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  127986 ابراهيم ضياء ابراهيم ابو النادى  .1
 

STUDENT.COM 
صباحًا 9-11:01  

 الجلسة االولى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 124729 ابراهيم عالء الدين ابراهيم بريك  .2

 115534 إبراهيم /محمد وفا/ موسى الشنطي  .0

 114524 آثار حسن احمد ابوسمحة  .4

 119449 أحمد / محمد الصادق / محمود القناص  .5

 127352 احمد بسام محمود العياط  .6

 120001 احمد رياض رضوان دملخي  .7

 120002 سعدي شحده عقلاحمد   .8

 120003 احمد شاكر محمد العلوان  .9

 126697 احمد علي حسن ابوعواد  .11

 120004 احمد عمر محمد العرموطي  .11

 126496 أحمد مؤيد سعيد ناصر  .12

 128205 أديب صالح اديب الهلسا  .10

 120005 اروى مخلد يوسف الدويكات  .14

 119254 أسامة باسم شحادة عبدالخالق  .15

 120006 اسامه خالد محمد الخليفات  .16

 124550 اسراء عبدالجليل ابراهيم الفياض  .17

 120008 اسرار زيد صالح الكايد  .18

 120151 اسماء احمد سعود الخرابشه  .19

 127199 اسماعيل مازن اسماعيل الرحاحله  .21

 120009 اسيل محمود يوسف عباد  .21

 120010 اشجان احمد حسني الشقاح  .22

 127781 محمد التميمي اصال سامح  .20

 110090 االء احمد عبد الرحمن الشقيرات  .24

 120011 االء جمال عبد الرحمن القضاه  .25

 129007 االء سليم احمد ابوديه  .26

 116475 االء عبداهلل احمد طالفحة  .27

 120012 االء عزمي محمد عليان  .28

 120013 االء محمد سعيد العداسي  .29

 124977 االء محمد عواد العظامات  .01

 116589 المعتصم باهلل رزق محمد السيد  .01

 137498 الياس اندراوس الياس شامية  .02

 124564 الياس عواد  .00

 100007 امل ابراهيم سليمان اللواما  .04
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 اسم الطالب #
الرقم 
 الجامعي

 القاعة

 126737 اميمة محمد عبد الكريم العتوم  .05

 128790 امين عوني نمر اسماعيل  .06

 117595 انوار عبده عبداهلل حجر  .07

 120015 محمد المحاسنه ايه مياس  .08

 120016 بتول احمد علي الوهداني  .09

 127561 بتول خالد محمود ابو صبره  .41

 2120973 براء محمد الحاج عبداهلل  .41

 116944 بشار محمود مصطفى حرز اهلل  .42

 128237 بنان بسام عارف الطراونه  .40

 120017 بهاء عبد احمد عاشور  .44

 124566 اسماعيل الرمضانيبهار "محمد صفاء الدين"   .45

 120018 بيان جمال عادل يانس  .46

 120253 تاال رضوان شحاده عرعر  .47

 104407 تسنيم جمال عبدالحميد الشحروري  .48

 126485 تقوى عمر طالب الدويري  .49

 100471 تمارا زياد محمود شرف  .51

 124315 تينا صفا حميدة  .51

 124975 ثابت جميل محمد قباجا  .52

 120019 محمد عبد الكريم الخرابشهثامر   .50

 114669 جميل هالل رفعت عناب  .54

 120021 جنان جاسر محمد غيضان  .55

 114406 حسام فواز ناصر عضيبات  .56

 124399 حال إياد أكرم الحلبوني  .57

 125248 حمد ناصر سعود الجويان  .58

 131019 حمزة محمد حسين نغوي  .59

 129386 حنين سمير مصطفى صقر  .61

 110018 حنين عطااهلل عيد العمايره  .61

 120023 حنين ناصر مصطفى البنا  .62

 103635 حياة حسني زكريا كركي  .60

 115937 خالد صادق حسن عامر  .64

 120025 خالد عبد اهلل مطلق الجبور  .65

 120026 خالد غسان حسن جباره  .66

 120027 خالد محمد يوسف حمد اهلل  .67

 119237 سلمانخديجة انس سلمان عبداهلل   .68

 120028 خديجه زهير سعيد ابو زيد  .69

 127341 خير محمد خليل حمو  .71

 110020 داال رائد خالد الدباس  .71

 125856 دانة صالح ماجد مبارك  .72

 124805 دانة ماهر /محمد شفيق/ قصراوي  .70
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 105493 دانه علي عبدالجبار حسين  .74

 128735 دانه معاذ موسى الصمادى  .75

 128822 عبدالباسط ابراهيم حمد االميندعاء   .76

 125040 دياال وليد احمد جاموس  .77

 120029 ديما عاطف عبد العزيز عساف  .78

 119510 ديمة صالح عبدالفتاح سليم  .79

 126486 دينا أحمد محمد العمري  .81

 125227 دينا مالك علي داري  .81

 124475 دينا وهيب  شعبان  .82

 120031 رامز عصام اميل اليعقوب  .80

 119288 رامي محمد فواز عبيدات  .84

 120032 رؤى صخر تيسير الكلوب  .85

 125765 رايه بسام سعيد جدعان  .86

 100024 رايه محمد خلف عوض  .87

 126765 رزان باسم معروف قاسم  .88

 120033 رزان عبد القادر ابراهيم سالمه  .89

 127595 رعد ايسر سليمان مزاهرة  .91

 120034 رعد زيد احمد المحيسن  .91

 91203 رعد نائل عبد الحافظ العواملة  .92

 120035 رغد اخليف محمد العرامين  .90

 110026 رفيف سعيد محمد القواسمه  .94

 124376 رنا نخله جورجي ثلج  .95

 127308 رند اخليف محمد العرامين  .96

 126172 رنيم ابراهيم خليل ابومشرف  .97

 128181 روان بنت عريمان بن عويض العصيمي  .98

 120036 روان حازم محمود المواجده  .99

 115542 روان خالد محمد البلوشي  .111

 120037 روان علي داود العبوس  .111

 128311 روان محمود محمد حسن  .112

 124526 ريتا هدير تبوني  .110

 128354 ريما عدنان طاهر شرف الدين  .114

 116100 زها يحيى يوسف الزعبي  .115

 124291 زيد علي عبداإلله عبداإلله  .116

 116792 زيد محمد عزات الطعاني  .117

 117006 زينة هاني احمد القلعجي  .118

 129088 زينه شاهر محمد المومني  .119

 120197 زينه نذير مفلح عبيدات  .111

 120039 ساجده شحده سلمان العبيديين  .111

 116107 سارا حسن عصري السعود  .112
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 129442 سارة احمد رشيد سعادة  .110

 116413 سالم محمد سالم مساعده  .114

 128478 سالم نايف سالم كرادشة  .115

 124543 سالي أسامة كامل كامل  .116

 120040 سبأ باسم عارف الطراونه  .117

 127784 سجى خضر نمر مصطفى علي  .118

 116424 سجى محمد احمد الروسان  .119

 125407 سحر بالل اسحق فرحان  .121

 110032 سخاء زياد عبدالرزاق العربيات  .121

 120041 الحفيظ الدغيمسرى رياض عبد   .122

 127835 سالفه غازي عبد الفتاح السفاريني  .120

 120043 سند نصر نسيم الصناع  .124

 127643 سيرينا بكر عبد الحافظ الخليفات  .125

 127691 سيف بسام عمر ابو بكر  .126

 127672 سيف حاتم عبدالفتاح ابوخلف  .127

 120044 سيف عمر عبد اهلل حمورى  .128

 116582 المومنيسيف محمد موسى   .129

 116195 سيف محمود عودة اهلل جماعين  .101

 110037 شذى عاطف بادي الطراونة  .101

 120045 شروق راشد ناصر غريب  .102

 126665 شهد عمار فايق الهلسه  .100

 125311 شهد فوزي سليمان السعود  .104

 127582 شهد محمد فالح القضاه  .105

 125021 شيماء عمر احمد شاهين  .106

 120046 محمود الصرايرهصخر يوسف   .107

 125855 صفية خضر حمد عبيد عبد  .108

 116145 صهيب خليل محمد سالمة  .109

 120047 صهيب معين راضي الكوني  .141

 120048 ضياء الحق راضي محمد الحاللمه  .141

 119296 ضياء الدين سليمان محمد سويدات  .142

 119364 ضياء الدين محمد فواز قريوتي  .140

 128806 الصنابرهطارق علي فهد   .144

 126940 طارق ليث طارق التل  .145

 128929 طارق مازن احمد خريسات  .146

 110040 عاصم ايمن عبد الرحمن القدومي  .147

 116223 عبدالحليم عبداهلل صالح العويدي  .148

 117377 عبدالرحمن محمد عزام ابوحمدان  .149

 128414 عبدالسالم سالم عبدالسالم اكحيل  .151

 115909 سعيد السنتريسيعبداهلل نادر   .151
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 127806 عبداهلل نعيم محمد الفقير  .152

 119326 عبداهلل يونس عداد الخضور  .150

 127573 عثمان حسن عثمان الفراحنة  .154

 119287 عدنان ياسين أحمد الطراونة  .155

 119258 عدي خالد محمد /عيال سلمان/  .156

 120119 عصام خير الدين عصام بسيسو  .157

 128240 الشيخ قاسمعال محمد علي   .158

 127991 عالءالدين سعيد صالح دحبور  .159

 140221 علي حسن جعفر عبدالرسول يوسف  .161

 124552 علي عامر عبدالرزاق عبدالرزاق  .161

 117557 علي فضل علي محمد  .162

 120051 علي مصطفى علي ابو الهيجاء  .160

 115943 عمار ماجد سعيد باطا  .164

 120052 عمار ياسر محمد سيف  .165

 124611 عمر ماجد الصعيدي  .166

 128203 عمر محمود محمد عيسى  .167

 127738 عون عادل محمد محاسنة  .168

 116201 غيث مشهور عوده حدادين  .169

 128353 فارس بالل عبد الرزاق خمايسه  .171

 128967 فارس حازم صادق الخليلي  .171

 119348 فارس محمد عبد الطوالبة  .172

 126861 فارس هاني سالم اللوزي  .170

 119360 فاطمة سمير محمد الحمود  .174

 118898 فاطمة عبداهلل احمد السيوف  .175

 124278 فاطمة "محمد حسين" "محمد جواد" الحيدر  .176

 127709 فداء ياسر سعيد الناطور  .177

 120055 فرح احمد اسماعيل الفيومي  .178

 120056 فرح عيسى محمد كتانه  .179

 120057 فرح محمد خليل ابو شيخه  .181

 124968 فريد الحلته فريد عيسى  .181

 119269 قاسم محمد سليم ابوعين  .182

 127253 قتيبه عبد اهلل راجي الرضاونه  .180

 110415 قيس عمر خالد العجلوني  .184

 127668 قيس ماهر طعيمه داود  .185

 120058 الرا ابراهيم يوسف رمضان  .186

 125550 الرا احمد حسين حسين  .187

 110051 النا زياد جميل السبع  .188

 120059 زيد عبد اهلل مكاحلهالنا   .189

 120060 النا نافز محمد توفيق ناصيف  .191
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 114546 لؤي سامي سعيد عرفات  .191

 128570 لؤي فادي يوسف مدانات  .192

 119530 لطفي عطية لطفي حسين  .190

 127523 لميا عائض عبداهلل القرني  .194

 124452 لوزان طارق العشي  .195

 120062 ليان رياض عبد اهلل عبيدات  .196

 125321 ليث عمر صالح ابو العيس العموش  .197

 120064 لين خالد احمد مسمار  .198

 120065 لين رشدى نعيم الكخن  .199

 128224 لينه فيصل عبد الفتاح الخطيب  .211

 127544 مالك عماد احمد ابو اصبع  .211

 117118 مالك محمد عايد الخرابشه  .212

 120067 مالك نعيم محمد عليوه  .210

 128958 حليمهمؤيد ماجد عمر ابو   .214

 120068 مجد نور الدين ضيف اهلل السليتي  .215

 128780 محمد اسعد محمد الشامي  .216

 114299 محمد توفيق عبد فرحان  .217

 127750 محمد جمال سليمان رحال  .218

 120069 محمد جمعه احمد ابو دوش  .219

 110062 محمد حسان خلف الحسبان  .211

 116380 محمد رفيق محمد عقل  .211

 130001 حسين النوايسةمحمد رياض   .212

 119343 محمد رياض محمد الدبس  .210

 119252 محمد سالمة غندور البشيش  .214

 128518 محمد عامر حمودي الوزير  .215

 128854 محمد عبد الحكيم رحمي ابو عره  .216

 120070 محمد عبد اهلل عيد الهباهبه  .217

 110069 محمد غسان عيسى ابو السعود  .218

 138308 محمد قاسم البلخي  .219

 117612 محمد موسى عبد المحسن الوريكات  .221

 126538 محمد نبيل طالب شواقفه  .221

 129518 محمد هارون عيسى القيسيه  .222

 127483 محمد هاني حامد الضمور  .220

 125124 محمد هاني مرعي شرعان  .224

 126605 محمد وجدي سالم المعاني  .225

 129443 محمد يوسف يعقوب طالب حسين  .226

 146720 حسني احمد الحاج داودمحمود   .227

 119428 محمود خالد محمود المزيد  .228

 119379 مرام يوسف احمد السميرات  .229
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 120132 مرح لطفي عيسى دنون  .201

 110073 مروان حامد محمد ابوزغريت  .201

 124546 مصطفى ثائر سلمان القره غولي  .202

 119301 مصطفى /محمد زكي/ مصطفى العسولي  .200

 127411 زكريا الصماديمعتز ايمن   .204

 115977 مالك أحمد عطوان البطاينة  .205

 117325 ملك ناظم شبيطه  .206

 118875 منار يحيى حمدان الشهوان  .207

 120072 منى احمد عبد الغافر ابو حجله  .208

 128736 منى خالد طاهر الربعي  .209

 126364 منى غازى سالم المراحله  .241

 125186 منى محسن عبداهلل مخامرة  .241

 120073 مها محمد مجلي البيايضه  .242

 124817 مهند انور عبدالشكور الجوالني  .240

 119298 مهند خالد عبدالسالم األعرج  .244

 120074 مهند هاني نمر يوسف  .245

 116294 مهند يعقوب سليم عياد  .246

 124464 موسى عبداهلل موسى عامر  .247

 124885 مي ايمن زكي عباس  .248

 126656 مي خالد المختار  .249

 120075 مي نادر محمد البصول  .251

 110078 ميره محمد ياسين الروسان  .251

 115984 ميس سامر شيخ الجبل  .252

 128816 نانسي حسن فرحان الفقهاء  .250

 126627 نايف ملفي زايد الديحاني  .254

 126319 ندى رعد عبد الشديدي  .255

 127265 ندى عزيز /محمد سعيد/ أبوحجلة  .256

 128239 نور بسام عارف الطراونه  .257

 125902 نور بنت أحمد حجاج  .258

 127683 نور فتحي حسني هارون  .259

 120230 نور مروان اديب النمري  .261

 115535 نور مطلق سعود المطيري  .261

 125852 هاجر يوسف غالم اليوسف  .262

 120077 هاله احمد عبد اهلل مكاحله  .260

 124347 هبة احسان علي العبادي  .264

 120078 الحمادينهديل احمد عطااهلل   .265

 110080 هديل بسام خالد ابو دارى  .266

 120079 هديل خالد عثمان الفارس  .267

 120080 هديل عبد اهلل حسين يونس  .268
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 120081 هديل علي عواد الزعبي  .269

 129022 هديل محمد ابراهيم الصغيرين  .271

 128833 هيا احمد راضي الصالحي  .271

 100306 هيثم عايد سليمان ابو صعيليك  .272

 126106 هيثم منصور سلمان الدربيسي  .270

 120083 وئام محمد موسى الزغول  .274

 125076 ورد زياد فراس الذنيبات  .275

 124941 وسيم بالل "محمدامين" كمال  .276

 129150 والء عماد عبد المحسن الصالحي  .277

 124343 ياسمين ايمن عبدالرحمن خندقجي  .278

 100455 ياسمين جمال الدين خليل اللبابيدي  .279

 127563 يزن عبد عبد الحميد الخرابشه  .281

 120085 يزن عدنان محمود غرايبه  .281

 120383 يزن نضال سامح الهلسه  .282

 127330 يزن هيثم القحف  .280

 129037 ينال اياد جريس الشوارب  .284

 


