
رقم 

الجلوس

جدٌد/ الجامعة اسم الطالب

آل البٌتابتسام قسٌم محمد الشرفات133514

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة ابتهال سلمان نزال الحراحشه112274

األردنٌــةابرار حسن نجم النعٌمات93351

األردنٌــةابرار عمر عبد الرحمن الخرابشه166780

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةابراهٌم خالد فالح الرماضنه78750

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةابراهٌم رائد ابراهٌم عبابنه71026

ابراهٌم زكرٌا محمد زهٌر الخطٌب 161864

التمٌمً

الٌرموك

األردنٌــةابراهٌم عوده سالمه ابو صعٌلٌك7641

األردنٌــةابراهٌم محمود اسعد خلٌل141254

األردنٌــةاثٌر بسام عبد العزٌز البكار67748

الهاشمٌةاثٌر علً قبالن العموش141764

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةاثٌر هانً ذٌب الصارم110090

آل البٌتاحكام رافع شامان السرحان82159

األردنٌــةاحالم ابراهٌم عٌد اورٌكات45998

الٌرموكاحالم صالح احمد الزغول210272

الٌرموكاحالم محمد خلف ملكاوي27565

الٌرموكاحمد ابراهٌم سالم خطاطبه151661

الٌرموكاحمد اسامه احمد الصمادى11204

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاحمد اسامه احمد مصالحه78647

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةاحمد اٌمن احمد ابو رمان88095

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة احمد توفٌق ونس عبدالقادر96669

الٌرموكاحمد حسام احمد بلص500916

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةاحمد خالد محمد الخرابشه204947

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاحمد خالد مصطفى القرعان75363

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاحمد خلدون احمد بنً سالمه75943

األردنٌــةاحمد رائد احمد المرع16232ً

الٌرموكاحمد رائد نواف عبٌدات27271

الهاشمٌةاحمد زاهر حافظ ابو شهاب83495

األردنٌــةاحمد سالمه نواف العساف56586

األردنٌــةاحمد سمٌح عبد الكرٌم السواعٌر16276

كلٌة عجلون/ البلقاء التطبٌقٌة احمد صالح احمد زواتٌن79553

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاحمد عاطف سلٌمان الطاهات74059

كلٌة العقبة/ البلقاء التطبٌقٌة احمد عامر شاكر الرواشده66599

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةاحمد عاٌش جوده المناصٌر14918

الهاشمٌةاحمد عبد الباسط احمد الصمادى79922

الهاشمٌةاحمد عصام طالل الصباح83047

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةاحمد علً سعد الشراٌعه101186

الٌرموكاحمد علً محمود نجادات30957

32 من 1صفحة  

 2017/09/28 



األردنٌــةاحمد عوده افهٌد المراعبه39902

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة احمد فواز طالب العوده16085

آل البٌتاحمد فٌصل فرحان حرفوش34703

آل البٌتاحمد قاسم احمد الخوالدة152116

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاحمد كمال علً زومط74943

الهاشمٌةاحمد محمد ابراهٌم االعمر63853

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة احمد محمد ابراهٌم الشوحه149114

األردنٌــةاحمد محمد عبد الحافظ الخالٌلة101895

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاحمد محمد محمود الشقٌرات78107

آل البٌتاحمد محمد محمود القضاه79825

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةاحمد محمد هاشم غالب انس153479

الهاشمٌةاحمد محمود احمد ابراهٌم204630

األردنٌــةاحمد محمود احمد الزٌدانٌن36751

األردنٌــةاحمد مسلم سالم القبٌالت20154

األردنٌــةاحمد مولود تٌجان حموده تمرجان205703

األردنٌــةاحمد ناصر عبد العزٌز زبن55771

الهاشمٌةاحمد وائل احمد النواوي64067

الٌرموكاحمد ولٌد محمود ربابعه149122

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاحمد ٌحٌى صالح ابراهٌم500412

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاحمد ٌوسف احمد الخزاعلة80735

الحسٌن بن طاللادم محمد حسٌن اللواما93210

آل البٌتادٌبه احمد محمد عباس204165

الٌرموكارشٌد الشاذلً محمد حمدان204380

آل البٌتارٌج احمد سماره السٌبٌه34385

األردنٌــةارٌج بسام محمد الحالحله203530

األردنٌــةارٌج سالم علً محفوظ8690

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاسامه امٌن جمٌل عالونه75364

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةاسامه جعفر صالح عباد146907

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة اسامه جمال فواز الضابط149967

الٌرموكاسامه حسٌن محمود خصاونه149968

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاسامه خالد محمد العواٌشه75945

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة اسامه زٌاد عبد الوهاب الغفري88050

الٌرموكاسامه سعٌد عبد هللا فٌاض96006

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاسامه صالح محمد الهالالت74121

األردنٌــةاسامه عمر محمد العالونه83502

الٌرموكاسامه قاسم محسن الجرادات206237

الٌرموكاسامه محمد احمد المحمد150435

مؤتــةاسامه محمد سلمان العبٌدٌن48508

األردنٌــةاسامه مشهور عبد اللطٌف الشراٌعه52856

الهاشمٌةاستبرق احمد سوٌلم علٌمات202590

الهاشمٌةاسراء احمد سلٌم السنٌد207576

32 من 2صفحة  
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األردنٌــةاسراء احمد مصطفى الكاٌد45956

الٌرموكاسراء اسماعٌل علً الزغول80564

األردنٌــةاسراء حسن عبد الحمٌد الرقاد17510

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاسراء ركان محمد البدور75207

الهاشمٌةاسراء عبدهللا سالم الجبور18511

األردنٌــةاسراء محمد خلف النوافله138252

الهاشمٌةاسالم حامد عبد الكرٌم الدباٌبه17322

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاسالم زٌاد محمود الرواش70630

الهاشمٌةاسالم شافً عبد القادر القٌس84461ً

الٌرموكاسالم عبد هللا ناٌف العبود26783

الٌرموكاسالم محمد قاسم العٌسى150094

الهاشمٌةاسماء بشٌر سهو الناصر138693

الهاشمٌةاسماء ضٌاء احمد ال موسى93773

األردنٌــةاسوار ٌوسف احمد القرعان79248

األردنٌــةاسٌل احمد عواد المساعفه131778

الهاشمٌةاسٌل احمد هالل الشرع38971

األردنٌــةاسٌل خلدون سلٌمان ابوهزٌم58676

آل البٌتاسٌل رٌاض جمٌل الشوابكه69490

األردنٌــةاسٌل سلٌمان عٌسى الزعب88624ً

الٌرموكاسٌل صالح محمد بنً ارشٌد72918

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة اسٌل طالب طاٌع الزٌود109690

األردنٌــةاسٌل عاطف عارف ابوردن62570

األردنٌــةاسٌل عبد السالم عبد الرحمن حسنات6303

الهاشمٌةاسٌل عبد الفتاح علٌان الشتٌوي69600

آل البٌتاسٌل عماد عوض بنً حمد204658

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة اسٌل عمر حسٌن الجبور66941

األردنٌــةاسٌل عمر حماد الفالح67874

الٌرموكاسٌل فوزى عبد العزٌز جرادات149478

الهاشمٌةاسٌل فوزى فارس الشماٌله54389

األردنٌــةاسٌل محمد اسمر الفشٌكات138837

الهاشمٌةاسٌل محمد سرحان خلف109967

األردنٌــةاسٌل محمد عبد الفواعٌر88989

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاسٌل محمد عدنان الزعب204408ً

الٌرموكاسٌل محمد غازي الربٌع77068

األردنٌــةاسٌل مفلح سالمه الحمٌدٌٌن68200

األردنٌــةاسٌل موسى ٌونس الفقٌر15540

الٌرموكاسٌل ناٌف بركات الزغول32020

األردنٌــةاسٌل هارون جبرٌل الرفوع64836

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاسٌل هانً احمد علٌوه80374

األردنٌــةاشرف نجً عبد الجلٌل المناصٌر102055

األردنٌــةاصاله علً عبد المهدى البكار16803

32 من 3صفحة  

 2017/09/28 



األردنٌــةاكرم علً محمد الشحادات44480

الهاشمٌةاكرم محمد شحاده ابو عباس85766

الٌرموكاالء احمد عبد الرحمن عالونه150477

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة االء خلف الفً القضاة203629

مؤتــةاالء ركاد راجً الصبٌح132041

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة االء طالب سالم عماٌره206569

الٌرموكاالء عبد الرحمن علً بنً فواز32023

األردنٌــةاالء فاٌز محمد البرٌزات20221

األردنٌــةاالء يوسف احمد ابو ريشه58284

األردنٌــةالبراء فراس محمود مكاحله89667

الٌرموكالبٌهس عبد هللا علً هزاٌمه70481

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةالعنود احمد حسن الشرمان75212

األردنٌــةالعنود عبد هللا علً الكردي13820

األردنٌــةالمنتصر باهلل زكً ٌوسف بنً فواز79952

الٌرموكالٌانا ناصر محمد عٌاش39286

مؤتــةاماندا اكرم ٌحٌى الحباشنه91040

آل البٌتامانً بسام مصطفى النفٌع37403ً

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةامانً زهٌر محمد شحاده75145

الهاشمٌةامانً شهاب حسٌن الزٌود85932

األردنٌــةامانً ماهر محمد خرٌسات43669

األردنٌــةامانً مطلق عطاهلل الهباهبه49831

الهاشمٌةامانً نضال عبد الجبار اسماعٌل37438

مؤتــةامجاد سامح محسن الختاتنه205181

األردنٌــةامل ذوقان احمد عبٌدات5977

الٌرموكامل محمد عارف المومن80503ً

الٌرموكامنه شرٌف حسن العمرات206511

الٌرموكامنه ٌحٌى فالح ابو زٌتون150523

األردنٌــةامٌره محمد اسماعٌل الحنٌط8626ً

الهاشمٌةامٌمه ناصر ابراهٌم الحمدان17326

الهاشمٌةامٌنه خالد عبد الكرٌم الصهٌبه203572

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاندري اسامه رفٌفان عتوم78340

الهاشمٌةانس اسكندر حسن المحروق85702

الهاشمٌةانس زٌاد محمود السرحان101867

الهاشمٌةانس عبد الرحمن سلٌمان الفرج83505

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةانس فهد فالح المناصٌر7741

آل البٌتانس محمد محمود عبٌدات150825

الهاشمٌةانسام محمد صالح الدٌن اسعد عبده84157

الهاشمٌةانعام محمود عبد الفتاح الخالٌله87517

آل البٌتانوار حسن ابراهٌم الرٌاحنه78232

آل البٌتانوار حسٌن مرزوق الزٌود140917

إناث/ كلٌة اربد / البلقاء التطبٌقٌة انوار رامً محمد القضاه210113

32 من 4صفحة  
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األردنٌــةانوار ضٌف هللا نواش العمٌان18696

الهاشمٌةانوار عبد هللا صٌران الحرازنه38381

الٌرموكانوار عدنان كلٌب عبٌدات72710

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةانوار محمد مصطفى بنً سلمان159590

األردنٌــةانوار موسى سلٌمان الشباطات92503

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاوس محمد سعٌد كراسنه96569

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةاوسكار محمد خلٌل بنً بكار151493

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاوٌس مصطفى صالح اسماعٌل81902

الٌرموكاٌات احمد محمد روسان206637

األردنٌــةاٌات محمد المعتصم صالح المبٌضٌن12605

األردنٌــةاٌات محمد تٌسٌر ابو الزٌت64494

األردنٌــةاٌات محمود محمد العبادي2379

األردنٌــةاٌاد مٌالد فوزي عٌاش104577

الٌرموكاٌالف حسٌن محمود الكناكري72134

مؤتــةاٌمان احمد خلف القرارعه92504

األردنٌــةاٌمان زٌاد بركات العدوان88866

الهاشمٌةاٌمان فاٌز زاٌد الصبٌحات35628

األردنٌــةاٌمان محمد ارشٌد الدباٌبه109871

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاٌمان محمد خلف الشخانبه138968

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاٌمان محمد زٌدان القواسمه77774

مؤتــةاٌمان محمد عبٌد هللا العثامٌن91503

الٌرموكاٌمان محمود احمد الرفاع73298ً

آل البٌتاٌمان منصور محمد الشرفات33980

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاٌمان موفق محمد الحمزات80248

الٌرموكاٌمان نصار خالد لبابنه132910

األردنٌــةاٌمان ٌوسف عبد القادر العوٌدي66965

األردنٌــةاٌناس علً سالم الملطعه69608

الٌرموكاٌه احمد راشد الزعب77132ً

األردنٌــةاٌه احمد عبد هللا الخوالده29949

األردنٌــةاٌه احمد علً قزاقزه65724

مؤتــةاٌه تٌسٌر محمود الشماٌله90670

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاٌه حسن اخلٌف حراحشه79164

الٌرموكاٌه خٌروه ونس الشرٌده206574

األردنٌــةاٌه عبد هللا محمد الشوابكه19630

األردنٌــةاٌه علً احمد العمرى59288

األردنٌــةاٌه ماجد محمد الزهٌر513228

األردنٌــةاٌه محمد سالم المشاعله109817

األردنٌــةاٌه محمد معروف جرار109167

األردنٌــةاٌه محمود عبد هللا العنان67754ً

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاٌهم سعٌد محمود النجادات79634

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاٌهم عبد الرؤوف محمد العمارٌن73972
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العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةاٌوب احمد محمود الهزاٌمه70087

الهاشمٌةاٌوب سامً عبد الرفوع92667

مؤتــةآالء عوض ٌاسٌن الطراونه91547

األردنٌــةآالء محمد جبر البداٌنه92506

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة آالء وهٌب محمد المنصور110525

الهاشمٌةآمال سامً ٌوسف العموش86093

الهاشمٌةآٌات عدنان توفٌق الخوالدة81110

الٌرموكآٌه حسن محمد الجراح150317

الٌرموكآٌه حمزه محمود محمد74280

مؤتــةآٌه زٌاد مد هللا الذنٌبات90979

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةآٌه سلٌم حمد الشواوره47610

الهاشمٌةآٌه عبد الكرٌم احمد عموش85936

األردنٌــةآٌه عقاب عبد القادر الصمادى80114

الهاشمٌةآٌه فخر عدنان خلٌفات38977

آل البٌتآٌه كمال محمد مقدادي76267

األردنٌــةآٌه محمد عبد النور المومن64853ً

األردنٌــةباسمه غازى محمد هلٌل18698

األردنٌــةبتول احمد صالح بنً حمدان508674

الٌرموكبتول احمد عبد الرحمن الجراح75220

الحسٌن بن طاللبتول حسن فارس النجادات94018

الٌرموكبتول حسٌن علً عواوده165526

مؤتــةبتول حمدان عوض النعٌمات93791

األردنٌــةبتول صالح عبد هللا الحنٌط109232ً

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةبتول عبد القادر محمد مقدادى76268

األردنٌــةبتول عصمت محمود الكردي87024

الٌرموكبتول فٌصل حسٌن محاسنه110569

الهاشمٌةبتول محمود علً الكراٌمه84990

الٌرموكبتول نور الدٌن ناٌف القادرى73453

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةبثٌنه احمد محمد ابو هان69377ً

الٌرموكبثٌنه جالل محمد ابو الخٌل140301

آل البٌتبراء حسٌن عاٌد السعٌفان35714

الهاشمٌةبراء سعٌد مصطفى ابراهٌم82821

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةبراءة علً راجً الحرافشة32963

الهاشمٌةبراءه احمد محمد العلٌمات86057

مؤتــةبراءه عز الدٌن مسلم الكساسبه91698

الهاشمٌةبراءه فواز موسى ابو غلٌون87437

الٌرموكبراءه محمد عباس الحمزات210115

الٌرموكبراءه محمدبدر محمود بنً عامر210046

مؤتــةبراءه ٌاسٌن تركً القراونه91987

مؤتــةبراق حمد ناٌف القراله91695

األردنٌــةبرنس محمود خلف الحدٌد53177
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األردنٌــةبروج اسماعٌل ابراهٌم ابو حلٌوه89916

األردنٌــةبروٌن موسى محمد الراشد79250

األردنٌــةبشار عطا حمد الدهام18303

الٌرموكبشار محمود علً مهٌدات510790

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةبشرى امجد خلٌل الرفوع92740

األردنٌــةبشرى حسٌن احمد البالونه80392

األردنٌــةبشرى علً سعود العبٌدات69291

األردنٌــةبشرى هٌثم بركات المطر69448

األردنٌــةبشرى ٌحٌى سلٌمان العبٌدات8859

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةبكر ناٌل غدٌفان العكمه68676

الهاشمٌةبالل محمد عوده العبادي57269

الطفٌلة التقنٌةبلقٌس احمد مصباح الهلول92394

األردنٌــةبلقٌس زٌد محمد الدبوب68312ً

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةبلقٌس محمود علً البطاٌنه72921

األردنٌــةبندر حسٌن قبالن القطارنه7613

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةبهاء الدٌن خالد محمد بنً عٌسى76142

األردنٌــةبهاء الدٌن محمد حامد العطارى83053

األردنٌــةبهاء الدٌن محمد خٌر علً الشوابكه18910

األردنٌــةبهاء الدٌن محمود علً الصالح44482

األردنٌــةبهاء الدٌن ٌوسف حسٌن الزٌود82674

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة بهاء عدنان كاٌد محافظه150828

األردنٌــةبٌان بسام محمد الزغٌر159594

الهاشمٌةبٌان خالد عطا الشدٌفات40075

الهاشمٌةبٌان رسمً صالح السعدٌه82357

الهاشمٌةبٌان زٌد سوٌلم حجاٌا38262

األردنٌــةبٌان سلٌم ابراهٌم الحفناوي108613

الهاشمٌةبٌان عز الدٌن عبد الرحٌم الزعب203534ً

األردنٌــةبٌان محمد عبد الحافظ الضرابعه20251

الهاشمٌةبٌان منٌر محمد المراف8635ً

األردنٌــةبٌلسان محمد سالم المناعسه16850

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةتاال ثائر ٌوسف الغزاوي71844

األردنٌــةتاال عبد االله غدٌفان البدارٌن113870

األردنٌــةتاال محمد عبد هللا الغنمٌٌن65213

األردنٌــةتاله سٌف الدٌن موسى ابو السندس15317

آل البٌتتذكار عواد عوض الشرعه512652

األردنٌــةترنٌم محمد عبدهللا صبره203573

الٌرموكتسنٌم حسن سلٌمان شقاح80542

األردنٌــةتسنٌم خالد عبدهللا الخزاعلة112962

الهاشمٌةتسنٌم زٌد احمد الجرابعه17521

األردنٌــةتسنٌم سلٌم احمد الفراج110168

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة تسنٌم عبد الرحمن وزان زبون79315
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الهاشمٌةتسنٌم عبد هللا صالح الغوٌرى153382

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةتسنٌم فالح محمد القضاه68796

الٌرموكتسنٌم محمد صالح مسترٌح26684ً

الٌرموكتسنٌم محمد عبد المجٌد عبابنه72006

األردنٌــةتسنٌم محمود فالح النوافعه203727

األردنٌــةتقوى عمر عبد الكرٌم الدباٌبه68315

األردنٌــةتقوى هانً خالد الصمادى80399

الٌرموكتقى فاروق علً غراٌبه80196

الٌرموكتكوٌن محمد محمود العمري150528

الٌرموكتمارا ٌاسر ابراهٌم الخطٌب206641

األردنٌــةتماره محمد احمد الزوٌرى12075

األردنٌــةتوبه رٌاض محمود الشرٌده85980

الهاشمٌةتوجان فٌصل عبد الحمٌد ابو هوٌدى86151

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةتٌماء صالح محمد الرواشده75738

األردنٌــةتٌماء عارف محمد المطر203684

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةتٌماء عبدهللا محمد الفرٌحات80602

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةتٌماء عثمان محمد دوٌكات204485

الٌرموكتٌماء محمد ابراهٌم النوافله27506

الٌرموكتٌماء محمد ارشٌد العباس156604

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةتٌماء محمد علً غباشنه76207

الٌرموكتٌماء منٌر محمد الحسٌن165586

الٌرموكتٌماء هاٌل فهد العظامات33225

األردنٌــةجاكلٌن سائد مشهور الشناق60139

الطفٌلة التقنٌةجالل الدٌن امجد بشٌر المسٌعدٌن92668

الهاشمٌةجمانه كرٌم علً الزٌود40156

األردنٌــةجمانه محمود محمد الزعب58470ً

األردنٌــةجمٌله امجد عبد المجٌد الرٌاالت3709

الٌرموكجنا فالح محمود الزعب111580ً

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةجنى عمر عواد القضاه58174

آل البٌتجواد اٌمن علً العٌسى139608

األردنٌــةجواد فالح زٌد البرٌزات69151

األردنٌــةجواد محمود سلمان حرب53090

األردنٌــةجود ولٌد حسٌن المرزوق64868

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةجٌانا خالد مصطفى الدغٌم73683

الهاشمٌةجٌهان مخلد احمد المشاقبة81083

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة حارث خلٌل سلٌمان الرحامنه87658

األردنٌــةحازم احمد عبد الحافظ العمارات89073

الٌرموكحذٌفه انور عبدهللا جروان96375

الٌرموكحذٌفه محمود سطام العالونه25357

كلٌة عجلون/ البلقاء التطبٌقٌة حذٌفه موفق محمد الشاعر204385

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةحسام الدٌن احمد ٌوسف الحماٌده76814
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كلٌة عمان للعلوم / البلقاء التطبٌقٌة حسام الدٌن وائل عبد المالك العمري61668

المالٌة

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة حسام عبد الغنً عبد هللا الحٌصه138748

مؤتــةحسان صاٌل عبد الحمٌد عوٌمر7749

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة حسان محمود حسان السلٌحات57096

مؤتــةحسٌن ابراهٌم عبد العزٌز الشقٌرات93213

الهاشمٌةحفص محمد عطا هللا التواٌهه82470

األردنٌــةحكمت صالح حسن ابو جماعه109982

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةحال جمٌل ناصر الهبارنه12079

/ كلٌة االمٌرة عالٌة / البلقاء التطبٌقٌة حال خالد سلٌمان عوٌظات69560

إناث

األردنٌــةحال سلٌم ناصر الفقهاء15489

األردنٌــةحال سمٌر عبد هللا العالوٌن88671

األردنٌــةحال عبد الرحمن محمد المناصٌر15763

األردنٌــةحال عبد الهادى صالح العراقبه62135

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةحال نعمان خالد الرحابنه75769

األردنٌــةحال هانً اشتٌوي البدور54086

األردنٌــةحال ٌحٌى خلف المقابله203215

األردنٌــةحلٌمه عبد المجٌد سعد الفواعٌر19691

آل البٌتحمدان عٌد حمدان الالحم133470

الٌرموكحمزة صالح كساب العٌسى32757

األردنٌــةحمزه امجد سامً الشماٌله5131

األردنٌــةحمزه جعفر صالح عباد63258

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةحمزه جمعه اسماعٌل القطٌفان68888

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةحمزه عبد الفتاح عبد الحمٌد صباح106961

الٌرموكحمزه علً موسى ابو حرب96895

الٌرموكحمزه عماد احمد رداٌده203766

األردنٌــةحمزه عمر ٌوسف الزٌود39711

األردنٌــةحمزه فاٌز خلف الزبن514912

األردنٌــةحمزه قاسم حسٌن ابو الرب57619

األردنٌــةحمزه محمد امٌن عبد المطلب المعاٌطه63963

األردنٌــةحمزه نواف عوده ابو زٌد148534

الهاشمٌةحمزه ٌوسف محمد ابو حوٌط17071ً

الهاشمٌةحمزه ٌوسف مفلح بنً عامر26005

الهاشمٌةحنان سلٌمان خلف القالب202703

الهاشمٌةحنان فؤاد مصطفى حمدان38823

األردنٌــةحنان مازن ماجد الحالٌقه58645

الٌرموكحنان محمد عبد هللا العواوده75740

األردنٌــةحنٌن احمد عٌسى الزعب72430ً

األردنٌــةحنٌن ثائر محمد الخطٌب88931
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السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة حنٌن طارق احمد القرعان79251

الهاشمٌةحنٌن ماهر رفٌق مرع204779ً

األردنٌــةحنٌن محمد سامً حسٌن الخطٌب54787

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةحنٌن محمد مبارك حوارنه75190

الهاشمٌةحٌاه رائد ناصر الخالٌله86040

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةخالد اسماعٌل محمود نمارنه76646

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةخالد جمال سلٌمان الشعابٌن136929

األردنٌــةخالد حازم خالد ابوزٌد68005

األردنٌــةخالد سفٌان صبحً السلٌحات66228

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةخالد عمر خالد ابو جلبان70818

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةخالد عمر محمد خطاطبه209287

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةخالد محمد دخٌل ابو دلبوح78631

األردنٌــةختام فهد طالب العوده44956

مؤتــةخدٌجه زٌد سالمه الرواشده90838

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة خزامه ٌوسف سلٌمان الحامد69304

الٌرموكخلود عاصم محمد دواغره76412

خلود عبد الحكٌم عبد الرحمن عبد 59297

القادر

األردنٌــة

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة خٌر هللا ابراهٌم ناصر الزٌود39715

األردنٌــةدالٌا عبد الناصر مصطفى االعمر58178

الٌرموكدالٌه سمٌر فرحان الهزاٌمه110335

الهاشمٌةدانا حسن صالح الحٌصه19316

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة دانا خلدون علً احمد6912

األردنٌــةدانا سلطان موسى الزعب43775ً

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةدانا محمود عبد هللا كساسبه140008

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةدانا ٌوسف علً الجوارنه75191

األردنٌــةدانٌا عمر محمود سواع3033ً

الٌرموكدانٌه محمد عبد القادر بنً ملحم206584

الٌرموكداٌانا خالد ونس الشرٌده140011

األردنٌــةدعاء بسام خلف الرداٌده58248

األردنٌــةدعاء حسان عارف العطٌات54948

الهاشمٌةدعاء عدنان محمد ٌونس38834

األردنٌــةدعاء ٌاسر محمد الزبون79316

الهاشمٌةدالل فاٌز ٌوسف الدالبٌح64736

األردنٌــةدٌما بالل عواد القطٌشات67166

األردنٌــةدٌما حسٌن محمد الخلٌفات13118

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةدٌما سالم فرحان عبٌدات77139

الٌرموكدٌما صالح رزق الشٌاب74892

الٌرموكدٌمة رداد عبدالقادر رشدان111480

آل البٌتدٌمة محمود عوض الوقف81283ً

الهاشمٌةدٌنا احمد عبد المهدى الجعافره85274
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الٌرموكدٌنا عونً احمد شراٌرى22555

الهاشمٌةدٌنا فٌصل عوض كرٌشان203077

األردنٌــةذكرى ٌحٌى عبد العزٌز خضٌر66031

األردنٌــةرابعه ابراهٌم حمدى المجال58348ً

آل البٌتراجً عبد الكرٌم راجً الهٌطل141115ً

األردنٌــةراشد جهاد محمد الرواشده56198

األردنٌــةراشد عاطف مهجع العثمان85707

مؤتــةراشد عدنان مد هللا الشواوره90569

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة راشد علً محمد الثبٌتات العمرو43031

الٌرموكراشد محمد طه البورٌن161874ً

الٌرموكراغده محمد محمود شطناوي22476

آل البٌتراكان احمد حامد السحٌم501160

األردنٌــةراما احمد محمد فرٌحات205838

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةراما بسام عبد الجلٌل كراسنه72181

األردنٌــةراما بسام فهد الشوابكه19841

األردنٌــةراما حسٌن احمد الشوٌات85390

الهاشمٌةراما خالد عبد اللطٌف منصور38580

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةراما زٌاد احمد الخلٌفات88297

الٌرموكراما سفٌان صبحً بنٌان111730

األردنٌــةراما عبد الفتاح سلٌمان النجادا69562

األردنٌــةراما علً سلٌمان الكعابنه12300

الٌرموكراما فٌصل عزام الرشٌدات206700

الٌرموكراما موسى سلٌم عالونه23479

األردنٌــةراما ناجح محمد الحراحشه84500

األردنٌــةراما ناصر عبد الكرٌم العبوس13833

الهاشمٌةرامز موفق لطفً الرٌاح39515ً

الهاشمٌةرانٌا اكرم مد هللا المشاقبه84808

الٌرموكرانٌا تٌسٌر محمد الشرمان150328

األردنٌــةرانٌا ثائر موسى السواعٌر67767

األردنٌــةرانٌا جاهد عبد الحلٌم النمروط95797ً

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة رانٌا خلٌل احمد الهزاٌمه60382

األردنٌــةرانٌا راتب حسن ابو زٌد67051

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةرانٌا زٌاد حسٌن الزعب111583ً

الهاشمٌةرانٌا عبد هللا حرب ابو علٌوه82330

الهاشمٌةرانٌا عبد هللا رشراش الجبارٌن84056

الٌرموكرانٌا عبدهللا فتحً الزعب111482ً

كلٌة عجلون/ البلقاء التطبٌقٌة رانٌا عمران احمد المومن151939ً

األردنٌــةرانٌا فٌصل عواد الزعب44077ً

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة رانٌا مبارك مسعود النعٌمات44155

األردنٌــةرانٌه عٌسى احمد ابو عرٌش14250

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة راوٌه راضً محمد الحدٌثات19844

32 من 11صفحة  

 2017/09/28 



األردنٌــةراٌه حسن خلف المقابله90006

الٌرموكراٌه رضوان ٌوسف عضٌبات78845

األردنٌــةراٌه ضٌف هللا عٌسى المناصٌر15336

األردنٌــةراٌه عدنان علً ابوحماد9604

الهاشمٌةراٌه مامون محمد عتمه78846

الٌرموكراٌه محمد محمود عمري74654

األردنٌــةرائد خلٌف محمود اللوانسه203713

األردنٌــةرأفت عارف مرزوق العلٌمات36252

الهاشمٌةرأفت نواف فٌاض العدوان99521

الٌرموكربا ابراهٌم علً عبٌدات77054

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةربا احسان علً رواشده79024

الٌرموكربى توفٌق محمد امٌن هنانده72626

الهاشمٌةربى سلٌمان شتٌوى الغوٌري204860

الٌرموكربى فٌصل احمد عبٌدات133029

األردنٌــةربى ٌونس ضٌف هللا الخوالده46062

مؤتــةرجوه محمد سلٌمان المعاٌطه90878

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة رحمه ظاهر قعٌد السحٌم68631

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةرحمه فٌصل احمد خماٌسه76213

األردنٌــةرحمه مبارك فهد العوٌدي15592

الهاشمٌةرحمه محمد مبارك الزواهره180839

الٌرموكرحمه هانً حمدان ابو حرب151530

األردنٌــةرحٌق عدنان صالح الهبارنه64745

األردنٌــةردٌنا عٌد محمد الورٌكات59016

الهاشمٌةرزان حمد ابراهٌم الخالٌله113737

األردنٌــةرزان خلٌل مفضً الحٌاصات15495

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةرزان طاٌل حمٌدي العدوان55309

األردنٌــةرزان عثمان محمد الطوره67053

الٌرموكرزان عزٌز سلٌمان عبٌدات77218

األردنٌــةرزان علً عبد العزٌز عقل113679

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةرزان محمد صالح زٌدان77075

الٌرموكرزان مشرف ناصر الغراٌبه149626

األردنٌــةرزان ناٌف ذوقان المطر138872

الهاشمٌةرزان نبٌل عوض كرٌشان203416

األردنٌــةرشا اخلٌف عبد الحمٌد اللحاوٌه59304

األردنٌــةرشا انور محمد الخوالده46063

الٌرموكرشا علً كمال بنً سالمه111374

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةرشا محمد ممدوح الفواعٌر79492

آل البٌترشا هاٌل محمد مقداد204663

إناث/ كلٌة اربد / البلقاء التطبٌقٌة رغد احمد ٌوسف عبٌدات150935

األردنٌــةرغد بسام اسماعٌل رقٌه2291

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةرغد رائد صبحً البطاح72888
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الٌرموكرغد سامً عبد القادر جرادات111128

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةرغد عادل محمد المومن80605ً

األردنٌــةرغد عبد هللا عبد الحمٌد البكار16811

الهاشمٌةرغد علً احمد الزعب79279ً

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةرغد عماد فالح الصبح72891

األردنٌــةرغد فالح خلف الفقراء16541

األردنٌــةرغد محمد ظاهر بنً سعٌد159599

األردنٌــةرقٌم محمود محمد النصرات49673

األردنٌــةرقٌه فوزي ٌونس فرٌج17333

الهاشمٌةرمزي سعود مفلح الدهام68123

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةرنا راتب محمد الكاٌد5564

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةرنا محمد ضافً دلوع204070

األردنٌــةرنا محمد عبد الرزاق قطٌش3481

األردنٌــةرنا محمد عبد الكرٌم عفٌف161904

األردنٌــةرنا محمود احمد الصبح68237

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة رنا نعٌم محمود احمد65772

األردنٌــةرناد عمر محمد العمٌان9608

إناث/ كلٌة اربد / البلقاء التطبٌقٌة رناد محمد ناصر الودٌان150532

األردنٌــةرند احمد عطوه البراري67698

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةرند احمد مصطفى الغول71785

األردنٌــةرند ثائر سلٌمان النسور88388

األردنٌــةرند رزق هللا سعد حداد44248

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةرند زٌد فرحان ابو رمان5867

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة رند سلٌمان عارف الصالحات89123

الٌرموكرند علً محمد عبادى73216

األردنٌــةرند ممدوح خلٌل الخشمان206049

مؤتــةرنٌم حكم علٌان العبٌسات138289

األردنٌــةرنٌم خالد حمود الحنٌط9806ً

الٌرموكرنٌم رٌاض محمد كساسبه204182

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةرنٌم طارق عبد المجٌد الرفاٌعه85988

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةرنٌم طه عبد هللا القرعان65902

األردنٌــةرنٌم علً عبد سكارنه15341

األردنٌــةرنٌم عمر علً القرعان166228

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةرنٌم محمد عاصً الفناطسه14183

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةرنٌم محمد قاسم الحراحشة81421

األردنٌــةرنٌم نبٌل تركً المناصٌر66808

األردنٌــةرنٌم ٌزٌد عٌاده الزٌادٌن14288

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة رها محمد ٌوسف الموسى113834

الهاشمٌةرهام حسٌن رشٌد الصباغ84067

األردنٌــةرهام عادل علً الزٌود66809

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةرهام محمد احمد الدفار513786
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األردنٌــةرهف باسل عٌد المناصٌر6778

األردنٌــةرهف بالل عبد الفتاح العوامله3747

الهاشمٌةرهف حامد عبد الكرٌم الدباٌبه17595

الٌرموكرهف حسن عبدهللا العتوم79376

األردنٌــةرهف حمزه مرزوق محرم109993

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة رهف خالد احمد الحالحله67661

آل البٌترهف خالد قاسم العلٌمات204862

األردنٌــةرهف خالد محمد بنً ملحم85281

كلٌة الزرقاء/ البلقاء التطبٌقٌة رهف زٌاد ٌحٌى الذنٌبات141569

األردنٌــةرهف سالم عبد هللا الواكد46260

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةرهف سامً عٌد المصالٌخ54710

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةرهف سمٌح خمٌس لٌحو78939

الٌرموكرهف عاطف محمود عبٌدات111733

الهاشمٌةرهف عبد هللا محمد بنً حمد61985

كلٌة عجلون/ البلقاء التطبٌقٌة رهف علً مصلح الزبون79317

الهاشمٌةرهف عماد محمد ابوزٌد138539

كلٌة الزرقاء/ البلقاء التطبٌقٌة رهف عماد محمد الخطباء204863

األردنٌــةرهف محمد حمد النعٌمات12116

الٌرموكرهف محمد صالح الشوٌطر507280

الٌرموكرهف محمد عبد الرحٌم الشرادقه204184

الهاشمٌةرهف محمد عبد هللا الجرٌان138705

الٌرموكرهف مشهور محمد نعامنه203894

األردنٌــةرهف مصطفى حسن عتوم112419

الهاشمٌةرهف موفق محمد ابوزٌد68243

األردنٌــةرهف ناصر جبرٌل الهباهبه13023

األردنٌــةرهف ناصر صالح عل9039ً

األردنٌــةرهف نزار هاشم العدوان9440

الهاشمٌةروان احمد مفلح الدعجه65112

األردنٌــةروان خالد عبدهللا المغاربه109702

آل البٌتروان علً مصطفى الزغول80412

الهاشمٌةروان فتحً محمد الطرودى204864

الهاشمٌةروان محمد عبد العزٌز الزعارٌر79027

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةروزان خالد محمد عنانزه80609

الٌرموكروزان عصام مفضً القوٌسم29087

الٌرموكروعه حامد عبد هللا ابو عوره46997

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةروعه راكان ابراهٌم الكفاوٌن54900

الٌرموكروال عبد الناصر محمد الطراونه27309

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةروند عادل محمد خطاطبه76325

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةرؤى خالد راغب عبد هللا136548

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةرؤى راتب خلف الحمد111586

األردنٌــةرؤى زٌاد سالم الجعارات65028
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السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة رؤى سلٌم ٌوسف الشراب203492

الهاشمٌةرؤى سلٌمان ٌوسف ابو الكشك140562

الهاشمٌةرؤى عبد هللا محمد التمٌم84831ً

الهاشمٌةرؤى ماجد خمٌس غنام9045

األردنٌــةرؤى محمد سالم النعٌمات12320

الٌرموكرؤى محمد علً عبد  الرحٌم500948

األردنٌــةرؤى محمد فالح المرع67724ً

الٌرموكرؤى محمود اسماعٌل العٌسى151300

الٌرموكرؤى محمود علً عبابنه203899

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة رؤى موفق طاهر الزعب88312ً

األردنٌــةرٌان محمود احمد ابو الشٌخ67771

الٌرموكرٌم محمد محمود العمارٌن150171

الٌرموكرٌما احمد محمد عبنده23023

آل البٌترٌهام ٌاسر علً الفاخري82336

الهاشمٌةزهٌر مروان زهٌر الحٌارى87932

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةزٌاد فاروق حسٌن العمرى103120

الهاشمٌةزٌد ابراهٌم نهار اللحاوٌه العمرو205708

الهاشمٌةزٌد احمد شافً العوده69068

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةزٌد احمد محمود الرقاد131839

األردنٌــةزٌد امجد عبد الرحٌم الحسام11362ً

الهاشمٌةزٌد حامد عبد الطراونه36844

األردنٌــةزٌد حسن عبدالقادر الحراسٌس53287

األردنٌــةزٌد عبد المجٌد سلٌمان السعود52118

الهاشمٌةزٌد عبد الناصر محمد بكر158112

الهاشمٌةزٌد عٌسى خلٌف الشٌابٌن87870

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةزٌن سفٌان عبد الجلٌل رباع87117

األردنٌــةزٌنب عبد هللا صباح العمارٌن109999

مؤتــةزٌنه عبد هللا محمد الصراٌره91716

الهاشمٌةزٌنه ٌاسر موسى الكسوان6747ً

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةسابٌه عبد الرؤوف سالم الخوالده53962

آل البٌتساجده حمدان عوده عبٌد هللا204616

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةساجده رائق عبد النعٌم حراحشه79169

األردنٌــةساجده رزق عواد العرمان67803

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة ساجده محمد علً القوقزه165877

آل البٌتسارة حسٌن سعد الوحٌشات204571

الٌرموكساره احمد حسن الرشاٌده80077

آل البٌتساره احمد حمد الشرعه140332

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة ساره احمد عبد هللا الجراح204923

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة ساره احمد محمد خرفان113941

الٌرموكساره احمد محمد قعاقعه211101

الٌرموكساره احمد محمود بنً فواز80414
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العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةساره حربً ٌوسف الصمٌعات53895

األردنٌــةساره دعمه محمد دعمه58798

األردنٌــةساره زهٌر كامل المناصٌر15237

األردنٌــةساره زٌد احمد الفواعٌر2143

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةساره سلطان محمد الرواشده78943

آل البٌتساره سلٌمان سعٌد سلمان202704

الٌرموكساره سلٌمان علً بنً خالد35164

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةساره سهٌل صالح الشباطات59110

الهاشمٌةساره صبرى محمد عٌسى الشرٌف84520

الهاشمٌةساره فاٌز محمد حرب85291

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةساره محمد خالد القٌام78945

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةساره محمد زكً احمد الطراونه65032

الهاشمٌةساره محمد شحاده النواجعه153098

الهاشمٌةساره محمد كاسب الرقاد203578

األردنٌــةساره مروان ناٌف العدوان108829

األردنٌــةساره هشام عزت شرف الدٌن38617

الٌرموكساره ٌوسف محمد الزعب111708ً

األردنٌــةسالم اٌمن سالم الحجازٌن53334

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةسالم حسٌن سالم بنً طه161890

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةسالم ٌحٌى سالم السوالمه79558

الهاشمٌةساندي عصام جمٌل الصمادى80343

الٌرموكسائد فراس خالد مٌاس140234

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة سبا بادي مسلم الهواوشه69628

الٌرموكسبأ خالد محمود هٌاجنه206503

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة سجود خالد محمد عواد72827

األردنٌــةسجى حمزه علً المرشود43793

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةسجى عٌسى عبد هللا ابو عنٌز202165

الهاشمٌةسجى محمد عبد الرزاق الطراونه204795

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةسخاء عصام محمد المومن74681ً

الٌرموكسراب احمد عبد هللا الزغول112657

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةسراج خالد صالح ابو عرابً العدوان145724

الهاشمٌةسرى ابراهٌم حمدان الزواهره86117

الهاشمٌةسرى عبد هللا حسٌن الخصاونه85398

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةسرى ماجد فالح سلٌمان75750

مؤتــةسعد احمد نافع الشواوره205099

الهاشمٌةسعٌد علً عواد الزٌودى17079

مؤتــةسفٌان عدنان كرٌم القباع132216ً

الٌرموكسالم ابراهٌم جمٌل ابو غزله30763

األردنٌــةسالم حسن سلمان الفشٌكات19527

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة سالم سعود عادل ابو حمور43704

آل البٌتسلسبٌل ابراهٌم فرحان الشدٌفات81227
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الهاشمٌةسلسبٌل حمد مفلح علٌمات81090

الٌرموكسلسبٌل خالد محمد عبد القادر27584

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةسلسبٌل خلف عاٌد العاصم82199

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة سلسبٌل رٌاض عوده البكار67775

الٌرموكسلسبٌل عبد هللا احمد محاسنه206336

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة سلسبٌل غازي ٌاسٌن جناٌده204329

الهاشمٌةسلسبٌل محمد هالل اللوٌبد159751

مؤتــةسلسبٌال احمد ارشٌد النعٌمات91462

مؤتــةسلسبٌال فاٌز خلٌل المعاٌطه114418

األردنٌــةسلطان عطوان ناٌف السٌوف19192

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةسلطان محمد عوده الطرٌخم202347

الٌرموكسلطان معتصم احمد العمرى161438

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةسلٌمان احمد موسى عبود70947

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة سماح احمد ٌوسف ابو حمدان79131

آل البٌتسماح منصور علً خرٌسات207731

األردنٌــةسمر محمد عبد هللا المراشده17530

الهاشمٌةسمٌه عبد االله ناظم العمري12769

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةسناء امجد محمود عبٌدات77021

مؤتــةسناء عزي امحمد الروله91945

األردنٌــةسند حسٌن صالح ابو حسان507164

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةسند زٌاد عبد الرحمن الزواهره82850

الهاشمٌةسند صالح سالمه السواعٌر203516

آل البٌتسندس خالد سالمه القٌس207016ً

آل البٌتسندس خلٌل محمد القرعان79259

الٌرموكسندس عماد مصطفى بنً حمد210037

الهاشمٌةسندس غسان عٌسى ابو السعود85188

الٌرموكسندس محمد شاكر القواقنه80206

آل البٌتسندس محمد عبد الرحمن القور82200

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةسندس محمود سلٌمان الظهٌرات96838

الهاشمٌةسندس ناٌف موسى النوافعه156323

الٌرموكسهل خالد عبد الرحمن الطبٌشات70142

األردنٌــةسهم امجد علً ابو حشٌش18807

األردنٌــةسهٌر فهد عبداللطٌف المواهره109642

مؤتــةسوار احمد محمد العضاٌله91795

األردنٌــةسوار سلمان نمر المجال59424ً

األردنٌــةسوار عمر زعل السواعٌر16744

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةسوار محمد قاسم زرٌقات204422

األردنٌــةسوسن حسن عٌد الفراج3235

الٌرموكسوسن سلٌمان عبد هللا المومن151997ً

الهاشمٌةسوسن طارق محمد المزاٌده84091

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة سولٌنا فاٌق صالح القباع69333ً
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األردنٌــةسونٌا خالد صالح ابو عواد62814

األردنٌــةسٌبسا جواد ابراهٌم نباص67228

األردنٌــةسٌرٌن احمد مصطفى النشاش19424

األردنٌــةسٌرٌن اشرف احمد خرابشه64577

الهاشمٌةسٌف الحق محمد خالد ٌوسف عوض181677

الٌرموكسٌف الدٌن احمد رضوان العكور159005

الٌرموكسٌف الدٌن زٌاد راضً الدوٌرى73783

األردنٌــةسٌف الدٌن شرٌف احمد العمرى56210

األردنٌــةسٌف ماهر عبد هللا المناصٌر66244

األردنٌــةسٌف موسى عبد الرحٌم ابو ربٌع56986

الهاشمٌةشذى اكثم محمد عتوم78863

األردنٌــةشذى رٌاض عبد الرحمن النصر61960

الهاشمٌةشروق رمضان سماره عطٌه202673

الهاشمٌةشروق سعٌد هاشم دروٌش204799

كلٌة عجلون/ البلقاء التطبٌقٌة شروق عصام علً الزغول204504

األردنٌــةشروق ممدوح حمد الشوابكه17339

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةشفاء محمود سلٌمان القرعان79261

مؤتــةشموخ محمد فاٌق المجال91921ً

آل البٌتشموع احمد عبد الكرٌم الدٌك204071

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةشهد احمد علً مقابله507566

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةشهد حسٌن علً المحاسنه79435

الٌرموكشهد حسٌن موسى مهٌدات22628

األردنٌــةشهد سالمه عبد الرحٌم مهاوش13844

األردنٌــةشهد ماجد عبد الرحمن الزعب65543ً

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةشهد محمد احمد عثامنه74554

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةشهد محمد عبد الكرٌم الزٌود85299

أكادٌمٌة األمٌر حسٌن / البلقاء التطبٌقٌة شهد محمود حسٌن الزغول80424

الموقر/ بن عبدهللا الثانً

آل البٌتشهد منٌف احمد المشاقبة206894

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة شهد هاٌل سند الجبور138708

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةشٌماء جمال ناصر الشرعه24488

األردنٌــةشٌماء رائد سلٌمان العبٌدٌن84860

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةشٌماء رفعت محمود الزعب27528ً

األردنٌــةصابرٌن عمر سعود الشهوان131803

الهاشمٌةصالح خالد صالح ابو مطر52662

الهاشمٌةصالح فؤاد صالح عبد هللا83175

األردنٌــةصالح محمد جوٌعد العبادي509319

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةصالح ناصر صالح الغنانٌم11180

األردنٌــةصبا اٌمن سلٌم الربابعه512656

مؤتــةصبا جمٌل حٌان الرشود148692

األردنٌــةصبا ماهر قطٌش القبٌالت509829
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الٌرموكصفا عواد فرج الحراحشه204423

الٌرموكصفاء حسٌن محمد البطوش80614

األردنٌــةصفوان هاشم محمد الحمد67400

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةصالح الدٌن علً محمد العرقان80863

الٌرموكصهٌب سلٌم هالل جرادات71046

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةصهٌب طاٌل احمد الهباهبه11236

الٌرموكصهٌب موسى عبد الشط21146ً

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةضحى احمد موسى الصوافٌن6871

الهاشمٌةضحى سالم قاسم الخالٌله38190

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةضحى سامً موسى بنً موسى79505

األردنٌــةضحى عارف عبد هللا الخرابشه43939

مؤتــةضحى فالح سلٌمان الصلمان205191

الٌرموكضحى نهار ذٌاب الخطٌب72959

الٌرموكضٌاء ابراهٌم سلٌمان ربابعه76333

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةضٌاء الدٌن عبد الرحمن احمد الدهون75885

األردنٌــةضٌاء الدٌن عٌد سلٌمان الحجٌله98822

مؤتــةضٌاء الدٌن غالب احمد الرهاٌفه90380

كلٌة عجلون/ البلقاء التطبٌقٌة ضٌاء الدٌن ٌاسر محمد بنً عطا151662

الٌرموكضٌاء غسان محمود مهانوه76818

آل البٌتضٌف هللا خالد ضٌف هللا المومن204450ً

الٌرموكطارق قاسم احمد الزعب28198ً

األردنٌــةطارق موسى محمد النوافله7886

األردنٌــةطقى جمعه محمود الشٌاب113881

األردنٌــةطالل هانً عبد ابو حشٌش512547

األردنٌــةعادل علً عبد المجٌد العدوان160884

مؤتــةعاصم جابر شتٌوى الضرابعه91827

األردنٌــةعاصم ملٌح فالح السبوع135335

الهاشمٌةعامر خالد علٌان الفقهاء69823

الهاشمٌةعامر زٌاد علً زعارٌر203262

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعامر محمد ابراهٌم الزغول79805

الهاشمٌةعامر محمد احمد الخوالدة161984

األردنٌــةعاٌده تامبً فؤاد خمش66735

األردنٌــةعائشه احمد مصطفى الخرٌسات88545

الهاشمٌةعباده محمد عبد هللا ربابعه11600

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعباده محمد عبده الزعب76651ً

األردنٌــةعباده ٌاسر ٌوسف السرساوي208934

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة عبد الرحمن احمد علً الدوٌرٌه141326

مؤتــةعبد الرحمن زٌاد محمد المسٌعدٌن92671

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة عبد الرحمن فالح محسن العنبر206249

األردنٌــةعبد الرحمن ماجد سلطان مرٌان63881

األردنٌــةعبد الرحمن ماهر توفٌق الحجاج10206
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األردنٌــةعبد الرحمن منصور علً ابو سمٌحه88106

آل البٌتعبد الرحمن ٌحٌى عبد الرحمن الجراح501475

عبد العزٌز مخلص عبد العزٌز 79777

الصمادى

كلٌة عجلون/ البلقاء التطبٌقٌة 

عبد الكرٌم سلٌمان عبد الكرٌم ابو 97531

عماره

األردنٌــة

عبد اللطٌف ٌوسف عبد اللطٌف 145603

العساف

األردنٌــة

الهاشمٌةعبد هللا ابراهٌم علً الطوافره104394

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعبد هللا احمد محمود المومن79606ً

األردنٌــةعبد هللا امجد جمال الصالحات11602

األردنٌــةعبد هللا امجد سامً الشماٌله5133

الهاشمٌةعبد هللا توفٌق عبد الرحمن الدروع60621

الٌرموكعبد هللا جعفر محمد الشلول96050

مؤتــةعبد هللا جمٌل حسان القراله504160

األردنٌــةعبد هللا حسن احمد الخرابشه205059

الهاشمٌةعبد هللا خالد علً عبد هللا11148

كلٌة الزرقاء/ البلقاء التطبٌقٌة عبد هللا زٌدون علً قطٌشات83529

الهاشمٌةعبد هللا عبد الحافظ حمد المعاٌعه68903

الٌرموكعبد هللا عبد الكرٌم محمد عبابنه71053

األردنٌــةعبد هللا علً محمد سعٌد تغوظ15007

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعبد هللا علً هالل درادكه74935

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة عبد هللا عمر سالم زٌتون79607

الهاشمٌةعبد هللا فاٌز حسٌن نواصره83532

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعبد هللا فهمً محمد الزغول79807

مؤتــةعبد هللا ماهر قاسم النواٌسه91259

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعبد هللا محمد احمد مفرج63887

الٌرموكعبد هللا محمد حسٌن ابو لٌمون96908

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةعبد هللا محمد عبد هللا الهباهبه56485

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعبد هللا محمد عبدالرحمن عٌاصره78524

األردنٌــةعبد هللا محمد علً القطامٌن506386

آل البٌتعبد هللا محمد محمود مخاتره76785

الهاشمٌةعبد هللا محمود علً المومن36288ً

األردنٌــةعبد هللا منٌر احمد العساف56740

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةعبد هللا ناٌف مرشد العواٌدة68984

آل البٌتعبد هللا نضال محمد العمله52242

الهاشمٌةعبدهللا خالد عبد الرحمن قدوم83927ً

آل البٌتعبدهللا عواد محمد الشرعة204633

آل البٌتعبدهللا محمد حسٌن الخوالدة140864

األردنٌــةعبدهللا محمد عبد الرحمن الحدٌدى88073
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األردنٌــةعبدهللا محمد عبد اللطٌف السواعٌر36960

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةعبدهللا ناصر اسماعٌل القطٌفان68464

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعبٌده رومً محمد ملكاوي76819

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعبٌده نصٌف ٌوسف ملحم66419

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعبٌده هانً محمد الروم76820ً

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعبٌده هشام عبد شكور78080

األردنٌــةعبٌر ابراهٌم عبد اللطٌف ابو شوٌمه61920

األردنٌــةعبٌر حمٌد ربٌع السلٌحات109646

الهاشمٌةعبٌر رائد علً بواعنه110009

الٌرموكعبٌر سلٌمان محمد بواعنه111100

األردنٌــةعبٌر مشهور عواد البكار148483

الهاشمٌةعبٌر هانً علً الصمادى202676

الٌرموكعثمان عبد هللا سلٌمان الغزو31425

كلٌة عجلون/ البلقاء التطبٌقٌة عدال عبده احمد الطٌلون156560ً

األردنٌــةعدنان فوزي سالم السوٌط67534ً

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعدنان قاسم محمد صدقً شقٌرات70446

األردنٌــةعروب حسٌن عبد الهادى العل88603ً

الهاشمٌةعروه مفلح هجٌج الرواجفه505788

األردنٌــةعرٌن راتب محمد السواعٌر16750

األردنٌــةعرٌن علً عزام الزواتٌن80291

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعز الدٌن كمال محمد بنً سلمان85748

األردنٌــةعزٌزه ضرار ٌوسف علٌان61842

مؤتــةعصام مهند سامً الحاللمه90460

الهاشمٌةعطاهللا احمد عطا هللا المشاقبه162074

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعال حمدان سلٌم بشارات76359

الٌرموكعالء عبد الحً محمد العمرى70555

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعلً احمد علً الصمادى78405

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعلً احمد محمد القضاه79841

األردنٌــةعلً عبد الحكٌم ناٌف الرفاع56607ً

األردنٌــةعلً عالء الدٌن فؤاد جرار53146

الٌرموكعلً محمد سلٌم هٌاجنه206478

كلٌة عجلون/ البلقاء التطبٌقٌة علً محمد علً قوقزه29817

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةعلً نواف علً زرٌقات103616

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعلً هٌثم علً الصمادى79610

الهاشمٌةعلٌاء شرٌف محمد عٌاش85455

األردنٌــةعمار حسن احمد سنان101657

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعماره فراس علً عالونه75387

آل البٌتعمر احمد عٌسى المومن79968ً

األردنٌــةعمر خالد عبد ابو رمان87726

األردنٌــةعمر زٌاد حسن ٌاسٌن5049

األردنٌــةعمر سامر سالمه عربٌات4888
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آل البٌتعمر صٌاح هدٌهد المساعٌد33363

األردنٌــةعمر عبد القادر عبد العزٌز الشاٌب98512

األردنٌــةعمر عزام ارشٌد الرواحنه7960

األردنٌــةعمر محمد شامان الزهٌر18468

األردنٌــةعمر محمد طالق الهباهبه208996

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة عمر محمد عارف الوخٌان19205

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة عمر محمد عبد هللا خضٌرات206621

كلٌة عمان للعلوم / البلقاء التطبٌقٌة عمر محمد علً الدوٌكات203267

المالٌة

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةعمران حسان عبد الكرٌم المومن73837ً

الٌرموكعناد صالح محمد الشرمان21897

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة عون غازى سعد السلٌمان96739

األردنٌــةغاده عمر عاٌد الخوالده46065

الٌرموكغالٌه سعد الدٌن محمد علً ظاظا23831

إناث/ كلٌة اربد / البلقاء التطبٌقٌة غدٌر مالك طالل ملكاوي206651

األردنٌــةغرام مخلد عبده الورٌكات46016

الٌرموكغفران ابراهٌم ضٌف هللا قبالن79360

آل البٌتغفران خالد عالوى الزٌود84099

األردنٌــةغفران محمد عطٌه اللٌمون204802

األردنٌــةغنا عبد الرحٌم فؤاد الهندي6621

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةغنى خالد رضوان محمد97168

األردنٌــةغٌث محمد سعد المغارٌز14752

األردنٌــةغٌداء اسامه علٌان الحلٌق142306

األردنٌــةغٌداء اٌمن شاكر عضٌبات151598

األردنٌــةغٌداء حابس محمد سمٌر الحناٌنه138897

آل البٌتغٌداء غالب سماح الحرحش140952ً

إناث/ كلٌة اربد / البلقاء التطبٌقٌة غٌداء فراس محمود العزام150539

الهاشمٌةغٌداء محمد ممدوح الشدٌفات86099

الٌرموكغٌداء محمود كامل غراٌبه206519

الٌرموكغٌداء موسى محمد عنٌزات80236

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةفاتن عادل رشد الرواحنه9702

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة فادي عامر محمد افلٌح161841

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة فارس عباس محمد النعٌمات4595

الٌرموكفاطمه ابراهٌم محمد الغزاوي132690

آل البٌتفاطمه زٌاد علً الصمادى80433

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةفاطمه موسى محمد المصري74691

األردنٌــةفدوى محمد وصفً النعالوى110012

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةفرح احمد محمد الجراٌدة204576

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةفرح حسن حامد الشبل88606ً

األردنٌــةفرح حنا جورج حداد55136

الهاشمٌةفرح رائد محمد المحادٌن145141
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األردنٌــةفرح صبحً عقله المحامٌد15385

األردنٌــةفرح عادل حسن الشماٌله67137

األردنٌــةفرح غازى صقر السكران68821

الٌرموكفرح محمد تٌسٌر الخطٌب111494

األردنٌــةفرح محمد خٌر سمٌح دراوشه84434

األردنٌــةفرح محمد سعٌد سالم8415

الهاشمٌةفرح محمد صالح الخطٌب207077

الٌرموكفرح مرعً محمد القضاه80485

األردنٌــةفرح مصطفى عبد القادر اسوٌد203231

األردنٌــةفرح معروف عبد الرحٌم سلحب84540

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةفردوس محمد محمود زٌتون80297

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةفردوس ٌاسٌن احمد درادكه111016

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةفوزٌة محمد مرزوق الزٌود97171

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة فٌروز احسان احمد جرادات79341

الهاشمٌةفٌصل فواز صالح القباع203714ً

األردنٌــةقصى خالد محمد الصراٌره507551

آل البٌتقصً ابراهٌم محمود النجداوى160806

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة قصً عوده ضٌف هللا العساسفه147315

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة قصً فٌصل عبد الكرٌم ازمقنا160672

كلٌة الزرقاء/ البلقاء التطبٌقٌة قصً مسلم مروح العظامات208686

األردنٌــةقصً معن عارف العدوان89491

األردنٌــةقصً منصور محمود ابو رمان202185

الٌرموكقصً موفق ضٌف هللا عل21900ً

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة قصً نضال عبد الرحمن رحاحله132527

األردنٌــةقوت فاٌز محمد البرٌزات20332

كلٌة عجلون/ البلقاء التطبٌقٌة قٌس احمد محمود العرود140667

األردنٌــةقٌس خالد خمٌس الرواجفه503026

آل البٌتقٌس محمد خالد السمامعه152734

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة كرم حاتم سالم الرشٌدات204966

األردنٌــةكرٌمان حاتم علً الغوٌري65916

األردنٌــةكنده فراس فؤاد عمارنة209883

األردنٌــةالرا احمد طالب الدحٌات137965

آل البٌتالرا حسن محمد الزٌود208673

مؤتــةالرا عدنان محمد الضمور90775

األردنٌــةالنا بسام احمد كنعان59693

األردنٌــةالنا رائد محمد الفاعوري44227

األردنٌــةالنا فٌصل توفٌق ورٌكات59115

األردنٌــةالنا محمد ظاهر الزبون79324

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةلبنى عمر لطفً القرعان75601

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة لبنى محمد عبد القادر الهالالت131808

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةلجٌن حسٌن موسى المشاقبة97174
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السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة لجٌن صابر محمد الخلٌفات88454

األردنٌــةلجٌن ظاهر نجٌب ابو رمان65289

الٌرموكلجٌن محمد علً القضاه509510

األردنٌــةلقمان الحكٌم فراج خضر رضوان89493

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة لما خالد عبد الكرٌم الجبور15593

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة لما عبد السالم محمد بنً محمد80093

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة لمى وجٌه محمد خلٌفات89178

األردنٌــةلمٌس زٌاد ٌوسف المهٌرات67013

الهاشمٌةلمٌس محمد علً الشنٌكات204809

األردنٌــةلٌان محمد خٌر سالم النسور15397

األردنٌــةلٌث احمد محمد سعٌد الحنٌط52731ً

الٌرموكلٌث حسان عدنان المومن31427ً

األردنٌــةلٌث رائد صالح الحدٌدى88080

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةلٌث طارق عبدهللا عٌدا خضر89712

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةلٌث عبد هللا محمد الشرمان75001

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةلٌث عمر سالم الحوٌان205882

مؤتــةلٌث غازي محمد الحوٌان69839

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةلٌث فراس علً السٌوف18922

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة لٌث متعب فرحان المناصٌر148126

العقبة/األردنٌة لٌث محمد حمد الصوٌلحٌن50599

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة لٌث محمد ٌوسف الزغول103929

آل البٌتلٌلى عٌد ابراهٌم العموش81477

األردنٌــةلٌما كمال كامل اللطاٌفه85310

األردنٌــةلٌنا عونً فخرى بجانتحله67233

األردنٌــةلٌندا عبد الكرٌم سرور الشراب15550

األردنٌــةماجد منذر حسن رحال83543

األردنٌــةمادلٌن محمد عبد هللا العفٌشات109768

األردنٌــةمارٌا ابو بكر طاهر ساكو90297

األردنٌــةمارٌا فكتور نصرت طاشمان6814

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةمامون محمد مفضً الحٌاصات203469

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةماوٌة حسن شوٌشر المشاقبة204580

الهاشمٌةماٌا سالمه احمد العموش40126

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمثنى عبد الرحٌم حسن بصول70261

الطفٌلة التقنٌةمجاهد بسام محمد الرفوع92672

األردنٌــةمجد احمد توفٌق الجبال66922ً

األردنٌــةمجد اكرم سالمه الشمسان114102

الهاشمٌةمجد جاسر حامد المناعسه206083

األردنٌــةمجد جعفر خالد ابو شحاده40127

األردنٌــةمجد جهاد محمد الدعاسٌن147689

الٌرموكمجد شامخ صالح بنً ملحم149824

الٌرموكمجد عبد هللا محمود الجراح23183
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العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمجد عمر محمد نواصره79442

األردنٌــةمجد موسى عبد الفتاح الجالودى88610

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةمجد ناصر احمد المناصٌر88738

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةمحمد ابراهٌم احمد الهزاٌمه509396

آل البٌتمحمد ابراهٌم عجاج العموش40031

الٌرموكمحمد ابراهٌم علً الوردات70693

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةمحمد احمد عبد نمر63911

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة محمد احمد محمد بن طرٌف66405

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمحمد اشرف محمود الدوٌرى73796

األردنٌــةمحمد اكرم حسن الطراونه57346

األردنٌــةمحمد انور علً القضاه513371

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمحمد بسام سلمان الربابعه76107

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمحمد بشار محمد الزعب76658ً

األردنٌــةمحمد جالل مصطفى الزبون510045

األردنٌــةمحمد جمال ٌوسف الراشد43048

مؤتــةمحمد جهاد صاٌل السبوع91270

الهاشمٌةمحمد حاتم محمد الخوالدة80693

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمحمد حسن احمد الدغٌم500581

الٌرموكمحمد حسن عبد الفتاح سباح206677

األردنٌــةمحمد حسنً عبدهللا السعود53309

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة محمد خالد احمد شوٌات21910

األردنٌــةمحمد خالد عبد الحمٌد الجعافره57485

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةمحمد خلف صالح الرهاٌفه58052

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمحمد خٌر محمود حسن الزعب103780ً

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةمحمد راشد عقلة البدارٌن140875

الٌرموكمحمد رسول علً ناصر الغراٌبه505294

األردنٌــةمحمد رعد اسماعٌل الكاٌد53311

الهاشمٌةمحمد رعد مد هللا الرواشده78424

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمحمد رٌاض محمد الصمادى502503

الهاشمٌةمحمد زهٌر حسان فرٌحات36100

مؤتــةمحمد سالم عواد الهداٌات91161

الٌرموكمحمد سعٌد محمود عزام161794

األردنٌــةمحمد سلٌم سامر محمدسلٌم البندقج96927ً

األردنٌــةمحمد سلٌمان محمد فاروق نوار56835

الٌرموكمحمد سمٌر سلٌم عمارٌن96309

الٌرموكمحمد صالح محمد جبر206446

الٌرموكمحمد صالح مصطفى خطاطبه139963

الهاشمٌةمحمد طالل محمد حناج17126

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةمحمد عادل طه نظام103643ً

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة محمد عادل علً الشط44506ً

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة محمد عاطف سالم الخوالده133203
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الهاشمٌةمحمد عبد الحمٌد محمد خٌر تقً الدٌن82548

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمحمد عبد هللا ابراهٌم الفرج75475

آل البٌتمحمد عبد هللا محمد السحٌم515212

الٌرموكمحمد عبد هللا مطلق الشقٌري21445

األردنٌــةمحمد عبدهللا عاٌد الشوره138796

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمحمد عدنان محمد الغراٌبه96617

الٌرموكمحمد علً خالد حسن الرشاٌده149341

الهاشمٌةمحمد علً خالد عبابنه66458

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمحمد علً عٌسى المزٌد161844

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة محمد علً محمود الفرٌحات101221

األردنٌــةمحمد عوده محمد الوخٌان132234

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمحمد عٌسى احمد بنً حمدان78529

األردنٌــةمحمد غسان محمد هندى11627

الهاشمٌةمحمد فرحان تٌسٌر العموش83656

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمحمد كاٌد حسٌن الشاعر140500

األردنٌــةمحمد محمود جمٌل نوفل83558

الهاشمٌةمحمد محمود محمد ابو صفٌه86567

الٌرموكمحمد محمود محمد الحسٌن75554

الهاشمٌةمحمد محمود محمد الخالٌله99737

األردنٌــةمحمد محمود محمد الشوابكه208413

الٌرموكمحمد مروان قاسم بطاٌحه24108

الهاشمٌةمحمد ناصر صالح الغنانٌم83559

الهاشمٌةمحمد ناصر قبالن ابو دلبوح29317

الٌرموكمحمد نور اسامه محمد الفندى70590

األردنٌــةمحمد نور عمر عواد الرداد89731

األردنٌــةمحمد نور مطلق العٌسى101719

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةمحمد وائل محمد جرادات60848

األردنٌــةمحمد وائل مصطفى الحٌارى105047

الٌرموكمحمد وصفً خالد الشرعه34604

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمحمد ولٌد عبد هللا الخلف76825

الٌرموكمحمدخٌر احمد محمد الودٌان70321

األردنٌــةمحمدنور خلف علٌان الحٌصه20032

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة محمود احمد محمد الجغبٌر137391

الهاشمٌةمحمود عمر حسٌن براهمه161732

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةمحمود محمد عبد الخالق عرٌدي144995

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة محمود محمد مفلح الجبور15195

الٌرموكمحمود ولٌد محمود ربابعه149378

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمحً الدٌن غازي ابراهٌم الرقٌبات76798

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمراد احمد سعٌد البطاٌنه504483

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة مراد محمود عبد الرحمن السلٌحات66407

الهاشمٌةمرام فهد احمد الشوابكه61965
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الهاشمٌةمرام نبٌل محمد الدروب61924ً

األردنٌــةمرح ابراهٌم صالح السالمات44904

الٌرموكمرح احمد داهود شطناوى74565

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة مرح احمد عبد هللا القرعان204428

مؤتــةمرح احمد الفً الصلمان47585

الهاشمٌةمرح حسٌن فرحان نوافله84878

آل البٌتمرح خالد محمد الخطاٌبه84879

آل البٌتمرح عوض عطاهللا الزعٌم82204

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة مرح محمد اسماعٌل الحنٌط146675ً

الٌرموكمرح معتصم سامح عبٌدات27556

الهاشمٌةمرح منٌر ذٌاب مزاهره85343

الٌرموكمروه باسم اسماعٌل المسلمان150975ً

الهاشمٌةمروه خالد خضر العرجات207797

األردنٌــةمروه سعٌد احمد دخقان2233

الٌرموكمرٌم احسان محمود الجمل202430

إناث/ كلٌة اربد / البلقاء التطبٌقٌة مرٌم محمد مصلح ربابعه148494

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة مزن حازم ابراهٌم الغدران79325

األردنٌــةمصطفى فٌصل عوده هللا عوده هللا132236

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمصعب احمد محمد حمزات79983

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمصعب محمد خلف الشرمان75064

مؤتــةمصعب وصفً جمعه المطرم48542ً

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمعاذ عمر محمد بدور71274

آل البٌتمعاذ مقبل فالح الشرفات33337

الهاشمٌةمعاذ ٌحٌى حسٌن ٌاغ83565ً

األردنٌــةمعاوٌه االسد محمد ابراهٌم كتوعه42936

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةمعتز خلٌل سلٌمان الصانع208975

الٌرموكمعتز عارف اسعد ابو العماش44507

كلٌة عمان للعلوم / البلقاء التطبٌقٌة معتز عٌسى محمد الهرش11019

المالٌة

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة معتز فاٌز حامد المهٌرات52886

آل البٌتمعتز فراس ابراهٌم الخرابشه140687

كلٌة عجلون/ البلقاء التطبٌقٌة معتز محمود فرٌح زبون29679

األردنٌــةمعتصم محمد مفضً الزٌود508987

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةمعتصم مطٌع محمد النعٌمات133795

األردنٌــةمعمر ناٌف احمد الخالٌله86413

آل البٌتمعن ابراهٌم سعود السعادي162027

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةمعن حسن عبد الحافظ العدوان45265

الٌرموكمفاز بسام بركات فرٌحات80097

األردنٌــةمالك اسماعٌل فنخور الخوالده29967

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة مالك راكان منصور الشوفٌٌن16647

الٌرموكمالك سعود محمد الدرابسه151200
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األردنٌــةمالك عاطف محمد الزهٌر67179

الٌرموكمالك علً حسٌن ابو لٌمون79182

األردنٌــةمالك عماد احمد النسور88807

األردنٌــةمالك عمر محمد الصمادى85358

إناث/ كلٌة اربد / البلقاء التطبٌقٌة مالك فادى احمد الكنعان23127

الٌرموكمالك محمد خٌر عبد الكرٌم طالفحه139814

األردنٌــةمالك محمود فهد جرادات113698

األردنٌــةمالك محمود ونس الزعب79286ً

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة مالك مشهور علً الفقهاء132431

األردنٌــةمالك منصور متعب البدر159609

األردنٌــةمالك نضال كامل العمري12368

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمنار احمد فالح البدور75267

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمنار اسامه احمد الكاسان204812ً

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمنار محمد حسٌن السٌوف80437

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةمنار محمد حسٌن العلٌمات85956

الهاشمٌةمنار محمود مصطفى الزغول204813

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةمناف محمد ذٌاب جرادات11374

الهاشمٌةمنال عاطف ابراهٌم المراٌات61850

األردنٌــةمنال عمر علً نجادات58256

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةمنال محمد فهد الشوفٌٌن69478

األردنٌــةمنتصر احمد حمد الودٌان82974

األردنٌــةمنتصر باهلل احمد عبٌد هللا البشٌر64231

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمنتصر محمد ٌاسٌن الوردات77535

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة منذر ابراهٌم خلف الغوٌرى204843

الهاشمٌةمنى رائد عبد الحلٌم البقور88611

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةمها خالد تركً السعدون39013

األردنٌــةمها علً بادي الزٌاد85312

الٌرموكمها غازى ٌاسٌن هٌالت206358

األردنٌــةمها محمد عارف الوخٌان8599

األردنٌــةمها محمود عبد هللا العواد53976

الهاشمٌةمهند جمال احمد حسونه148554

األردنٌــةمهند عبد الرحمن سالمه السعود172

مؤتــةموسى اسماعٌل موسى البدٌرات154973

الٌرموكموسى محمد موسى الخطٌب206489

األردنٌــةموسى محمد موسى الخالٌله160754

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمؤمن خالد زكً الخطٌب75839

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمؤمن علً محمد خطاطبه501745

الٌرموكمؤمن محمد عبد الرحمن عنانبه79909

الهاشمٌةمؤمن محمد محمود العودات61018

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمؤمن مخلص امٌن غراٌبه70423

األردنٌــةمؤٌد حسن عبد هللا الدعاسٌن205355
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مؤتــةمً زٌد فرج العضاٌله91666

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة مً عمر عبد المجٌد السوٌلمٌٌن65685

األردنٌــةمٌاده برجس محمد سمٌر الحناٌنه19539

الهاشمٌةمٌار مالك حسٌن فرٌحات78878

الٌرموكمٌران نبٌه توفٌق ابو جلٌل514140

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمٌس طالل اسماعٌل الجراح110636

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمٌس محمد جابر عكور204031

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةمٌس منٌر محمد العبادي59583

األردنٌــةمٌس هاشم صالح مهٌدات159182

الٌرموكمٌساء سلٌمان محمد الرٌاحنه165809

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة مٌساء علً محمد الشوافعه66955

األردنٌــةمٌسره غالب عارف الدعجه13545

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةمٌسم عبد الجلٌل عبد النبً القرعان79264

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةنادٌن فٌصل صالح العزام111230

األردنٌــةنادٌن مؤٌد محمود ابراهٌم85111

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة ناصر سلٌمان ناصر الذٌابات140269

آل البٌتناصر عبد الكرٌم محمد الدهون139967

األردنٌــةناصر محمد عاٌد الهقٌش203041

الٌرموكنانسً عمر حسن ابو حمود28529

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة ناٌف صادق ناٌف العوران503094

الٌرموكنبٌل عبد السالم سلٌم االسمر75065

األردنٌــةنبٌل مصلح علً الخلٌفات37279

الهاشمٌةنتلً عماد حنا متاروه55057

األردنٌــةنجاح علً احمد دباس112175

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةنجاه ذوقان ابراهٌم ارشٌد79265

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة نجد خالد فوزى الٌاصجٌن89181

الٌرموكنجالء علً خالد عبد الرحٌم74568

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة نجالء محمد علً خالد القعقاع152063

الهاشمٌةنجمه هشام مصطفى الخطٌب113559

األردنٌــةنجود كمال محمد الصعوب64956

الٌرموكنجٌب ٌوسف نجٌب دكناش149412

األردنٌــةندى عماد محمد الزٌود17409

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةندى محمد جمال حمود209943

الٌرموكنذٌر عبد النبً محمد بنً سالمه76096

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة نسرٌن حكمت مسلم النواٌسه8825

مؤتــةنسرٌن شاكر حمد القطامٌن92525

الٌرموكنسرٌن فتحً محمد الزعب149878ً

األردنٌــةنسٌبه راتب عبد القادر رحاحله73739

األردنٌــةنعٌم زٌاد نعٌم القالنزه الحجازٌن64145

األردنٌــةنغم سمٌح ٌوسف المصرى9001

الٌرموكنهاد احمد علً القواقنه80210
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األردنٌــةنوال ابراهٌم امٌن االعرج19805

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةنور ابراهٌم قاسم بنً احمد79512

الهاشمٌةنور احمد سلٌمان الدبوب109890ً

األردنٌــةنور احمد عبد العزٌز المناصٌر43946

الٌرموكنور احمد هالل الحراحشه79183

مؤتــةنور الدٌن حاتم حمد الجعافره90491

األردنٌــةنور امٌل عٌسى بطارسه6983

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةنور بسام فهد الفالح59458

مؤتــةنور ثامر فهد النجداوى6013

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةنور جمال محمد الوادى74388

الٌرموكنور حسٌن محمد بنً عٌسى76188

األردنٌــةنور رزق سالم البواٌزه2102

األردنٌــةنور عالء ندٌم قول203504

آل البٌتنور غسان محمود الرواشده79032

األردنٌــةنور فاٌز عٌسى الرواشده58409

مؤتــةنور هانً ابراهٌم الصراٌره91734

األردنٌــةنور وضاح ساطع الطراونه148327

الهاشمٌةنورا احمد موسى الروسان86005

األردنٌــةنورا حسٌن رشٌد زٌدان98749

آل البٌتنٌبال خالد علً الخزاعلة81193

األردنٌــةهاشم عبد الرحمن حسن البالونه79790

األردنٌــةهاشم عبد الرحمن عبد هللا عٌال عواد48621

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةهاشم علً قاسم العبد الحلٌم71380

الٌرموكهاشم محمد احمد خطاٌبه93604

مؤتــةهاشم محمد برٌكان الخنازره92118

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةهاله احمد محمد الزعارٌر204370

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةهاله حازم محمد القضاه204512

آل البٌتهاله ٌاسر داود البوزٌه87322

الهاشمٌةهانً عبداللطٌف محمد الزٌودي85790

الٌرموكهبا عزٌز محمود الغراٌبه25880

األردنٌــةهبه حازم عبد هللا الزعب44084ً

األردنٌــةهبه خلٌل احمد المنس101547ً

األردنٌــةهبه رائد عبد السالم الشماٌله58231

األردنٌــةهبه زٌاد خالد الترك58410

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةهبه صهٌب حسٌن العطٌات55189

األردنٌــةهبه طارق عوده هللا الحنٌط8830ً

الٌرموكهبه علً عبد هللا خشان207636

األردنٌــةهبه محمد عبد الحافظ المواس66956

األردنٌــةهبه مفلح عبد الخرابشه90274

األردنٌــةهبه هانً عٌد الرحاحله88354

الٌرموكهبه ٌوسف علً الخطٌب110979
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العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةهداٌه محمد قاسم عبابنه76925

األردنٌــةهدى نواف محمود الصبٌح3556ً

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةهدى وائل احمد الزبون42160

األردنٌــةهدٌل بدٌع حسن الروسان2480

األردنٌــةهدٌل جهاد محمد مكحل67788

آل البٌتهدٌل خالد محمد الشدٌفات81236

األردنٌــةهدٌل طه محمد الزعارٌر12236

الٌرموكهدٌل عبد القادر مخلد الشط114059ً

األردنٌــةهدٌل عدنان صالح الثوابٌه67789

األردنٌــةهدٌل عزام محمد الزغول112672

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة هدٌل عمر حسٌن الجبور66957

الهاشمٌةهدٌل فٌصل غازي ابو طرٌه2776

األردنٌــةهدٌل مازن موسى القراقره53927

الٌرموكهدٌل منذر حسٌن نوافله150783

آل البٌتهدٌل منذر عٌسى الرواشده54562

األردنٌــةهدٌل نعٌم محمد الفرٌحات203505

الهاشمٌةهدٌل ٌوسف سلٌمان الغوٌري84907

آل البٌتهشام خٌري محمد عٌد الترك52312

الٌرموكهال خلدون امٌن غزال31532

األردنٌــةهال عبدالكرٌم صالح الشرٌده205861

الٌرموكهنادي نعٌم سلٌمان ابو زٌنه112079

الٌرموكهٌا جمال محمد الصالح111622

الٌرموكهٌثم خلٌل موسى الصبٌحات133373

الٌرموكهٌلٌن فهد حسن حماد140440

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةوائل عصام صالح المومن141438ً

الهاشمٌةوجد عادل محمود الزعب39026ً

األردنٌــةوداد ولٌد عبد الكرٌم علٌان9467

كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/البلقاء التطبٌقٌةورود احمد عبد هللا الشواوره90852

آل البٌتوسام عبد الملك محمد الرواشده156530

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةوسام مصطفى فارع ابو شنب103158

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة وسن جمال محمد النسور88769

الهاشمٌةوسن عوض خلٌفه رحاحله88361

آل البٌتوسن فٌصل محمود الصمادى80357

األردنٌــةوسٌله ابراهٌم احمد الحناٌنه69483

األردنٌــةوصال صاٌل احمد المساعفه16618

الٌرموكوصال نعٌم سعٌد ملكاوي111757

الٌرموكوعد محمد علً بنً ملحم76345

الٌرموكوفاء احمد محمد بنً معمر76397

األردنٌــةوفاء محمد احمد الراع84712ً

األردنٌــةوالء احمد ابراهٌم الشوابكه203108

األردنٌــةوالء احمد الشٌخ محمد المغرب59336ً
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األردنٌــةوالء احمد عبد الحً ابو نوار88364

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة والء حامد اجمٌل ابو الفٌالت9723

الٌرموكوالء رزق سلطان الرشٌدات28537

األردنٌــةوئام احمد اسماعٌل الخرابشه88515

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةوئام نسٌم مفلح الشروع71988

العلوم اإلسالمٌة العالمٌةٌارا احمد خالد خزاعلة206899

الٌرموكٌارا مبارك محمد الحوران25175ً

األردنٌــةٌارا محمد محمود المصرى9725

الحسٌن بن طاللٌارا محمد ٌوسف محاش80259ً

كلٌة الزرقاء/ البلقاء التطبٌقٌة ٌاسمٌن احمد محسن العزام141690

الحسٌن بن طاللٌاسمٌن طالب سالم الرفوع92801

الهاشمٌةٌاسمٌن طه عٌاده ابو سرحان153284

الهاشمٌةٌاسمٌن عبد هللا فالح المشاقبه40210

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة ٌاسمٌن عواد سلٌمان الزعب113910ً

الهاشمٌةٌحٌى عمر محمد العامودى82568

األردنٌــةٌحٌى منصور علً الرحامنه87939

األردنٌــةٌزن احمد محمد الزٌود36889

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة ٌزن غسان عقله زٌاده140507

الٌرموكٌزن لؤى محمد كساسبه26079

الهاشمٌةٌزن محمد طه بنً سلٌم501747

السلط- المركز / البلقاء التطبٌقٌة ٌزن مفٌد عمران منصور68180

العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةٌزٌد احمد فالح الضامن204234

األردنٌــةٌزٌد مشعل احمد العدوان134687

األردنٌــةٌزٌد نواف سمٌر المسلم18422

األردنٌــةٌقٌن محمود اسعد رمان2784

األردنٌــةٌمان خالد ابراهٌم المعاسفه المجال83980ً

الٌرموكٌوسف صالح ارشٌد محاسٌس506219

آل البٌتٌوسف علً احمد ذٌنات149435

الهاشمٌةٌوسف علً عبد الحمٌد الصعوب63999

األردنٌــةٌوسف محمد ونس الهزاٌمه203193

كلٌة الحصن/ البلقاء التطبٌقٌة ٌوسف مفلح سمٌح عواوده150460

األردنٌــةٌوسف نصر الدٌن ٌوسف غانم63564

الهاشمٌةٌونس حسن هزاع علٌمات80661
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