
اسم الطالب
ن  856002معن طعان فهد الحسي 

ي شحته 
 
856004نرسين طالل صدق

ي الرصايرة 
ن
ن الق 856008محمد أمي 

856010محمد علي فرحان الرصايره 

856011عمر جمعه عقيل الشبيالت 

ن  856012يزيد زيد عبدهللا المبيضي 

856013احمد عايد شيحان العيىس 

ن  )سالم  856015علي الطراونة  (محمد امي 

856016االء محمود سالمة البطوش 

856017زيد محمد بشي  العمارات 

ن  ي احمد الضالعي  856018انس صير

856019مهدي مني  محمد عربيات 

856020محمد شافع محمد عباده 

856022نور فرج ابراهيم الدردساوي 

856024اسامة خلف ابراهيم المعايطة 

ي  856025شجاع سلطان علي الشلبر

ي  856027تامر اسعاف عايد الزعبر

856028رانيا احمد بركات الطراونة 

ه  ن 856029اسماء عبدهللا حمدهللا ابوعين

856031عرين عبدهللا محمد المعايطه 

856032عبده احمد صالح الغشامي 

856035عالء راضوان اشتيان النوايسه 

ي رضوان خريسات 
856036رضوان وصفن

856037جيهان احمد عبد ربه ابو هديب 

856039حمزة غالب نهار الحجايا 

856040محمود الحوامده " محمد سعيد"اسالم 

856041مجد صالح مصطفن ابوطه 

856043مني  يوسف سليمان القراله 

856044مهند رياض محمدديب موىس 

856046أنس نوران محمد المجالي 

856049لينا عاهد سالم الطراونة 

856050ردينه سامي سالم الزغيالت 

856051غيث محمد علي صالح كتوعه 

ة نارص محمود وهبان  856052أمي 

856055احمد هادي طالب اليساري 

856056شيماء عبد القادر هندي جفال 

856057ندى تركي أكريم الفاعوري 

ن  856058طه علي خليل العثامي 

856059اسالم خليف سلمان القباعي 

856061رياض احمد سلمان ابو سمهدانة 

856062دينا زعل محمد أبو قديري 

ان  ان صالح مهدي السمي  856063سمي 

856067عبي  قاسم ابراهيم العمرات 

ي 
856069عبدالسالم ابراهيم عبدهللا المومبن

856071عامر محمد داود سلطان 



856073صخر علي عقله البدارين 

856076جهان محمد عثمان العموش 

856077االء سميح سلمان بيوض 

ن  856078يارا فرج عبدهللا التالهي 

856079جاسم حامد احمد العلي 

856080عبدالسالم محمود مفلح عبيدات 

856082عبد الكريم ذياب فهد الفايز 

856083نور سامي مطر بدر 

856084عطوي عوجان " محمد خي "ابراهيم 

856087عماد نواف عايد المجالي 

ن  856088حمزة احمد وراد المبيضي 

856089محمد خالد العيط الكعيير 

856092رنا توفيق محمد عبد الحليم 

اري الحواتمه  856093صالح خالد شر

856094احمد عوده حسن النجادا 

856096ماجد جالل جمال ابو الغنم 

856097محمود طايع حماد الفشيكات 

856098اسعد علي عبدهللا الحسنات 

856099حسان جميل محمود جمال 

856101محمد عادل محمود الصالحي 

ي ابووندي 
856102ايرس عبدالحفيظ مضفن

856105مالذ احمد محمد الطراونه 

856106ابراهيم احمد موىس العمرات 


