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C308محمد عيىس محمد الهور

C308تقى مازن اسماعيل ابو غربيه

C308اسالم نضال شكري الدويك

C308بالل عبد الفتاح محمد طنينه

س عبد أبو تركي C308لؤي ادري

C308عمرو محمد يونس حاليقه

C308عادل شادي عادل زغب

ي
باتى C308خالد خلدون حميدان شر

C308موىس خالد خليل اصبيح

C308يحيى أحمد إبراهيم أبوزهرة

C308عبد هللا نشأت محمد فالح العسلي

ن شور C308مؤمن محمد حسيى

C308يزن مروان محمد حسن

C308عز الدين خالد شفيق غيث

C308تسنيم جالل عمر شنتيى

يف C308شادي بهاء الدين حميد الدين الشر

C308ضياء محمد عادل صوايفه

C308محمود موىس عليان صالح

ى راجح محمود زعارير C308بشر

C308محمد سامر سعدي الخطيب

C308عبد الرحمن نارص محمد بحيص

C308ندين جهاد موىس أبو زخم

C308محمد عيد غاندي محمد عيد الزغل

C308أري    ج جمال سليمان قواسمه

وب ان جير رج ار جير C308ازه
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قوائم الدفعة الرابعة لمساق المهارات الحياتية تبدا

ي 12/11/2022من صباح يوم السبت الموافق 
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8:30تمام الساعة 
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ي C306حنان لؤي صبحي الجعير

C306دانية عيىس احمد نمر

ن فضل اسماعيل أبو صبيح C306رنيى

C306روئ عبد الجليل سليمان فقيات

C306فرح احمد حاتم سعد

ار C306نور ابراهيم عبد الجليل ابو شر

C306والء محمد نادر كامل ابو قويدر

ي عزمي سيوري
C306بيان عوتن

C306ترتيل عبد الحليم عبد الحفيظ ابوسنينه

C306تسنيم علي عيىس الطرايره

C306تقى جابر محمود حنيحن

C306جين احمد محمد برادعيه

C306رامي مازن محمد سياج

C306طارق احمد محمد سمامره

C306عمر نعمان نعيم الفاخوري

C306عمرو صالح الدين عمرو عمرو

C306قسم هيثم محمد العصافره

C306محي الدين ماجد محمد الدرابيع

C306ميمونه عبد الحميد محمد حراحشه

C306نضال محمد اسماعيل جودة

C306نور بسام اسعد امام

C306نورا خليل جمعة مطرية

C306هزار عادل عبد الحفيظ حسونه

اونه C306وعد عقاب علي شر

C306دالية محمود عبد الرحمن ابو زنيد
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يف حامد النتشة C304رند شر

ن عبدالرحمن شكارنة ن حسيى C304رنيى

حة C304شهد احمد فوزي شر

ن زغل C304مهند معتصم ياسيى

C304نهاد نضال محمد شناران

C304نور ماهر عزات الخطيب

ع محمد عيىس العمور C304ودي

C304والء ايمن احمد ابو عياش

ي
C304زينة رامي العىسر

C304ايهاب محمد محمود حساسنه

C304نمر محمد بسام محمد نمر بدر

براوي C304احمد فهمي محمد الير

C304قسم هيثم محمد العصافره

C304وعد كمال أبو منشار

ين األطرش C304هديل ياش جير

C304صالح خالد بايض

C304قصي خلدون حامد قزاز

C304محمد خليل اسماعيل الهصيص

C304محمد زين عبد القادر عبد المجيد حسنات

قات C304عمر عبد الكريم أحمد ارزي

C304اسيد جميل محمد نواجعه

C304محمد خليل اسماعيل الهصيص

C304محمد زين عبد القادر عبد المجيد حسنات

C304ايهاب محمد حساسنة


