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 الثالثة الجلسة

 المصارف االسالمية 137174 ابتسام بسام سحبان مريش 2
 المصارف االسالمية 134588 احسان محمد حسين السواعير 3
 أصول الدين 143400 احمد محمد شريقي البالونه 4
 الفقه وأصوله 2130525 احمد نويران عيد المجاوله 5
 المصارف االسالمية 136226 اخالص عبد الكريم احمد المرعي 6
 الفقه وأصوله 139639 ارديان دمولي 7
 الفقه وأصوله 127360 اسراء عمر بركات الشوابكة 8
 أصول الدين 135603 اسراء محمد رضوان حسين                    9

 أصول الدين 121309 اسالم علي سويلم الخضيرات 10
 المصارف االسالمية 137849 اسماء غالب محمود الصرايره 11
 المصارف االسالمية 144260 اسيل محمد ذياب ذياب 12
 أصول الدين 143411 اسيل يوسف محمد العبد                     13
 الفقه وأصوله 142567 افنان حسن عبد الفتاح هديب 14
 أصول الدين 122687 امان عاطف مفلح البواليز 15
 الفقه وأصوله 146147 امان عبد الرحمن محمد العمايره 16
 الفقه وأصوله 133742 امل ناصر فواز الزعبي 17
 المصارف االسالمية 141121 انس ابراهيم محمد ابراهيم 18
 المصارف االسالمية 130699 انس يوسف سليمان جرادات 19
 الفقه وأصوله 138616 ايات ابراهيم احمد طامع 20
 الفقه وأصوله 2130391 ايمان نصر محمد خليل 21
 المصارف االسالمية 123906 إنصاف محمد عقلة الموازرة 22
 الفقه وأصوله 119609 إيمان أحمد محمد الرفاتي 23
 المصارف االسالمية 145811 أحمد حاتم طه الجربان 24
 الفقه وأصوله 113407 أزهار نايف حسن محيسن 25
 المصارف االسالمية 2120338 أيهم علي حامد المناعسة 26
 الفقه وأصوله 142695 باسل احسان ابراهيم عبد الباقي 27
 أصول الدين 142304 باسمه زيد جبر الحسابين 28
 أصول الدين 2120418 بايزيد اسكر بيشتكوف 29
 الفقه وأصوله 142640 براءه داهود حسين الشريف 30
 أصول الدين 2121103 بشرى نور خضر 31
 أصول الدين 139936 بشرى يوسف محمد جبريل 32
 أصول الدين 143375 بيان محمد عمار محمد نذير الشيخ سالم      33
 أصول الدين 143030 تسنيم جهاد مصطفى عساف                    34
 أصول الدين 133940 توبه فيصل صالح شعبان 35
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 أصول الدين 146573 جين ما 36
 الفقه وأصوله 118979 حمزة ايجييف 37
 المصارف االسالمية 135332 حنان حازم عبد المنعم الحوراني 38
 المصارف االسالمية 137125 حنين سمير نهار األحمد 39
 أصول الدين 2120074 خالد عيسى بدري الماضي 40
 المصارف االسالمية 130542 داليا اسامه ابراهيم وادى 41
 الفقه وأصوله 129502 دايغ ازرا ازرين بنت محمد كاسم 42
 المصارف االسالمية 132179 دعاء سيف الدين محمد الشريف 43
 أصول الدين 142790 دنيا محمد يوسف الجراح 44
 أصول الدين 144824 دو ما 45
 المصارف االسالمية 126843 دينا ارشيد عارف السيد احمد 46
 المصارف االسالمية 139289 ذكرى عطااهلل عبد الرحمن البكار 47
 المصارف االسالمية 136163 رزان منير محمد نمر 48
 الفقه وأصوله 142501 رقيه سالم محمود الرفوع 49
 الفقه وأصوله 131801 رهف اكرم محمد الحاج يوسف 50
 المصارف االسالمية 144430 رهف محمود حسن ابراهيم 51
 أصول الدين 143652 رؤى محمد مراد الصيصان                    52
 أصول الدين 125520 ريم فوزي فرحان عماري 53
 المصارف االسالمية 118647 زيد سائد مبارك المدادحة 54
 الفقه وأصوله 140793 زينب مامون عطيه عبد النبي 55
 الفقه وأصوله 128880 سافريل باراتي 56
 أصول الدين 140763 سجود عمر علي الحيارى 57
 المصارف االسالمية 130447 سرى إياد حمدان القضاة 58
 المصارف االسالمية 144206 سرى فؤاد خليل الخليفات 59
 المصارف االسالمية 132005 سلمان محمد سلمان ابوالسيد 60
 الفقه وأصوله 133981 سماح بسام سالم الطوايعه 61
 أصول الدين 132045 سميه احمد علي العوامله 62
 المصارف االسالمية 137688 سناء فوزان عبد الكريم السواعير 63
 أصول الدين 133925 سندس ابراهيم ماجد العطاونه 64
 الفقه وأصوله 146104 سنه خالد شكرى الرحاحله 65
 الفقه وأصوله 142929 سيرين عبدالسالم   عوده اهلل  خوالده 66
 الفقه وأصوله 127700 سيف محمد احمد صقر 67
 أصول الدين 135275 شروق هاني هدى دحبور 68
 المصارف االسالمية 142453 شيماء اكرم محمود غطاشه 69
 الفقه وأصوله 133982 صابرين جميل رجب ابوالشعر 70
 أصول الدين 136936 صائب امجد كامل ازمقنا 71
 الفقه وأصوله 144853 عبيدة إدريس جاناقجي 72
 أصول الدين 146522 عيسى عبداهلل فرح 73
 أصول الدين 135372 غفران محمد سالمة الخطيب 74
 المصارف االسالمية 146004 فاطمة الزهراء علي محمد غزال 75
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 المصارف االسالمية 130687 فاطمه عبد اهلل شفيق ابو سمره 76
 المصارف االسالمية 124939 فتون عماد خليل الطوس 77
 أصول الدين 143397 فداء محمد عطاء القرارعه 78
 أصول الدين 116963 كمال يوسف مصطفى الغفاري 79
 المصارف االسالمية 144323 كوثر وليد محمد عبد ربه 80
 أصول الدين 143549 لمى يحيى عبد السميع القاضي التميمي 81
 الفقه وأصوله 142440 لميس يوسف محفوظ البدور 82
 أصول الدين 129468 محمد أذكياء بن إلياس 83
 الفقه وأصوله 2130363 محمد راتب اسماعيل الفريحات 84
 المصارف االسالمية 146550 محمد شكران بن شمس الكمال 85
 الفقه وأصوله 135215 محمد عاطف محمد الرحاحله 86
 أصول الدين 138013 محمد عدنان غانم العرمان 87
 الفقه وأصوله 137021 محمد علي اوزيروك 88
 الفقه وأصوله 146543 محمد عمار ياسير بن احمد نظري 89
 المصارف االسالمية 131330 محمد فواز محمد الخمايسه 90
 الفقه وأصوله 147157 محمد نايف هاشم ابو زيد                   91
 أصول الدين 128461 محمود تيمور 92
 الفقه وأصوله 145905 مرام سليمان عبد ابو قله 93
 أصول الدين 143472 مروه جبرين يوسف محمد                     94
 الفقه وأصوله 136066 مريم وجيه عبد اللطيف حمدون 95
 المصارف االسالمية 134297 مفضي فراس مفضي قطيشات                    96
 المصارف االسالمية 144186 مالك زياد حسين السرخي 97
 أصول الدين 141416 موسى عبد الكريم يوسف المناصير 98
 الفقه وأصوله 116016 موسى يوسف يونس جبران 99

 أصول الدين 146168 نداء حسين محمد الدغيلي 100
 أصول الدين 133484 نسرين اسماعيل رمضان نصار 101
 المصارف االسالمية 132852 نسرين هشام عبدالكريم الزغول 102
 المصارف االسالمية 127333 نمير عبداهلل سعدات عميرة 103
 أصول الدين 140095 نور طارق علي الحالق 104
 أصول الدين 139622 نور محمد بردييف 105
 الفقه وأصوله 138684 نوفه عبداهلل عقله القضاه 106
 الفقه وأصوله 144009 نيفين بكر يعقوب عثمان                    107
 أصول الدين 2120463 هاسيمة هوتي 108
 الفقه وأصوله 138158 هاله خليل يوسف عميره 109
 أصول الدين 2120293 هاو يي 110
 المصارف االسالمية 137701 هبة اهلل ياسر طلب الزيود 111
 المصارف االسالمية 124403 هيا صالح عياده دغبوشه 112
 المصارف االسالمية 140366 هيا هاني شفيق عميره 113
 أصول الدين 146101 هيام محمد نبيل محمود الصباغ 114
 أصول الدين 143401 يارا نضال جميل سالمه                     115
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 أصول الدين 139646 ياسين يوسفي 116
 أصول الدين 135817 ياقوت جميل عادى احمد 117
 المصارف االسالمية 136316 يقين فيصل عبد الكريم الذيابات البطوش 118

 


