
5450محمود ابراهيم سالم الحجازات11849999857

5450احمد منور عبد الخرابشة21849999903

3850ميساء مصطفى رزق الشياب31849999852

4850اياد سعد ابراهيم حمدان41849999859

3450محمد فؤاد محمد القضاه51849999882

3650محمد محمود علي سوالمه61949999010

4050علي ناصر فليح زبون71849999750

7250وجدان محمد فالح الشمالن81949999008

3050هاله محمد احمد الشرف91849999950

6050صالح محمد طاهر سنونو101949999182

5650غاده علي فاضل عبدالعزيز111949999081

6850دانيا عماد جودة غيث121949999061

3450ثامر محمد عواد الشرعة131849999881

6850ناصر مسفر محسن حمد141949999202

6650نور فوزي غائب الرحماني151949999207

6050معتصم حسين عبدالرحمن بشتاوي161949999076

3050هبه محمد عمرو البوشي171849999888

3650النا علي عويد قاسم181949999009

4050وسام حاضر ظاهر القيسي191949999179

4050غفران علي محمد العبدهللا201849999836

4450غاده طه رفيق رفيق211949999199

3050ابراهيم محمد يوسف عبيدات221849999883

5050عبدالقادر فاضل عبد االسودي231949999177

3250صهيب عليان نصر الداود241949999019

3650دانيه وليد خليل ابو حسن251849999700

8650محمد قحطان كنعان الخيال261949999176

6850نسرين ابراهيم محمود النعامي271849999866

3450اسماء سعيد محمد قوقزه281949999184

3850االء تيسير عبدالقادر هندي291849999693

2250ردينه علي سليمان الصفدي301849999853

4650هديل محمد احمد داود311849999833

3050عبدهللا خالد حسان الراوي321949999209

5850رنا احمد محمد الحمادين331949999200

3850وسام كمال عبدالرحمن ابو غالي341849999847

5450اماني محمود راشد بني خالد351949999014

3450كوثر ناصر محمد الراضي361849999949

3650صقر عصام موسى الخالدي371849999843

3450حنين امين جبر عالم381849999877

5050رانيا زكريا محمد زهير الخطيب391849999832

5450منتهى مصطفى يوسف قاسم401849999929

2850صدام ابراهيم حسين الزيود411949999026

3650معاذ نبيل ضيف هللا الهيالت421849999846

3850معاوية قاسم سعد المومني431849999935

2650النا امين صبحي القوابعه441849999827

6450عبدالفتاح هاشم عبدالفتاح الحمران451949999181

7450المنتصر باهلل نايف موسى القرعان461849999946

6250ضياء نجم عبدهللا عبدهللا471949999198

5050حاتم متعب عزاوي عزاوي481949999124



3650احمد عبود احمد الخاليلة491849999848

5450سعود ناصر حمود شافى501949999188

5450فهد غازي دهيم الظفيري511949999210

3450مصعب منصور اسماعيل عامر521849999858

4050ياسمين الهيثم صبحي ابراهيم531949999178

3050فاطمة احمد عبدهللا العلي541849999996

2850عبدالرحمن عبدالرحمن مصطفى الشايع551949999185

7050وليد محمد احمد عليوات561949999037

4250ايمان فياض ذياب الفراج571849999944

5250عال ارشيد علي الزبون581949999166

4450روعه وديع ناصر طاشمان591849999977

7050وليد شبيب تميم محسن601949999201

3650ساره عبدهللا محمد الشبول611849999863

5850رفعات صافي علي ابوحجله621949999208

8250عبدالرزاق ضويحى عبدالرزاق ضويحى631949999190

4050والء زياد سامي معالي641849999951

3650احمد محمد خلف العيسى651949999072

6650احمد منير ذعار العتيبى661949999194

3250فرح مصطفى محمد علقم671849999873

3050قصي اياد عبد عبد681849999880

6650يوسف محمد يوسف االحمد691949999192

9050محمد عياش علوش خميس701949999189

2450وجدان محمد رزق زيادنة711849999995

7450فهد صقر فهد المريخى721949999193

7050محمد راشد حمود شافى731949999191

7650راشد صالح راشد البحيح741949999197

1032حيدر علي محسن السعدي751949999183

6250عمر عوض مصطفى عالونه761949999196

2250عبدهللا حسين حامد العموش771849999835

2850علي عواد كيوان المساعيد781949999064

2450ميرفت مناور صافي الموالي791849999530


