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 كلية اللغات االجنبية
 يرجى اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحان

 كلية اللغات االجنبية 
 امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل الثاني والصيفي

01/4/7012 

 االثنين

# 
الرقم 
 الجامعي

 القاعة التخصص اسم الطالب

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء حاتم عوض الوحوش 138822 1
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 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسالم صايل صالح الطالفيح 130455 2

 اللغة اإلنجليزية وآدابها أسماء محمد عبداهلل يوسف 2121416 3

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسماء موسى محمد ابو ذريع                 132361 4

 االلغة اإلنجليزية وآدابه اعتدال فايز رفعت قطيشات 130604 5

 اللغة اإلنجليزية وآدابها افنان هاني هاشم ابو سردانه 136281 6

 اللغة اإلنجليزية وآدابها االء غازي عبد الشكور مقدادي 136949 7

 اللغة اإلنجليزية وآدابها أماني وليد ابراهيم الزعاترة 136659 8

 اللغة اإلنجليزية وآدابها أميرة باسم يوسف أبوحميدة 133997 9

 اللغة اإلنجليزية وآدابها انتصار عامر عمران غوشه                   132500 10

 اللغة اإلنجليزية وآدابها انصاف ابراهيم عمر البالطيه 132184 11

 اللغة اإلنجليزية وآدابها انوار محمود عبد اللطيف العجوز 132804 12

 زية وآدابهااللغة اإلنجلي انوار نادر نايف البلعوس 134690 13

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايات اسماعيل عبد المهدى الخواجا 132648 14
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 اللغة اإلنجليزية وآدابها آية نعيم محمد عبدالخالق 130532 15

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان جاهد جابر جندي 131088 16

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان خميس نعيم ورده 131680 17

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان ذيب محمد القريني 137510 18

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان محمد عارف الزيود 132693 19

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايهاب ماهر عبد الوهاب حمزه 139257 20

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ه بسام كمال عرفهبسم 131321 21

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بشاير عمر نمر مكحل 134089 22

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بشرى سليم محمد أبوسعيدة 2120031 23

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تمارا عمر علي عمرى 133918 24

 ة اإلنجليزية وآدابهااللغ تماره عاكف فالح التميمي 136464 25

 اللغة اإلنجليزية وآدابها جمانه محمد عبد اهلل سالمه 130611 26

 اللغة اإلنجليزية وآدابها جوانا فارس سالمه السماوى                 132837 27

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حاتم محمد صباح الزوايده 139302 28

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هحال محمد فياض المعاقب 139753 29

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حمزه محمد احمد المومني 154309 30

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنان يوسف سليم البيك 132506 31

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنين امجد احمد الخطيب 132034 32

 زية وآدابهااللغة اإلنجلي حنين امعالي ابراهيم العياط 125395 33

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنين محمود عبد الحافظ صالح 131323 34

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنين مفيد احمد شحاده 130780 35

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنين وائل محمد فرج القواسمي 139371 36

 بهااللغة اإلنجليزية وآدا داليه انور احمد الدجاني 138708 37
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 اللغة اإلنجليزية وآدابها دانا حسين علي النجار 141582 38

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دانية التميمي 140286 39

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دعاء شاكر عبد الكريم االمير 141561 40

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دينا عبد الكريم عبد الهادي الخاليله 132243 41

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دينا محمد نايف الربطه 141549 42

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رحمه خليل عبد السالم الرواشده 133063 43

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رزان حسين نمر حسين االقرع 130915 44

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رزان خليل عبد الفتاح ابو هزيم 138961 45

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رغد / محمد أمجد / بديع العبوه 135981 46

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهام محاجنة 127304 47

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهام محمد احمد علي 132425 48

 اللغة اإلنجليزية وآدابها روان عيد حميد القدمان 122411 49

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منهريم محمد علي الرما 132381 50

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ريم هاني سالمه المهيرات 135060 51

 اللغة اإلنجليزية وآدابها زيد صامد عبد ابوعرابي العدوان 129111 52

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساجده عدنان محمد عمرو 141588 53

 اإلنجليزية وآدابهااللغة  سارة اشرف شريف اباظة 2121424 54

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره خليل ابراهيم الصغير 134621 55

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره منير لطفي ناصر 132515 56

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سالي رائد عبد الغني قنازع 134606 57

 آدابهااللغة اإلنجليزية و ساندرا سليمان عيد الطوال 138498 58

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سخاء حازم محمود نمرات 137744 59

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سمراء عبد اهلل جاد االعور 138806 60

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سمية علي حسين الموسى 137286 61

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سميه محمد امين ناجي الدسوقي 135392 62

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سوزان جودت سالم القسوس 138104 63

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شروق سعد ذياب بني عوده 133725 64

 اللغة اإلنجليزية وآدابها صفاء عدنان سعيد منسي 132832 65

 اللغة اإلنجليزية وآدابها صفاء موسى عبدالرحمن سالمه 130667 66

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ن حسن النسورضحى حسي 133239 67

 اللغة اإلنجليزية وآدابها طارق عمر نايل العرضان 139629 68

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عائشه محمد سلمان ابو زايد                132892 69

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عدي خليل جالل المصري 118425 70

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ي الخاليلهعلي يحيى عل 140863 71
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 اللغة اإلنجليزية وآدابها عنود /محمد خير/ صابر الشرعة 96637 72

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عيسى محمد خليل الدلو 127174 73

 ة وآدابهااللغة اإلنجليزي فاطمة إبراهيم حسن أبوكبريت 128008 74

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فايزه عادل توفيق زين العابدين 143525 75

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فرح طه ابراهيم حمد 141577 76

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فرح ماجد عبد الهادى الزيود 131294 77

 اإلنجليزية وآدابهااللغة  كرم جاد صالح عمره                        141548 78

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لبنى نضال محمد نشات الخانجي 132707 79
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 اللغة اإلنجليزية وآدابها لما سمير عبد القادر الجمل 139211 80

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لمى علي حسن الحوراني                     132196 81

 اللغة اإلنجليزية وآدابها الوينلميس بسام عليان الع 132244 82

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لينا شحاده سميح كوع 132199 83

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مجد محمد امجد فهيم الشعيبي 132327 84

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مجدولين زياد أحمد القراوي 2121180 85

 اإلنجليزية وآدابها اللغة مجدولين مفيد صالح يوسف 141592 86

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مرام محمود حامد برغال 138770 87

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مريم اياد محمد الشرفاء 132702 88

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك فهد سليمان الخاليلة 132134 89

 لغة اإلنجليزية وآدابهاال ملك جمال علي جرار                        132076 90

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منار خضر احمد العسود 121287 91

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منار يوسف علي ابو يحيى 141544 92

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منية غازي اسماعيل عيسى 131046 93

 وآدابهااللغة اإلنجليزية  مها ابراهيم احمد ابو عنزه 132131 94

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ميس بسام مصطفى حمام 131144 95

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نادين فتحي عبد الرحمن شهوان 132446 96

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ناريمان عزام اسماعيل ابو شاور 132811 97

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور احمد صالح الجريري 132185 98

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور زياد عبد الرحمن العرموطي 128923 99

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه داود محمد احمد                       132375 100

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هدى عبداللطيف حمود الشريقي 127976 101

 ليزية وآدابهااللغة اإلنج هدى عيسى بدران األطرش 128152 102

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هدى ناظم الرفاعي 138795 103

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل علي حسين سالمه                      132992 104

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هند فارس فهد فراج 126004 105

 وآدابهااللغة اإلنجليزية  هيا سليم نجم عبد اهلل 125996 106

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ورود حسن علي حشكي 132759 107

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ورود عثمان عبد العزيز البطوش 131588 108

 اللغة اإلنجليزية وآدابها وفاء نعيم رداد التراكيه 132038 109

 اللغة اإلنجليزية وآدابها وفاء يعقوب مصطفى القيسي 112282 110

 اللغة اإلنجليزية وآدابها وفاء يوسف يوسف حسان 146428 111

 اللغة اإلنجليزية وآدابها والء حسن علي بني سلمان 112172 112

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ياسمين ابراهيم محمد عوده 143722 113

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ياسمين عبد الرزاق خليل مقبل 133147 114

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ياسمين عمر غنمي الخوالده 133087 115

 اللغة الفرنسية وآدابها اسراء سعد احمد النعيمات 135419 116

 اللغة الفرنسية وآدابها اسيل احمد محمود ربابعه 138919 117

 اللغة الفرنسية وآدابها آالء حسين عبدالرحمن العيساوي 116924 118

 اللغة الفرنسية وآدابها د سلطان خلف الزبنالعنو 122515 119

 اللغة الفرنسية وآدابها امل محمد فهد الديكه 138034 120

 اللغة الفرنسية وآدابها امل معن نواف النسعه                      135813 121
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 اللغة الفرنسية وآدابها اميره فؤاد حسين حسين 135268 122

 اللغة الفرنسية وآدابها د جعارةانجي محمد عب 126492 123

 اللغة الفرنسية وآدابها اوجني جوني عبود فحل 130885 124

 اللغة الفرنسية وآدابها بتول عيد يعقوب القطامي 131339 125

 اللغة الفرنسية وآدابها بتول يوسف جودت يوسف 130481 126

 اللغة الفرنسية وآدابها بلقيس جميل محمد نمر عبيد                 135906 127

 اللغة الفرنسية وآدابها بيان عبدالقادر صياح الحلواني 136287 128

 اللغة الفرنسية وآدابها تغريد الوليد سعيد عثمان المنصور 135577 129

 اللغة الفرنسية وآدابها جرير عمار منور الداود 131398 130

 اللغة الفرنسية وآدابها حنان /محمد خير/ خليل المبيضين 85521 131

 اللغة الفرنسية وآدابها حنان هاني مرسي الشافعي 2110204 132

 اللغة الفرنسية وآدابها دانا زياد عبد محمد ابو الفي 131595 133

 اللغة الفرنسية وآدابها دانه انور حمد اهلل عثمان 138695 134

 الفرنسية وآدابهااللغة  دانيه امجد عبد اللطيف الخيري 131036 135

 اللغة الفرنسية وآدابها دعاء زعل حمود المناصير 135626 136

 اللغة الفرنسية وآدابها دينا احمد عبدالهادي باكير                135944 137

 اللغة الفرنسية وآدابها رانيه عبد اهلل محمد عقيالن 137027 138

 للغة الفرنسية وآدابهاا رؤى عبداهلل محمد الخطايبه 135514 139

 اللغة الفرنسية وآدابها ربيع هاني احمد سليمان 131664 140

 اللغة الفرنسية وآدابها رزان احمد فخرى ابو عليان 135664 141
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 سية وآدابهااللغة الفرن رسل عبد الرزاق عبد اهلل الشريف           135643 142

 اللغة الفرنسية وآدابها رشاء سهيل يونس جفال 124449 143

 اللغة الفرنسية وآدابها رفاه علي محمد ابو حميدان 135537 144

 اللغة الفرنسية وآدابها رنا امين عدنان ابو طوق 122528 145

 اللغة الفرنسية وآدابها روعه ابراهيم حمدان الحديد 139278 146

 اللغة الفرنسية وآدابها ريم وليد خليل عطا اهلل 135256 147

 اللغة الفرنسية وآدابها زينه رائد علي ابو السمن 143707 148

 اللغة الفرنسية وآدابها ساجده امجد حجازى المهيرات 2120686 149

 اللغة الفرنسية وآدابها ساره غازي عوده المقيبل 135862 150

 اللغة الفرنسية وآدابها م سمير الحلوانيساره هيث 143394 151

 اللغة الفرنسية وآدابها سجى عادل سليمان الحساسنه 132116 152

 اللغة الفرنسية وآدابها سندس محمد سبيتان الحاللمة 131420 153

 اللغة الفرنسية وآدابها سوزان فواز عرفات سلهب                    135965 154

 اللغة الفرنسية وآدابها جمال عادل الخطيبشهد  135602 155

 اللغة الفرنسية وآدابها عرين محمد عبد الرزاق خريسات 135321 156

 اللغة الفرنسية وآدابها عون سهيل سالم بقاعين 131748 157

 اللغة الفرنسية وآدابها غيداء سامي سليمان ملكاوي 131049 158

 اللغة الفرنسية وآدابها حمدغيداء مصطفى عبداهلل م 125738 159

 اللغة الفرنسية وآدابها فؤاد عبداهلل محمد البكار 2080038 160

 اللغة الفرنسية وآدابها فاطمة حسين عبدالفتاح 130560 161

 اللغة الفرنسية وآدابها فرح جعفر وليد سعد الدين 131695 162

 ابهااللغة الفرنسية وآد فرح رائد حلمي عيسى 131531 163
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 اللغة الفرنسية وآدابها فرح ماجد عبد المهدى مساعده 130562 164

 اللغة الفرنسية وآدابها فرح يوسف احمد الخطيب 124778 165

 اللغة الفرنسية وآدابها فريال محمد يوسف الجزار                   135230 166

 االلغة الفرنسية وآدابه فضل غالب علي كساسبة 114706 167

 اللغة الفرنسية وآدابها لورين مخئيل معين عاقلة 112395 168

 اللغة الفرنسية وآدابها لين منير نعيم االدهم                     135582 169

 اللغة الفرنسية وآدابها ليندا كرم اديب الحداد 135341 170

 اللغة الفرنسية وآدابها ماريا انطون هنري شحادة 114759 171

 اللغة الفرنسية وآدابها ماريا نبيل متري قورة 136248 172

 اللغة الفرنسية وآدابها ملك عدنان سليمان الروسان 115795 173

 اللغة الفرنسية وآدابها نهى عبد مفلح البواريد 135714 174

 اللغة الفرنسية وآدابها نور راجي صالح شحاده 135612 175

 اللغة الفرنسية وآدابها العواملة نور علي احمد 137680 176

 اللغة الفرنسية وآدابها هاني محمد عبد اهلل ملك 107538 177

 اللغة الفرنسية وآدابها هبة ثلجي إبراهيم الدحيات 122567 178

 اللغة الفرنسية وآدابها هديل وليد سالم ابوكركي 135947 179

 الفرنسية وآدابهااللغة  هال نعيم خليل عبد القادر 135543 180

 اللغة الفرنسية وآدابها هناء أحمد محمد سعادة 134491 181

 اللغة الفرنسية وآدابها هناء باسم احمد احمد 132002 182

 اللغة الفرنسية وآدابها هناء جواد شفيق الطباع 135397 183

 وآدابها اللغة الفرنسية هيا اديب صبحي ياسين                      135573 184

 اللغة الفرنسية وآدابها هيا عبد االله زكي ابو زناد               135870 185

 اللغة الفرنسية وآدابها هيا هاني داود الجمل                      135659 186

 اللغة الفرنسية وآدابها وجد عبد اهلل احمد يوسف 132230 187

 اللغة الفرنسية وآدابها اداتيارا توفيق محمود الجر 135769 188

 اللغة الفرنسية وآدابها ياسمين محمد نور الدين عباس 122576 189

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية اريج ابراهيم علي قطاطو 131448 190

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية اسراء زامل ابراهيم الزامل 127565 191

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية ومنياالء تميم حسن الم 135803 192

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية االء حسين محمد زريقات 122579 193

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية االء يوسف محمد فوده                      135308 194

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية اماني سمير صالح شاهين 135616 195

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية ايمان اسماعيل احمد عليان 126813 196

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية أينس خميس حسين الجعفرى 130801 197

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية براء محمد زكي جنيد                       135693 198

 مانية واإلنجليزيةاللغتين األل بيان حسن محمد عفانه 130844 199

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية جود يحيى ابراهيم الزقيلي 131861 200

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية داليه يوسف عبد الفتاح حسين               135415 201

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية دينا محمد سالم العظامات 139470 202

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية فايق محمود عويمررانيه  127776 203

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية رؤيا علي مصطفى الحايك                    135578 204

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية ربى محمد محمود المصرى 132511 205
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 واإلنجليزية اللغتين األلمانية رحمه احمد بن بيال مصباح خريبه 138477 206

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية رنا موسى اسماعيل خليفه                   135876 207

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية رهف ماهر عمر حمد 135405 208

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية روان محمد كايد قطيش 126398 209

 تين األلمانية واإلنجليزيةاللغ ريان هاني بكر علوش 130817 210

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية سفيان صالح محمد االقطش 122593 211

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية سناء خالد شفيق المنيزل                   135490 212

 زيةاللغتين األلمانية واإلنجلي سيرين ايمن عبد المجيد الرمحي             136914 213

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية شذى عزت رضوان ابو عوده 123039 214

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية عديله حاتم حمدان الزغول 131211 215

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية عمر عادل يوسف الذيابات 123997 216

 إلنجليزيةاللغتين األلمانية وا غدير غسان محمود علي 135575 217

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية فاطمه يوسف راشد ابو زيد 124103 218

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية فراس ماجد عبدالفتاح زينة 128228 219

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية فرح سليمان عطا اهلل ابو الهول 135261 220

 غتين األلمانية واإلنجليزيةالل قمر عمر سعيد حمد قمر 2120209 221

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية النا مالك اسعد النابلسي 132744 222

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية لجين صالح هويمل الزبن 131471 223

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية مجد يوسف نسيم عبد المالك 131559 224

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية لمشاعلهمحمد هاني محمد ا 122601 225

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية محمود مفيد حسين رمضان 132458 226

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية مالك سمير محمد ابو حفيظه 135794 227

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية ملك محمد سعيد يونس القيسي 116387 228

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية محمد عبداهلل النجار ندى 128606 229

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية نور ابراهيم احمد ابو يحيى 133083 230

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية نوره فايز سعيد زياده 121056 231

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية هبه خالد داود دبش 135689 232

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية هديل جمال نادر ابو الرب 121708 233

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية هنادي اسحق عبد الحميد الحسنات 131601 234

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية هند حيان محمد محمد 135808 235

 ةاللغتين األلمانية واإلنجليزي هيا محي الدين عباس شموط 118909 236

 اللغتين األلمانية واإلنجليزية يارا محمد احمد الكسواني 135410 237

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية اسراء فيصل محمد ابو ردن 122610 238

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية اسيل محمد ابراهيم برغوث 135430 239

 واإلنجليزيةاللغتين اإليطالية  اسيل مشيل مسعد حجازين 122611 240

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية اميره عواد صالح العدوان 122614 241

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية ايه اسماعيل هاشم القطيشات 138901 242

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية ايه نضال عبد الحافظ يونس 135656 243

 لغتين اإليطالية واإلنجليزيةال براءه ايمن مصطفى اكباريه 131267 244

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية حنين ابراهيم محمد االعرج 126539 245

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية حنين بكر خليل ابو زر 138325 246

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية حنين عزيز موسى الحريم 133898 247



7 
  

 كلية اللغات االجنبية
 يرجى اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحان

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية حمادرامي ابراهيم موسى  128926 248

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية رزان محمد واصف حليمه                     134751 249

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية رعد فيصل مناع العدوان 118851 250

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية رهف عمر محمود حجازي 136069 251

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية روان إسماعيل أحمد الحاج 133663 252

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية روان خالد عبد الحميد الخوالده 134423 253

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية ريم موسى اسماعيل خليفه                   135878 254

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية حمنساره اسماعيل ابراهيم عبد الر 136033 255

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية سوزان اسحق ابراهيم حنا 117040 256

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية شروق يوسف محمد عبد الغني                 135460 257

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية شهد فارس محمد عبد المجيد 135357 258

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية صابرين احمد عبد الحميد ريحان 138322 259

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية غنى محمد عبد اهلل ابو يوسف 133257 260

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية فاطمة أكرم أحمد خطايبة 112319 261

 واإلنجليزيةاللغتين اإليطالية  فرح هايل خلف الشوبكي 127690 262

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية لبنى علي احمد الجاعوني 122634 263

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية لينا عيسى محمود عيسى                     135371 264

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية ليندا احمد عصام نزال 135337 265

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية بو حيه                 لينه نعيم رضوان ا 135545 266

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية منى ايوب عبد الخالق العطار 135312 267

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية نتالي عطا موسى عليوات 124772 268

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية هبه محمود علي ابو مرار 135795 269

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية هديل نضال حلمي بدندي 135227 270

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية هيا محمد حمدان الحنيطي 135629 271

 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية يسرا عزمي توحيد الشريف 122781 272

 ية واإلنجليزيةاللغتين اإلسبان / صدام حسين/ محمد محمود الكراملة 108304 273

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية ابرار محمد احمد زلوم 130728 274

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية احمد سليم محمد خروب 126278 275

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية ارب محي الدين شحاده جوبان 131541 276

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية         افنان احمد سعدى الجنيدى          134336 277

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية االء تيسير محمد ابو عرب 138547 278

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية االء مصطفى اسماعيل الصيفي 135432 279

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية العنود محمد يوسف الحنيطي 138621 280

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية اماني عمار مصطفى راضي 132419 281

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية ايمان ابراهيم علي العبادي 137392 282

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية ايناس خالد سليمان الجبور 137369 283

 واإلنجليزيةاللغتين اإلسبانية  بتول حيدر عبد الوهاب الجديد المجالي 135094 284

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية براءه محمد محمود صافي 136213 285

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية بيان رمزى عبد العزيز البيشاوي 132627 286

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية بيان محمد صالح العدوان 134475 287

 ن اإلسبانية واإلنجليزيةاللغتي تسنيم عدنان حسن احمد 136100 288

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية تقوى أحمد فالح الخرابشة 122622 289
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 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية تمام بسام فؤاد مبارك 122649 290

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية جهاد بالل أحمد الجبالي 130026 291

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية حال عامر احمد الشراونه 134490 292

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية حمزه خالد ابراهيم محمد 135330 293
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 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية داليا جورج عوده حداد 131322 294

 واإلنجليزيةاللغتين اإلسبانية  دانه عبد الرحمن راشد احمد 131417 295

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية دعاء نايف خلف العودات 134002 296

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية ديمه بدر رشيد امريش 139175 297

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية ديمه نعيم عبداهلل عنيزات 122726 298

 نية واإلنجليزيةاللغتين اإلسبا ربا حمد سالمه الشعرا 122657 299

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية ربى جبريل عبد اهلل الهباهبه 141304 300

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية رزان هاني يوسف الحنيطي 133931 301

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية رنا سعيد مصطفى الشامي 134675 302

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية األشقر رنين عبدالمعطي عبدالكريم 2120684 303

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية رهف محمد ابراهيم ابورشيدة 131750 304

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية روان حسن عبد الغني عبد الغني             133939 305

 يزيةاللغتين اإلسبانية واإلنجل روان حسين إبراهيم المحارمة 118370 306

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية روان محمد علي الحنيطي 133618 307

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية روجاده كريم اديب النبر 131009 308

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية روال عيسى سليم عياش 134119 309

 نجليزيةاللغتين اإلسبانية واإل ريان لقمان جميل سليمان 138500 310

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية زين حسام حسين ابو التين 134580 311

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية ساجد محمد سالمه الخاليله 128246 312

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية ساجده حيدر محمد رحال 122662 313

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية      ساجده مروان محمود الخصيالت          134194 314

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية سارة غسان يعقوب عبداهلل 106999 315

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية سارة معتز عبد الكريم الراغب 127321 316

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية ساره سميح عبد اهلل ابو شيخه 124833 317

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية سالي عاطف جبر أبو حطب 124759 318

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية سجود /محمد يحيى/ جمعة معروف 133890 319

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية سرين يوسف وليد دار عواد 136204 320

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية شرين ماهر اسماعيل يونس 134231 321

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية شيرين حسين طاهر عوبر 131086 322

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية شيرين /محمدوائل/ مشهور سالم 117430 323

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية صفاء حسين سلمان االجرب 134776 324

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية عبان بدويطارق مروان ش 119728 325

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية علي عبد سالمه الديات 127841 326

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية عنود ايمن احمد الملكاوى 141303 327

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية غاليه مازن مصطفى سالمه                   133801 328

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية غزل ياسين حمد ابو زنيمه 138289 329

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية غيداء موريس صافي شاهين 139417 330

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية فرح جهاد عبداهلل درادكه 134176 331
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 إلنجليزيةاللغتين اإلسبانية وا فرح يعقوب ابراهيم عليان 122670 332

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية الرا سفيان احمد زكي علوى 138677 333

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية لما هشام احمد راشد 141325 334

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية لمى جورج انطون مسعود 130484 335

 ية واإلنجليزيةاللغتين اإلسبان لورا جورج باسيل ابوعيطه 138706 336

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية ليالس فريز جالل القاضي 134560 337

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية ليلى عصام عدنان المعاني 133060 338

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية لينا ابراهيم نصري عواد 126058 339

 إلسبانية واإلنجليزيةاللغتين ا لينا حاتم محمد الفي 134332 340

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية ليندا زياد محمود قطوش                    134727 341
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 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية لينه محمود ابراهيم حمدان 130405 342

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية /محمد منير/ محمود عطية علي 130025 343

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية مرح ماهر سامي ابو زياده 128623 344

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية مرح محمد رشيد حدرج 135835 345

 يةاللغتين اإلسبانية واإلنجليز مروه محمد سعيد ابو سلعوم 134480 346

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية مريم عدنان عبد الفتاح اشتي التميمي 130896 347

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية مريم ماهر عبد ابو معيلش 134361 348

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية منى امجد محمود الثبته 133803 349

 ن اإلسبانية واإلنجليزيةاللغتي ميار بسام حسني الصرايره 130795 350

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية ميس حسن جابر الهربيشي 130075 351

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية نانسي هاني احمد حسونه 130541 352

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية نداء محمد يوسف يوسف 122680 353

 اإلسبانية واإلنجليزية اللغتين نور جورج موسى زرزر 134439 354

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية نور ضيف اهلل محمد العايد 130693 355

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية نور عبد الكريم سعيد حسونه                134242 356

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية نور يعقوب حسن يعقوب 131566 357

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية موسى عبد الرحيم ابو ربيعنورا  122714 358

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية هاجر بنت عبداهلل ميساوي 119216 359

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية هدى عمر عبد اهلل الحديد                  134364 360

 بانية واإلنجليزيةاللغتين اإلس هديل علي سليمان الكعابنه 133852 361

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية هيا عادل هشام العشي 141314 362

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية هيا علي كامل المغربي 134828 363

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية وداد بسام مصطفى غضيه الحسيني 141309 364

 ن اإلسبانية واإلنجليزيةاللغتي وسن محمد عادل شحاده 131129 365

 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية وفاء رزق حسن حسن 133894 366

 اللغتين الكورية واإلنجليزية اسراء سيف الدين خميس ابو سيف             136208 367

 اللغتين الكورية واإلنجليزية اسراء محمد عبد العزيز حيمور 122685 368

 اللغتين الكورية واإلنجليزية مد اسماعيل الجرادات             اسماء مح 136154 369

 اللغتين الكورية واإلنجليزية االء سائد توفيق افيسيسي                  136549 370

 اللغتين الكورية واإلنجليزية االء محمد خالد البقاعي 2120591 371

 لكورية واإلنجليزيةاللغتين ا العنود امجد ماجد الفاعورى 136336 372

 اللغتين الكورية واإلنجليزية ايناس ابراهيم علي صيام 136203 373
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 اللغتين الكورية واإلنجليزية بحر خالد مبارك عبدالحافظ 122691 374

 اللغتين الكورية واإلنجليزية براءه عماد فرحان السكور 130537 375

 اللغتين الكورية واإلنجليزية            بنان بسام جليل الدراس         136295 376

 اللغتين الكورية واإلنجليزية بيان محمد سالمه النجار 136370 377

 اللغتين الكورية واإلنجليزية بيان محمد مجلي السليتي 135880 378

 اللغتين الكورية واإلنجليزية تاال احمد سعدات بطيبط 122693 379

 اللغتين الكورية واإلنجليزية المزرعاوي خلود علي صبرى 92038 380

 اللغتين الكورية واإلنجليزية خولة مصطفى أحمد محمد راشد 126481 381

 اللغتين الكورية واإلنجليزية دعاء محمد سليم سليمان 131563 382

 اللغتين الكورية واإلنجليزية راما محمد اشرف االقرط 131318 383

 اللغتين الكورية واإلنجليزية بد الفتاح البسوميريما محمد ع 136838 384

 اللغتين الكورية واإلنجليزية زينه مصطفى ابراهيم الطوالبه 2120362 385

 اللغتين الكورية واإلنجليزية ستيفاني سعيد عطيه الرماضنه 131149 386

 اللغتين الكورية واإلنجليزية سيرين محمد قاسم هياجنه 136277 387

 اللغتين الكورية واإلنجليزية شادن احمد محمود مصطفى 136155 388

 اللغتين الكورية واإلنجليزية شبلي محمد عبد الكريم العواوده 127832 389
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 اللغتين الكورية واإلنجليزية عرين مالك عبدالرزاق أبوعزام 136257 390

 اللغتين الكورية واإلنجليزية عنود ايمن محمد ابو حسان 136177 391

 اللغتين الكورية واإلنجليزية فريال ماجد موسى ابو رداحه 135502 392

 اللغتين الكورية واإلنجليزية لينا غازى صبحي ابو عوض 132592 393

 اللغتين الكورية واإلنجليزية محمود سالم محمود مجغف 122711 394

 اللغتين الكورية واإلنجليزية نور قيس وليد بركات 130793 395

 اللغتين الكورية واإلنجليزية هبه يوسف محمد غبون 136342 396

 اللغتين الكورية واإلنجليزية هديل رائد محمود حسن 131158 397

 اللغتين الكورية واإلنجليزية ورد أحمد إبراهيم دولة 131989 398

 اللغتين الكورية واإلنجليزية أحمد فياض حجاب وعد 122717 399

 اللغتين الصينية واإلنجليزية احمد خالد احمد محمد 124357 400

 اللغتين الصينية واإلنجليزية اسماء ناصر محمد طه 138469 401

 اللغتين الصينية واإلنجليزية اسيل كمال مصطفى ابوحمده 127626 402

 اللغتين الصينية واإلنجليزية ابو هاشم بتول محمد خضر 136556 403

 اللغتين الصينية واإلنجليزية بتول نائل خليل دبابنة 122722 404

 اللغتين الصينية واإلنجليزية بدور ماجد عودة العامري 131309 405

 اللغتين الصينية واإلنجليزية بشرى أحمد عباس الرفاعي 101896 406

 اللغتين الصينية واإلنجليزية الشرع تاال زياد صادق 131630 407

 اللغتين الصينية واإلنجليزية تولين باسم احمد خت 136310 408

 اللغتين الصينية واإلنجليزية دعاء مزيد عبد اهلل ابوردن 136373 409

 اللغتين الصينية واإلنجليزية رؤى هيثم غازى برهم 124249 410

 اللغتين الصينية واإلنجليزية / أبورجب التميمي/رحاب خلدون /محمد فريد 127322 411

 اللغتين الصينية واإلنجليزية رشا محمد عبد الفتاح العوده               136505 412

 اللغتين الصينية واإلنجليزية رندا كفاح محمد ابو ليلى 133069 413

 لصينية واإلنجليزيةاللغتين ا روان زاهر عبد الرحمن ابو الجود           136488 414

 اللغتين الصينية واإلنجليزية سارة جميل احمد محمود 139009 415
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 اللغتين الصينية واإلنجليزية ساره احسان يوسف البيشاوي                 135735 416

 اللغتين الصينية واإلنجليزية سرينا مازن عبد الجبار الساليمة 127028 417

 اللغتين الصينية واإلنجليزية د الرحمن علي البسيونيسيلين عب 136495 418

 اللغتين الصينية واإلنجليزية شهد طارق صبحي ابواشتيه 131889 419

 اللغتين الصينية واإلنجليزية عال خليل  محمود الرفاعي 131287 420

 اللغتين الصينية واإلنجليزية فاطمة ميرزا محمد صالح يوسف سهوان 136848 421

 اللغتين الصينية واإلنجليزية فرح يحيى محمود عيشان 131168 422

 اللغتين الصينية واإلنجليزية ليث أحمد حسين العتلة 103781 423

 اللغتين الصينية واإلنجليزية لينا محمدخير سعيد شرشار 131022 424

 اللغتين الصينية واإلنجليزية مجد مروان عبدالفتاح الفاخوري 127542 425

 اللغتين الصينية واإلنجليزية مريم خليل يوسف ابو صافيه 136160 426

 اللغتين الصينية واإلنجليزية منار جمال حموده العرايشي 136391 427

 اللغتين الصينية واإلنجليزية ندى محمد عبد القادر عبد الوهاب 130486 428

 نجليزيةاللغتين الصينية واإل نغم حمد مفضي الشراب 122749 429

 اللغتين الصينية واإلنجليزية نور عامر شكرى نرموق                      136540 430

 اللغتين الصينية واإلنجليزية هبه عبد الفتاح محمد العموش 135369 431

 اللغتين الصينية واإلنجليزية هيفاء سمير محمود الدباغ 131693 432

 اللغتين الصينية واإلنجليزية وسام ياسين يوسف خليل 89956 433

 اللغتين الروسية واإلنجليزية ابتسام فضل محمد الثوابيه 136425 434

 اللغتين الروسية واإلنجليزية ادهم كنعان ميخائيل جريسات 136526 435

 اللغتين الروسية واإلنجليزية إسراء حرب محمد الكلوب 122269 436

 اللغتين الروسية واإلنجليزية سالماسراء سليمان احمد  136426 437

 اللغتين الروسية واإلنجليزية االء اسماعيل محمد المعاعيه 122754 438

 اللغتين الروسية واإلنجليزية االء بهيج محمد الخصاونه 132001 439

 اللغتين الروسية واإلنجليزية بتول معين احمد الطباع 124263 440

 اللغتين الروسية واإلنجليزية هيم بدوىبيان خليل ابرا 133459 441

 اللغتين الروسية واإلنجليزية بيان سمير حمد ناصر 136490 442

 اللغتين الروسية واإلنجليزية بيان محمد عبد الرحيم عبد الرحيم 136196 443

 اللغتين الروسية واإلنجليزية خضرا محمد جمعه االبرق 122758 444

 اللغتين الروسية واإلنجليزية عطوه المفارجهدانا رائد  126969 445
 
 

 اللغتين الروسية واإلنجليزية دانه خالد عبد الرحمن محمد 136724 446
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 اللغتين الروسية واإلنجليزية رانيا حكم سامي عباس 136360 447

 اللغتين الروسية واإلنجليزية                رزان سمير داود الدن       136628 448

 اللغتين الروسية واإلنجليزية رهف زياد محمد عرار 136722 449

 اللغتين الروسية واإلنجليزية روان منير عوض جعفر 136416 450

 اللغتين الروسية واإلنجليزية ريما محمد مصطفى الصالح 136837 451

 اللغتين الروسية واإلنجليزية القادر ابو الخير         ساجده عدنان عبد 136381 452

 اللغتين الروسية واإلنجليزية سارة محمود سعيد حمدان 122762 453

 اللغتين الروسية واإلنجليزية شفاء بسام جمعه ابو رزق                   136165 454

 الروسية واإلنجليزيةاللغتين  النا عبد السالم عبد الرؤوف الريماوي 128306 455
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 اللغتين الروسية واإلنجليزية النا علي كايد المصرى 125325 456

 اللغتين الروسية واإلنجليزية لينا محمود علي العوران 135293 457

 اللغتين الروسية واإلنجليزية محمد عبد الحكيم صالح دغمش 125465 458

 ين الروسية واإلنجليزيةاللغت مرح احمد سليمان ابو رمان 136383 459

 اللغتين الروسية واإلنجليزية نجود محمد راكان الشوابكه 139027 460

 اللغتين الروسية واإلنجليزية هدايه ياسين محمد الخاليله 136400 461

 اللغتين التركية واإلنجليزية اريج ياسين عبد العزيز عمرو 136318 462

 اللغتين التركية واإلنجليزية لزبناسراء فياض سميران ا 134153 463

 اللغتين التركية واإلنجليزية إسراء محمود يحيى هاكوز 136700 464

 اللغتين التركية واإلنجليزية افنان نمر صبحي سلمان 122783 465

 اللغتين التركية واإلنجليزية اماني عبد الحكيم ذيب داود 136161 466

 اللغتين التركية واإلنجليزية حميد دودينانسام احمد عبد ال 122784 467

 اللغتين التركية واإلنجليزية ايمان فوزى ناصر الربابعه 123022 468

 اللغتين التركية واإلنجليزية ايناس جمال خالد لولح 136577 469

 اللغتين التركية واإلنجليزية بتول فؤاد محمد سالمه                     136358 470

 اللغتين التركية واإلنجليزية حنان عبد اهلل موسى منصور 136162 471

 اللغتين التركية واإلنجليزية دانيه مصطفي عبد القادر الترك 132611 472

 اللغتين التركية واإلنجليزية دعاء وليد محمود قيسيه 134574 473

 اللغتين التركية واإلنجليزية دياال نبيل محمد النجار 126401 474

 اللغتين التركية واإلنجليزية روان فوزى يوسف حماد 131260 475

 اللغتين التركية واإلنجليزية ساره وائل احمد دهشان 122800 476

 اللغتين التركية واإلنجليزية سندس سمير عبد البلبيسي                   136268 477

 واإلنجليزيةاللغتين التركية  شهد فائق فهد السعايده 130747 478

 اللغتين التركية واإلنجليزية شيماء عوني حسن البرمكي 126759 479

 اللغتين التركية واإلنجليزية عبير اسامه محمود مصلح 124579 480

 اللغتين التركية واإلنجليزية فاطمه الزهراء امين محمد عبد الهادي 136612 481

 اللغتين التركية واإلنجليزية فرح عبد الكريم بركات االيوب 139077 482

 اللغتين التركية واإلنجليزية النا نعيم جباره خليل                     132255 483

 اللغتين التركية واإلنجليزية لين محمد غازى الصالح 130872 484

 اللغتين التركية واإلنجليزية لينا يحيى احمد البس 136459 485

 اللغتين التركية واإلنجليزية زيدان المصالحهلينه نائل  124510 486

 اللغتين التركية واإلنجليزية ملك فتحي محمد بنات 136269 487

 اللغتين التركية واإلنجليزية ناريمان فراس خالد ابو صالحه 131110 488

 اللغتين التركية واإلنجليزية نور هاني علي عثمان                       136271 489

 اللغتين التركية واإلنجليزية نورسان جالل ابراهيم شحالتوغ 131264 490

 اللغتين التركية واإلنجليزية هدى جمال عبد الخالق يغمور                136565 491

 اللغتين التركية واإلنجليزية همس عامر عواد معدى 133036 492

 ركية واإلنجليزيةاللغتين الت هيا خلدون عبد الدراغمه 112425 493

 اللغتين التركية واإلنجليزية ياسمين خالد عوني عليان 136151 494

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية اخالص علي محمد العوامله 137423 495

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية أريج فرج محمود الحراحشة 2120336 496

 ليزية التطبيقيةاللغة اإلنج إسراء حسني علي عنيزات 124258 497
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 اللغة اإلنجليزية التطبيقية اسراء غاندي محمد القواسمه 131985 498

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية اسراء غسان محمد جميل حسونه 132041 499

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية اسراء محمد يونس فريج 132219 500

 يزية التطبيقيةاللغة اإلنجل أسيل عمر أحمد عبابنة 129104 501

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية اسيل فتحي خليل البيكاوي 132363 502

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية اسيل ناصر عمر غبن 138863 503

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية اسيل نايف محمد الزبون 134706 504

 يقيةاللغة اإلنجليزية التطب افنان زهير حسني داوود 132695 505

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية االء سليمان عبد الرحمن الرواشده 132358 506

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية االء نادي محمود ابو عكر 126732 507

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية العنود انور ابراهيم الحديدي 137403 508

 ليزية التطبيقيةاللغة اإلنج الهام شاكر فتحي االشقر 132082 509

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية امل ابراهيم علي الضميري 132482 510

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية امل محمد يوسف نصر اهلل 135453 511

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ايات حسن محمد البطوش 133802 512

 التطبيقية اللغة اإلنجليزية آية أيمن إبراهيم العلي 124022 513

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ايثار شفيق احمد العتوم 132933 514

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ايه عبد الكريم راجح الجعبرى 131893 515

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية بتول عقله غمار الزبون 138729 516
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 اللغة اإلنجليزية التطبيقية بتول عماد محمد سعاده 132769 517

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية براءه فايز محمد ابو درويش 139377 518

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية بصرى حسن سالمه الوليدى 132550 519

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية بيان ابراهيم عوده راضي 131353 520

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية تاال اسعد اسماعيل زمنون 132304 521

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية تسنيم محمد سلمان المعاريف 132283 522

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية تسنيم يحيى محمود نافوخ 130717 523

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية تقى عمر طه الرواشده 132636 524

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية جمان /محمد نصوح/محمد منير/ الرطروط 2120721 525

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية جمانه ماهر محمد محمد 117259 526

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية حال سامي محمود خليفات 131552 527

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية حال عواد راتب الهمالن 130837 528

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية حمزه عايد محمد برغوث 131535 529

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية حنان محمد صادق ابو حميده 133647 530

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية حنان محمد علي الجنادبه 133119 531

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية حنان محمد يوسف شاميه 132051 532

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية حنين احمد صابر قاحوش 137628 533

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية حنين ايفان ابراهيم حتقه 129751 534

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية خالد عبداهلل سند سالمة مفرح الشمري 117378 535

 يةاللغة اإلنجليزية التطبيق دانا ايمن عبدالهادي الزغير 132714 536

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية دانة ناصرالدين جمعة الناطور 126770 537

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية دانيا محمد احمد العربي 107953 538

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية دعاء حسام خليل الخوار 132148 539
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 ةاللغة اإلنجليزية التطبيقي رانيا محمد يحيى ميرزا 125220 540

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية رايه خالد محمد العقايله 131278 541

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية رزان سفيان محمود بالي 132079 542

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية رزان سليمان يوسف الطراونة 129994 543

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية رزان عامر يوسف كركار 132371 544

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية رزان ماجد عزات ابو خالد 131380 545

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية رزان يوسف موسى حلوه 138495 546

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية رغد بسام محمد ابو جاموس 131375 547

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية رنيم محمد امين الجمال 131469 548

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية رهام عامر ادريس عليان 133415 549

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية رهف بشير توفيق عبد الرزاق 130815 550

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية رهف غالب خليل خاطر 131489 551

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية روال محمود ياسين الجنيدي 131795 552

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ريم فتحي ابراهيم مصطفى 132474 553

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ريما محمود يوسف خنفر 131458 554

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية زبيدة أمجد حاتم عنبتاوي 138525 555

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية زينب محمد حاتم سميح بركات 131031 556

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية سارة جمال محمد القماز 118075 557

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ساره خالد علي صيدم 131883 558

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ساره خلف سالم العطيات 132721 559

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ساره سليم محمد عياد 132089 560

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية السواعيرساره عمر زعل  138665 561

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ساره مجدى علي احمد ابو شقره 136832 562

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ساره محمد هاشم ابو طالب 127805 563

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ساره يحيى علي جابر 132032 564

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية لعتومسالي حسين احمد ا 135552 565

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ساندرا تحسين لطف اهلل الدويري 137676 566

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية سجى فضل احمد البدوى 132495 567

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية سجى محمد علي عليوه 132318 568

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية رحمنسالم فاروق أحمد عبدال 125688 569

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية سماح اسماعيل محمود الجرجاوى 132615 570

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية سماح رياض عوده المناصير 138828 571

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية سماح عصام سعيد مشه 122481 572

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ورسمية عمر أحمد الداع 2120711 573

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية سهام جمال محمود البسومي 132517 574

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية سوزان عبد اهلل احمد بربور 135325 575

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية شذى ماهر احمد الرفاعي 137455 576

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية شروق خالد عوض ال شعيب 136598 577

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية شروق شحادة إبراهيم الرقب 132606 578

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية شهد احمد مطيع المواجده 136818 579

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية صفاء امجد سليمان الشعار 127802 580

 للغة اإلنجليزية التطبيقيةا ضياء ناصر محمد الدبعي 134899 581
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 اللغة اإلنجليزية التطبيقية عروبه اسامه نائل المحيسن 139015 582

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية عريب يوسف مصطفى قاسم 132734 583

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية عمر عماد احمد العجيمي 132870 584

 نجليزية التطبيقيةاللغة اإل غرام فارس امين سرداح 130993 585

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية غفران صالح محمود الهنداوى 138006 586

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية غنى مازن عزمي القواسمي 131459 587

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية غيداء هزاع عبد اهلل الغرير 138855 588

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية حفرات عبد الرحمن عبد اهلل صال 131074 589

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية فرح عبد اهلل علي الكايد 133475 590

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية فرح ماهر عيسى السالمه 132403 591

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية فرح يوسف محمد احمد 132544 592

 لغة اإلنجليزية التطبيقيةال قمر فهد عبد الحميد السيوري 134495 593

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية كفاح فؤاد محمد القيسيه 135280 594

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية الرا مراد محمد الكنش 133066 595

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية لما عبده ذيب العقاد 136796 596

 اإلنجليزية التطبيقية اللغة لمى طلعت عبد اللطيف الفتياني 132658 597

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية لمى فيصل غازي الربيع 132154 598

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية لندا محجوب علي المحارمه 139183 599

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ليان محمود موسى البخيت 131524 600

 زية التطبيقيةاللغة اإلنجلي لينا رياض هالل سعيد 132058 601

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية لينا محمد فوزى غنايم 129032 602

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية مجد احمد غازى حمدان 138715 603

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية مجد جمال خليل جبران 131092 604

 طبيقيةاللغة اإلنجليزية الت مجد مامون عبد الكريم الحليق 137441 605

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية مجد محمد فريج عثمان 132772 606

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية مرام عطااهلل هاشم العيسى 132424 607

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية مرام عيسى عبد ربه المشايخ 133295 608

 يةاللغة اإلنجليزية التطبيق مرام يوسف محمد عكيله 130513 609

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ملك سعد احمد عربيات 131368 610

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية منار محمد سليمان بالو 111003 611

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية منال حسني طاهر سالمه 133559 612

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ناريمان خالد محمود بني عطا 133031 613

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ناريمان محمد سالمة الجبور 137036 614

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية نداء سمير عيسى محفوظ 132496 615

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ندى خالد محمد الهباهبه 133300 616

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية نهى وائل وهيب مسعود 132144 617

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية نور زهير احمد زهران 132300 618

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية نور كمال جريس المضاعين 130536 619

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية نور وائل خالد جمعه 132345 620

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية هالة حسام خليل محمد ابوجاموس 115879 621

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية اله حسن عبدالكريم المحارمهه 139182 622

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية هبه زاهر امين العبكي 135150 623
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 اللغة اإلنجليزية التطبيقية هبه عمر عبد الكريم العساف 131457 624

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية هبه مدحت ابراهيم رشيد 123312 625

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية هبه هشام محمود مساد 103026 626

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية هدى ابراهيم احمد العسعس 131964 627

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية هال وجيه احمد ابوجابر 132466 628

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية هيا احمد عبد الرحمن العتيبي 126029 629

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ا عوني محمد التميميهي 132629 630

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية هيا محمد سالم المليحات 139496 631

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية هيا وجيه احمد ابوجابر 132464 632

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية وفاء احمد سليمان الشوابكة 2120175 633

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية احمد فايز عزام وفاء 134186 634

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية وفاء عبد المنان مصطفى خالد 131188 635

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ياسمين سعيد يوسف الهندي 132251 636

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية ياقوت محمود عبد الرحيم ياسين 132372 637

 اللغة اإلنجليزية التطبيقية يسرى نبيل علي العالك 135819 638

 


