
االسمرقم الجلوسالتسلسل
القسم داخل القاعة

Section

Aابتهال زكريا محمود الهزايمه1509522

Aابراهيم تيسير ابراهيم ابو سالم2503751

Aابراهيم محمد ابراهيم عبابنه3513551

Aاحمد اسامه محمد عليان4502733

ن محمد عبد هللا الشنتير5501714 Aاحمد االمير

Aاحمد انيس احمد الجرادات6503974

Aاحمد ايمن محمود عبد القادر7514335

Aاحمد خليل طه العداربه8509992

Aاحمد زياد عارف بالطيه9503507

ي اللصاصمه10503772 Aاحمد ضيف هللا ناج 

Aاحمد عاصف محمد المحمود11501747

Aاحمد عبد الحميد احمد الخطيب12500058

Aاحمد عبد الكريم محمود الجبالي13513428

Aاحمد كامل محمود ابو حشيش14504789

Aاحمد مازن عبدالكريم ابو ملوح15510018

Aاحمد مجدي محمد ندى16513683

Aاحمد محمود محمد الطنطاوى17506634

Aارام عماد طه الراعوش18502667

Aارجوان محي الدين يوسف عبد العزيز19500685

Aاسامه حكمت محمد جاد20503492

Aاسامه خالد جمال ابو السبع21509793

ن عساف22501548 Aاسامه سميح روبير

ي عبد الرحيم الخطيب23502398
Aاسامه عونن

ي ذكر هللا24500630
Aاسامه يوسف لطفن

Aاسالم عمر فؤاد شعيب25504023

Aاسالم فرج عبيد هللا المصيفير26502357

Aاسماء ضيف هللا محمد الزربه27509412

Aاسماء محمد محمود عديلي28512291

Aاسيد موفق شفيق القرعان29505126

Aاسيل حسام حلمي العيسه30503997

Aاسيل عبد هللا محمود باكير31509637

Aافنان محمد علي العموش32510540

Aاالء محمود عطا همام33501141



االسمرقم الجلوسالتسلسل
القسم داخل القاعة

Section

ابراهيم احمد ابراهيم الشديفات34508550 ن Aالمعي 

ن ابو شندي35501023 ي عصام حسير
Aامانن

Aامل محمد سمير صالح الشاللفه36503299

ن الرصص37501517 ن عماد محمد امير Aامير

ن العالم38510376 ن مهند امير Aامير

Aانس اياد احمد ابراهيم39507368

ن شيب40506726 Aانس عدنان حسير

Aانس محمود عبد الحميد عبد اللطيف41501418

Aانس محمود عثمان زياد42507867

Bاواب فايز توفيق حماد43501401

Bاوس اهاب عبد الرزاق الريان44510931

ه45509654 Bايمن احمد حسن ابو شعير

مان46504637 Bايه ابراهيم زعل الشر

ي47508699 Bايه عامر محمد الناج 

Bايهاب معتصم نرص محمود48500392

Bآيه رمضان مصطفن المالطي49505370

Bبتول وليد سعيد بطاينه50506605

Bبراءه مرعي محمود الغادي51505813

Bبشار ابراهيم محمد الشديفات52514491

Bبشار حسام صبحي العامور53508149

ي54504993
Bبشار ساهر احمد الكسوانن

Bبشار مازن جمعه ابو داود55507158

Bبشار محمد قاسم عبد الفتاح ابو خلف56503147

ى عبد الرحمن محمد ابو السعود57506586 Bبشر

Bبالل نارص احمد الخطيب58505878

Bبلقيس احمد عطيه عريقات59504983

Bبيان عبد هللا محمد الخاليله60505463

ي61500913
Bبيان نادر حماد الجهنن

Bبيان وليد رمضان عبد هللا62512810

Bبيلسان خالد محمد العمرى63504543

Bتاال باسم محمد شحرور64504868

Bتاال يوسف عبد الفتاح شعبان65508567

Bتاله زياد محمود عليان66512882



االسمرقم الجلوسالتسلسل
القسم داخل القاعة

Section

Bترنيم محمد اسماعيل حسن67513809

Bتسبيح احمد محمد الخشمان68508916

Bتسنيم احمد نويران النعيمات69503124

Bتسنيم ايمن عبد شاور70502151

 بشير رزق الذبيان71505088
Bتف 

Bتمارا ماهر عبد القادر الحيت72508000

Bتيماء محمد محمود ابو السالل73512784

ن سالم الشواوره74509887 Bجنن ياسير

Bجواد تيسير محمد الخزعلي75505483

ي76500506 ن الشان  Bجود عالء حسير

Bجود فايز قبالن الشهوان77501436

Bحسام الدين ابراهيم عوده الخطيب78505270

Bحال احمد عبد القادر ادريس79503408

Bحال عماد فوزى احمود80506537

Bحال محمد نعيم قواسمه81506215

Bحمد فالح حمد المرايات82502881

Bحمزه ابراهيم عبد ربه ابو زينه83508752

ن القواقنه84509943 Bحمزه احمد حسير

ن احمد عبابنه85501467 Cحمزه حسير

ن القواسمه86500837 Cحمزه رائد حسير

Cحنان عمر محمد االشقر87500332

ي88512858
Cحنان عمر وليد الجاعونن

ف فواز العلي89504911 ن اشر Cحنير

ي احمد90503962
Cخالد عبال حفطن

Cخالد عبد الهادى رضوان سعاده91507643

Cخالد عمر توفيق االسمر92510044

Cخرصن احمد خرصن ابو الهيجاء93502181

Cخليل محمد خليل العقرباوى94510143

Cدانا عايد محمد درويش95509269

Cدانا محمد رضوان كساسبه96505709

Cدانا وجيه عمر حمدان97512221

Cدانه سفيان سليمان العديلي98508198

Cدانه محمد جميل درويش99507755



االسمرقم الجلوسالتسلسل
القسم داخل القاعة

Section

Cدانيا احمد جميل عبد هللا100514213

Cدعاء فضل محمود الفقيه101513232

Cديما احمد عارف الشديفات102500190

Cديمه علي محمد مصطفن103502651

Cديمه نضال حمدان النايفه104501666

يحي105509871 Cدينا جهاد صالح المسي 

Cراشد بسام صبحي نرص هللا106510266

Cراشد قاسم محمد العقيلي107508202

ي عبد هللا محمد الخصاونه108509556
Cراضن

Cراما اسماعيل فرهود ابو قديرى109503687

Cراما امجد توفيق غزاوي110507668

Cراما سعيد ابراهيم هندي111502570

Cراما عصام علي منصور112515403

Cرانيا احمد حمدان حدرب113504393

Cرانيا فريد محمود ابو عيىس114504586

ي مصطفن شحان115510272
Cرن  عبدالغنن

Cرحمه محمد ذيب عالونه116514674

Cرزان احمد محمد عكور117501970

Cرزان خالد حسن عوض هللا118502718

Cرزان رضوان عبد هللا محمود119507559

Cرزان علي صبحي نصار120513224

Cرغد جميل محمود النجار121504264

Cرغد عبد الحفيظ صالح بلوط122506961

Cرغد هيثم مصطفن سالمه123501397

Cرغد ياش محمد خميس124502425

Cرفيف علي ابراهيم ابو طبنجه125505262

Cرنيم غيث صالح حاللشه126500400

Dرنيم محمد فوزى يونس127504422

Dرهف جهاد مسلم الهدار128500648

Dرهف خرصن خليل ابو نصار129502031

Dرهف عماد احمد فرح130508690

Dرهف عمار علي عبيدات131501137

Dرهف محمد خليل صوفان132510335



االسمرقم الجلوسالتسلسل
القسم داخل القاعة

Section

Dروان محمود سالم العايد133506919

Dروجينا ماهر طلب الخطيب134505322

Dروال صايل فتحي جي 135502323

Dروند محمد عبد الكريم العمايره136500956

Dرؤى احمد محمد العيساوي137511155

Dرؤى جميل سليم السمران138501358

Dرؤى محمد حسن عياد139503349

Dريم عمار فايز الشايب140507001

Dريما رياض محمد الناطور141509314

ن142500667 Dريناد حامد محمد صباحير

Dزيد حمزه عمر الفراحته143505830

ي عطا دار خليل144500013
Dزيد هانن

Dزينه عبد الحفيظ رضوان غزال145507027

Dساجده احمد ماجد الدخيل146501437

Dساجده عبد هللا رومي اللطايفه147501762

ن حماد148506415 Dساره ابراهيم جميل امير

Dساره ابراهيم خليل العقرباوي149508004

Dساره احمد مصطفن عز الدين150501292

Dساره اسامه محمد رحال151500420

ه152508935 ن ف عبد الرحيم ابو عين Dساره اشر

Dساره امجد محمد حمدي غزال153500687

Dساره خالد عبد الحميد محمد154506307

Dساره خالد فرج عبنده155505011

Dساره سمير عبد العزيز سالمه156503536

ي157502569
Dساره غسان فضل الكيالنن

Dساره محمد محمود ابو العال158507133

Dساره نسيم سالم العمرى159504616

ي160504460
Dسبأ محمد عداد الطعانن

Dسجود احمد هاشم ابو شدانه161505100

ي162509413
Dسحر نزار سليمان خريىسر

ف جميل محمد163500221 Dسديل اشر

Dسلسبيل ايمن عبد شاور164502344

Dسلم محمد احمد الزبيدى165503926



االسمرقم الجلوسالتسلسل
القسم داخل القاعة

Section

ي166501986 Dسلم نرص عبد الوهاب الدرون 

Dسليم احمد سليم العمايره167500477

Dسليمان مدحت احمد نمر168507221

Eسماح ابراهيم عبدالعزيز ابوالجمال169508342

Eسندس احمد حسن احمد170512710

Eسوزان بسام محمود زرقيه171510943

ن172500509 Eسوسن حمدان عبد هللا السويلمير

Eسيف عارف فهمي حرز هللا173513656

Eشادن عبد الحكيم علي مهيدات174506097

ن محمد مسلم المساعيد175500199 Eشاهير

Eشجاع خالد خليف مشاقبه176501340

Eشذى خالد محمد السعود177500120

Eشذى طه محمود ابو حرب178504214

Eشهد احمد يوسف الخطيب179510877

Eشهد عزمي يوسف ابو هنيه180500748

Eشهد فؤاد حسن زعرور181500636

Eصالح شاهر صالح ابو الغنم182501444

Eصالح سائد صالح عبد183507375

ي184514125
ن
Eصهيب سميح موىس صاف

Eطارق زياد احمد معالي185504691

Eطارق نبيل احمد زعرور186509945

Eعاصم عمر توفيق حمادنه187507744

Eعباده عماد علي الزواوي188505045

ن ابو حلوه189507109 Eعبد الرحمن خالد ياسير

ي محمد190501961
 
Eعبد الرحمن عامر محمد شوف

Eعبد الرحمن فيصل احمد ابو جسار191507427

Eعبد الرحمن محمد نايف العمرى192500902

Eعبد الرحمن مهدى رمضان صالح193509653

Eعبد الرحمن نضال عبد الرحمن عبد هللا194506728

Eعبد الرحمن يحنر علي الكسابره195502983

Eعبد العزيز نضال عبد الرحمن الرمحي196503403

Eعبد الكريم يوسف محمد ابو جامع197509854

Eعبد هللا سالم عباس محمد عباس198502169



االسمرقم الجلوسالتسلسل
القسم داخل القاعة

Section

Eعبد هللا عدنان فارس ابو عايشه199509701

Eعبد هللا نعيم محمد الخطيب200507283

Eعبداالله احمد وحيد العيىس201500908

Eعبدالرحمن ابراهيم احمد زعرور202513751

Eعدنان ايهاب عدنان سعاده203504583

Eعصام حابس خلف العدوان204502686

Eعصام خالد ابراهيم خويله205500542

Eعلي وليد احمد الغنيمات206507990

Eعليا زياد منصور العطاونه207510919

ن القواقنه208505583 Eعمار احمد حسير

Eعمار عماد نجيب بدر209509823

Eعمار كايد يوسف عتوم210500079

Fعمر جي  سعيد سالمه211512738

ن حسن ابو هاشم212513520 Fعمر حسير

Fعمر سامر احمد ابو عزه213510005

Fعمر ضيف هللا رشيد الحسينات214505724

وك القبابعه215509072 Fعمر طايل مي 

ي ملحم216500137
Fعمر عبد الباسط ذياب بنن

Fعمر محمد توفيق بدران217503432

Fعمر محمود شالش خفاجه218503044

Fعمر نائل باير خالد سعيد االسعد219506260

Fعمرو يزيد سمير حسن220501335

Fفاطمه جمال محمود القرنه221512457

Fفاطمه قصي صالح عياش222503224

Fفرح عبد الحكيم عوده عوده223513714

ي224504432
Fفرح نارص محمد الشجن

Fفيصل كمال ابراهيم فرح225503191

Fالنا درويش نايف عبدالهادى226510562

Fلبنن ماهر حسن عوض هللا227507665

ن قاسم رشيد عياد228503481 Fلجير

ن ماهر احمد عبد الحفيظ229505803 Fلجير

ن محمد ابراهيم خريس230500346 Fلجير

ن231502666 ن وائل ابراهيم شاهير Fلجير



االسمرقم الجلوسالتسلسل
القسم داخل القاعة

Section

ن وائل عبد هللا العبابسه232509995 Fلجير

ن وحيد طالب حماشا233500783 Fلجير

Fلم حازم محمود المواجده234501646

Fلؤي حمزه عبد الرحمن الحموز235503617

ن محمد ابو محمد236501239 Fليان امير

Fليان حسن فوزى ابو دهيس237509168

Fليان عصام عبد القادر البدوى238500763

ي239500321 Fليان فيصل ابراهيم شلن 

ن عصام عبد هللا الخصيب240509333 Fلير

ن عماد محمد هبهوب241504659 Fلير

Fلينا عماد صبحي ابو ليل242512320

Fلينه تيسير يوسف جزر243500929

Fمازن محمد علي الزبيدي244500406

Fمجد عارف فهمي الطيطي245506889

Fمجد محمد ابراهيم قشوع246504082

ين247500677 Fمجد وائل حكمت الصغير

Fمحمد احمد سعيد علي248500052

Fمحمد احمد صالح العودات249508565

ي250506502
Fمحمد تيسير سعدي الحانون 

ي يونس251511169
Fمحمد جمال محمد بنن

Fمحمد راجح عادل عبد الهادي252508787

Gمحمد رائد مصطفن عبد الرازق253500295

Gمحمد زهير رياض عبد الهادي254502288

Gمحمد سليمان حامد ابو صعيليك255501243

Gمحمد طارق زياد المحتسب256504646

Gمحمد عبد الغفور احمد العمري257504059

Gمحمد عبد الوهاب احمد عبد الهادي258501039

Gمحمد عدلي عامر الخطيب259500422

Gمحمد عصام سيف الدين قرمش260501862

Gمحمد علي احمد الجالمنه261513014

Gمحمد عماد علي السعدي262512728

Gمحمد فائز رمضان الحاج علي263513245

Gمحمد محمود محمد التعمرى264502466



االسمرقم الجلوسالتسلسل
القسم داخل القاعة

Section

ي يونس265501768
Gمحمد منير محمد بنن

Gمحمد نادر محمد ابو رحمه266503602

Gمحمد نايف محمد السيد احمد267501751

Gمحمد نضال حسن الفار268503096

Gمحمد ياش عبد الرزاق النجاجره269512383

Gمحمود احمد محمود عبد هللا270509134

Gمحمود احمد محمود فرج271502965

Gمحمود اسامه عبد الخالق عوض272501803

Gمحمود رائد محمود بدر273502657

Gمرام زهير محمود سلمي274502672

Gمرام محمد احمد عياد275501409

ي276506306
Gمرح بسام حسن خسان 

Gمرح علي عبد هللا الجراح277501465

Gمروه عبد السالم محمد كساسبه278514291

Gمريم حازم ابراهيم ابو عرجه279510810

Gمريم سمير ناظم خليل280500532

Gمريم عادل محمد عمرو281502514

يل282506833 Gمريم نائل عبد هللا جي 

ي283501668
 
Gمسك نبيل رجب السوف

Gمصطفن عبد المطلب مصطفن مظهر284507701

Gمعاذ ايمن فهمي الشايب285507046

Gمعاذ محمود مصطفن الصمادى286510878

ن جميل محمد ابو رحمه287500835 Gمعي 

Gمعن يحنر عارف الصقر288506884

Gمالك سالمه عبد هللا الجراوين289505917

Gملك ابراهيم طه الحراحشه290512001

Gمنار انور خليل ابو شدانه291512293

Gمنار ثابت عبد الحفيظ بعباع292501272

Gمنار سامي محمد االحمد293515338

Gمنذر باسم طاهر عنايه294500569

ي295507825
Hمنذر باسم محمد المومنن

ه مامون محمد اديب كساب296503455 Hمنير

Hمهاب عبد الباسط محمد الخصاونه297503387



االسمرقم الجلوسالتسلسل
القسم داخل القاعة

Section

Hمهند خالد احمد الفرخ298500424

Hمهند محمود هاشم العليمي299513069

Hمهند وائل محمد الدراس300503353

Hمي مجدي خليل خريس301509864

ي سليمان متاروه302501624
Hميشيل جونن

Hنتالي عبد السالم احمد الدلكي303501104

Hنوال محمد توفيق ديباجه304500683

Hنور حكمت عوض عبد الجابر305501611

Hنور خليل علي ابو عفيفه306500734

Hنور عماد محمود علي عوده307505457

Hنور محمد سعدات عبد الهادي308505547

Hنور محمد يوسف الديماىسي309508351

Hنورالدين نعمان سالم محمد310500732

Hهدى خالد محمد بطاينه311510654

Hهال خازر شبلي ابو راجوح312510200

Hهند عصام يونس عواد313500644

Hهيا مجدى معروف النداف314502054

Hهيثم برهان محمد عسولي315507653

مان316507162 ن صالح الشر Hوسن حسير

ي317503575 Hوفاء رائد حسن الذهن 

Hوليد رمزى حسن جمعه الباشا318503437

Hوليد صالح صالح السطرى319501898

Hوليد عدنان عبد الفتاح عزايزه320510464

ي321511213
Hوليد عمر وليد الجاعونن

Hيارا ابراهيم يوسف عالونه322504797

Hيارا اديب يوسف الخطيب323500447

ن بوادي يوسف الزق324508702 Hياسمير

ن ماهر اسحق زيدان325500217 Hياسمير

ي326502628  محمد احمد المغرن 
ن Hياسمير

ار ضيف هللا الكتاب327505732 ن محمد رصن Hياسمير

ن يوسف عبد الحافظ النادي328502683 Hياسمير

Hيحنر خالد احمد عبد الكريم329507462

Hيزن امجد محمد ابو حق330500524



االسمرقم الجلوسالتسلسل
القسم داخل القاعة

Section

Hيزن طارق تيسير ابو زهره االزم331502762

Hيزيد اباء حمدى الحنبلي332500498

Hيزيد بدران احمد بدران333504129

Hيزيد محمد علي المكاحله334503672


