 أبرار طالل احمد الهالل  .11

 أحمد يوسف محمد اللنقاوي .12

 
 نوفة سعود محمد الشعالن .13

 
 رزان عبدالعظيم عبدالرحمن وزوز .14

اس الطحان .15  عبدالحليم ننر

16.   
 عبدهللا عل  عبدالستار العانز

 زينه عقبه عابد عابد .17

 الدورسي عبدالرحمن محمد حسن محمد  .18

 سما حسام الدين حسن حسن .19
 أمنى "برهان الدين" عبداألمنى الدهلك   .20
 تقى رائد ابراهيم العوايشه .21
22.   

 نانس  رزق اسحق الجوالنز
 ساره خالد يوسف قضاه  .23
  محمد حمادة منصور  .24

 سارة هانز
ز منذر احمد اسماعيل .25  ليى
 فاطمة مجدي طالب مسعد .26
ز المعايطه .27  آمنه عبد المجيد صالح االيوبيى
ز منصور عربيات  .28  تمارا معيى
 محمد صالح محمد المنس   .29
  بشناق .30

 محمد أمجد هانز
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Group 2 
 هواجر محمد سعيد محمد الهاجري  .1

 احمد حمد يارس الموسوي  .2

 ساره داود سليمان محمد الشميمري  .3

 سما عمار صالح العكيدي  .4

ز  .5  اسماء محمد سويلم عيد السعيدييى

 ابراهيم سجر جميل محمود  .6

 مالك ناجح احمد عبد الحافظ  .7

 اسماعيل عبد القادر عبد هللا ابو سليم  .8

 ليث رائد مصطقز القرعان .9

 سوسن عبد هللا محمد االقطش  .10

 
 زياد منصور سالم الزعير   .11

 رؤى ابراهيم محمد الجزازى  .12

 رزان عبد الرحمن محمود المعايطه .13

 عبدهللا فراس نعيم الدفاع   .14

 شحاده التعامره هند اسماعيل  .15

 احمد بالل احمد رواشده  .16

 رهف طاهر محمد عضيبات .17

 بسمه عبد هللا عطا هللا ابو محفوظ .18

 رغد جمال مصطقز الحاوى  .19

20.   
 محمد ميثم محمد الجصانز

 محمد كاظم مهدي جنانر   .21

 ليث عامر نارص الجنانر   .22

 
 مصطقز عباس محمد النرصاوي  .23
 حازم فارس حازم الحافظ  .24
 سواد رزق محمود احمد  .25
 سندس مفلح غالب صالح  .26
 مالك مالك سليم عريقات .27
ة احمد الحمادي  .28  مننى
 االء جمال الدين احمد فتيان .29
ى .30 ز  فجر عويد عشوى العنز

  



 
 

 
 

Group 3 
 عمار محمود عبدالرزاق عبدالرزاق .1

ي .2   ابراهيم مانع الظفنى
 امل راضز

ز جميل رشان  .3  عل  تحسيى
ضاري سام  ابراهيم طاهر عبدهللا  .4

 الطاهر يوسف 

ز  .5 ز ابوالعينيى  ياسميى

 مينا فراس غازي الونداوي .6

 

 
 خالد احمد الزعير   .7

 عمر احمد حمزة  .8

 
االء عباس حسن محمد عبدالمحسن  .9

 الغانم

ز سعد سليمان سليمان .10  ياسيى

 
 فهد مننى خليل زقوت  .11

ز  .12  زهراء وائل عل  عبدهللا حسيى

 جواد خالد الشوابكة .13

ز رضا فرج فرج  .14  ئامنى

 طالب العبجةطالب خالد  .15

16. ADAM UCHIYAMA 
 مهدي حسن محمد محمد .17
 نادين ماجد صالح الفالوجر   .18
ز حجنى  .19 ز يحيى حسيى  ليى
 شيهانه وليد يوسف الجبور  .20
 سمر محمود عبدهللا ابو فالحة  .21
 ساجده رائد محمد الخطيب  .22
لجر   .23 ز  دانة زياد المنز
 ليل حسن ابراهيم نزال  .24
 ختام نارص محمد الفاعوري .25
 جهاد احسان محمد خرصز  .26
 سجر عمر يحيى ملكاوي  .27
28.   

 مىه وعدهللا عزيز البدرانز
 تسنيم سامر ابراهيم الغرابله  .29
 شهد فالح حسن حسن  .30

 
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Group 4 
 عبدالرحمن سالمة مدلول الجشعم .1

 ابتسام طالل عبدالحميد شهاب احمد  .2

 ريام فائز عباس عباس  .3

 
 حمزة محمد اياد مراد  .4

 ليث رائد هلسة .5

 العطار زهراء وسام ناظم  .6

 احمد مجيد فرمان الخزاعل   .7

 سلسبيل احمد رجب رجب  .8

 منار صدام ساالر زركوش  .9

 

 
 منار ماجد ابراهيم الجبوري  .10

 شام محمد خالد تقوى  .11

 محمد احمد عجاج .12

 توفيق ضبيط .13

 عل  مؤيد محمد نارص الكاظم   .14

 ابراهيم نهاد دبيبوا  .15

ز الهاشم   .16  انصاف جعفر عبد الحسيى

  محمد عامر هاشم  .17
 العانز

 هاشم غزوان ماجد الشوك  .18

 فيصل اوس خليل الشيخل   .19

20.   
 مينا محمود رشيد العانز

 ناهد فوالذ شاهر الشاوي .21
 بشر طه محمد درويش  .22
ز  .23 ز القراعيى  طارق سمنى حسيى
ز بدير  .24  ليث حمزه حسيى
 مريم عبد هللا اسعاف النسور .25
 دياال مسعود خليل شتيوي  .26
 فادي رام  عقله العويس .27
 القادر الصوري زينه خالد عبد  .28
 عامر زهنى داود الداود  .29
 اسماء عبدالمجيد اشحاده  .30

 

 
 
 



 
 
 

 
 

Group 5 
 عل  مثيز مالك االبراهيم   .1

 عمرو هيثم بسام شكعة .2

3.   
 طه زياد طارق الثققز

 سعد طاهر سعد حويو .4

 
ز بن عانوز .5  احمد محمد جعفر سالميى

 
 هدى بنت سعود بن خليل ابوظهنى  .6

 
 مجد عمري  .7

 وهير  وهير  الحسن عل   .8

 
قطوف مهدي صالح محمد النعمة  .9

 الموىس الحساوي

 احمد هذيم خالد السعيدي .10

 االء عبدالرسول محمد محمد  .11

 
12.   

 عمرو محمد فاضل السامران 

 عدن بدير .13

 

 
  عبادة شالش  .14

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Group 6 

 

 
 دانية عالء الدين توفيق الحلحول   .1

 ماجد نارص حسن دردس  .2

  نور عدنان  .3
 حسن عبد الغيز

 محمد عبد هللا عل  حتامله  .4

 ليث يونس سليم العطاونه  .5

  كريم البالونه .6
 رشا حسيز

 حسن بسام محمود االمام .7

 نور احمد عبد المحسن المحيسن .8

 ليل صالح يوسف عباىس   .9

 راما محمد عبدهللا عبادي .10

 مهند محمود طارق محمود  .11
عمرو عبداللطيف محمد عبدالجواد   .12

 شاور

 
 ليث محمد محمد الحاج  احمد  .13

 مراد توفيق محمد العتال  .14

 رنر احمد يوسف القيناوي  .15

 انس ابراهيم عبد الرحمن زقوت  .16

 
ز جمعه طه االقطش  .17  لجيى

 راما لؤي عبد هللا ريان .18

 دانه محمد خليل حمو  .19

 فارس حسام عبدالكريم رجب  .20
 تاال هيثم خليف الجعافره  .21
 عياددانيه محمد محمد  .22
 رشا عمار منصور عتوم  .23
 مالك عاطف احمد شلفاوي  .24
 زينه صالح احمد الصمادى .25
 انس محمود عثمان زياد  .26
 عل  منصور عيس محمد السواد .27

 غيز
 ايهم خلدون محمد عادل محمود .28
  ابراهيم هشام خالد الحاج .29

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Group 7 
 راكان سنان راكان المجال   .1

 جوزف جورج جاد فرج  هللا  .2

 زيد مصطقز نرصي حمدان  .3

 عدنان عبد القادر عدنان المالح  .4

 لويس الياس حبيقه .5

 
 محمد نضال حسن الفار .6

 
 محمود احمد محمود فرج  .7

 
 دانا خالد محمد االطرش  .8

 
 رغد غربية .9

 بالل مخلص فؤاد عوده  .10

 توفيق انور توفيق الخصاونه  .11

 مالك سالمه عبدهللا الجراوين  .12

 آمال ايمن جالل فاخوري  .13

 حماد اواب فايز توفيق  .14

 النا نبيل كمال قاقيش  .15

 ميز ناجر  "المبارك الطيب"  .16

 رفعت خلدون عبدهللا الوشاح .17

 مرح ايمن عل  ابو عذيه .18

 نور احمد عبد هللا العوامله .19

 
 مرام نبيل نعمان نرص هللا  .20

 جميل فراس جميل قيقيه .21
 راشد حسام الدين عطيه حماده  .22
 فرح محمود احمد الديس   .23
 سلطان المحزوم خلود سلطان عامر  .24
 ساره اسامه محمد رحال  .25
 جود جهاد خالد عبد الحميد  .26
 عبدالرحمن عل  خلف الدبايبه  .27
 رند نظام رفيق عساف .28
 عماد عل  نقرش عمر  .29

 
 

 
 
 



 
 
 
 

Group 8 

 
 عباده عماد عل  الزواوي  .1

 يزيد سامر مننى بلقر  .2

 بيان اسامه هيثم ابو الراغب .3

 محمد محمود محمد التعمري  .4

 ابوالسمن تامر رام  عبدالرحمن  .5

 
 هاشم عمار محمد ريان .6

 خالد عبد الهادى رضوان سعاده  .7

 عدنان محمد عدنان الكببجر   .8

 انس محمد احمد عبد الرحمن  .9

 
 طارق زياد عقله عميش .10

 عبد هللا ايمن عبد الكريم صبحا  .11

 ريم محمود عبدهللا مسعود .12

 جيسيكا جوزيف خرصز حبش  .13

 حسام اياد جميل سالمة  .14

 نارص الدين راكان رائد رفيق  .15

ا خلدون فتج  عيد .16  منى

 

 
 تاال احمد قاسم الذباح  .17

ز  .18  لونا عماد احمد حسيى
19.   

بيى   الشر
ز حقى  احمد معنى

 فاطمه ابراهيم يوسف محمود ابراهيم .20
 زينب إبراهيم سلمان عبدهللا حماد .21
 جميل محمد بسام مطلق المحتسب .22
 تسنيم جمال الدين .23
 الرا محمد عوده العمايده  .24
 عل  محمد نهاد رسم   .25
 ايمان مصطقز سعيد حسن .26
 آيه تيسنى محمد رضا مقدادي .27
 اري    ج محمد عادل محمد عيد جابر .28
 بتول عبد الحليم عيس الزعير   .29

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Group 9 

  احمد  .1
 سما عدنان موىس بيز

ات .2  محمد عدنان سلمان الشقنى

 رسين سهيل عيس صوفان .3

 ليان نضال عادل اسماعيل .4

 الفريجاتبلقيس يارس جودت  .5

 رغد احمد عبد الهادى عويص  .6

 الرا جودت ابراهيم خالد .7

 حمزه عاطف حمد البداينه  .8

 ساره يوسف مصطقز عشا .9

 
 انس نزار نوح صالح  .10

 
 نور ابراهيم خالد القهيوي  .11

 كامل اكرم كامل جنر  .12

 يزن حاتم محمود جابر  .13

 يزيد اباء حمدي الحنبل   .14

  عطا .15
ز بيز  عمر بسام حسيى

 محمد الدراسمهند وائل  .16

 
ز ماجد حمدان العساف .17  حنيى

 
 هبه مهدي رضوان ابو حيه .18

 رانيا نضال احمد لويس  .19

 
  هويدي  .20

 بيان عماد مفضز

 
ى عامر عبد العزيز حداد .21  بشر

 عبد الرحمن اسامه زهنى البسوم   .22
 ريم عمر محمد ابو شقنى  .23
 رنر محمد عبد هللا الشوابكه .24
 قدري نارص رهف ايمن  .25
 اوس هاشم سليم الخالدي  .26
 نور ابو خيط  .27

  



 
 
 

 
 

 
Group 10 

 حال عمار محمد عل  القضاه  .1

 
ه  .2  ترتيل بسام محمد صنر

ز عبدهللا مفلح .3  ندين حسيى

ز االزايده  .4  احمد محمد احمد العجوليى

 براءه وليد سليمان عرنر   .5

 حذيفه سام  خليل غنايم  .6

 محمد موفق محمد الحوارنه  .7

 ابراهيم حمدانسمر عماد  .8

 رغد مروان عل  الشام   .9

 باسل سليمان عيد الطوال  .10

 رنيم زياد عيس الزعير   .11

 حازم خالد احمد مسمار  .12

 
 و صعيليك أبحمد أمحمد حامد  .13

 
 محمد احمد اسحق ابو حالوه  .14

 تاال امجد شكري حداد  .15

 مرح جهاد عل  احمد  .16

 
  سليمان سالم العويضات النعانعه .17

 امانز

  محمد احمد  .18
 ابراهيم الريمونز

 
 محمد زهنى عبد الكريم الزواهره  .19

 يزيد بدران احمد بدران .20

 
 محمد زياد عبد الفتاح ابو شعبان .21

 سامه سامر يوسف ابو منشار .22
ز الجنيدى .23  ليانا عبد اللطيف ياسيى
 مرح احمد حسن ابو حمده  .24
 احمد محمد عبد الرؤوف مصطقز  .25
 شيماء محمود عبد الفتاح زبن  .26
 احمد خريساتحليمه طالل  .27
 يارا عاكف جميل عمر  .28
 مالك جعفر احمد ابواربيحه .29
 اسامه عوض بخيت الكعابنه .30

  



 

 
 

 
 
 
 

Group 11 
 ثراء محمد عل  اللواما  .1

 فرح رائد هيثم الخشمان .2

 محمد محمود فهد الشهوان  .3

 عبد الجابر عائد عبد الجابر تيم  .4

 المثيز ماحص عل  العليمات .5

ز محمد عبيدات .6  اسيل حسيى

 

 
 سيف عارف فهم  حرز هللا  .7

 
 حمزه محمد عل  خلف  .8

 دعاء محمد محمود الشحروري  .9

 نبيل وليم / غالب جليل صويص / .10

 دانا قتيبه ناجر  خطيب  .11

12.   
 يارا فراس عصمت المدنز

 

 
  محمد البدور  .13

 بتول هانز

 اري    ج محمود محمد الجبور  .14

 

 
 محمود عمر عبد هللا عوده  .15

 

 
 حشيشلينا محمد عثمان ابو  .16

 بالل ابراهيم محمد الدباس  .17

 نور محمد غازي ابو عفيفه .18

 تاال عدنان جميل الزيود  .19
ز حسن زهدي الرفاع   .20  ليى
 دانة عماد غالب عودة  .21
 ميسم خنى هللا محمد عبيدات .22
 ديمه رائد وديع نعمان .23
 حمزه عوض عل  الخرابشه .24

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Group 12 
 عباده محمد لؤى جمال فروخ  .1

 
 نعمان النرصه دانه عالء  .2
اسيل معاويه مزعل احمد الجعافره   .3

 الحباشنه

 
 سالف جالل روج  السعدي .4

ز اسماعيل قويدر العبدالالت .5  حنيى

ه  .6  سعدات محمد سعدات عمنى

 رؤى نادر عبد القادر الهوشه .7

 يارا اسامه توفيق ابوصالح  .8

غام واصف عبدالهادي .9  احالم رصز

 
 محمد نايف محمد السيد احمد  .10

 بشنى فالح المجال  حال  .11

 بشار نارص فتج  غزال .12

 
 براء جارس خالد ابو استيته  .13

 رهام وائل عطا هللا البداينه .14

 

 
 اثنى صايل محمود عمور  .15

  نرص هللا  .16
 ندى مراد عبد الغيز

 
ز  .17  علياء حاتم حمدان الصالحيى

 صفاء زياد محمود محفوظ  .18

 آيه يوسف حسن فريحات .19

 اياد يعقوب حنا صوالحه .20
عبدهللا اياد عبداللطيف /الحاج عبد   .21

 حرزهللا/ 
 رونر  ابو نصار .22
 عماد أبوأحمد  .23
 هدى عصام عبد الحميد الضمور .24
 تسنيم جمال داود الشوابكه  .25
 بيان عبد الحميد عيس الراع   .26
 عمر محمد فوزي اسماعيل .27
 نارص مامون صالح عبد القادر .28



  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Group 13 

 
 
 
  

 
 هند عامر فتج  حسن .1

 تيماء خالد ربج  فخيده  .2

 عبد الرحمن محمد عامر جنر  .3

 سجر يوسف اسليم السواركه  .4

 صهيب محمد محمود المشط .5

 ميز ثائر فايز اسماعيل .6

 ساره محمد هاشم غالب انس  .7

 احمد عبد الوهاب حديثه القرعان .8

 عبد الرحيم محمد عامر جنر  .9

ز  .10  احمد عادل سمنى ياسيى

ز  .11   فيصل خليل الغوييى
 وصقز

 
و صبج  خرصز  .12  مايا اسبنى

 

 

 
 محمد يوسف محمد اسعد محمود .13

 راما رائد محمود حماد .14

 اسيل عماد عبد الكريم الشهاب .15

 
ز سعيد هاشم درويش  .16  يقيى

 رهف مروان صالح مول  .17

 احمد ايوب سالم المشاعله .18

 صهيب خالد عيس بشنى  .19

ز الرصص  .20 ز عماد محمد اميى  اميى
 هديل عبد هللا عيس الكايد .21
ز   .22  جهاد عبد هللا عطار ليى
 رغد تيسنى مصطقز العيشه .23
 ارساء عبد الكريم ابراهيم سالمه  .24
 مجد مازن يوسف عناية  .25
 ريما ايمن محمد التنى سنان .26



27.   
 ساره احمد ابراهيم الريمونز

 
 
  

 
 
 
 
 

Group 14 
 حال عبد الوهاب عبد الرحيم يوسف .1

 
 عبدهللا موىس سالم المشاعله .2

 عل  محمد ابو رمان  .3
ز  ياسميى

وق ابراهيم قاسم ابو رسحان .4  رسر

ز خالد محمد ابو غليون .5  ياسميى

 راما حماده نايل النعيمات .6

 هاشم نبيل عبدالرحيم يعقوب .7

 
 ليل عل  احمد جرادات  .8

 

 
 احمد سامر محمود القعقاع .9

 احمد اسماعيل صالح الرفوع  .10

ز الهدبان  .11  مأمون محمد حسيى

 
 آيه محمود عبد المنان برهم  .12

  عمرو عماد  .13
 محمد الموميز

 آيه جهاد سفيان ابو طوق  .14

ز كمال محمد الداود  .15  ياسميى

 مرح عامر محمد مخيمر  .16

يده  .17  بانه رائد بهجت الشر

 احمد طارق هزاع ابوالهيجاء  .18

 جهاد فراس محمد جهاد السمهوري .19

 

 
 القلقيل   .20

ز ز اكرم حسيى  لجيى

 
ايعه .21  آيه زياد محمد تيسنى الشر
 تاال هاشم عواد المجال   .22
 احمد محمود عبيداتساره  .23
 روان عواد عوض الخزاعلة  .24

 
 



 
 
 
  
 
 
 

Group 15 
 يعقوب عبد الكريم جميل الدرونر   .1

 حال عبد الرزاق خليل خنه  .2

 
 اوس فالح محمد الخليفات .3

 سام  محمد سام  الشياب .4

5.   
 مازن مصطقز راشد الموميز

  عطا دار خليل .6
 زيد هانز

 
 احمد عبد الحليم مصطقز فريحات .7

 كمال عل  خميس تاال   .8

 ايناس سالم محمد الحجاج .9

 كرم مهند قاسم البدور  .10

 مجد مسلم محمد المبادريه  .11

 
ز  .12  ليث اياد عايد البقاعيى

 هبه وليد احمد البطاح .13

 
 النا عماد حسن طافش  .14

  عبد الفتاح القصاص .15
ه لطقز  امنى

 
 يونس امنى محمد مننى ملكاوي  .16
عمر نجيب عبد الحسيب القدىس   .17

 الدويك 

 ندى محمد عبد الحافظ المسعد .18

 
 احمد عبد الحميد احمد الخطيب .19

 بشار محمد قاسم عبد الفتاح ابو خلف  .20

21.   
 محمد نبيل ذيب االلقز

 نور اسامة عليان .22
 سلسبيل محمد فقيه .23
 قوت القلوب مفيد وفا .24
ز حماد  .25  ساره ابراهيم جميل اميى
 لبيز حسن حسام العجل .26
ز بوادي يوسف الزق  .27   ياسميى

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Group 16 
 شذى احمد عبد اللطيف القيسيه .1

 تيماء سعيد موىس بدر  .2

 حور عمر احمد الشوبك   .3

 روند محمد عبد الكريم العمايره  .4

 
 احمد محمود سعد الطنجر   .5

ى عبد الرحمن محمد ابو السعود .6  بشر

 يمام محمد صالح خروب  .7

 عبد هللا اسامه عبد هللا ابو حماد .8

 
9.   

 انس صالح الدين صبج  ماضز

 

 
 زيد فهيد يعقوب الطعيمه  .10

 عبد الرحمن احمد سالم الحجاحجه .11

 
  الشماسنه .12

  شوقى
ز باسل محمد شوقى  ليى

 حمزه محمود منصور المصطقز  .13

 محمد وائل عادل شحاده  .14

 راما رائد انور الرواشده  .15

ه  .16 ز ف عبد الرحيم ابو عنز  ساره ارسر

 دانيه احمد يحيى الزق  .17

 يوسف محمود محمد عيس  .18

 عبد الرحمن القضاهرودان جمال  .19

 دياال محمد محمود برجاق  .20

 رزان عل  صبج  نصار  .21

 
 احمد محمود محمد الطنطاوي  .22
23.   

 محمد يوسف خليل المعانز
 تاله زياد محمود عليان .24
  جابر  .25

  شيماء احمد لطقز

 



 

 
 

 
 
 

Group 17 
 يافا طارق عبد المجيد سالمه .1

 باسل محمد جمال ابراهيم عسفان .2

 وليد النتشهتاال نائل محمد   .3

ي  .4  روانر  حسن محمد الضمنى

 كريم جنر حمدى بطاح  .5

 

 

 
 هيثم عايد محمد نظم  دويك  .6

 بتول بسام محمود احمد  .7

 منذر باسم طاهر عنايه .8

 
ز محمد لبيب  .9  ايهاب معنى

 محمد خالد طاهر الربع   .10

 ايه بسام فهد الفالح  .11

 حال سليمان بركات الحمود  .12

 الفيالتايهاب اياد ارسالن ابو  .13

ز موىس محمد جعفر .14  ليى

 يوسف شعنى  .15

ز سعيد اعمر سعيفان .16  نور حسيى

 محمد زيد محمد الحمدان .17

ز ايش سليمان مزاهره  .18  ليى

 ايهم سهيل محمود العساسفه .19

 ايهاب اكرم خليل مسلم  .20

 ساره اكرم خليل مسلم  .21

 عل  طارق محمد عل  كنعان .22

 عثمان محمد رجب المجال   .23
 الخطيب اسامه عصام عارف  .24
 شيماء بنت هشام كرشود  .25
 براءه صالح احمد الحسبان .26
 النا طارق محمد الشديفات .27
 لينا عبدالهادي احمد عبدالفتاح .28
ز هيثم موىس ابو شنار  .29  معنى
 رواء عدنان عبد الرحيم ابو زنيمه .30

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Group 18 

  خالد  .1
 فرح ترك  احمد بيز

 النا محمد عامر محمد نذير الخطيب .2

 
 عبدالرحمن البكري قيس اسامه  .3

  ابو حنانه .4
ز محمد حسيز  معنى

 

 
 ليث ايمن محمد حمدان منصور .5

 

 

 
 ايمان خالد سعيد حامد  .6

 روان محمود عقله الحسام   .7

 النا ابراهيم فهد بطارسه  .8

 حسام ضياء ابراهيم ابوالنادي .9

 حافظ الدين جمال حافظ حمام  .10

 لينا ايمن محمد وهبه .11

 دينا رائد محمد كوفج   .12

 عبد الرحمن عدنان محمود العياط .13

14.   
 يزن منذر سليمان الموميز

  شتيوي  .15
 سيف موىس مفضز

 عمرو ايمن زكريا الصمادي  .16

 عمر يارس احمد الشمال   .17

 شهد حازم نادر منصور  .18

 حمزه خالد رضيان الزبن  .19

 طالل اسالم محمد صالح الدين مساد .20

 جنا ايمن عارف زايد  .21

22.   
ز النعواىسر  قض  عبد هللا حسيى

 امنى عطا هللا خليل موىس  .23
 محمد ايمن محمد الفقهاء .24
 محمد القسام بادي محمد الرفايعه .25
 ندى عزام احمد العطاونه  .26

  

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Group 19 
 مجد احمد صالح عربيات .1

 
 مريم عمران رفعت رفعت  .2

 احمد خالد سالم يونس  .3

 ايهم فراس فتج  الرواشده  .4

 يزن جبارين  .5

 
 الجمال عمر لؤي صالح  .6

 

 
 نادية بنت نرص الجندل   .7

 احمد رائد عبد الجبار محمد  .8

 ضياء الدين ايمن محمدعدنان الحمض   .9

 محمد احمد يعقوب ابو ظالم  .10

11.   
ف نارص دلقمونز  نارص ارسر

 حسن ايمن حسن بركات .12

 

 

 
 رغد سامر عبد هللا عبوده  .13

 دانه احمد عوده محسن .14

 مهند ماهر حامد جمعه .15

 المخاتره ملك زهنى سالم  .16

 طالل هيال سليم الطويل .17

 
 زيد احمد عبد هللا نجار  .18

 تمارا امجد عبد الحافظ العزه  .19

  رهف جهاد مسلم الهدار  .20

 
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Group 20 

 
 امل وقاص حمدي عواد  .1

 محمد نضال عبدهللا عبيدات .2

 
 حامد احمد حامد القراله  .3

 احمد بسام محمد سعيد غنمه .4

 محمد عل   .5
ز  الزغول ليى

 
ز محمد يوسف الحشك   .6  ليى

 النا عمار منكو .7

 
 النا هايل منصور الحديدي  .8

 
 راكان عمر زعل السواعنى  .9

 
10.   

 مريم جمال الغوثانز

ز  .11  عمر طالب اسماعيل السالميى

 

 
 دانا حسان  ابورمان .12

ي/  .13 ز  فجر جمال /خليفة البدر العنز

 عاصم خالد نهار المعايعه .14

  ساهر  .15
 الشمري مراحب خالد حسونز

 سليمان شوي  هدي  .16

 ليث وائل ماجد الناظر .17
 دعاء محمد فالح الحناقطه .18
 النا جهاد عبد القادر الزيادنه .19
 نور معن محمد صدقى  مساعده .20
 حال رائد عبد الفتاح الدرادكه  .21
  منيه  .22

  بيز
 عدي غسان وصقز

 غيث اياد جميل الساكت  .23
  عبد الرحمن جنر جمال سليمان  .24

 


