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 القانون احمد راتب سلمان الدبوش 129224 2

 القانون العساف احمد عبد اللطيف محمود 132024 3

 القانون أحمد عبدالحميد عبدالرحيم السالمات 119652 4

 القانون أحمد علي ذيب النوافلة 122608 5

 القانون احمد عمر راغب عتيق 139054 6

 القانون أحمد محمد أحمد البطوش 119602 7

 القانون أحمد محمد عطاهلل المجالي 125495 8

 القانون از العمريأحمد هشام فو 128997 9

 القانون اروى خالد سليم ابراهيم 131649 10

 القانون اروى ذياب سليمان العجارمه 132546 11

 القانون اروى موسى محمد التراكيه 107240 12

 القانون اروى نايل رفيفان الرقاد 129962 13

 القانون اريج فايز عبد القادر السواعير 129213 14

 القانون اسامه ذيب اسليم القراله 129047 15

 القانون اسراء ابراهيم يوسف احمد 141512 16

 القانون اسراء حسين فارس ابو حليمه 132920 17

 القانون إسراء مصطفى رشيد عاشور 126596 18

 القانون اسرار سعد محمد الرحاحله 123321 19

 القانون اسالم محمد جبر العزازمه 141508 20

 القانون اسماء محمد منصور المريحيل 122578 21

 القانون اسيل حسين علي الداغش 121458 22

 القانون اسيل محمد ابراهيم الدبوبي 138881 23

 القانون االء حسين علي الحجاج 2130489 24

 القانون آالء خليل أحمد البراهمية 106421 25

 نونالقا االء عماد جالل المفلح 135004 26

 القانون االء فراس شحاده عوايشه 138275 27

 القانون االء محمد سالم الجبور 132532 28

 القانون العنود بسام محمد الشنيكات 118840 29

 القانون العنود فايز عواد الشوابكه 132578 30

 القانون امل فيصل كامل محمود 132276 31

 قانونال امنه صالح اكرم حنفيه 131258 32

 القانون اهداء سالمه عبد اللطيف ابو عرابي 133634 33

 القانون آية محمد أحمد الكلوب 123329 34

 القانون ايه اسامه كامل عوده 132688 35

 القانون ايه علي سالم العفيشات 132608 36
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 القانون ايه عوني عبد الرحيم الكلوب 131681 37

 القانون البسطاميباسل مهند باسل  130948 38

 القانون بتول علي عبد الكريم العرايضه 132313 39

 القانون بتول عماد احمد حسن 131244 40

 القانون بتول محمد خير محمود الدرويش              132471 41

 القانون بتول هشام علي الرقاد 129125 42

 نالقانو براء عبدالرحمن صالح الدين قرقش 126663 43

 القانون براءه فاهد غصاب السكارنه 132582 44

 القانون بسام محمد االحمد الحمو 91092 45

 القانون بشار محمد شفيق أبو سمرة ال يمنح براءة ذمة أو وثائق 126808 46

 القانون بشار محمد محمد القضاة 116035 47

 القانون بيان هاني نايف المناعسه 132293 48

 القانون تاال احمد عبد الفتاح الحياصات            132873 49

 القانون تاال جهاد حسين الشماسنه 121248 50

 القانون تاال فايز عبدالحافظ القواسمي 125965 51

 القانون تغريد عمر محمد النسور 145471 52

 القانون تغريد وليد محمد البيطار 130467 53

 القانون يد طوقانتمارا فواز ول 124651 54

 القانون ثامر سامي سالم الجبور 129122 55

 القانون ثامر صايل صالح الطالفيح 130465 56

 القانون جواد ابراهيم محمد ابو عبيد 125001 57

 القانون حافظ عماد حافظ الترتير 132277 58

 القانون حال خالد محمود العبيسات 130024 59

 القانون مندل بن عبداهلل القباعحمد بن  135089 60

 القانون حمزة /محمد امين/ سالم الشبلي 108218 61

 القانون حمزة محمد سالم النسور 116579 62

 القانون حمزه اسالم محمد الصمادي 133077 63

 القانون حمزه ماجد حمزه جمجوم 131008 64

 القانون حنين محمد دايج القمول 132223 65

 القانون حنين يوسف عبدالرحمن بطيحة 2120456 66

 القانون دانا احمد يعقوب الجزار 135458 67

 القانون دانا يوسف صالح أبوحمور 2120201 68

 القانون دعاء ابراهيم عبد الرحيم الدنا 138339 69

 القانون دعاء صالح خلف الحنيطي 132180 70

 القانون دعاء فتحي عبد اهلل عليوه 132979 71

 القانون دياال مرعي أحمد عبدالفتاح 2121053 72

 القانون ديانا مازن عبد اهلل بطشون 144374 73

 القانون ديما ايمن عيسى ابو ردن 133277 74

 القانون ديمه جواد علي الشوا                      132346 75

 القانون دينا سامي الصايغ 124899 76

 القانون نا نبيل علي الشاويشدي 139180 77
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 القانون راجح طالل فواز العدوان 138887 78

 القانون راشد محمد باسم مازن السحيمات 126854 79

 القانون رانيا عصام عادل النبر                    132190 80

 القانون رباب محمود ابراهيم الغزاوي 139244 81

 القانون فيهربى جمال ايوب حن 132953 82

 القانون ردان محمد محمد علي سلطان 136976 83

 القانون رزان احمد صالح البدوى 130813 84

 القانون رشا محمود فضيل الهديب 132874 85

 القانون رغد حسين سليمان القهيوى 138762 86

 القانون رغدا صالح عليان الزيادات 129531 87

 القانون ه الصرايرهرقيه يوسف سالم 138908 88

 القانون رنا اديب علي العمري 127034 89

 القانون رنا ايمن فالح القضاه 2120007 90

 القانون رندا سليمان عبدالرزاق الجزازي 83018 91

 القانون رندا عمار احمد الفريحات 135744 92

 القانون رنيم معتصم غازى الدباس 132259 93

 القانون د الكريم عيسى الزقرهام عب 133424 94

 القانون رهف عمر موسى الشنيكات 132168 95

 القانون رهف هاني عبد المعطي الصرايره             132726 96

 القانون روان زعل سالم الخوالده 132410 97

 القانون روان زهير عثمان يوسف                     133143 98

 القانون محمد الخطيبروان منذر  132031 99

 القانون روان ناجي عبد الرحمن داود 134416 100

 القانون روزانا رياض عبد اهلل الحروب 136016 101

 القانون ريان اياد محمد ابو غلوس                  133144 102

 القانون ريما فياض ملفي القضاة 137620 103

 القانون يزاهر فخري زاهر البسطام 135072 104

 القانون زيد احمد حامد المبيضين 125766 105

 القانون زيد عبد الكريم صالح العويدى 137833 106

 القانون زيد محمد عبد الحافظ الفروخ 101694 107

 القانون زينه عدنان محمد فريحات 137090 108

 القانون سارة بنت عبدالرحمن بن فارس السبيعي 129874 109

 القانون سارة محمد عبداللطيف الصبيحي 115625 110

 القانون سارة هايل عيد الشرفات 139506 111

 القانون ساره تيسير فالح الهبارنه 126380 112

 القانون ساره فؤاد علي البرغوثي                   132690 113

 القانون سالي حسن سالم النسور 116576 114

 القانون واف يوسف السهاونهسالي ن 132367 115

 القانون سجى موسى ضيف اهلل الجبور 132834 116

 القانون سحاب عيسى خلف السعيدات 132411 117

 القانون سحر تيسير موسى عبابنه 133714 118
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 القانون سعاد حسني حسين السليمي 128210 119

 القانون سعيد سلطان سعيد بكر 123373 120

 القانون سما عبد العزيز محمد ناصر                 132348 121

 القانون سنار جمال محمد بطاينه 137017 122

 القانون سهم ناجح محمد العدوان 107272 123

 القانون سوار العسل فيصل احمد العنانبه 135524 124

 القانون سيرين فتحي محمد عليان 132875 125

 القانون ي عيدسيرين مؤيد عل 132729 126

 القانون سيف الدين امجد رضوان العدوان 129451 127

 القانون سيف الدين جميل عبيد اهلل الرشايده 128493 128

 القانون سيف الدين رمضان محمود نصيرات 123376 129

 القانون شرين حسين مصطفى المصري                   132113 130

 القانون شهد عمر عبدالرحمن العساف 137869 131

 القانون شهم إحسان محمد الرحاحلة 117496 132

 القانون صالح احمد صالح االبراهيم 132440 133

 القانون صفا بنت نصر الدين فليس 130272 134

 القانون صالح /محمد وائل/ حسن أبوغوش 117745 135

 نالقانو صهيب طه ذيب عبداهلل 125414 136

 القانون ضياء ممدوح حسن المناصير 129575 137

 القانون طارق ظافي سبتي الحنيطي 138528 138

 القانون طارق محمد كمال قطيشات 2110267 139

 القانون طه محمد الغزاوي 131067 140

 القانون عائده محمد سليم الطحان                   132192 141

 القانون محمد العفيشات عابد منير 107951 142

 القانون عامر احمد عقله الحنيطي 96707 143

 القانون عامر جمال فهمي ابوشام 2121333 144

 القانون عامر زايد عبد الرحمن الساليطه 129162 145

 القانون عبد الرحمن حسن محمود الشدوح 123386 146

 ونالقان عبد اهلل تحسين خلف الخراربة 131687 147

 القانون عبد اهلل زياد فراس الذنيبات 130863 148

 القانون عبد اهلل هاشم كساب الخاليله 127427 149

 القانون عبد الوهاب باسل عبد الوهاب المجالي 116722 150

 القانون عبداهلل بن حمود بن رازن العتيبي 124990 151

 القانون زعبداهلل بن صالح بن عبداهلل العواش 124923 152

 القانون عبداهلل عيسى عبدالكريم المصري 117605 153

 القانون عبداهلل لؤى يوسف الحديدى 131683 154

 القانون عبداهلل مازن نايف العكارشه 134616 155

 القانون عبداهلل محمد أحمد الملكاوي 116952 156

 القانون عبير خضر محمد الزهير 118317 157

 القانون عبير سليمان سالم الغنانيم 139082 158

 القانون عدي منور غياض الربيعات 141518 159
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 القانون عرين حسين محمد الهقيش 118292 160

 القانون عرين صالح سالم الشطي 138391 161

 القانون عرين محجوب خليفه الزعبي 132070 162

 القانون على منير احمد العساف 2130239 163

 القانون عمر بسام شفيق جرن                        132731 164

 القانون عنان محمد عبد الحميد الوخيان 132331 165

 القانون عهد عبداهلل قاسم ابوزيد 129816 166

 القانون عون باسل محمد أبوعنزة 127126 167

 القانون غصن البان مهند حسان المومني 125937 168

 القانون فاتن موسى عبد الكريم ابو سل 126098 169

 القانون فارس عبدالحكيم محمد عربيات 130477 170

 القانون فراس حمدان علي الرواشده 2130888 171

 القانون فرح عادل محمد عتمه 132518 172

 القانون فرح عبد الحليم مفضي العوامله 138505 173

 القانون جاليفرح عطا اهلل عيد الم 141511 174

 القانون فرح فيصل فالح الشحادات 132493 175

 القانون فرح مالك حمد ابو نصير 132651 176

 القانون فيصل سعود متعب الفايز 106696 177

 القانون فيصل فارس حسن الكايد 133461 178

 القانون قمر توفيق بهجت المجالي 136823 179

 القانون الخانجي الرا احمد جميل 131152 180

 القانون الرا عبدالرحمن مفلح الرفاعي 124695 181

 القانون لجين احمد محمد ابو دلو                   134452 182

 القانون لمى امين محمد الكردي 131463 183

 القانون لميس بسام يوسف السباتين 131845 184

 لقانونا لميس عمر عبد الرووف بدارنه 123407 185

 القانون ليلى احمد احمد تيسير العرميطى 137928 186

 القانون ليليان رياض ابراهيم العميان 134530 187

 القانون لين اكرم عارف مساعدة 141510 188

 القانون لين نصر حسن البطاينه 2121097 189

 القانون لينا مامون احمد ابو حماد 133759 190

 القانون ريت خالد عبد الكريم ابو الغنممارج 2120254 191

 القانون ماريا جريس غرغورى الشايب 132290 192

 القانون مؤيد محمد صياح الغثيان 127843 193

 القانون مبروك بن ناصر بن مبروك النويصر 117034 194

 القانون مجد سمير عيسى قموه 137661 195

 القانون محمد أحمد رجب الجالودي 126851 196

 القانون محمد احمد فريح الرقاد 123234 197

 القانون محمد بسام سحبان مريش 125269 198

 القانون محمد بن جمال بن محمد عيد الصيدالني 124349 199

 القانون محمد بن فالح بن نواش العنزي 108286 200
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 القانون محمد جعفر احمد الحسامي 127791 201

 القانون حمد خليل أحمد شحادةم 115669 202

 القانون محمد زياد خليل الدغامين 104369 203

 القانون محمد زياد مضفي العدوان 141516 204

 القانون محمد صادق صالح الحاج 138707 205

 القانون محمد عايد محمود نشوان 130962 206

 القانون محمد علي احمد جرادات 134677 207

 القانون محمد عليان عبد العزيز الجندي 129165 208

 القانون محمد غازي حسن السروري الشريف 125192 209

 القانون محمد مخلص عبداهلل الغرايبة 128620 210

 القانون محمد هاشم محمد الحنيطي 106440 211

 القانون محمود حامد سالمة الصالحين 116058 212

 القانون حمد المناصيرمرح عبد الرحيم م 135675 213

 القانون مروة جمعة رمضان االحمر 131033 214

 القانون مصلح امجد محمود الحنيطي 128731 215

 القانون معتصم علي فضل الماضي 133088 216

 القانون معن منير محمد عربيات 127578 217

 القانون منار يوسف عبد الغني العبابسه 132114 218

 القانون مناف سميح بركات خريس 137452 219

 القانون مي خالد جميل المطيريين 138524 220

 القانون ميس حسين محمد العمرى 132333 221

 القانون ناديا عبد الخالق مصطفى سعاده 130767 222

 القانون نادية عناد احمد النعيم 132473 223

 القانون نادين سميح فياض ابوحمدية 2120584 224

 القانون نادين صبري علي حمد 116686 225

 القانون ناريمان فهد طالب السبيله 127824 226

 القانون نجود فراس حمد الرواشدة 132413 227

 القانون نور احمد عواد البداوى 123057 228

 القانون نور الهدى مروان عبد الحي ابو حامده 132877 229

 القانون الوشاح نور ماجد جميل 105855 230

 القانون نور نائل محمد سعيد خرفان 132020 231

 القانون نوف حسين متروك العجارمه 138958 232

 القانون هاله مالك خالد الشيبي 133072 233

 القانون هبة عبداهلل محمود ابو ورده 2121318 234

 القانون هبه اسماعيل صالح العمرى 123434 235

 القانون هبه محمد عبد اهلل الفريحات 132479 236

 القانون هبه مراد وجيه محمود 122568 237

 القانون هديل عبد السالم محمد المغربي 139384 238

 القانون هديل ماجد ممدوح الزبن 118704 239

 القانون هناء محمود خليل شعوت 113021 240

 القانون هند احمد بدوى عبد الحق ابوجعفر 132733 241
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 القانون هيا احمد عبد المحسن المعايطه 127488 242

 القانون هيا خالد سعيد حماد 141854 243

 القانون هيا زهير سعدى العلوى 134919 244

 القانون وسن نعيم عبد الكريم الطراونه 2120665 245

 القانون وعد غالب عقله الشوابكه 132366 246

 القانون سامة حيدر العلميياسمين ا 131766 247

 القانون ياسمين اسالم حمد مغايره 132115 248

 القانون ياسمين هاشم رمزى الرخ 111381 249

 القانون يزن راضي رزق اهلل المشاقبة 113023 250

 القانون ينال سالم حسن القضاة 128190 251

 القانون يوسف رياض يوسف الجريرى 129249 252
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