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 اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها 0175909 رغد خالد علٌان عبدهللا

 اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها 0161647 ساره عبد السالم عارف ابراهٌم

 اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها 0161044 سجى بكر عوض الجبره

 اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها 0153996 منال فاٌز احمد عبد الواحد

 اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها 0156295 هبه احمد خلٌف العبٌدات

 اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها 0144953 هدٌل فؤاد خلٌل الحٌله

 اللغة اإلنجلٌزٌة التطبٌمٌة 0157644 امانً زٌاد موفك ابو لبده

 اللغة اإلنجلٌزٌة التطبٌمٌة 0155483 بتول عبد الغنً دمحم هانً لصاب باشً

 اللغة اإلنجلٌزٌة التطبٌمٌة 0152128 دانٌا فاٌز سلٌمان الضمور

 اللغة اإلنجلٌزٌة التطبٌمٌة 0131473 رزان محمود موسى زهران

 اللغة اإلنجلٌزٌة التطبٌمٌة 0166126 ساره عبد الرزاق عبد هللا الشرٌف

 اللغة الفرنسٌة وآدابها 0157205 وجد معن فاٌز حتر

 اللغتٌن األلمانٌة واإلنجلٌزٌة 0153894 تاال دمحم عارف عبد هللا

 اللغتٌن األلمانٌة واإلنجلٌزٌة 0153480 سمٌه حسن دمحم السواعٌر

 اللغتٌن األلمانٌة واإلنجلٌزٌة 0155817 سندس دمحم عبد هللا غنانٌم

 اللغتٌن األلمانٌة واإلنجلٌزٌة 0155987 غفران هانً مسلم السواعٌر

 اللغتٌن اإلٌطالٌة واإلنجلٌزٌة 0157572 اٌه كامل اٌوب عبد هللا

 اللغتٌن اإلٌطالٌة واإلنجلٌزٌة 0155458 رهام نهاد احمد مرٌزٌك

 اللغتٌن اإلٌطالٌة واإلنجلٌزٌة 0151239 مرٌم خالد ابراهٌم خلٌفات

 اللغتٌن اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة 0146407 االء ولٌد محمود بركة

 اللغتٌن اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة 0152065 امل حاكم عبد الفواعٌر

 اللغتٌن اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة 0151533 امل سعٌد خالد لطاش

 اللغتٌن اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة 0151984 اٌه غالب ناٌف الرحٌل

 اللغتٌن اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة 0156723 دالل هشام ٌوسف سهٌل

 اللغتٌن اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة 0152021 دٌانا اٌهم صبري دروٌش

 اللغتٌن اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة 0129036 رانٌا احمد علً ابو سوٌلم

 اللغتٌن اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة 0153865 ربى ٌوسف عاٌد العتٌالت

 اللغتٌن اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة 0151717 روان عمر علً الزعبً

 اللغتٌن اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة 0153611 روعه ماهر زهٌر المجالً

 اللغتٌن اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة 0126091 ساندرا حمزه نظمً الحكٌم

 اللغتٌن اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة 0152806 عرٌن علً عبد المادر البكار

 اللغتٌن اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة 0151212 لٌلى نهار دمحم اللوزي

 اللغتٌن الكورٌة واإلنجلٌزٌة 0164075 رحمه محمود احمد العٌسه

 اللغتٌن الكورٌة واإلنجلٌزٌة 0155946 رٌناد عبد هللا عواد المجالً
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  اللغتٌن الكورٌة واإلنجلٌزٌة 0152409 ملن مروان دمحم لنب
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 اللغتٌن الكورٌة واإلنجلٌزٌة 0152516 ٌارا فراس دمحم خروب

 اللغتٌن الصٌنٌة واإلنجلٌزٌة 0150788 مرام غاندى سلٌمان بدوى

 اللغتٌن الصٌنٌة واإلنجلٌزٌة 0155562 مرام نادر دمحم الشوٌكً

 اللغتٌن الصٌنٌة واإلنجلٌزٌة 0152753 والء ماهر عمر خلٌل

 اللغتٌن الروسٌة واإلنجلٌزٌة 0136396 نور ٌاسر دمحم الصوص

 اللغتٌن التركٌة واإلنجلٌزٌة 0144857 رحمه اٌهم علٌان الحلٌك

 اللغتٌن اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة 0140369 جود حسٌن هاشم الكتاوي.

 اللغتٌن اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة 0155885 وفاء نجاح ٌوسف شدو

 


