
لوزان محمد محمود الماضي 

خديجه سالمه سليم الجبارات

ايمن سلمان عطاهللا الرويشد الزبن 

صخر مدهللا عيد الخضير

سائده وحيد الدين عبد العزيز الزبديه

ايمان ناصر محمد جالودي

كوثر عماد عبدهللا بدران

مايكل نبيل طالب عيسى

خالد عبد الرحمن عبد ربه ابو غليون

إبراهيم سرور عبدهللا العجالين

ثوره محمد عبد ابو العدوس

منى محمد كامل الدويكات

فاديه محمد خلف الشوابكه 

إنتصار خليل عبد المهدي ابو جحيشة

والء إبراهيم حسن ابو طير 

االء هادي محمد سعد 

اماني محمد عقل الخوالدة

ربى حسن اجمد اشتيوي

اسيل محمد حسين اليوسف

مخلد عسكر لفى البصيص

ميرنا عيسى نوفان سليم السماوي 

منى طالب ابو ستة الدرعاوي

مصعب يوسف سالمه أبو صبيح

أسامة محمد زيد محمود زكارنة

مجد عادل ناجي الداوود

ايمان عبداللطيف موسى العقرباوي

هبة محمد سلمان ابوزايد 

ميرفت حامد توفيق مسعود

حسناء حسين عزت زايد

 ديمة احمد موسى ابوعواد

ايات امير سعيد جعاره

سناء يوسف عطاهلل جوعانه

روال جبرا جميل ضاهر

ختام علي ِعَوض زكال

ناصر سمير مفضي ابونفاع

هدى محمد يوسف محمد

ربا عارف حسني خدام الجامع

ياسين عبد المحسن صافي ابوجاجة

 يسرى عبد المحسن صافي ابو جاجة

نور طارق احمد الحياري

عبدالرحمن حمدان مجلي الزيود 

زينب رفاعي محمد القواسمي

وعد منهل يعقوب حدادين

شروق عبدهللا مصطفى وهبي التل

أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصص االدارة المدرسية 



عبير نعمان زهدي عبد هللا

خلود خالد خليل السوطري

جانيرا يعقوب خلف الحجازين 

فدوى ابراهيم محمد بالسمه

سارة فريد اسعد مسودة

النا شاهر عبدهللا النسور

عاليه محمد فالح الوشاح

ناهد عبد ربه امين حسونه 

هيا صافي حمد أبو صافي

نبيله صافي حمد أبو صافي

بسام أحمد العبدالرحمن السعايدة 

وئام مفيد مطيع زكريا 

هاال عبد الرحمن محمد السالمات 

محمد عصام عبد الرحيم الزعبي

صابرين ابراهيم ديب حمادة 

أماني عوض صالح السعود

مؤمن احمد ابراهيم عوامله

مهند انيس محمد الغرايبة

محمد أيمن محمد حسين

وفاء عمران صالح قويدر

رقية عبد الرزاق مرعي القزق

طالل عبدهللا جابر ابومرتضى

دانيا محمد مصطفى خطاطبة 

مارينا عامر بشاره الزعمط

امل محمود عبد الرحيم الحاج داود

سوسن حسن صالح العابد

أمل عبدهللا عوده هللا الغصون

يمان سالمة محمد عواد

منال عيسى مطر الخوالدة

سهير فخري شحاده ابو لطيفه 

مي سالم بركات الرحاحله

رائده محمد أحمد القضاه

مصطفى فالح عبدالكريم الوراد

مريم زياد سالم قنديل

نسرين عبدربه عبدالغني الحراسيس

رنا محمود حمدان بني عبده

روشان ابراهيم محمد الرموني

بيان إبراهيم علي الحديدي

رنا حمدان منصور المريحيل

سعيد ماهر سعيد الفرج

جاردينا ناصر جمال كتانه

دينا عصام عبد الفتاح مسعود

أنس محمد مصطفى سمحان


