بكر محمود كايد نوافلة
خالد محمد صالح الشرمان
احمد محمد حسن بني حمد
ثابت وصفي احمد الزغول
ساره اسامه عبد الغفور القضاه
عبد الرحمن ابراهيم احمد العبد القادر
محمد عادل سعد العقاربه
عرين منصور محمد الذيابات
محمود عبدهللا محمود دقه
محمد محمود ابراهيم الزغول
مأمون هاشم صالح سالمه
ليث صالح محمد الدويكات
عمران محمد حسن بني فواز
سجى امجد محمد الزعارير
سهير محمود طاهر الخالدي
مأمون عبد العزيز محمد العالونه
مروه هاشم عبد الكريم المومني
سدين هيثم يوسف ابو زيد
محمد مصطفى احمد نجادات
هديل ساكت محمد االعرج
سيف الدين محمد خير صادق الشريده
الحان فايز محمد الذيب
اشراق زيد محمود الحوراني
ياسين جمعه خليل دبش
عبدهللا احمد عبدهللا المومني
ليليان ناصر صالح صالح
مالك موسى علي حسن
مراد امين احمد "بني السعيد"
بيان عيد احمد العرايضه
ايمان "محمد هاشم " احمد ربابعه
سميه عبد الكريم محمد العويصات
عيسى علي احمد ابو ضيف هللا
انس وليد يوسف مستريحي
آيه طارق احمد الشهاب
فاديه شفيق محمد القضاه
انس محمد حسن المشاهره
محمد علي محمود الكردي
يوسف عبد الكريم محمد الصبح
عماد طالل صالح المصلح
منجد عمر مصطفى حسن
رائد احمد حسن فريحات
محمد احمد حسين القواقنه
هدى حسن عبد الرحمن عمايره
معاويه شكرى ابراهيم خضير
احمد عبد اللطيف محمد محمد
معن احمد حمدان القضاه
يوسف محمد يوسف الزغول
روان فايز محمد االحمد
مجاهد محمد علي الزغول
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القانون
القانون
الهندسة المدنية
نظم معلومات إدارية
القانون
اإلرشاد النفسي واألسري
المحاسبة
القانون
المحاسبة
القانون
القانون
القانون
هندسة البرمجيات
اإلرشاد النفسي واألسري
اإلرشاد النفسي واألسري
اللغة العربية وآدابها
إدارة األعمال
إدارة األعمال
الرياضيات
التربية الخاصة
التاريخ
نظم معلومات إدارية
اللغة العربية وآدابها
إدارة األعمال
اللغة اإلنجليزية وآدابها
القانون
التاريخ
اإلرشاد النفسي واألسري
نظم معلومات إدارية
اللغة اإلنجليزية وآدابها
اللغة العربية وآدابها
التاريخ
نظم معلومات إدارية
القانون
القانون
المصارف اإلسالمية
القانون
نظم معلومات إدارية
القانون
اللغة العربية وآدابها
الرياضيات
هندسة البرمجيات
اللغة العربية وآدابها
العلوم المالية والمصرفية
القانون
اإلرشاد النفسي واألسري
القانون

ربيحه يوسف حسن عبدهللا

هندسة البرمجيات

