
الطالبة سكينة عبدالكريم سلمان شادرم81011772

الطالب محمد خالد محمد رضوان 81011862

الطالب عبدالرحمن عوني محمود الحموز 81011873

الطالبة فاطمة عمر جمعة عمر 81011936

الطالب طارق عثمان محمد الكتوت 81012057

الطالبه خوله عبدهللا اسماعيل ناصر 81012092

الطالبه احالم عماد الدين عبدالمعطى 81012123

الطالب مراد حمدي صدقي حجازي 81012149

الطالبة روان زهير عثمان يوسف 81012163

. الطالبه سندس تميم محمد التميمي 81012221

الطالبة امنية محمد سليمان سالمة 81012224

الطالبه هبه محمود احمد عوده 81012263

الطالبة حنان مؤمن رشيد النجار 81012281

الطالب دياس كاسينوف 81012425

الطالبة رانيا حكم سامي عباس 81012434

الطالب المثنى فوزي محمد الحمدان 81012450

الطالبة عال رائد فايز رواجبه 81012492

الطالبة بسمه محمد موسى عوده 81012493

الطالبة وفاء جمال احمد عبيد 81012527

. الطالبه دعاء عماد محمد ناصر 81012535

الطالبة سلسبيل جمال حسين مسلط 81012606

الطالبة زينة عاصم محمد نصيرات 81012618

الطالب سيد عمر الهاد لقمان 81012641

الطالب احمد محمد احمد مساد 81012658

الطالبة ايه محمد علي عزام 81012682

الطالبة تاال محمد عارف عبدهللا 81012706

الطالبة وئام ناصر حسين ابو السلقان 81012717

الطالب احمد غصاب احمد الخرابشة 81012729

الطالبة هنادا سالم نهار البطون 81012735

الطالبة سوار فيصل متروك العدوان 81012738

الطالب محمد عبد الرحمن محمد الملع 81012739

الطالبه بيان زياد عبدالهادي ابو خلف81012744

.الطالبه ايناس حكمت عبدهللا الغريب 81012747

الطالبة نورة شحادة عبدهللا ابو هديب81012756

الطالب الوليد محمد احمد الزعبي 81012757

الطالبة شيماء جمال خالد سرية 81012758

الطالبة منوة مطاوع حرب ابو اصفر 81012761

الطالبة لميس عبد الوهاب ابو عصبة 81012779

الطالبة تسنيم خالد السباعنة 81012781

الطالبة جيانا سليم حمد ابو عاصي 81012803

الطالب محمد خليل ابراهيم شطاره 81012810

الطالبة اسماء محمد احمد سباح 81012814

الطالبة هنادي احمد عدلي الشنطي 81012816

محمود /محمد غالب /الطالبة هيا عماد 81012820

الطالبة حنين جهاد جمال عقل 81012822

 0139624الطالب بيكتور نورماماتوف 81012834

الطالبة بيان صالح يوسف رضوان 81012841

الطالبة ياقوت احمد عبد الرحمن مقبل 81012843
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الطالبة روند احمد خليل سالم 81012847

الطالبة سيرينا صالح عبد الكريم المد81012849

الطالبة اسراء محمد صالح عوامله 81012852

الطالبة ساره زياد علي عطيه 81012855

الطالبة احالم فتحي محمد عطيه 81012856

الطالبه نوال سالم محمدذياب ابو شخدم81012857

الطالبة ايه وائل عبد الرزاق الخطيب 81012863

الطالبه اسماء هشام ناجي 81012883

الطالبة بيان خليل محمد الجوهري 81012884

.. الطالب احمد حسام علي علي 81012885

.الطالب بدرالدين معروف ابراهيم بدر 81012886

.. الطالبه رغد محمد سليمان عبيد81012887

الطالب نادر اسماعيل عبد الغني سالم 81012891

.. الطالب طه عوض سليمان السرحان 81012893

الطالبه رنيم ايمن سليمان محمد عيسى 81012894

 0135335الطالبه حال محمود الربيحات 81012898

الطالبة ابتهال متعب الجازي 81012899

01الطالبة رغد ناصر عبدالعزيز البنا 81012902

 0134547لطالبة عائشة منصور الطوايعة81012903

 163416لطالبة دنيا جمال دويكات 81012905

016الطالبة ميمونة صهيب محمد الزبيدي81012909

01الطالب صالح الدين توفيق محمودعتوم81012910

الطالب سعد موسى احمد الرشايدة 81012915

 0119152الطالب ابراهيم محمد شبانه 81012920

8الطالب سليمان ميالد سليمان ابراهيم81012926

 0156288الطالبة مجد عيد ابوحشيش 81012929

916007الطالب عالء صابر محمد العطار 81012939

0الطالبه نسرين عبدهللا حويله الزبن 81012940

0146777الطالب عمر احمد عمر المحمدي 81012941

0161002الطالب راشد مونتشيلو لوكيتش 81012967

016407الطالبة يسرى نبيل سعود ابوجبل81012970

81610الطالبه ربى موسى ابراهيم خليل 81012976

 0121612الطالبه هبه زياد حسن منصور 81012979

01الطالبه خديجة احمد خالد الجيزاوي 81012980

8الطالبه دعاء نبيل عثمان ابو سنينة 81012982

الطالبه ايناس ضيف هللا علي النوادي 81012992

01669الطالبة ياسمين عبدالهادي صالح 81012995

 0161672الطالبة هبة عمر حسن 81012998

 0166734الطالبة سندس عدنان ابوعزيزة81012999

 0110468الطالب علي مازن عبدالرحمن81013004

 0157373الطالب مثنى محمد حالالت 81013006

 0122295الطالبة غيداء احمد عبيدات 81013007

 0157079/عبدالشكور منير81013008

2الطالبه اسراء عامر احمد ابو فايدة 81013043

0156الطالبه ساره زكريا طايع صالحات 81013044

015الطالبه زينه غسان ذياب عبد هللا 81013048

014317الطالبه دعاء كمال يونس عليان 81013058

0الطالبه ندى عبد الفتاح مصطفى محمد 81013071
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0الطالبه هديل وائل عبد اللطيف احمد 81013075

 0142577الطالب احمد فيصل محمد محمد 81013083

01527الطالب محمد وحيد سعيد العرقان 81013084

91401الطالبه بيان زياد علي المومني 81013089

الطالبه ليليان ناصر عبدالرحمن خليفا81013092

0الطالبه منى عبد الناصر جبر الدبيج 81013096

 0138053الطالب حمزة عودة الخريشا 81013108

01الطالب محمد زكريا اسماعيل مساعده 81013111

8الطالبةوفاءشحادةعبدالرحمن الغويين 81013114

الطالبةاسماءابراهيم عبدالقادر ابو ز81013132

الطالبه ديانا محمد ممدوح الحاج قاسم81013142

01الطالبه مجد ناصر سليم عبد الوهاب 81013144

01الطالبه مالك حسن محمد سعيد بدران 81013158

 0144879الطالبة زينة مأمون صادق 81013159

 0161149الطالبة سارة مأمون صادق 81013160

 0150036الطالبه حالمحمود بدير 81013163

017507الطالب بكر محمد ابراهيم مكسب 81013176

0الطالبه سحر جمال عبد الجواد طبخنا 81013178

0141484الطالبه حنان جميل عوض حمدان 81013182

017الطالبة ميس جمال مصطفى العداربة 81013185

0الطالبه لينا ابراهيم احمد الشطرات 81013190

213029الطالب رائد زياد نايف حبايبه 81013193

213الطالبه سمر نوري خالد دار سماره 81013195

 8131812الطالب انس محمد ابو زيد 81013199

017442الطالبه فرح فراس فايز الكردي 81013201

913009الطالب حسن محمد حسن االزايده 81013204

0169الطالبه رنا ناصر احمد الخوالده 81013211

0الطالبه رجاء فوزي زهدي ابو السعود 81013214

0172الطالبة ديانا موفق نعيم القيسي 81013238

 0161840الطالبة سارة مالك السقا 81013240

 0168951الطالبة مجدولين ماجد السقا 81013241

816014الطالبه اسراء سمير سليم موسى 81013248

91الطالبه نور حسن محمد ابو الهيجاء 81013249

 0100024الطالبه راية محمد خلف عوض 81013253

0144الطالبةالناعماد مصطفى عبدالهادي81016244

 2131063الطالبة اية نضال وجيه جابر 81016251

 0151491الطالبة ديما فهد حسين تيم 81016256

دعم الطلبة المقدسيين 81060243

الطالبة مجد عيد مصلح ابو حشيش 86030021

دوالر/الطالب فضل غانم فضل البوعينين86030034

دو/ الطالبه رهف امجد محمد الغنميين 86030038

دوالر /الطالبة بشرى حسن دعيبس86030039

مربوط دوالر /الطالبة روان ياسر حمود86030040

مربوط دول/الطالب فيصل ظاهر عوض ظاهر86030043

دوالر / الطالب كمال سامي وديع ناصر86030044

مربوط دوال/الطالب يعقوب كمال الحميد86030045

مربوط دوالر /الطالبة دينا محمد كعيد86030047

دوال/الطالبة مريم خالد بدر العويشير86030049
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مربوط د/الطالب سعد توفيق مصطفى فارس86030051

8150195الطالب عبدالعزيز خليل الصفار86030055

 0160092الطالب معتز حسين داود86030056

01601الطالبه رشا احمد حسوني الشمري 86030059

0160156الطالب سعد رويشد سعد الحربي 86030063

015الطالب مروان عادل قاسم العيسائي 86030064

الطالب يوسف هاني مصطفى االسكندراني 86030066

01508الطالبه سهير محمود معروف حامد 86030068

 8150122الطالبه فاطمة زيد 86030073

 0160329الطالبة الشيماء هشام 86030080

 0140157الطالبه ميرا طاهر الحسيني 86030081

 0150113الطالب عمر هشام هندية 86030082

وقف الدكتور مجاهد -طالب قيد التسوية86030091

 0150213الطالب فيصل ظاهر عوض ظاهر 86030092

 0170090الطالب يوسف جمال القعود 86030096

017008الطالب عبدهللا ممدوح عبدهللا 86030098

 170087الطالبه فرح سعيد العنزي 86030099

0170الطالبه ساره علي عبدهللا المال 86030100

الطالبه علياء علي حسين عبدهللا الجز86030101

17009الطالبه زهرةاحمدعلي محمد ندوم 86030102

01286الطالب عبد المجيد محمد الوضاح 86030111

yerbossyn ussipbekovامانات الطالب 86030117

817الطالبة دعاء حمدي عبدالفتاح عزام86030119

 0160248الطالبة روان بسام ديب 86030127

 0160438الطالبه جمان لحام 86030128

 0160808لمى ابراهيم 86030129
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