
 خوله محمد هليل الرواجفه 
 محمدعوده عبد المراعيه
 محمدعوده عبد المراعيه

ابراهيم جمعه الحاج منصور
ابراهيم جميل ابراهيم الطويسي

ابراهيم راضي زعل حسن 
ابو عبيده سليمان سالم معيوف

اتمار محمود راشد حماشا 
اجود سليمان موسى النوافله 

احمد ابراهيم حسن محمد حسن 
احمد باسم شحاده الخطيب 

احمد حاتم رزق عبدهللا
احمد حامد عبدهللا جابر

احمد حسين سلمان الربابعه 
احمد حلمي فهد اخليف
احمد حلمي محمد صبح

احمد خالد سالمه الضمور 
احمد خلف حمد البشابشه 
احمد سالم عقلة المراعيه

احمد شاهر سالم مستريحي
احمد ضيف هللا محمد العجامي

احمد عارف علي النوافله 
احمد عبد الحليم احمد الزعبي

احمد عبد السالم سلمان عيال سلمان 
احمد عبدالوهاب رزق عودات

احمد عماد احمد الزعبي
احمد مبروك موسى الخليفات
احمد محمد ابراهيم الراوشده 

احمد محمد احمد الخشمان 
احمد محمد احمد قدوره

احمد محمد صالح بني الدومي 
احمد محمد ياسين الذيبات

احمد محمود عبد القادر الرعود
اخالص عادل عقاب المزايده
اروى محمد علي الدعسين 
اسامه شاهر محمد الفرايه 

اسامه عادل محمود عبدالنبي 
اسامه مجاهد صالح الريماوي
استبرق يوسف عيد ابو خليل

اسحار محمد ربيع الخوجه
اسراء ابراهيم عوض الشلبي

اسراء عبدالجواد محمد سماره
اسراء عدنان ذياب العمايره
اسراء عطا سالم الرواضيه



اسراء علي عبدهللا الخوره
اسراء غازي عبدالرحمن الغبابشه 

اسراء فخري سالم الشواوره
اسراء محمد علي المشاعله 
اسراء محمد ناصر اسماعيل 
اسالم احمد مشيش البطونيه

اسالم ايمن احمد عزام
اسم الطالب كشف رقم ٢
اسم الطالب كشف رقم ٣

اسماء خالد سلمان ابوسمهدانه
اسماء عواد ارفيالن العقيالن 
اسماعيل فرج محمد الرواجفه

اسمى اسماعيل محمد الصغير العيسه
اسيل احمد علي اللواما

اسيل خالد محمود عساوده
اسيل صالح عطيه الخليفات 

اشراق محمودموسى اخوعميره
افنان احمد غافل الشماسين

افنان احمد مضحي ابو هاللة 
افنان حمد فيصل الجازي

افنان خليفه ابراهيم القرارعه
افيان محمد صبحى الفرا 

اكرام حميد عبدهللا الجرميه 
اكرام عبد هللا عبد المطلب الحسنات

االء زكريا رضا الشريده
االء عبدهللا محمد الحويطات 

االء عطا هللا علي الزوايده
االء محمد احمد الغنميين

االء محمد نصيب عساف عيال حصان
االءعبدالناصر زين العامودى

المجد محمد عبدهللا ذياب الكاتب
المنذر محمد احمد الصرايره
النشمي عيسى عربود الطيب

الهام سامي سليمان الهالالت 
اماني محمود محمد الخطيب

امجد فؤاد عبدالجبار حمد
امجد محمد توفيق لشيخ حسن 

امنه محمد سالم السعيديين
اميه فياض فالح الدبيسيه

انتصار حسن دابل الدمانيه
انس ثائر عبدهللا الرواشده
انس عماد علي الدغيمات

انس مصطفى غازي عوجان 
انعام حمدان جمعه السعيديين



انغام احمد موسى الهالل
انفال خضر سليمان الشاويش

انمار موفق عيسى هادى
انوار ذياب جالل الذيابات

ايات حسن محمود الحما دين
ايات طه عبد هللا الدعاسين

ايات عيد محمد ابوالنجاالسوداني
اياد سامي كايد ابونوير 

اياد يوسف محمد البستنجي
اياد يوسف محمد البستنجي 

ايمان عارف نهار البخيت
ايمان محمد ضيف هللا الزوايده

ايمان محمد عجرم العطون 
ايمن حسن سليمان عمايره

ايناس زايد عبد الرحمن الشقيرات
ايناس فواز سالمه ابونصار
ايه محمد ابراهيم الوحيدي 
ايهاب مسلم محمود الحسن

ايوب محمد ابراهيم الهالالت 
بتول ابراهيم محمد الكراسنه

بتول حسين حامد بسيوني
بتول علي محمد الغويرى

بتول غالب احمد راشد
بتول وليد محمد السعيدات

بثينه راتب سليمان الفالحات
بثينه سليمان خليل العوامره 

بدر عبدالرحمن محمد االشقر 
بدوان جهاد محمد بدوان الجعبري 

براءامجد سعدات النجار 
براءه ابراهيم علي كريشان 

بسرى طه محمد الفقراء 
بسمه احمد حسن النوافله

بسمه محمد سليمان الحساسين
بشرى حسين سليمان الرصاعي

بشرى خالد محمود الفرايه
بشرى سعود عيد ابونوير
بشرى سعود عيد ابونوير

بشرى محمد صباح الخليفات 
بكر ياسر محمد القرعان

بالل عارف احمد الحسنات 
بلقيس ابراهيم فرحان المعايطه

بلقيس يحي موسى منصور
بنان محمد فهد الشلبي

بهاء الدين محمد علي الصقر



بهاء شحاده محمد ابو جلبان
بهاره عبدالهادي رفيفان الذيابات 

بيان جمعه محمد الموسه
بيان حسين علي الضامن

بيان علي سليمان النوافله 
بيان فواز احمد الحسنات 
تاالاحمد عبدالمنعم الذيبه

تاالصبحي عبدالهادي ابوعبدهللا
تبارك انور مصطفى التميمي

تسنيم ابراهيم حميد بيومي
تسنيم صبحي احمد عدربه 

تسنيم عطاهللا جدعي كريشان 
تسنيم علي عقله الخليفات 
تقى محمد شحاده المحاميد 
تهاني بشر هارون الحسنات

تيسير خالد تيسير شموط
جاسر غصاب عواد الذيب

جعفر محمد فايز العزام
جميلة علي عوض ابو نوير 

جواد موسى سليم القضاه
جواهر عطا هللا احمد المناجعه

جود وليد فايز الشراري
جيهان عرفات توفيق زيتون
حاتم خليل مصطفى عبدالنبي

حاتم محمود عبد الرحمن عبد الهادي
حسام الدين محمد زاهر الخوالده
حسان يونس بركات الرواشده 

حسن عبدالحميد حسن الصبحين
حسين احمد فالح الجفال

حمدان محمود حمدان قباعه
حمزه ابراهيم محمد الشراري 
حمزه جبريل سليمان الزيادنه 

حمزه سليمان سلمان الشماسين
حمزه علي سويلم الخضيرات

حمزه عوده فالح البلوى
حمزه محمد ابصيص الطقاطقه 

حمزه محمد عطا ابو حطب
حنان سليمان محمد المراعيه 

حنين احمد خلف العجارمه
حنين فايز هويمل الزوايده

حنين محمد جميل سعيد
حنين محمد مصباح الخوري الشلبي

حنين نزار هاشم اسماعيل
خالد محمد عبدالرحمن ابو صالح 



ختام موسى حسين الهالالت
خديجه خلدون هاني الزفيفي 
خليل محمود خليل الصالحات

خوله محمد هليل الرواجفه
خيام محمد طالب الهالالت 

دانا حيدر محمد العمرى 
دانيا سالم عقله المراعيه

داود احمد داود محمد
دعاء ابراهيم عبدهللا زواهره
دعاء خليل عبد هللا عرباش
دعاء سليمان محمد النوافله

دعاء محمد بنيه الركيبات
دعاء محمد فوزي دويكات 
دعاءمحمود محمد مصلح 
دنيا حسين سعود سقا هللا 
دنيا محمد سالمه الموسه
دنيامحمد علي الفالحات 

دياال عبد اللطيف راسم الصرايره
رادا محمد سالمه برهم

راشد مبارك عبدهللا العوضي 
راشدايمن عوده الهالالت

راضي ذيب محمد الشرعه 
راضي فراج محمد العكالين 

رافت محمد هارون الحسنات 
رامي محمد عوض الهاشم 

راون محمود صبح ابوهالله كريشان 
رايه يوسف علي الفرجات
رائد ابراهيم العبد الطبيري

رائدة راتب موسى ابو سمرة
رحمه سالم فرج العونات

رزان ابراهيم محمد الحسنات
رزان محمد سليمان العطون

رشا يحيى اسماعيل الرواضيه 
رشاد محمد هارون المشاعلة 

رشيد عبدهللا رشيد القيام
رغد عبدالكريم ابراهيم درادكه

رغد محمد عيسى غانم
رغدا جالي عقله الزوايده 
رغدخلف سلمان الفريوان 

رغدوائل حسين حشكي
رمضان رجا محمد الرشايدة

رناد هشام احمد الخطيب
رنال عمر محمد االمامي 

رهف ابراهيم محمد البداوى



رهف حاتم محمود عبد الغافر
رهف عبد هللا هجيج السعيديين

رهف عبدهللا علي النعيمات
روان احمد عبد هللا االشعري
روان فياض عوض الرشايده
روبى سلطان جميل البريزات
رؤوف باسم خليل ابو شكر 

رؤى احمد عبدالهادي الطحان 
رؤى احمد عوده القرارعه 

رؤى رائد عمر صالح
رؤى سداد احمد سقاهللا

رؤيا عدنان محمد العقايله
ريم احمد عطيه الطورة
ريم عطيه عطيه النسعه
زياد علي احمد العقايله 
زياد محمد يوسف مسلم
زينه نظام حسن ابراهيم

ساجده سند محمد النعيمات 
ساره حسين عبدالعزيز البريم 

ساره زهير سعيد ابو زيد 
ساره شفق محمد البزايعه 
ساره عادل زاهر الخوالده 

ساره فواز يوسف يدك 
ساره ماجد احمد الحويطات
ساره محمد خليل الهالالت

سالي ايمن فرج عليوه 
سامح حسن عبد السالم الشعيبات

سامر غازي العزو الخطيب
سامي موسى عبدهللا الخليفات 

سائده وسام محمد الشياب
سجى ابراهيم حسن المعاني 
سجى علي ضيف هللا النوافله
سجى محمود مسيب النعيمات
سحر راغب هاني الشماالت 

سعاد نبيل صالح عديالت
سكينه فواز عبدالجواد عليدي 

سلسبيل محمود موسى الحسنات 
سلمى حمود شطي السميحين
سليمان احمد محمد الحسنات

سليمان سالمه سويلم ابو ديه 
سماح حسني حسين حسن

سماح محي الدين رضا القاسم 
سميه سند محمد الفلحات

سميه محمد سالم الهالالت



سندس سامي عبد عطا
سندس عطا هللا جمال البرديني
سندس محمد ابراهيم الرفايعه
سنس احمد موسى الشوبكي 

سنس كمال حسن عنايه
سهى رشيد محمد قطناني 

سوزان محمد مصطفى الخطيب
سيرين ايمن قاسم بكر 

شروق خليفه محمد الهالالت
شروق عثمان خالد الطوره 
شروق علي فهيد الفرجات 

شفاحسين سليمان الحساسين
شوق فايز هويمل الزوايده

شيماء احمد يحيى كريشان 
شيماء عبدالمهدي جميل المغربي 

شيماءمسلم عبيدهللا القراله
صبابرن محمد سالم البداينه

صدام محمد عبد السالم بني فواز
صعب عدنان شفيق الزعبي 

صفوان سعود خلف ابو درويش 
صالح يحيى احمد الطويسي

صهيب جمال يونس الشوبكي
صهيب ضيفا مطلق العمرات 

صهيب يحيى عبد القادر العمايره
طارق محمد عويض اللوافيه 

ظاهر بن سمير بن صباح العطوي
عامر احمد موسى السالمين

عايد حاكم عايد الشراري
عايد وحيد عايد النوافله

عايش محمد عيد السالمين 
عائشه احمد مشيش البطونيه

عباده حرب سالم الزوايده 
عباده محمد محمود العزام 

عبد الرحمن بالل سعيد ذياب
عبد العزيز ذيب محمد الشرعه

عبد القادر كمال السمره 
عبد هللا فاهد غصاب السكارنة

عبد المجيد عبد الرحمن احمد الهالالت
عبد المجيد فرج محمد الرواجفه

عبد الوالي يوسف احمد الفناطسة
عبدالرحمن انور عطيه النجار 

عبدالرحمن بسام عبدالدبعي 
عبدالرحمن منذر محمد اقنيبي 

عبدالرزاق غسان عبدالرزاق الكباريتي



عبدالعزيز محسن مثنى الجعفري
عبدهللا عريف عبدالحافظ ابوشرخ

عبيده عبدالسالم عبدالرحمن حسنات 
عرين حسن احمد ابو كركي 
عرين عايد خلف السعادنه 

عزالدين علي محمود الشويات 
عصام علي مريبد النعيمات 
عطاهللا حيان هزيم العثمان 

عالءالدين تيسير محمود الشبول
علي جميل احمد الشراري 
علي زهدي قاسم وردات 
علي عايد موسى النوافلة

علي محمود مصطفى النمرات
عليا كامل محمد السعيدات
علياء احمد مصطفى غيث 
عماد وليد محمد ابو عنزه

عمارعبدالناصر علي الحسنات 
عمر اسماعيل حميد الرواضيه

عمر صالح فايض المناصير
عمر عادى حمدان العطون
عمر هايل سليمان الجازي
عمران بكر فالح الصالح 

عمران محمد عبدالرحمن ابو صالح 
عمرمحمدمحموداغنيم

عهد صفوق فايض الجازي 
عهد محمود عبدهللا النوافلة 

عهود سالم حسين ابوطه 
عودة هللا محمد عودة هللا الصبيحات 

عيسى سعد موسى الرزبون 
عيسى موسى عيسى المومني 

غاده عبد الرزاق سليمان ابو العز
غاده عبدهللا كايد الرشايده

غفران حسين منسي النجادات
غفران راضي حمد العراقده

غفران يوسف سليمان العثامنه 
غيث ايلد تيسير الشواوره

غيث حسين عبدالحافظ الرواشده 
غيداء حمد سالم النعيمات

فاتنه جمال موسى عصفور 
فاديه احمد موسى الرواد

فاطمه سالمه الويقي  القدمان
فاطمه علي ممدوح الصبا حيين

فاطمه فراس زيد مغايضه 
فاطمه محمد ذياب الرشايده 



فاطمه محمد مصلح الفرجات 
فايز محمد امين فايز العزام
فايز هارون احمد الحسنات
فايزه علي مفلح الطقاطقه 

فداء حسين هزاع الخصيالت
فراس احمد خليل درادكه

فراس عبد السالم احمد المغربي
فرح عطا هويمل النعيمات 
فرح منير يوسف الصوالحه

فنحي حسن محمد الشرقاوي
فوازسليمان مطلق العمرات 

فوز عايش محيل الجبهه
فوزي احمد فوزي الشويخ 

فوزيه سامي مصطفى عبدالغني 
قاسم خالد عبدالكريم البزايعه 

قصي عمر كرم منزرالوي
قصي فراس عبد هللا خليل

قوت القلوب ناجي ابراهيم السالمين
كريمه عطيه عيد ابو شباب

النا تيسير احمد الرمحي 
النا عدنان احمد ابوقران 

لبنى محمد  محمد بكر النمور
لجين حامد فايز الشراري 

لؤي موفق عطاهللا الزوايده
ليث عمر حسن الجوابره

ليث موسى نعيمي الشخاتره
ليلى خطاب محمود خطاطبه 

ليلى ناصر شماليه
ماريه محمد احمد الصرايره

مالك راتب علي الرعود
مالك مطيع ساري العمامرة

مجاهد جمال علي الدعوم
مجد محمد جبريل الرفايعه

مجد محمود يعقوب الشويخ 
مجد موسى سليمان العراقده

مجد يوسف عبدهللا عبدالرحمن 
مجدعلي هوميل السعيديين

محمد احمد ابراهيم الكريمين
محمد احمد رافع بني عامر 

محمد احمد موسى الطويسي 
محمد امجد عقله ابودرويش
محمد امين عوض النوايسه

محمد بالل محمد سقاهللا
محمد حاتم ضيف هللا الفالحات



محمد حسين جابر الكردي
محمد حسين فارس النجادات
محمد صالح جدوع النصرات
محمد عادل رسمي عبدالغني
محمد عبدهللا عطوه الطوره
محمد عبيد مقبل الفواعرة

محمد علي عوض ابو نوير
محمد علي محمد فريج

محمد فهيم محمد المومني
محمد محمود عبدالرحمن عنانبه 

محمد محمود قاسم صالح
محمد مراد عبدالمنعم دراغمه

محمد مصطفى محمد ابوجديجه
محمد ناصربهجت الناطور
محمد هيثم احمد الخطيب

محمود سليمان حمود الفزعات
محمودخليل مصباح الخوري

محمودعايد احمد خطاب
محمودمحمد حسين الزهيري
مديحه خالد عطاهللا الطقطقي

مرام لؤي محمود الشمري
مرام هاني سليمان الهالالت

مرح ماهر حسين الطويل ال خطاب 
مرح مدهللا علي العراقده   

مروة عدنان خليل مرعي
مريانا نديم حنا العالمات
مريم على فريج الركيبات

مريم علي فالح الرواشده 
مريم محمد عواد المحاميد
مريم يوسف محمد الفقير 
مصعب جمال محمد صالح

معاوية محمد عبد السالم  ابوكركي
معمر مهدي ابراهيم النوافله 

مالك محمد سالم العطاونه
مالك ممدوح مفلح الذيابات 

ملك عمران اسمااعيل اللصاصمه 
منال عادل شوكت البزايعه 

منتهى عبد العزيز سالم الخليفات
منيره هشام احمد الحجوج 

مهند سالم محمود المعال
مؤنس علي سالم المعايطه

مؤيد زيد سليمان الشقيرات
ميرفت محمد فايز النسعه 

ميرفت محمود اسماعيل الشعيبات 



ميساء حسن عبدالمعطي هزاع 
ناديه عبدالكريم موسى الفرحات 

نايف حازم احمد الحاج احمد 
نجاح دخيل هللا هارون العاليا 

نسرين عطا هللا حمود النوايسه
نسيبه غسان محمدعلي المحتسب

نعمه عبد السالم سالم الخليفات
نور محمد عقيل شطناوى

نور محمود محمد عدنان قنيش 
نور نبيل علي كرجغلي 

هاشم عبد الرزاق هاشم ابوالراغب
هبه محمد هارون النوافله

هبه محمد يوسف الضمور 
هدير عادل ابراهيم النايل

هديل صالح ابراهيم الفلحات
هديل عاطف علي المشاعله 
هديل عبد هللا جبريل النوافله 

هديل علي سليم ابوهالله
هديه عبدالقادر مصطفى ال خطاب 

هال وليد عايد جادهللا 
هناءعبدالمطلب هارون الخليفات 

هنيه رجا دخيل هللا الخاليفه 
وجد خليل سليمان السعيدات

وسام عبدالحميد هالل السوالقه
وضحى كامل محمد السعيدات

وفاء احمد سليمان الجراح
والء خليل حسن الشماسين 

والء عمر احمد عكور 
والءعلي محمد الغراوي

وليدخالد وليد فرج
ياسين عطا رجا السعيدات

يحي بن مسفر بن علي آل العون
يحيى محمود حمدان الزيودي

يزيد طه علي الشمايله
يقين با  فتحي زكريا الرفوع 


